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            !! แจง้เพือ่โปรดทราบ !! 
 

เนื่องดว้ยตั๋วเครือ่งบนิเป็นการจองแบบตัว๋หมูค่ณะ 

ทางระบบของสายการบนิจะสุม่เลขทีน่ั่ง บรษัิททัวร์

จงึไมส่ามารถระบทุีน่ั่งไวก้อ่นลว่งหนา้ได ้ผูเ้ดนิทาง

อาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกัน หรอืไมไ่ดอ้ยูใ่นโซนเดยีวกัน 

ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับนโยบายของสายการบนิ เทา่นัน้  

DMK-RGN : SL206 : 17.55-18.45 

RGN-DMK : SL207 : 19.35-21.25 

ขอพรเทพทนัใจถงึ 2 องค ์เกา่แกท่ ีส่ดุ, ศกัด ิส์ทิธิท์ ีส่ดุ 
ชอ้ปป้ิงสดุเพลนิทีต่ลาดสก็อต 

 

Buffet Shabu Shabu ไมอ่ ัน้!! 
 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้ 

14.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิดอนเมือง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1ช ัน้ 3 ประตู 7 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION 

AIR (SL) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้ับทุกท่าน  

17.55 น. บนิลัดฟ้า สู ่กรุงยา่งกุง้ ประเทศพม่า 

  โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่  SL206 

18.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

พกัที ่MILLENNUIM HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัทีส่องของการเดนิทาง     ยา่งกุง้-เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางน า้)-วดัไจเ๊ขา้ เทพทนัใจ (1) 

   โปตาทาวน ์เทพทนัใจ (2)-เทพกระซบิ-พระมหาเจดยีช์เวดากอง-บุฟเฟ่ ชาบู ชาบ ู
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

 
 
 

 
 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร

เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของ

โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัง้แต่ในสมัย นายพลฟิลปิเดอบรโิต ย ีนิโคเต จนมาสิน้สุดเมือ่ปีพ.ศ. 

2156 ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษ

ซากก าแพงสไตล ์ลูซติา เนียนบาโรก(Lusitanian Baroque ) 

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ที่เชือ่มต่อกับแม่น ้าอริะวดี น าท่านน่ัง

เรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik HwawWun Pagoda)

พระปางมารวชิัยอันงดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี เป็นที่

สักการะของชาวสเิรยีม เกาะนี้ไม่วา่น ้าจะขึน้สักเท่าไหร่ก็ไม่มวัีน

น ้าท่วมได ้ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหวสั้กการะ

เพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาว

พม่าสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตัว

ทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนือผวิน ้า 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัไจ๊เขา้ ซึง่เป็นเจดยีเ์ก่าแกอ่กีแห่งหนึ่งของพม่า ถอืไดว้่าเป็นเจดยี์

คู่บา้นคู่เมอืงของเมอืงสเิรียม และยังมี เทพทนัใจไจ๊เขา้ ซึง่บอกเลยว่าองคน์ี้คอืหัวหนา้เทพ

ทันใจในย่างกุง้อย่างแทจ้รงิ 

  **จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับย่างกุง้** 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับย่างกุง้น าท่านชม เจดีย์โบตา
ทาวน์ สรา้งโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่

พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 
2486เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลาง

องค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม
ธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700
องค์ และจารกึดนิเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์

อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับดว้ย
กระเบือ้งสสัีนงดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์ใหท้่านขอพร นตัโบโบ

ยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสักการะรูปปั้น  
  เทพทันใจ (นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไป
ใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจ้ากนั้นก็เอา

หนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยแีคน่ี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้จากนัน้น าท่าน
ขา้มฝ่ังไปอีกฟาก หนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิ ซึง่มีนามว่า“อะมาดอวเ์มี๊ ยะ”ตาม

ต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธ- 
  ศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกนิเนื้อสัตว์จนเมื่อสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่า

เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาว

พม่านยิมขอพรจากเทพองคน์ี้กันมากเชน่กันการบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้
และผลไม ้ จากนัน้น าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง 
หรือ ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยี์ทีใ่หญ่ที่สุดในพม่า สถานทีแ่ห่งนี้มี ลานอธฐิาน         

จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์
เจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดยี์ยังมี
พระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวันไหนกใ็หไ้ปสรงน ้าพระประจ าวัน

เกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ พระเจดยีน์ี้ไดร้ับการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาล



 
 

 
 
 

 
 

องคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองค์

บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจ านวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บน
ยอดบริเวณเจดีย์จะไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นส่วนหนึง่ของพุทธเจดยี์

ลว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิ
พลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาวพม่า ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ี่

เดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แหง่ความสามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้
แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ ชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะ

จุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไปเชน่สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ น าท่านร่วมบชูา 
แม่ยักษ์ ทีเ่ชือ่กันวา่การบชูาท่านจะชว่ยในการตัดกรรมหรอืศัตรู หรอืพระพยุงโชคชะตาอยู่ในชอ่ง
แคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระสรุยิันจันทรา ขอพรเรือ่งธุรกจิ 

 
 

 
 
 

 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศูกร ์ เสาร ์

สตัวป์ระจ าวนัเกดิ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

ก าลงัเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 
 

หมายเหตุ : ส าหรับผูท้ีไ่มท่ราบวันเกดิของตัวเองจะยดึ พระเกตุ ซึง่มกี าลัง 9 เป็นเทวดาประจ าวันเกดิ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! Buffet ชาบูชาบ ูไมอ่ ัน้ 

  พกัที ่MILLENNUIM HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีตลาดสก็อต-วดับารม-ีชา้งเผอืก-สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอน

ตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มคีวามยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึง่เป็นพระที่มคีวามพระที่มี

ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วดังาทตัจ ีNga Htat Gyi 

Pagoda วัดนี้มพีระพุธรูปองคใ์หญ่มคีวามสงูประมาณตกึหา้ขัน้ ทรงเครือ่งกษัตรยิ ์ เป็นพระทีส่วย

แปลกดูอลังการ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพม่า มสีนิคา้

ของที่ระลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ 

เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสร่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาถาบชูา  พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

ตัง้ นโม 3 จบ 
 

ธัมภทูเีป วะระฐาเน สงิคตุตะเร มะโนรัมเม สัตตะระนะ ปะฐะมัง กะกสัุนธัง สวัุณณะฑณัธัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

ทุตยิัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตโุย ฐัสสะต ิตะตงิ กัตสัปปัง พุทธะจวีะรัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

จะตตุะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตโุย ฐัสสะต ิปัญจะมัง อรยิะเมตเตยโย อนาคะโต อตุตะมังธาตโุยฯ 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดับารม ีใหสั้กการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยู่จรงิ 
ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี้เมือ่น ามาวางบนมอื จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่วา่เป็นที่

เก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตุไวม้ากทีส่ดุดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีุตร และองค์
พระอรหันตต์า่ง ๆ พรอ้มรบัพระธาตุเพือ่น ากลบัไปบูชาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี! น าท่าน
สู่ ปางช้างเผือก (Royal White Elephant Garden) ซึ่งเป็นสถานที่ เลี้ยงดูช า้งจะมี

ชา้งเผือก ซึง่ถือว่าเป็นสัตวม์งคลและแสดงถงึบุญบารมีของผูค้รองนครนั้นๆ และชา้งเป็นสัตว์
คู่บา้นคู่เมืองของชาวไทยและชาวพม่า ที่หาชมไดย้ากในปัจจุบันนี้ โดยปางชา้งเผือกแห่งนี้มี

ชา้งเผือกอยู่ 3 ชา้ง ตามความเชื่อของคนสมัยก่อนเชื่อว่า ขนหางของชา้งเผือกถือว่าเป็น
เครือ่งรางของขลังชนดิหนึง่ ทีส่ามารถป้องกันคณุไสย เสนียดจัญไร แกผู่ท้ีค่รอบครองได ้จงึนยิม

น ามาท าเป็นเครือ่งประดับ เชน่ แหวน ก าไรขอ้มอื เพือ่ใสไ่วต้ดิตัว 
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

17.30 น.  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงย่างกุง้ 

19.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุย่างกุง้ โดยสายบนิ Thai Lion Air ดว้ยเทีย่วบนิที ่SL207 

21.25 น.  คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพและดว้ยความประทับใจ 

 

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

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพนิจิ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจุบนั 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

ก าหนดการเดนิทาง จ านวน 

ราคาตอ่ทา่น 

(ไมม่รีาคา

เด็ก) 

คา่พกัเดีย่ว 

8 – 10 FEB 2020 34+1 10,999. - 3,500. - 

15 – 17 FEB 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

22 – 24 FEB 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

7 – 9 MAR 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

14 – 16 MAR 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

21 – 23 MAR 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

4 – 6 APR 2020 34+1 10,999. - 3,500. - 

11 – 13 APR 2020 34+1 11,999. - 3,500. - 

18 – 20 APR 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

2 – 4 MAY 2020 34+1 10,999. - 3,500. - 



 
 

 
 
 

 
 

9 – 11 MAY 2020 34+1 9,999. - 3,500. - 

23 – 25 MAY 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

30 MAY – 1 JUN 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

6 – 8 JUN 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

20 – 22 JUN 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

27 – 29 JUN 2020 34+1 8,999. - 3,500. - 

ราคาเด็กทารก 

(แรกเกดิ – 1 ปี 11 เดอืน) 
3,500. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบนิ Thai Lion Air 

✓ คา่ภาษีสนามบนิพม่า และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

✓ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิ 20 Kg.  ถอืขึน้เครือ่ง 7 Kg. 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
✓ อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

✓ ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัย

อายุต ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ขึน้อยู่กับเงือ่นไข
ของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 
วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิ

เทา่น ัน้**) 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 
 คา่บรกิารและคา่ใชจ่้ายสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร, 1,500 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น 

(ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตท่า่นจะมอบใหไ้มไ่ดบ้งัคบั 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตัว หรอื คา่ใชจ่้ายอืน่ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ท าวซีา่ในกรณีเร่งดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

❖ กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาช าระเงนิเต็มจ านวนพรอ้มกับเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลงัจากท าการจองแลว้ (เนือ่งจากเป็นโปรแกรมโปรโมช ัน่) 

❖ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง

ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
❖ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด 

 
หมายเหตุ 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสัิยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสัิยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่ง ๆ 

❖ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆตามรายการ หรอื ถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี 

❖ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ 

❖ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
❖ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และพม่า 
❖ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 10 

ท่าน ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
❖ เมือ่มกีารออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ไม่สามารถรฟัีนได ้อันเนื่องมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

❖ หากท่านไม่ไดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตั๋วเขา้ชมใด ๆ  ในกรณีจอยทัวร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้เนื่องจากค่าบรกิารที่
เวยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผดิชอบใด ๆ  ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
อบุัตเิหตสุดุวสัิยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่าง ๆ  เป็นตน้ 

❖ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใด ๆ  ก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน  
ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 10 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัร ์
จากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอย
รบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกทา่น ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็น
อยา่งด ีและอาจจะเปลีย่นเป็นรถคนัทีเ่ล็กลง 
แตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ัน้  
แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั 
ในกรณนีีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

ส าคญัทีสุ่ด!! 
หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง และมี

หนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณทีีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

วนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ 

กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณ ี

 


