
 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 สกัการะ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตอิุนทรแ์ขวน , เจดียช์เวดากอง , พระธาตมุุเตา 

 ขอพร นตัโบโบยี หรือ พรเทพทนัใจ และ อะมาดอวเ์มียะ หรือ เทพกระซิบ” 

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว ณ เมืองยา่งกุง้ / พกับนพระธาตอิุนทรแ์ขวน 1 คืน 

 พิเศษ นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนสู่พระธาตอิุนทรแ์ขวน / อิสระชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต 

 อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ต ์2 ม้ือ  , สุดพิเศษกบั กุง้เผา ทา่นละ 1 ตวั มี 2 ม้ือ 

 ฟรแีมส , การด์แอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชุด และ Wi-Fi on Bus  
 

กรณีลกูคา้มีซ้ือตัว๋ภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ที่อีกครัง้ 



 

ก าหนดการเดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2565 

วนัแรก   ดอนเมือง - ย่างกุง้ - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวงับุเรงนอง – วดัไจค๊ะวาย -  พระธาตุ

อินทรแ์ขวน   

04.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการบิน NOK 

AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ  านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

06.30 น.     น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินท่ี  DD900 

07.15น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุง้ ประเทศพม่า น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลา

ทอ้งถิ่นท่ีพม่าจะชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค

(BAGO) เมืองพะโคน้ันเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุง้ ในอดีตน้ันพะโคเคย

เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมอญมาก่อนตั้งแต่ยุคกษัตริยบิ์นยาอู  เม่ือประมาณ พ.ศ. 1908 จนกระทัง่

เมืองหลวงของมอญแหง่น้ีเร่ิมหมดความส าคัญลงหลงัจากยา้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่อังวะ เม่ือปี พ.ศ. 2178 

หงสาวดี หรือ พะโค หรืออ่านออกเสียงตามส าเนียงพม่าว่า หานตาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมงจากเมืองย่างกุง้) จากน้ันน าท่านไปสัการะ 

พระธาตุมุเตา หรือเจดียช์เวมอดอว ์เป็น 1 ใน 5 

มหาเจดีย์ส าคัญของประเทศพม่า โดยถือเป็นเจดีย์

คู่บ ้านคู่เมืองของหงสาวดี หรือเมืองพะโค มีความ

เก่าแก่ยาวนานกวา่ 1,000 ปี และเช่ือกนัวา่ภายในตวั

เจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารริกธาตุในส่วน

ของพระเกศาและพระทนต์ ตั้ งอยู่ใน เมืองพะโค 

ประเทศพม่า จากน้ันน าท่านไปเยี่ยมชม พระราชวัง

บุเรงนอง พระเจา้บุเรงนองเป็นผูส้รา้งเมืองหงสาวดี

ใหเ้จริญรุ่งเรือง โดยพระองค์ไดส้รา้งพระราชวงับุเรง

นองข้ึนในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือใชเ้ป็นศูนยก์ลางทางการ

ปกครองและใช ้ออกว่าราชการ พระราชวังท่ี เคย

สวยงามกับถูกท้ิงรา้ง เพราะเม่ือมาถึงยุคสมัยพระเจา้

นันทบุเรง พระราชวงับุเรงนองก็ถูกท าลายด้วยฝีมือ

ของพวกยะไข่กับตองอู ใน ปี พ.ศ. 2142 จึงท าให้

พระราชวังแห่งน้ีรกรา้งลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษ

เลยทีเดียว จากน้ันน าท่านไปใสบ่าตรท่ี วดัไจค้ะวาย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ กุง้เผาคนละ 1 ตวั (1) 

  จากน้ันน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตา

เลียว เป็นปูชนียสถานศักด์ิสิทธ์ิอันดับสองของเมือง

หงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระพุทธ

ไสยาสน์ท่ีมีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรา้งโดย

พระเจ ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรือง

อ านาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท

เหล่ือมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยท่ี

นิยมวางพระบ   าทเสมอกัน เล่าขานว่าเป็นพระรูป
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในคืนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ดา้นหลังพระองค์มีภาพวาดเล่าขาน



 

ต านานว่า มีพระราชาองค์หน่ึงไม่ศรัทธาพุทธ

ศาสนา ทรงลุม่หลงบูชายกัษ์ตนหน่ึงขนาดป้ันรูปไว ้

กราบไหว ้วนัหน่ึงขณะท่ีพระราชาเสด็จประพาสป่า

พรอ้มพระโอรส และพระโอรสไปพบสาวบา้นก าลัง

อาบน ้ าอยู่ในล าธารก็เกิดความหลงรัก ถึงกับพา

กลบัเขา้วงั แต่สาวเจา้อันเชิญพระพุทธรูปไปบูชาใน

วงัดว้ย ท าใหพ้ระราชากร้ิวมาก ถึงขั้นสัง่ใหท้หารจับ

พระโอรสและคนรักมัดรวมกันเพ่ือจะประหาร แต่

ชาวบา้นไดต้ั้งจิตอธิษฐานว่าถา้พระพุทธเจา้มีจริงก็

ขอใหน้างแคลว้คลาด ปรากฏว่าเชือกขาดโดยพลนั 

ขณะท่ีรูปป้ันยกัษ์แตกกระจาย พระราชาถึงกับทรง

หันกลับมานับถือพุทธศาสนา และขอไถ่บาปดว้ย

การสรา้งพะพุทธไสยาสน์ เป็นเค ร่ืองเตือนสติ 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู ่ค้ิมปูนแคม้ป์ ซ่ึงเป็น

จุดส าหรบัท าการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพ่ือใชข้ึ้นบนพระธาตุอินแขวน น าท่านเปล่ียนไปเป็น นัง่

กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนสู่พระธาตุอินทรแ์ขวน จะใชเ้วลาประมาณ 10 นาที ใหท่้านไดช้มวิวทิวทัศน์อีก

แบบของการข้ึนพระธาตุอินแขวน (หมายเหตุ ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีไม่สามารถข้ึน

ได ้ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนไปเป็นข้ึนรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี) น าท่านเดินทาง

บนพระธาตุอินทรแ์ขวน บนยอดเขาพวงลวง อยู่เหนือระดับน ้าทะเล 3,615 ฟุต ลกัษณะเด่นของ พระ

ธาตุอินทรแ์ขวน คือ เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร รูปรา่งไม่ไดผิ้ดแปลกจากหินทัว่ไป แต่อศัจรรย์

ใจตรงฐานท่ีตั้ง อยู่บนหน้าผาสูงชนัอย่างหม่ินเหม่ ทา้ทายแรงดึงดูดของโลก ท าท่าเหมือนจะหล่น แต่

แทจ้ริงแลว้ไม่ไหวเอนสกันิด ชา่งเหลือเชื่อ ถือเป็นการวางน ้าหนักท่ีสมดุล โดยมีธรรมชาติเป็นผูส้รา้งสรรค

พุทธต านานเลา่วา่ ฤๅษีติสสะ เป็นผูห้น่ึงท่ีไดร้บัพระเกศาจากพระพุทธเจา้ ท่ีทรงมอบใหไ้วเ้ป็นตวัแทนของ

พระพุทธองคใ์หป้ระชาชนสกัการะ เม่ือครั้งมาแสดงธรรมเทศนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ผูท่ี้ไดร้บัมอบพระ

เกศาต่างก็น าไปบรรจุในสถูปเจดีย ์แต่ฤๅษีติสสะกลบัซ่อนไวใ้นมวยผม เม่ือเวลาลว่งเลย ถึงคราวท่ีฤๅษีติส

สะจะตอ้งละสงัขาร  จึงตั้งใจไวว้า่จะน าพระเกศาไปบรรจุไวใ้นกอ้นหินท่ีมีรูปรา่งคลา้ย “ศีรษะของเขา” ทา้ว

สกักเทวราช (พระอินทร)์ จึงชว่ยแสวงหากอ้นหินดงักลา่วจากใตม้หาสมุทร และน ามาวางไวบ้นภูเขาหิน 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตห์อ้งอาหารท่ีพกั (2) 

  ที่พกั  KYAIKHTO HOTEL หรอืเทียบเท่า 



 

วนัสอง   พระธาตุอินทรแ์ขวน – วดัเจดยีไ์จปุ่๊น – ย่างกุง้ – ตลาดสกอ๊ต - เจดียโ์บตะทาวน ์-เทพทนัใจ  

  เทพกระซิบ– เจดียช์เวดากอง 

เชา้ตรู่  ใหท่้านไดอ้ิสระตามอธัยาศยั ส  าหรบัผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรบนพระธาตุอนิแขวนโดยจะมีรา้นคา้จ  าหน่าย

ราคาอาหารเริ่มตน้ชุดละ 3,000-10,000 จา๊ด ส  าหรบัดอกไมธู้ปเทียนเริ่มตน้ชุดละ 2,000 จา๊ด  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ี โรงแรม (3) 

  ไดเ้วลาอันเหมาะสม น าท่านเดินทางลงจากพระ

ธาตุอินแขวนโดยจะใชร้ถรถบรรทุกหกลอ้เพ่ือมาท่ี 

คิมปูนแคม้ป์ จากน้ันน าท่านชม วดัเจดียไ์จปุ่๊น หรือ 

พระเจดีย์ไจปุ่น(Kyaikpun Pagoda) น้ันมีอายุราว 

500 กวา่ปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ 4 

องค์หนัพระพกัตรไ์ปทุกทิศทาง เหตุผลท่ีตอ้งสรา้งหนั

ไปทุกทิศน้ันก็  เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจา้

ทั้งสี่พระองคใ์นภทัรกปันัน่เองครบั  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ กุง้เผาคนละ 1 ตวั (4) 

  จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิง ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีก

อย่างว่า ตลาดโบ-ยก อองซาน เป็นตลาดส าคัญของ

เมืองย่างกุง้ โดยของข้ึนชื่อท่ีตลาดแห่งน้ีคือ “หยก

พม่า” ซ่ึงไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่าง

มาก นอกจากน้ียงัถือเป็นตลาดท่ีมีสินคา้หลากหลาย

ชนิดใหเ้ลือกซ้ือ ทั้งขา้วของเคร่ืองใช ้ของฝากของท่ี

ระลึก เส้ือผา้ ไปจนถึงอาหาร ตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ ้ง 

ประเทศพม่า จากน้ันน าท่านไป เจดียโ์บตะทาวน์ โบ

ตะทาวน์แปลว่า นายทหาร 1000 นาย เพราะว่าใน

อดีตพ้ืนท่ีแห่งน้ี เป็นพ้ืนท่ีโล่ง และเป็นจุดส าหรบัการ

ข้ึนหรือลงเรือส าหรับผู ้ท่ีมาค้าขายในเมืองย่างกุ ้ง 

วัน นึ งมี พ่ อค้าสอ ง พ่ี น้ อ งชาว เมี ยนม าร์ได้พ บ

พระพุทธเจา้ท่ีอินเดีย และไดข้องส าคญักลบัมายงับา้น

เกิด น้ันก็คือ "พระเกศาธาตุ" กษัตริยท์ราบขา่ววา่สอง

พ่ีน้องก าลงัจะกลบัมา เลยไดท้ าพิธีสรา้งเจดียน้ี์ข้ึนมา 

และใหมี้นายทหาร 1000 นาย ไปเตรียมรอตอ้นรบัและไดน้ าพระเกศาบรรจุในเจดีย ์และตั้งชื่อเจดียน้ี์ว่า 

เจดียโ์บตะทาวน์ ใหท่้านไดข้อพร นัตโบโบยี หรือ พรเทพทนัใจ และ อะมาดอวเ์มียะ หรือ เทพกระซิบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากน้ันน าท่านสักการะ พระมหาธาตุเจดียช์เวดา

กอง เป็นเจดีย์ท่ีอยู่คู่บ ้านคู่เมืองของชาวพม่า เป็น

เจดีย์ท่ีมีความโดดเด่นมากในย่างกุง้ซ่ึงความหมาย

ของชื่อเจดียน้ี์ ค าวา่ ชเว แปลวา่ "ทองค า" เเละ ชเวดา

กอง เเปลวา่ "เจดียท์องแหง่เมืองดากอง" เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวอนัดบัเเรกในการเดินทางไปพม่า คือตอ้งไป

เยี่ยมชมสกัการะเจดียช์เวดากอง โดยเจดียน้ี์ถูกสรา้ง

มาเก่าแก่ยาวนานกวา่ 2,500 ปี ชาวพม่าเชื่อวา่ เป็น

สถานท่ีบรรจุพระเกศาธาตุจ านวน 8 เสน้ ของพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ และเครื่องอฐับริขาร ของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ในอดีตอีก 3 พระองค์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต ์HOT POT (Myanmar Shabushi) (5) 

  ที่พกั  ZEALAX HOTEL ระดบั 5 ดาว 

วนัสาม    ย่างกุง้ - สนามบิน - ดอนเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ี โรงแรม (6) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตยิ่างกุง้ เตรยีมตวัเดินทางสูก่รุงเทพฯ 

08.05 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินท่ี DD901 

09.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถอืเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ** 

อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง 
หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกั 3 ทา่น 
พกัเดี่ยว 

กรกฎาคม 2565 

วนัที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

วนัที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

วนัที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

วนัที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

วนัที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

สิงหาคม 2565 

วนัที่ 5-7 สิงหาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัที่ 12-14 สิงหาคม 2565 17,899.- 3,000.- 

วนัที่ 19-21 สิงหาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัที่ 26-28 สิงหาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

กนัยายน 2565 

วนัที่ 2-4 กนัยายน 2565 16,899.- 3,000.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชัน้ทศันาจร 

 ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    คา่ธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-สง่น าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวีซ่าประเทศเมียนมาเป็นแบบ E-VISA  ใชเ้วลาในยื่น 4-7 วนัก่อนการเดนิทาง 

• รายละเอียดของวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามประกาศของประเทศเมียนมา • 

 ค่าตรวจ ATK เม่ือเดินทางถงึประเทศพม่า 

 ค่าประกัน Myanmar Insurance รวมแค่ อายุ 1-60 ปี เท่าน้ัน ถา้อายุเกิน 60 ปี มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- อายุ 61-75 ปี มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 1,000 บาท / ท่าน 

- อายุ 75 ปี ข้ึนไป มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 1,800 บาท / ท่าน  

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกัน Myanmar Insurance ถา้อายุเกิน 60 ปี มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- อายุ 61-75 ปี มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 1,000 บาท / ท่าน 

- อายุ 75 ปี ข้ึนไป มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 1,800 บาท / ท่าน  
 

วนัที่ 9-11 กนัยายน 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัที่ 16-18 กนัยายน 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัที่ 30 กันยายน–2 ตลุาคม 65 16,899.- 3,000.- 

ตลุาคม 2565 

วนัที่ 7-10 ตลุาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัที่ 14-16 ตุลาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

วนัที่ 21-23 ตุลาคม 2565 17,899.- 3,000.- 



 

เง่ือนไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) สว่นท่ีเหลือช าระทั้งหมดอยา่งนอ้ย 

25 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ั้ง

เต็มจ านวนหรือบางสว่น ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

 

เอกสารที่ใชใ้นการท า E-VISA ท่องเที่ยวของประเทศพม่า ใชเ้วลาประมาณ 4-7 วนั ก่อนเดินทาง 

 ตอ้งสแกนหนา้พาสปอรต์สีท่ีชดัเจนเท่าน้ัน และวนัหมดอายุของหนังสือเดินทางตอ้งมีเหลือมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด(4.6ซม. x 3.8ซม.) ไม่เกิน 3 เดือน พ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หนา้ตรง  

 เอกสารการฉีดวคัซีนครบโดส 2 เข็ม ข้ึนไป (e-vaccine) 

 เอกสารประกนัการเดินทางจากบริษัทประกนัของประเทศเมียนมา (รวมในค่าทวัรแ์ลว้) 

การพิจารณา E-VISA ข้ึนอยู่กบัทางสถานทูตประเทศพม่า ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่าน

การพิจารณาจากประเทศเมียนมาทางบริษัทฯจ  าเป็นจะตอ้งยึดเงนิ 3,600 บาท 

หมายเหตุ  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมมี่หวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านข้ึน จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ์ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินมดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมี้การการนัตีมัดจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกับ

สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มา

ชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักลา่ว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       



 

  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

  ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั

เดินทางหรือคืนเงินได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


