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ขอพรเทพทนัใจถงึ 2 องค ์เกา่แกท่ีสุ่ด, ศกัด ิส์ทิธ ิท์ ีส่ดุ 
ชอ้ปป้ิงสุดเพลนิทีต่ลาดสก็อต 

 

Buffet Shabu Shabu ไมอ่ ัน้!! 
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            !! แจง้เพื่อโปรดทราบ !! 
 

เนือ่งดว้ยต๋ัวเครือ่งบินเป็นการจองแบบต๋ัวหมู่คณะ 

ทางระบบของสายการบินจะสุม่เลขที่น่ัง บรษัิททัวร์

จงึไมส่ามารถระบุทีน่ั่งไวก้อ่นลว่งหนา้ได ้ ผูเ้ดนิทาง

อาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกัน หรอืไมไ่ดอ้ยู่ในโซนเดยีวกัน 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับนโยบายของสายการบิน เทา่นัน้  

DMK-RGN : SL206 : 17.55-18.45 

RGN-DMK : SL207 : 19.35-21.25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ 

14.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิดอนเมือง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ อาคาร 1ชัน้ 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI LION 

AIR (SL) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหกั้บทกุทา่น  

17.55 น. บนิลัดฟ้า ส ู ่กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า 

  โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่  SL206 

18.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้

(เวลาท้องถิน่ที่เมยีนมา่ร ์ช้ากว่าประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 

พกัที่ MILLENNUIM HOTEL ระดบั 3* หรอืเทียบเท่า 

 วนัที่สองของการเดนิทาง     ย่างกุง้-เมอืงสเิรยีม (เจดยี์กลางน า้)-วดัไจเ๊ขา้ เทพทนัใจ (1) 

   โปตาทาวน ์เทพทนัใจ (2)-เทพกระซบิ-พระมหาเจดยี์ชเวดากอง-บุฟเฟ่ ชาบู ชาบู 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึ่งอยูห่า่งจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร

เมื่อเด ินทางถึงสเิรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่เมืองนี้เคยเป็นเมืองทา่ของ

โปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้แตใ่นสมัย นายพลฟิลปิเดอบริโต ย ีนิโคเต จนมาสิน้สดุเมื่อปีพ.ศ. 

2156 ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ท่านจะเห็นเศษ

ซากก าแพงสไตล์ ล ูซติา เนียนบาโรก(Lusitanian Baroque ) 

ตัง้อยูร่ิม ฝ่ังแม่น ้ายา่งกุง้ที่เชือ่มตอ่กับแม่น ้าอิระวด ีน าทา่นน่ัง

เรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา  (Kyaik HwawWun Pagoda)

พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน ้าอายนัุบพันปี เป็นที่

สักการะของชาวสเิรียม เกาะนี้ไม่ว่าน ้าจะขึน้สักเทา่ไหร่ก็ไม่มีวัน

น ้าทว่มได ้ที่บริเวณทา่เทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหวส้ักการะ

เพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาว

พม่าสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตัว ขนาดใหญนั่บรอ้ยๆ ตัว
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ทีว่่ายวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลังทีโ่ผลเ่หนือผวิน ้า 

  จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่ วดัไจ๊เขา้ ซึง่เป็นเจดียเ์กา่แก่อีกแหง่หนึ่งของพม่า ถือไดว้่าเป็นเจดีย์

ค ูบ่า้นคูเ่มืองของเมืองสิเรียม และยังมี เทพทันใจไจเ๊ข้า ซึ่งบอกเลยว่าองคน์ี้คอืหัวหนา้เทพ

ทันใจในยา่งกุง้อยา่งแทจ้ริง 

  **จากนั้นน าทา่นเดนิทางกลับยา่งกุง้** 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับยา่งกุง้น าท่านชม  เจดีย์โบตา
ทาวน์ สรา้งโดยทหารพันนายเพื่อ บรรจุพระบรมธาตุที่

พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 
2486เจดยีแ์หง่นี้ถกูระเบดิของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลาง
องคจ์ ึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม

ธาตอุีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700
องค ์และจารึกดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์
อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่ประดับดว้ย

กระเบือ้งสสีันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์ใหท้่านขอพร นตัโบโบ
ยีหรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ัน  

  เทพทันใจ (นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะ
เป็นดอลลา่ บาทหรือจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไป
ใสม่ือของนัตโบโบยสีัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจ้ากนั้นก็เอา
หนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบยแีคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้จากนั้นน าทา่น

ขา้มฝ่ังไปอีกฟาก หนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึง่มีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ ยะ”ตาม
ต านานกลา่วว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธ- 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  ศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อส ิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่า

เคารพกราบไหวกั้นมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้นิ ชาว
พม่านิยมขอพรจากเทพองคน์ี้กันมากเชน่กันการบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้
และผลไม ้ จากนั้นน าทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยี์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพม่าอายกุว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแหง่เมืองดากอง 
หรือ ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท์ีใ่หญ่ทีส่ ุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน         
จดุทีบ่ ุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองค์

เจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดยียั์งมี
พระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวัน
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เกดิตน จะเป็นสริิมงคลแกช่วีิต พระเจดยี์นี้ไดรั้บการบูรณะและตอ่เตมิโดยกษัตริย์หลายรัชกาล
องคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้ าหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุ
ของพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบริขารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค์

บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่น
ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส ีท่ิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึ่งของพทุธเจดีย์

ลว้นมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทัง้ส ิ้นชมระฆังใบใหญท่ี่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิด
พลัดตกแม่น ้ายา่งกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไม่ข ึน้ภายหลังชาวพม่า ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ี่
เดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แหง่ความสามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิ์ใหต้รีะฆัง 3ครั้ง

แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ ชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะ
จดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไปเชน่สเีหลอืง, สนี ้าเงิน, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ น าทา่นร่วมบชูา 
แม่ยักษ์ ทีเ่ชือ่กันว่าการบชูาทา่นจะชว่ยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยงุโชคชะตาอยูใ่นชอ่ง

แคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระสรุิยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกจิ 
 
 
 

 
 
 

 
 

วนัเกดิ อาทิตย์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศูกร ์ เสาร ์

สตัว์ประจ าวนัเกดิ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

ก าลงัเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 
 

หมายเหตุ : ส าหรับผูท้ีไ่ม่ทราบวันเกดิของตัวเองจะยดึ พระเกตุ ซึง่มีก าลัง 9 เป็นเทวดาประจ าวันเกดิ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! Buffet ชาบชูาบ ูไม่อ ัน้ 

  พกัที่ MILLENNUIM HOTEL ระดบั 3* หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีตลาดสก็อต-วดับารม-ีช้างเผือก-สนามบนิดอนเมอืง 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอน

ตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ีความยาว 55ฟุต ส ูง 16ฟุตซึง่เป็นพระทีม่ีความพระที่มี

ความสวยทีส่ ุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ ว ัดงาทตัจ ีNga Htat Gyi 

Pagoda วัดนี้มีพระพธุรูปองคใ์หญม่ีความสงูประมาณตกึหา้ขัน้ ทรงเครื่องกษัตริย ์ เป็นพระทีส่วย

แปลกดอูลังการ จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพม่า มีสนิคา้

ของทีร่ะลกึมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทมิ ไพลิน หยก ไขมุ่ก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ 

เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสร่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาถาบูชา  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

ตัง้ นโม 3 จบ 
 

ธัมภทูเีป วะระฐาเน สงิคตุตะเร มะโนรัมเม สัตตะระนะ ปะฐะมัง กะกสุันธัง สวัุณณะฑัณธัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

ทตุยัิง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตโุย ฐัสสะต ิตะตงิ กัตสัปปัง พทุธะจวีะรัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

จะตตุะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตโุย ฐัสสะต ิปัญจะมัง อริยะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมังธาตโุยฯ 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้ นน าท่าน เดินทางสู่ ว ัดบารมี ใหส้ั กกา ระพระเกศาของ

พระพทุธเจา้ ทีเ่ชื่อว่ายังมีชวีิตอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี้เมื่อ
น ามาวางบนมือ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้ีกทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นที่
เก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากทีส่ดุดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโม

คาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆ พรอ้มรบัพระธาตุ
เพือ่น ากลบัไปบูชาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี! น าทา่นสู ่ปาง
ช้างเผือก (Royal White Elephant Garden) ซึง่เป็นสถานที่

เล ีย้งดูชา้งจะมีชา้งเผอืก ซึง่ถอืว่าเป็นสัตว์มงคลและแสดงถงึบุญ
บารมีของผูค้รองนครนั้นๆ และชา้งเป็นสัตว์ค ูบ่า้นคูเ่มืองของชาวไทยและชาวพม่า ทีห่า ช ม
ไดย้ากในปัจจบัุนนี้ โดยปางชา้งเผอืกแหง่นี้มีชา้งเผอืกอยู ่3 ชา้ง ตามความเชือ่ของคนสมัยกอ่น

เชือ่ว่า ขนหางของชา้งเผอืกถอืว่าเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ที่สามารถป้องกันคณุไสย 
เสนียดจัญไร แกผู่ท้ีค่รอบครองได ้จงึนิยมน ามาท าเป็นเครื่องประดับ เชน่ แหวน ก าไรขอ้มือ เพื่อ
ใสไ่วต้ดิตัว 

สมควรเวลาเดนิส ู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

17.30 น.  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ มงิกาลาดง เมืองยา่งกุง้ 
19.35 น. ออกเดนิทางจากกรุงยา่งกุง้ โดยสายบนิ Thai Lion Air ดว้ยเทีย่วบนิที ่SL207 

21.25 น.  คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดภิาพและดว้ยความประทับใจ 

 

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

รายการท่องเที่ยวนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพนิจิ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู้ประสานงานท้องถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ  โดยจะยึดถอืประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั  

และขึน้อยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน** 

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. - 
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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 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบนิ Thai Lion Air 

 คา่ภาษีสนามบนิพม่า และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 
 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครื่องบนิ 20 Kg.  ถอืข ึน้เครื่อง 7 Kg. 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่มัคคเุทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่อาหารและเครื่องดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีิตเนื่องจากอุบัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายรุะหว่าง 6-75 ปี ในกรณีทีผ่ ูเ้อาประกันภัย
อายตุ ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บเงื่อนไข

ของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคุม้ครอง) 
วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพษิ
เท่าน ัน้**) 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่อาหารและเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรีด โทรศัพท ์ คา่มินิบาร์ ฯลฯ 
 คา่บริการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ 

 

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 
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 ทิปมคัคุเทศกท์้องถิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร, 1,500 บาท / ลูกคา้ 1 ท่าน 

(ช าระที่สนามบนิกอ่นเดนิทาง) หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตท่่านจะมอบใหไ้มไ่ดบ้งัคบั 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรือ คา่ใชจ้า่ยอื่น ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ท าวีซา่ในกรณีเร่งดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอร์ตตา่งชาต ิ
 คา่อาหารและเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาช าระเงินเต็มจ านวนพรอ้มกับเตรียมเอกสาร
สง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ (เนือ่งจากเป็นโปรแกรมโปรโมชั่น) 

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร์ และเหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่ง ๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ์การใชบ้ริการใด ๆตามรายการ หรือ ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินในทกุกรณี 

 เมื่อทา่นไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่ง ๆ  

 ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษัทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ 
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ  ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมือง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย

และพม่า 
 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรื่อง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่ดา่น

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 

ทา่น ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ไม่สามารถรีฟันได ้อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบนิ 
 หากทา่นไม่ไดร้่วมบริการทานอาหาร หรือคา่ตัว๋เขา้ชมใด ๆ  ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคนืเงินได ้เนื่องจากคา่บริการที่

เวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผดิชอบใด ๆ  ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และ
อุบัตเิหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง ๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใด ๆ  ก็ตามทาง

บริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืคา่ทัวร์ทัง้หมด 

ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน  
ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 10 ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไม่มหีวัหนา้ทวัร ์
จากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถ ิน่ ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ีคอย
รบัทีส่นามบนิพม่า และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศพม่าเป็น
อย่างด ีและอาจจะเปล ีย่นเป็นรถคนัทีเ่ล็กลง 
แตถ่า้ต ่ากวา่ 8 ท่าน ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิม่ออกเดนิทางในกรุป๊น ัน้  
แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั 
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ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

ส าคญัทีส่ดุ!! 
หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง และมี

หนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

วนัเดนิทางทีท่่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ 

กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณ ี

 


