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โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบินนกแอร ์

 

วันแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมเุตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง  (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD) 

04.30น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6 

Nok Air (DD)โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเท่ียวบิน DD 4230 

07.15 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งใน

อดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทาง

ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว ** 

จากนั้น น าท่านเข้าชมพระธาตุท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 

 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายใน 

บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า น าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาว 

พม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธ์ิมาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย  

เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญ 

ได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง  377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร 

ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยั งคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย

ออกไป เป็นท่ีร่ าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ีแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) 

ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธิ์ 

และสามารถน้าธูปไปค้้ากับยอดของเจดีย์องค์ท่ีหักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนด่ังค้้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง 

จากนั้น  น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace)  

ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลง 

เหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นท่ีประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง  

ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณ 

กัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรี 

อยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติ 

ศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจาก 

พงศาวดาร นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)  

กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี 

พ.ศ.2524  ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงาม 
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ท่ีสุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีท่ีย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระ 

บาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะท่ีไม่เหมือนกับพระนอนของไทย ได้เวลาสมควร   น าท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 

จากนั้น น าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุ

กว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานท่ี

แห่งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน้าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเว

ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ้าวันเกิดประดิษฐานท้ังแปด

ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้้าพระประจ้าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะ

และต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมดน้ าหนักย่ีสิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท้ังสามพระองค์ บนยอดประดับด้วย 

เพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จ านวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณ 

เจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็น 

ชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านาน 

และภูมิหลังความเป็นมาท้ังสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ท่ีอังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ า 

ย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี

ซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธ์ิ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีท่ี

ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป น าท่านร่วมบูชาแม่ยักษ์ท่ีเชื่อกันว่าการบูชาท่านจะ

ช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเข้าได้ทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 

ค้าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

  วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

 ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

 อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

                 *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่ีแปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00 น.  บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวริมทะเลสาบกันดอจี CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL YANGON 5* 

 
 

 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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หรือ น้าท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Lotte Hotels & Resorts Yangon 5* 

 
 
 
 
 
 
 

 
**ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวท่ีเข้าร่วมโปรโมช่ัน โดยทางทัวร์จะเป็นผู้จัดลงเลือกพักโรงแรม ซึ่งจะเป็น 2 โรงแรมนี้เท่านั้น** 

 

วันท่ีสอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน-์เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ 

      (เช้า/กลางวัน/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin)ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ45 กิโลเมตรเมื่อ 

เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุ 

เกสในสมัยโบราณ ต้ังแต่ในสมัย นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปี  

พ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ 

ลูซิตา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ าย่างกุ้งท่ีเชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี น าท่านนั่งเรือแจว ชม พระ

เจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ าอายุนับพันปี เป็นท่ีสักการะของ

ชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้ าจะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน้ าท่วมได้ ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น้าท่านไหว้สักการะเพื่อขอพร พระ

จกบาตร หรือพระอุปคุป ท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวท่ีว่ายวนเวียน

ให้เห็นครีบหลังท่ีโผล่เหนือผิวน้้า จากนั้นน าท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร** 

จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของ

ชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยท่ียังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าท่ีจ าหน่าย 

ในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญ

มณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน

ด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)  หมายเหตุ : ตลาดสก๊อตจะปิดทุกวันจันทน์ 

จากนั้น ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมื่อ 

2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ท่ีประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับ 
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ฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิของชาวพม่าและชาว

ไทยวิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้  

ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้น  

ก็ให้เอาเงินจะเปน็ดอลล่าบาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน้าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) 

แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จาก 

นั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จาก 

นั้นน้าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต า 

นานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอม 

กินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ่งการขอ 

พรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก 

เช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนั้น   สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอน 

  ท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตา 

  ท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ  

  สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.00น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินท่ี  DD 4239 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

หมายเหตุ : ส้าหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 12-21 เมษายน 2561 

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิดให้บริการค่ะ  

โดยทางผู้จัดทัวร์จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิดให้แทนค่ะ 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม 5 ดาว 

เร่ิมเดนิทาง กลับจากเดินทาง จ้านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดีย่ว 

3 เม.ย.61 4 เม.ย.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

17 เม.ย.61 18 เม.ย.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

8 พ.ค.61 9 พ.ค.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

22 พ.ค.61 23 พ.ค.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 
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30 พ.ค.61 31 พ.ค.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

5 มิ.ย.61 6 มิ.ย.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

19 มิ.ย.61 20 มิ.ย.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

26 มิ.ย.61 27 มิ.ย.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

3 ก.ค.61 4 ก.ค.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

10 ก.ค.61 11 ก.ค.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

24 ก.ค.61 25 ก.ค.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

31 ก.ค.61 1 ส.ค.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

7 ส.ค.61 8 ส.ค.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

14 ส.ค.61 15 ส.ค.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

28 ส.ค.61 29 ส.ค.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

4 ก.ย.61 5 ก.ย.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

18 ก.ย.61 19 ก.ย.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

25 ก.ย.61 26 ก.ย.61 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 1 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น้าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน้้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก

และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

- ** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพ้านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 

2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส้ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระเต็มจ้านวน ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช้าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

     2.กรณียกเลิก   2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

           วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

   2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ้าทั้งหมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท้าการเลื่อนการ 

         เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี 

           เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท้าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ้านวนที่บริษัทฯ 

   ก้าหนดไว้(15 ท่านข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระ 

  ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผู้เดินทางจ้านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย 

6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 

ก่อนท้าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง

ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
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- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ้าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช้าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 


