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MAKE A WISH MYANMAR
ทัวร์พม่าดีดี!! ย่างกุง้ -หงสาฯ-สิเรียม
(ไปเช้า-กลับดึก)

3 วัน 2 คืน
พระมหาเจดียช์ เวดากอง – พระธาตุมุเตา – เจดียก์ ลางนํ้าเยเลพญา

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์ + สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง + กุง้ เผาหงสา

แจกฟรี!!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี+หนังสือสวดมนต์
รวมทุกอย่างแล้ว
พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว
1

กำหนดกำรเดินทำง มีนำคม – พฤษภำคม 60
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ - สิเรียม – เจดียเ์ ยเลพญา – เจดียโ์ บตาทาวน์ – เทพทันใจ เทพกระซิบ
ย่างกุง้ - หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย - เจดียไ์ จ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระ
นอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ - พระมหาเจดียช์ เวดากอง
ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

L-D
B-L-D
B-L

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ - สิเรียม – เจดียเ์ ยเลพญา – เจดียโ์ บตาทาวน์ – เทพทันใจ
เทพกระซิบ

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 สายการบิน
THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
มีของว่างบริการบนเครื่อง
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้า
กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยูห่ ่างจากกรุงย่างกุง้ ประมาณ
45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความ
แปลกตาขอ งเมืองที่ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูร่ ิม
แม่น้ําย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําอิระวดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดีย ์
กลางนํ้า หรือ พระเจดียเ์ ยเลพญา (KyaikHwawWun Pagoda) เจดียจ์ ะตั้ง
ตระหง่านอยูบ่ นเกาะกลางนํ้าเป็ นที่สกั การะของชาวสิเรียมบริเวณท่ าเทียบเรือ
สมควรแก่เวลานําท่านกลับกรุงย่างกุง้ จากนั้น นําท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นํามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน
ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์
จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศ าธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และ
พบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี
และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายใน
เจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสําหรับฝึ กสมาธิ
หลายจุดในองค์พระเจดีย ์ นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระ เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและ
ชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี ) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้
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คํา่

ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือ
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้
ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ต้งั ใจไว้ นําท่านข้ามฝัง่ ถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมี
นามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศา สนาอย่าง
แรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานาน
แล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ้านม
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั โรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สอง

ย่างกุง้ - หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย - เจดียไ์ จ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระ
นอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ - พระมหาเจดียช์ เวดากอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํา ท่านร่วมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็ นวัดสําคัญมีพระสงฆ์ จํา
พรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ ยัง เป็ นสถานที่ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิกษุ
และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาค
ที่วดั แห่งนี้ ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน ) นําท่าน
นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น(KyaikPunBuddha) เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพระพุทธรูปปางมาร
วิชยั ขนาดใหญ่ ทั้ง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4
สาวพี่นอ้ งที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และได้สาบานไว้
ว่าจะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชายหนุ่ มและ
แต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลง
มา และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงทําให้ พระพุทธรูปองค์ นี้ จะมีลกั ษณะแตกต่างจากองค์
อื่นๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา
จากนั้นนําท่านชม เจดียช์ เว- มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่นอยูใ่ จ
กลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน
เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และ
ยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาํ คัญสูงสุดของชาวพม่า นํา
ท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่
ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับ
ยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั ่ งคํ้าจุน
ชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป ) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ น
ศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ งู 114 เมตร สูงกว่า พระ
เจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ อยูต่ รงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ .ศ. 2473 ด้วย
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นํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ราํ ่ ลือ
ถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดํา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู)
ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สงู ที่สุดในพม่า ส่วน
ปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บชู าควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์
ปั จจุบนั จากนั้นนําท่าน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลีย ว กราบ
นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี
พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอน
ที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่
มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิ
เช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก จากนั้นนําทุกท่านเดินทางกลับเมือ งย่างกุ ง้ นําท่านนมัสการ พระ
มหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda)เจดียท์ องแห่ง เมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ )
แห่งลุ่มนํ้าอิระวดี เจดียท์ องคําคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เวดากอง
มีทองคําโอบหุม้ อยูเ่ ป็ นนํ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้าํ ค่า กว่า
5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ
พุทธศาสนิ กชนได้จาํ นวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมี
วิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาท
ปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐาน
พระประธานสําหรับให้ประชา ชนมากราบไหว้บชู า เพราะ
ชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บชู าเจดียช์ เวดา
กองเป็ นนิ ตย์ จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่การ
หลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทําสมาธิเจริญสติ
ภาวนานับลูกประคํา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบ นยอด
ฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง , สีน้ําเงิน , สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น
(สถานที่สาํ คัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถ
นําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิ ษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริ
มงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็
ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)
วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

คํา่

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง

นําท่านเข้าสูท่ ี่พกั โรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สาม

ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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เสาร์
พญานาค

เที่ยง

20.05 น.
21.45 น.

นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน
(KyaukHtatgyiBuddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต
สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเ ทศพม่า มีขนตาที่
งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นให้ท่านอิสระ
ช้อปปิ้ ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (BogyokeAung San) หรือ
ตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดย
ชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคาร
เรียงต่อกั นหลายหลัง สินค้าที่จาํ หน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลาย
ชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็ น
ต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย
ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์
นําท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
จากนั้น ชม ช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มี
ลักษณะเด่น คือ มีลกั ษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นัยตา
ของช้างยังเป็ นสีทอง ถือว่าเป็ นช้างที่หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคน
พม่าเองตามเข้ามาชมและสักการะช้างเผือกเหล่านี้
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้
ทําการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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อัตราค่าบริการ (บาท)
เดือน

มีนาคม 60

เมษายน 60

วันเดินทาง

02-04 มี.ค. 60
03-05 มี.ค. 60
04-06 มี.ค. 60
09-11 มี.ค. 60
10-12 มี.ค. 60
11-13 มี.ค. 60
16-18 มี.ค. 60
17-19 มี.ค. 60
18-20 มี.ค. 60
23-25 มี.ค. 60
24-26 มี.ค. 60
25-27 มี.ค. 60
30มี.ค.-01เม.ย.
31มี.ค.-02เม.ย.
01-03 เม.ย. 60
02-04 เม.ย. 60
06-08 เม.ย. 60
07-09 เม.ย. 60
08-10 เม.ย. 60
12-14 เม.ย. 60
13-15 เม.ย. 60
14-16 เม.ย. 60
15-17 เม.ย. 60
16-18 เม.ย. 60
20-22 เม.ย. 60
21-23 เม.ย. 60
22-24 เม.ย. 60
23-25 เม.ย. 60
27-29 เม.ย. 60
28-30 เม.ย. 60

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

10,555 บาท

10,055 บาท

2,900 บาท

10,555 บาท

10,055 บาท

2,900 บาท

10,900 บาท

10,400 บาท

2,900 บาท

10,555 บาท

10,055 บาท

2,900 บาท

12,555 บาท

12,055 บาท

2,900 บาท

11,900 บาท

11,400 บาท

2,900 บาท

10,900 บาท
11,555 บาท

10,400 บาท
11,055 บาท

2,900 บาท
2,900 บาท
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04-06 พ.ค. 60
05-07 พ.ค. 60
06-08 พ.ค. 60
10-12 พ.ค. 60
11-13 พ.ค. 60
12-14 พ.ค. 60
พฤษภาคม 60

13-15 พ.ค. 60
18-20 พ.ค. 60
19-21 พ.ค. 60
20-22 พ.ค. 60
25-27 พ.ค. 60
26-28 พ.ค. 60
27-29 พ.ค. 60
28-30 พ.ค. 60

11,900 บาท

11,400 บาท

2,900 บาท

10,900 บาท

10,400 บาท

2,900 บาท

10,555 บาท

10,055 บาท

2,900 บาท

อัตรานี้ รวม










ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าระวางนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวติ เนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยอายุตาํ ่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85
ปี คุม้ ครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสงู กว่า 85
ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ น
พิษเท่านั้น”)

อัตรานี้ ไม่รวม





ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม , ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3
USD/วัน มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ
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ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทําวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาํ การจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
 ชําระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก (สําคัญ)
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ,
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยืน่ เอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้วา่ จะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสําคัญ

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้ง หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้ง
เข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้า
และออกจากประเทศ

ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผูเ้ ดินทาง 10-15 ท่าน
ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเ มืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พดู ภาษาไทยได้เป็ น
อย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตํากว่
่ า 10
ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น
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