
 

 

 

พม่า 2 วนั 1 คืน  

พระธาตมุุเตา – พระธาตอุินทรแ์ขวน 
พกับนพระธาตอุินทรแ์ขวน 1 คืน ใหท่้านไดส้วดมนตน์ัง่สมาธิอย่างเตม็อ่ิม 

เครื่องข้ึน-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารว่าง+เครื่องด่ืมบนเครื่อง 

แจกฟรีทุกท่ีนัง่ เส้ือยืดทวัรดี์ดี + หนงัสือสวดมนต ์

 



 

 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดียวเพ่ิม 

19-20 พ.ค. 62 

10-11 ส.ค. 62 

11-12 ส.ค. 62 

8,499 บาท 1,900 บาท 

 

 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทรปิ(ชาํระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 
สุวรรณภูมิ – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง –  

พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมคา่กระเชา้ขึ้ นพระธาตุ 1 เท่ียว) 
D 

วนัท่ี 2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน – วดัพระไฝเล่ือน – หงสาวดี – วดัไจท๊ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – 

พระพุทธรูป 4 ทิศ – สุวรรณภูมิ 
B-L 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 

 

 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู6 สายการบิน 

เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและ

เอกสารการเดินทาง 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเทีย่วบินที ่8M336 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ย่างกุง้ – หงสาวดี – พระธาตมุุเตา – พระราชวงับุเรงนอง –  

พระธาตอุินทรแ์ขวน (รวมค่ากระเชา้ข้ึนพระธาต ุ1 เท่ียว) 



 

 

11.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์

ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค  ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวง

ท่ีเก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

จากน้ันนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตมุุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระ

เจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสาํคญัสงูสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการ ยอด

เจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก  

 

(ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบ

เหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตใหเ้จ ริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป ) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ 

เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์งู 114 

เมตร สงูกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉั ตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี 

พ.ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย

ออกไป เป็นท่ีรํา่ลือถึงความศกัด์ิ- สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดาํ ใชเ้ป็นท่ี

เจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์ นับเป็นเจดียท่ี์

สงูท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูา

ควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  นําท่านชม  พระราชวงับุเรงนอง  สถานท่ีซ่ึงมีความสาํคญัต่อประวติัศาสตร์ ของ

ไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ .ศ. 2109 แต่ไดถู้กทาํลายดว้ยฝีมือ

ของพวกยะไข่กบัตองอใูนสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ .ศ. 2142 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ทาํให้



 

 

สนันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะ

สิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก 

เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์

และถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนักต่างๆ 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ รฐัมอญ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งขอเมืองไจโท ้ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. โดยผ่าน  

เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค  (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่

และอายุมากกว่า 400 ปี ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชม  แม่นํ้าสะโตง  สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งใน

อดีตขณะท่ีสมเด็จพระน เรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม หลงัมาซ่ึงนําทัพโดยสุ

รกรรมาเป็นทพัหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบ

ยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็น เช่นน้ันจึงขวญัเสียและถอยทพักลบักรุง

หงสาวด ีถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เพื่อทาํการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน  (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก เป็นรถประจาํเสน้ทาง

ชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวนได้) ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 15-20 นาที จากน้ัน ใหท้า่น

สมัผสักบัประสบการณใ์หม่ในการขึ้ นพระธาตอิุนทรแ์ขวนโดยการนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 

10 นาท ีบนกระเชา้ทา่นจะไดส้มัผสักบับรรยากาศและวิวทีส่วยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีก

รูปแบบนึง  **หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชา้ปิดทาํการเน่ือง จากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นใดก็ตามท่ีทางบริษัทไม่

สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางข้ึนสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน



 

 

ทุกกรณี เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

นําชม เจดียไ์จท้โีย หรือ พระธาตอุินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสงูสุดของชาวพม่า 

เป็นเจดียข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา  

แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุ อยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมทาํให้

หินกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบชู าพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์

แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้า

นมสัการ พระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้ง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่

ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน   (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตู

เหล็กท่ีเปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ ท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สาม ารถอธิฐาน 

และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหต*ุ* แนะนาํใหท้า่นใชก้ระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรบั 1 คืน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบ

แบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริม่ตน้ที ่1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั

ความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้รกิาร 

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาว 



 

 

จากน้ันท่านสามารถขึ้ นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคนื 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่าน ลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้

ขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแคม้ป์  เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  

จากน้ันนําท่านนมสัการ วดัพระไฝเลื่อน  ไจท้ป์อลอ 

(kyaikpawlaw) ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากค้ิมปนูแคม้ป์มากนัก เป็น

พระพุทธรูปท่ีมีอายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเร่ืองเล่ากนัว่า

เป็นพระพุทธรูปท่ีลอยน้ํามาติดอยู่ใกล้ๆ วดั จากน้ันชาวพม่า

ไดเ้อาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวท่ี้วดัแลว้ปิดทององคพ์ระ

ทั้งองค ์ต่อมาในตาํแหน่งท่ีหางค้ิวไดม้ีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้ น 

จะปิดทองกี่ครั้งก็ยงัเกิดเป็นจุดดาํๆอยู่ตลอด ทางวดัจึงไม่ ได้

ปิดทองตรงท่ีตาํแหน่งไฝอีกเลย ต่อมาไดม้ีรายการ National 

Geographic Society มาทาํการถ่ายทาํที่ไจท้ป์อลอ หลาย

ครั้งแต่กลบัพบบริเวณตาํแหน่งไฝท่ีหน้าผากจะไม่ตรงกนั

เลยสกัครั้ง จะเลือนได ้จึงเรียกพระองคน้ี์กนัว่า พระไฝเล่ือน  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) นําท่านร่วมทาํบุญตกับาตร 

ณ วดัไจ ้ทะวาย ซ่ึงเป็นวดัสาํคญัมีพระสงฆ ์จาํพรรษากว่า 

500 รูป อีกทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของ

พระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่าน

ใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! กุง้เผาหงสาฯ 

วนัสอง พระธาตอุินทรแ์ขวน – วดัพระไฝเลื่อน - หงสาวดี – วดัไจท๊ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว  

                  พระพุทธรูป 4 ทิศ – สนามบิน 

 



 

 

จากน้ันนําท่าน นมสัการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว  กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ี

สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ .ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนที่

งดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง

และยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึก นําท่านนมสัการ พระพทุธรูปไจปุ่้น  เป็นพระ

เจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 

4 สาวพี่น้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนา 

จึงสรา้งพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลบั

พบรกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตวัของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลง

มา และมีการบรูณะขึ้ นมาใหม่จึงทาํใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอ์ื่นๆ  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

16.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯโดยเทีย่วบินที ่8M331  

สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์

18.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

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

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ  

ที่เก่ียวขอ้งกบัวันเดินทางที่ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 
 

อตัราน้ีรวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์(8M) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าที่พกัระดบั 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

      (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั 3 ดาว Local เท่าน้ัน) 

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

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

6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม ์ / ส่วน

ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสงูกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง ) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ  

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน /คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทตอ่ลูกทวัร ์ 1 ท่านตอ่ทริ ป

(ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

 

 



 

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

 รายการทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ  

 ช าระคา่มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากไดท้ าการจอง  

 คา่ทวัรส่์ วนท่ีเหลือภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง  มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมตั ิ 

 หมายเหต ุถา้ทาํการจองก่อนการเดินทาง 15 วนั สงวนสิทธิ์ชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน ภายใน 3 วนั

หลงัจากไดท้าํการจอง 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิ ดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ (ตวัอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย  จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโ รงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ือง ยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การดาํเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณา

และตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ ยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเ อกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพเิศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 ทา่นขึ้ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ทา่น ทางบรษิัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ที่

พดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัทีส่นามบินพม่า และ จะคอยบรกิารทุกทา่น ตลอดการเดินทางทีป่ระเทศ

พม่าเป็นอยา่งดี แตถ่า้ต ํา่กว่า 10 ทา่น ทางบรษิัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
 


