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MAKE A WISH
MYANMAR
BY THAI LION AIR
3 วัชนาสถาน
2 คืน อันศักดิ์สิทธิ์
สักการะ 2 มหาบู
ย่างกุง้ – สิเรียม – หงสาวดี
นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์

พระมหาเจดียช์ เวดากอง – พระธาตุมุเตา
ขอพรเทพทันใจ – ชมเจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์ + สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง + กุง้ เผาหงสา
พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว
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กำหนดกำรเดินทำง มิถุนำยน-กันยำยน 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 คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ ประมาณ
45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นาชมความ
แปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริม
แม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี จากนั้ นชมความสวยงามของ เจดีย ์
กลางน้ า หรือ พระเจดียเ์ ยเลพญา(KyaikHwawWun Pagoda) เจดียจ์ ะตั้ง
ตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ าเป็ นที่สกั การะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบ
เรือ สมควรแก่เวลานาท่านกลับกรุงย่างกุง้ จากนั้นนาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของ
ฝ่ ายสัม พัน ธมิ ต รเข้า กลางองค์จึ ง พบโกศทองค าบรรจุ พ ระเกศาธาตุ แ ละพระบรมธาตุ อี ก 2องค์ และพบ
พระพุทธรูปทอง เงิน สาริ ด 700องค์ และจารึ กดิ นเผาภาษาบาลี และตัวหนั งสื อพราหมณ์อินเดี ยทางใต้
ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมี
มุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นาท่านขอพร นัตโบโบยี
หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการ
สักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นั ตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความ
ปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็
ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบ
โบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ ของนัตโบโบ
ยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ต้ังใจไว้ นาท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะ
มาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษา

09.05 น.
10.00 น.
เที่ยง
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คา่

ศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชี วิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพร
เทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยนิ การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และ
ผลไม้
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 นาท่านเข้าสูท่ ี่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
นาท่านร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็ นวัดสาคัญมีพระสงฆ์ จา
พรรษากว่ า 500 รู ป อี ก ทั้ ง วัด นี้ ยัง เป็ นสถานที่ ศึ ก ษาพระไตรปิ ฎกของ
พระภิกษุ และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอ
ไปบริ จ าคที่ วัด แห่ ง นี้ ได้ หากท่ า นใดไม่ ส ะดวกสามารถถวายเป็ นปั จ จัย ได้
เช่นกัน) นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น(KyaikPunBuddha) เป็ นพระ
เจดียท์ ี่ มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ ท้ัง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หัน
พระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง
และได้สาบานไว้วา่ จะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชายหนุ่ มและแต่งงานกัน
จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงทา
ให้พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลกั ษณะแตกต่างจากองค์อื่นๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา
จากนั้ นนาท่ านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ที่ ต้ังตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจ
กลางเมืองหงสาวดี พระเจดี ยอ์ งค์นี้ถื อว่ามีความโดดเด่นในหลายๆ
ด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์ สิทธิ์สาคัญสูงสุดของชาว
พม่า นาท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่า
เป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูป
ไปค้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือน
ดัง่ ค้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ ขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์
นี้ เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง 114 เมตร สูง
กว่า พระเจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ.
2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป
เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระ
กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุด
ในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บชู าควบคู่ไป
กับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั จากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอน
ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนั บถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ
และเป็ นพระนอนที่ ง ดงามที่ สุ ด ของพม่า อี ก ทั้ง ท่ านสามารถที่ จ ะเลื อกหา เครื่ องไม้แ กะสลัก ที่ มีใ ห้เลื อ ก
มากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้ นาท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง(Shwedagon Pagoda)
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เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ ) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมือง
ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้าง
โดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่เป็ นน้ าหนักถึง 1100
กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่
บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริเวณทาง
ขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้
บูชาเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่
ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณี
ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง
เป็ นต้น (สถานที่ ส าคัญ ของพระมหาเจดี ย์ช เวดากอง คื อ
ลานอธิ ฐ าน จุ ด ที่ บุ เ รงนองมาขอพรก่ อ นออกรบ ท่ า น
สามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์
เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล
นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐาน
ทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระ
ประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ )
วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

คา่

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้น

เสาร์
พญานาค

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

 นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั โรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สาม

ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyiBuddha) นมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีตา
สวยงามที่ สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่ งดงาม ชมพระบาทที่ มีภาพ
มงคล 108 ประการ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดโบโจ๊กออง
ซาน (BogyokeAung San) หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็ น
ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณา
นิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่ อกันหลายหลัง สินค้าที่
จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณีที่มีราคา
สูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot
Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)

เที่ยง
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์

20.05 น.
21.45 น.

นาท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
จากนั้นชม ช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลกั ษณะเด่น คือ มีลกั ษณะผิวพรรณเหลืองทอง
อร่าม แม้กระทัง่ นัยตาของช้างยังเป็ นสีทอง ถือว่าเป็ นช้างที่หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเองตามเข้ามา
ชมและสักการะช้างเผือกเหล่านี้
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้
ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

อัตราค่าบริการ (บาท)
เดือน

วันเดินทาง

มิถุนายน

17-19 มิ.ย. 60
23-25 มิ.ย. 60
24-26 มิ.ย. 60
30 มิ.ย.-02 ก.ค.

กรกฎาคม

01-03 ก.ค. 60
06-08 ก.ค. 60
07-09 ก.ค. 60
08-10 ก.ค. 60

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

พักเดียวเพิ่ม

9,999 บาท

9,499 บาท

2,900 บาท

9,999 บาท

9,499 บาท

2,900 บาท

11,500 บาท

11,000 บาท

2,900 บาท
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13-15 ก.ค. 60
14-16 ก.ค. 60
15-17 ก.ค. 60
20-22 ก.ค. 60
21-23 ก.ค. 60
22-24 ก.ค. 60
27-29 ก.ค. 60
28-30 ก.ค. 60
29-31 ก.ค. 60
03-05 ส.ค. 60
04-06 ส.ค. 60
05-07 ส.ค. 60
10-12 ส.ค. 60
สิงหาคม

กันยายน

11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
21-23 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
28-30 ก.ย. 60
29 ก.ย.-01 ต.ค.
30 ก.ย.-02 ต.ค.

9,999 บาท

9,499 บาท

2,900 บาท

9,999 บาท

9,499 บาท

2,900 บาท

10,900 บาท

10,400 บาท

2,900 บาท

11,500 บาท

11,000 บาท

2,900 บาท

9,999 บาท

9,499 บาท

2,900 บาท

9,999 บาท

9,499 บาท

2,900 บาท
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อัตรานี้ รวม










ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85
ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่ วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85
ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ น
พิษเท่านั้น”)

อัตรานี้ ไม่รวม









ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3
USD/วัน มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
 ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก (สาคัญ)
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน,
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้วา่ จะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ
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หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่ นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ สุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็ จ หากท่ านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถู กปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้ง
เข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้า
และออกจากประเทศ

ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง 10-15 ท่าน
ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็ น
อย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตา่ กว่ า 10
ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น

