
 

 

ทวัรพ์ม่า 1 วนั ไหวพ้ระ 5 วดั 

วนัเดียวก็เที่ยวได ้อิ่มบุญสุขใจ เดินทางไปกบัเรา 

 



 

 

วนัเดินทาง และ อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาตอ่ท่าน / ไม่มีราคาเด็ก 

22 พ.ค. / 29 พ.ค. 62 3,499 บาท 

05 มิ.ย.  / 06 มิ.ย. / 12 มิ.ย.  

13 มิ.ย. / 19 มิ.ย  / 20 มิ.ย.  

26 มิ.ย.  / 27 มิ.ย. 62 

3,499 บาท 

03 ก.ค. / 04 ก.ค. / 10 ก.ค.  

11 ก.ค. / 18 ก.ค. / 24 ก.ค. 

25 ก.ค. / 31 ก.ค. 62 

3,499 บาท 

01 ส.ค. / 07 ส.ค. / 08 ส.ค. 

14 ส.ค. / 15 ส.ค. / 21 ส.ค. 

22 ส.ค. / 28 ส.ค. / 29 ส.ค. 62 

3,499 บาท 

04 ก.ย. / 05 ก.ย. / 11 ก.ย.  

12 ก.ย. / 18 ก.ย. / 19 ก.ย. 

25 ก.ย. / 26 ก.ย. 62 

3,499 บาท 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทรปิ(ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

 

 

04.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู1  

เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย (AIR ASIA) ซ่ึงจะมีเจา้หน้าท่ีคอยอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง  

07.15 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี FD251 

 

08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง  เมืองย่างกุง้ นําท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร  (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  

นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง  เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่าง

กุง้) แห่งลุ่มน้ําอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่

โปรแกรม ดอนเมือง-ย่างกุง้-เจดียช์เวดากอง-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-

พระพุทธรูปเจา๊ทตัจ-ีพระพุทธรูปหงาทตัจ-ีพระหินอ่อน-สนามบิน 



 

 

ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสงูถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหา

เจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพ ชร

พลอยอญัมณีลํ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลาน

กวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ย

เคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษ ฐานพระประธานสาํหรบั

ใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์

จะนํามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ทาํสมาธิเจริญสติภาวนานับ

ลูกประคาํ และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้ านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัร

โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้  (สถานท่ี

สาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนํา

ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากอ งคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิริ

มงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนั

ไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8รูป ได้

นํามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมั พนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศ

ทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาํริด 700องค ์และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอ์ินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ย

กระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

นําท่านขอพร เทพทนัใจ หรอื นัตโบโบย ี เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" 

หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครอง สถานท่ีตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัว่าเป็น "นัต" น้ัน มกัจะ

เป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกว่า ตายโหง  ทาํ



 

 

ใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบื้ องหลงั ทาํใหไ้ม่อาจไปเกิด

ใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์าํคญั 

วิธีการสักการะรปูป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา

ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผาก

ไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

ค าบูชาเทพทนัใจ  เอหิ สกักะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจโีปตะถ่องสิทธิมตัถุ  อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนัง 

พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 

นําท่านขา้มฝัง่ถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า  “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามตาํนานกล่าวว่า นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 

หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปักก่ิง 

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางกลบัเมืองย่างกุง้  นําท่านสู่ ตลาดสกอ๊ต  ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง  ตลาดสกอ๊ต  เป็น

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคาร

เรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที่จาํหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสม

ระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรูป  แป้งทานาคา เป็น

ตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงให้

ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร ์และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ) นําท่าน



 

 

นมสัการ พระพทุธรูปงาทตัจี  ซ่ึงเป็น พระพุทธรูปท่ีสวยงามต ามแบบฉบบั ศิลปะ ของพม่า มีความสงู

ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์  เคร่ืองทรง

เป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบ

มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซ่ึงมีความงดงามเป็นอย่างมาก 

สกัการะ  พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี  หรือ พระนอนตาหวาน  ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ีมี

ความสงูถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครง

เหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น 

สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระ

นอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า  

ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือนยิ้ ม  ดวงตาทาํ

จากลูกแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ  ทาขอบ

ตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาํใหด้วงตาดู

หวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระ

ตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลาย

ธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ย

รูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก  อีกทั้งจีวรยงัมีลกัษณะพร้ิวไหว

สมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  จากน้ันนําท่าน

นมสัการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งกอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า พระหินอ่อน

สรา้งในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนกอ้นใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงไดม้ีการแกะสลกัโดยช่าง ฝีมือ

ชาวเมืองมณัฑะเลย ์เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหตัถย์กขึ้ นหนัฝ่า

พระหตัถอ์อกจากองค์  หมายถึงการไล่ศตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง  ประดิษฐานในหอ้งกระจกติด

แอรร์กัษาอุณหภมูิเน่ืองจากหินอ่อนเมื่อโดนความรอ้นอาจทาํใหเ้กิดรอยรา้วได้  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่าน

เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

19.25 น. เดินทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบินที ่FD258 

21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจในการเดินทาง 

******************************************************  

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 



 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีนัง่ปกติ ไป-กลบั ดอนเมือง – ย่างกุง้ – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอรเ์อเชีย (FD) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่

กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภั ย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเงื่อนไขของ

กรมธรรม ์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสงูกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง ) วงเงิน

คุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น / หัวหนา้ทวัร ์/ คนขบัรถ 1,500 บาท/ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน  

(ช าระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

 รายการทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ช าระคา่ทวัรย์อดเตม็ ภายใน 5 วันหลังจากไดท้ าการจอง  

มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ 
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ (ตวัอย่าง เช่น 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  



 

 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ือง ยื่น

เอกสารไปยงัสายการ บิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใช้

ระยะเวลาในการดาํเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่

กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้า

ทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้ งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบ ริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้

เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพเิศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ทา่นขึ้ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผู ้

เดินทาง 10-15 ทา่น ทางบรษิัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์าก เมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี 

ไกดท์อ้งถ่ิน ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัทีส่นามบินพม่า และ จะคอยบรกิารทุกทา่น ตลอดการ

เดินทางทีป่ระเทศพม่าเป็นอยา่งดี แตถ่า้ต  า่กว่า 10 ทา่น ทางบรษิัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊

นั้น 

 
ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


