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วนัแรก   กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–ชเวดากอง –เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดย์ีพระธาตอุนิทร์แขวน      

(-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

04.30น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชั�น 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  ประตู 6 

 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที�ยวบิน SL200(ไม่มีอาหารบนเครื�อง) 

**ตั�งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มีนาคม 63 ทางสายการบนิมีการปรับเปลี�ยนเวลาเดนิทางขาไป โดยออกจากสนามบนิ

ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า เวลา 07.35น. ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ�นที�เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) 

จากนั�น  นาํท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ShwedagonPagod)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่า

อายุกวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ี�ใหญ่ที�สุดใน

พม่าสถานที�แห่งนี�มี ลานอธิษฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื�อ

ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี�รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ

ประจําวนัเกิดประดิษฐานทั�งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ�าพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริ 
  

มงคลแก่ชีวิตพระเจดียนี์�ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทั�งหมด

นํ�าหนกัยี�สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเส้นและเครื�องอฐัะบริขารของ

พระพุทธเจา้องค์ก่อนทั�งสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชร

ขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี�ทิศซึ�งทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง

ปราสาทซ้อนเป็นชั�นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ�นที�รวมกนัขึ�นเป็นส่วนหนึ�งของพุทธเจดีย์ลว้นมีตาํนาน
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และภูมิหลังความเป็นมาทั�งสิ�นชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นํ� าย่างกุ้งเสียก่อน

องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ�นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ�นมาแขวนไวที้�เดิมไดจ้งึถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ� ง

ชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัดิ� สิทธิ� ใหต้ีระฆงั 3ครั� งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ั�งต้องการจากนั�นให้ท่านชมแสง

ของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป 
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จากนั�น นาํทุกท่านชมเจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนั

นายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุที�พระสงฆ์อินเดีย 8รูป 

ไดน้าํมาเมื�อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี� ถูก

ระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศ

ทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2

องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค์ 

และจ ารึก ดินเ ผ าภ าษาบ าลี  แ ละ ตัวห นังสื อ

พราหมณ์อินเดียทางใต้ ตน้แบบภาษาพม่า ภายใน

เจดียท์ี�ประดบัดว้ยกระเบื�องสีสันงดงาม และมีมุม

สําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดียน์าํท่าน

ขอพร  นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ  เทพเจ้า

ศกัดิ� สิทธิ� ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะ

รูปปั�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื�อขอสิ�งใดแล้วสม

ต าม ค ว า ม ปรา ถ น า ก็  ใ ห้ เอ า ด อ ก ไ ม้  ผ ล ไม้ 

โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื�นๆมา

สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั�นก็ให้เอาเงิน

จะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอา

เงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยสัีก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ

รักษาไว้จากนั�นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ�วชี�ของนัตโบโบยีแค่นี�ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ขอไว้จากนั�นนํา

ท่านข้าม 

ฝั�งไปอีกฟากหนึ�งของถนนเพื�อสักการะ เทพกระซิบซึ�งมีนามวา่“อะมาดอว์เมี�ยะ”ตามตาํนานกล่าวว่านางเป็นธิดา

ของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื�อสัตวจ์นเมื�อสิ�นชีวติไปกลายเป็นนตั

ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ�งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื�นได้ยิน ชาวพม่า

นิยมขอพรจากเทพองค์นี�กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ�านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง ก็จะถึง คิ�มปูนแค้มป์ซึ� งเป็นจุดสําหรับทาํ

การเปลี�ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจําเส้นทางชนิดเดียวที�จะสามารถขึ�นพระธาตุอินทร์แขวนได้)ใช้เวลา

เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั�วโมง  

พักที�Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotel จะขึ�นอินแขวนได้แค่ครั�งเดียวค่ะ 
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เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยนาํท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden 

Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยู่สูงจากระดบันํ�าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั�งอยู่

บนกอ้นหินกลมๆ ที�ตั�งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ�นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ

ศกัดิ� สิทธิ� ที�บรรจอุยูภ่ายในพระเจดียอ์งค์ยอ่มทาํใหหิ้นกอ้นนี�ทรงตวัอยูไ่ดอ้ย่างสมดลุเรื�อยไป ตามคตกิารบชูาพระ

ธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตอุินทร์แขวนนี� ใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี

บนสรวงสวรรคโ์ดยเชื�อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอนิทร์แขวนนี�ครบ3 ครั� งผูน้ ั�นจะมีแต่ความสุขความเจริญ

พร้อมทั�งขอสิ�งใดก็จะไดส้มดั�งปรารถนาทุกประการ 

ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื�อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน

สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**สําหรับจุดไหว้พระธาตดุ้านบนจะมีบริการแผ่น

ทองคําเปลวราคาเริ�มต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

คํ�า บริการอาหารคํ�า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั�นท่านสามารถขึ�นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดียไ์ดต้ลอด

ทั�งคืนแตป่ระตูเหล็กที�เปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00น.ควรเตรียมเสื�อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม

ผ้าพันคอเบาะรองนั�งเนื�องจากบริเวณพื�นที�นั�นมีความเยน็มาก 
 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพื�อความสะดวกสบายเพื�อรองรับนักท่องเที�ยวที�ขึ�นไปกราบนมัสการ

พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจํากดั แต่ได้เรื�องความสะดวกจากการ

เดนิทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพดัลม เนื�องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลอืกหรือรีเควสโรงแรมได้ 
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วนัที�สอง พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวด-ีเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –วดัไจ๊คะวาย–พระราชวงับุเรงนอง - เจดีย์

ไจ้ปุ่น–พระนอนชเวตาเลยีว(ยิ�มหวาน) - ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน- สนามบิน  (เช้า/กลางวนั/-) 

05.00 น.  อรุณสวสัดิ�ยามเช้า สําหรับผูท้ี�ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี� ไม่ไดบ้งัคบันะคะ สําหรับอาหารที�จะ

ใส่บาตรสามารถซื�อไดโ้ดยจะมีร้านคา้จาํหน่ายราคาอาหารเริ�มตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ตดอกไมธู้ปเทียนเริ�มตน้ชุด

ละ2,000จา๊ต 

06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.  เดินทางกลบั เปลี�ยนนั�งรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปุนแคม้ป์ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี นํา

ท่านเขา้ชมพระธาตุที�ต ั�งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ�ง

ศกัดิ� สิทธิ� ของพม่า เจดียช์เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นําท่านนมสัการ 

ยอดเจดียห์กัซึ�งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัวา่เป็นจุดที�ศักดิ� สิทธิ� มาก ซึ� งเจดียนี์�  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของ

ไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคนี์� เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระ 

  เจดียสู์ง377 ฟุตสูงกวา่ พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุด

อธิษฐานที�ศกัดิ� สิทธิ� อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที�ตกลงมา

เมื�อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนํ� าหนกัที�มหาศาล ตกลงมายงัพื�น

ล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงัคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย

ออกไป เป็นที�รํ� าลือถึงความศกัดิ� -สิทธ์โดยแทท้่านจะได้

นมสัการ ณจดุอธิษฐานอนัศกัดิ� สิทธิ�  และสามารถนําธูป

ไปคํ�ากับยอดของเจดีย์องค์ที�หักลงมาเพื�อเป็นสิริมงคล

ซึ�งเปรียบเหมือนดั�งคํ�าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ�งขึ�นไป 

จากนั�น  นาํท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที�วัดไจ้คะวาย 

สถานที�ที�มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎก

เป็นจาํนวนมากท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไป

บริจาคที�วดัแห่งนี�ได้ 

จากนั�น นําท่ านช ม พระรา ชวังบุ เร งนอ ง แล ะ บัล ลัง ก์ผึ� ง

(KanbawzaThardi Palace)ซึ�งเพิ�งเริ� มขุดคน้และบูรณ

ปฏิสังขรณเมื�อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที�ย ัง

หลงเหลืออยู่ ทาํให้สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี� เป็นที�ประทบัของ พระเจา้บุเรงนองท่านผู ้ที�ได้รับคาํ

สรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที�ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ครั� ง

ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนี�ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวตัิศาสตร์ และถูกสร้างจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขึ�นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร 
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เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่นํ�าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

บ่าย  นําชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)สร้างในปี 

1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันั�งโดยรอบทั�ง 4 ทิศ สูง 

30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม

สัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือกับ

พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้า

มหากัสสปะ ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างขึ�นโดยสตรีสี�พี�

น้องที�มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตยส์าบานวา่จะ

รักษาพรหมจรรย์ไวช้ ั�วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไป

แต่งงาน รํ� าลือกนัว่าทาํให้พระพุทธรูปองค์นั�นเกิดรอย

ร้าวขึ� นทันที นําท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการ

พระพุทธรูปนอนที�ที�มีพุทธลกัษณะที�สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึ�งเป็นที�เคารพนบัถือของชาวพม่า

ทั�วประเทศและเป็นพระนอนที�งดงามที�สุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญเ่ท่าพระพุทธ

ไสยาสน์เจา้ทตัจีที�ยา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลื�อมพระบาท เป็นลกัษณะที�ไม่เหมือนกบัพระนอนของ

ไทย 
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จากนั�น   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานพระพุทธรูปนอนที�มีความ

ยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ�งเป็นพระที�มีความพระที�มีความสวยที�สุดมีขนตาที�งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

20.45น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที�ยวบินที� SL207(ไม่มีอาหารบนเครื�อง) 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**ตั�งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มีนาคม 63 ทางสายการบนิมีการปรับเปลี�ยนเวลาเดนิทางขากลับ ออกจากสนามบนิมิง

กาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า  เวลา 19.35น. และถงึสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 

19.35 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที�ยวบินที� SL207(ไม่มีอาหารบนเครื�อง) 

21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

............................................................................................................................. 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

ตารางเดินทาง มหัศจรรย์พม่า 2 วัน 1 คนื พกัอนิทร์แขวน บิน SL 
เริ�มเดนิทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดี�ยว 

04 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 

25 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

05 ม.ค.63 06 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

12 ม.ค.63 13 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

19 ม.ค.63 20 ม.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

02 ก.พ.63 03 ก.พ.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 

09 ก.พ.63 10 ก.พ.63 34+1 9,900 9,900 8,900 2,000 

16 ก.พ.63 17 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

23 ก.พ.63 24 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

01 ม.ีค.63 02 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

08 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 

15 ม.ีค.63 16 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

22 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 
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29 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

05 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 9,900 9,900 8,900 3,000 

19 เม.ย.63 20 เม.ย.63 30+1 6,999 6,999 6,999 2,000 

26 เม.ย.63 27 เม.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั�วเครื�องบินชั�นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว 

 ที�พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้องเดี�ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ�ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวันเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200บาท/ทริป/ลกูทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
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** ขณะนี�รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ�ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ�งจะมีผลบังคับใช้ตั�งแต่

วันที� 11 สิงหาคม 2558 ทั�งนี� หากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลบัมายื�นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ�มอีก

ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 

วัน มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

 
กรณยีกเลกิ: 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั�งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินค่าทัวร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

กรณเีจ็บป่วย: 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงนิทุกกรณี 



 

 

11 | 07MM2616_BT-MMR015_SL พม่า ย่างกุง้ 2D1N  DEC-JUN 

 

เงื�อนไขอื�นๆ : 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ� ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ที�บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ�นไป)เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้ เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน 

บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ�นไปจึงออกเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป

ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน,ตั�วรถทัวร์,ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั� งก่อนทําการออกตั�ว 

เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

รายละเอียดเพิ�มเตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั�น (หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน

ทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต(ิซึ�งลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตใุน

รายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบัุตเิหตุที�เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

 ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลี�ยน

ชื�อได้ 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั�งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทําให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั�น ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

 กรณี “หญิงตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด

อายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 
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** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 


