
 

BT-MMR041DD_JUN-SEP18 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร ์
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วนัแรก กรุงเทพฯ -ย่างกุง้-เมืองแปร-พพิธิภณัฑอ์าณาจกัรศรเีกษตร-เจดียเ์บเบพญา-เจดียบ์อวบ์อวจ์พีญา-เลเมียตหน่า-พญาจ ี

                 เจดียช์เวซนัดอร ์   (-/กลางวนั/เย็น) 

04.30น. พรอ้มกนัที่  สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประตู 6 

Nok Air (DD)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

06.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ DD 4230   

07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

Nok Air (DD)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน(เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) จากนัน้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแปร (PYAY) ห่างจากกรุงย่างกุง้ขึ้นไปทางเหนือราวๆ 300 กิโลเมตร ตวัเมอืงต ัง้อยู่บนฝัง่แม่น า้อริะวด ี 

(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชม.) 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (ระหว่างทาง ) 

14.30 น.       เดนิทางถงึ เมอืงแปร  น าท่านเปลีย่นรถเป็นรถสองแถวทอ้งถิ่น  น าท่านเชา้ชม   

พพิธิภณัฑ ์อาณาจกัรศรเีกษตร  (Sri Ksetra หรอื Thayekhittaya) อาณาจกัรเก่าแก่ของชาวพยู อายุราว 1200 ปี “ศรี

เกษตร”เป็นชื่อเรียกของชาวพยู มคีวามหมายว่า ดนิแดน แห่งความโชคด ี และไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกแหง่แรกของพม่า 

เมื่อ ปี ค.ศ. 2014 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านชม เจดียเ์บเบพญา (Bebepuya) องคน้ี์ขนาดเลก็แต่ส  าคญัเพราะจากลกัษณะพระพทุธรูปภายในทีเ่ป็นแบบพยูกบัทรง

อาคารแบบพกุามแสดงใหเ้หน็ว่าเมอืงศรีเกษตรน่ีมคีวามต่อเน่ืองทางวฒันธรรมมาหลายสมยั  

จากนัน้   น าท่านชม  บอวบ์อวจ์ ี(Bawbawgyi) ซึ่งเป็นเจดยีท์รงลอมฟางทีค่ลา้ยทรงกระบอก 

ระหว่างทาง น าท่านชม หลุมทีถู่กขดุคน้พบ ทีฝ่งัโกศของชาวพยู    จากนัน้น าท่านชมใกล ้ๆ กนัม ี

โบราณสถานอกีแห่งชื่อ เลเมียตหน่า (Laymyathna) แปลว่า สีด่า้นครบัองคน้ี์แสดงให ้

เหน็ถงึลกัษณะของพฒันาการข ัน้สุดของวฒันธรรมพยูทีส่รา้งเจดยีแ์บบคูหาเชื่อมกนัโดยรอบ 

ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการสรา้งเจดยีแ์บบพกุามในอกีหลายรอ้ยปีต่อมา 

จากนั้น น าท่านชม  พญาจ ี(Payagyi) นัน้เป็นสถูปขนาดใหญ่ ลกัษณะคลา้ยกองขา้ว (ซึ่งเป็นลกัษณะ 

เดยีวกบัชเวซนัดอว ์ในยุคแรกเริ่ม) โดยมคีวามเก่าแก่กว่าพนัปี เพราะสรา้งในพทุธศตวรรษที ่

13 – 14 สมยัอาณาจกัรศรีเกษตร แต่สรา้งอยู่นอกก าแพงเมอืง โดยเป็น 1 ใน 9 สถูป 

ทีส่รา้งโดยพระเจา้ดตัตาบอง ซึ่งดูเหมอืนในสมยัพระองค ์น่าจะเป็นช่วงเวลาทีอ่าณาจกัรศรีเกษตรนัน้เจริญรุ่งเรืองมากทีสุ่ด 

บรรดาสถูปขนาดใหญ่ในอาณาจกัร ก็ถูกบูรณะหรือสรา้งในสมยัพระองค ์โดยนกัโบราณคดสีนันิษฐานว่า พยาจเีป็นสถูปทีเ่ก่าแก่

ทีสุ่ดในประเทศพม่า อกีท ัง้ยงัเป็นรากฐานในการสรา้งเจดยีศิ์ลปะพม่าในยุคต่อมา   
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จากนัน้ น าท่านชม  เจดียช์เวซนัดอว ์(Shwesandaw) ( แปลว่าเกศทองคาํ ) : เป็นเจดยีส์ทีอง 

ขนาดใหญ่ ต ัง้อยู่กลางเมอืงแปร ภายในประดษิฐานพระเกศาธาต ุสรา้งในปีพ.ศ.589 โดย 

ไดร้บัการบูรณะครัง้ส  าคญัในสมยัพระเจา้ดตัตาบอง แห่งอาณาจกัรศรีเกษตร  ห่างออก 

ไปบริเวณเชิงเขามพีระฑทุธรูปนัง่ ทีเ่รียกว่า พระแส่ทตัจ ี(Sethatgyi) คอื พระองคใ์หญ่ 

ขนาดสบิชัน้ หนัหนา้เขา้ชเวซนัดอว ์

19.00น.  บรกิารอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร 

จากนั้น เขา้ที่พกั  Mingalagarden Resort เมืองแปรหรอืเทยีบเท่าระดบัเดียวกนัมาตรฐานทอ้งถิ่น 

 
 
 
 
 
 
วนัที่สอง  ตลาดเชา้เมืองแปร–เมืองถ่นโบ่–เขาอะเกากเ์ตาง–์แปร–หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมนั(พระสวมแว่น)–ย่างกุง้  

                   (เชา้ /กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้    น าท่านไปชม ตลาดเชา้เมืองแปร ขายสนิคา้หลายชนิด ท ัง้ของ อปุโภค บริโภค  ของพื้นเมอืง ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื้อของฝาก  

พรอ้มท ัง้ดูวถิชีีวติ ชองชาวเมอืงแปร  

จากนัน้  น าท่านเดนิทาง ไปยงั เมืองถ่นโบ่ (Htonbo) เพือ่ไปชมพระสลกัพนัองคร์มิแม่น้ําเอยาวดีที่ภเูขาอะเกากเ์ตาง ์( Akauk Taung) 

ห่างจากตวัเมอืงแปร ประมาณ  60 กม. เดนิทางถงึท่าเรือน าท่านล่องเรือ ประมาณ 20 นาท ี  น าท่านขึ้นชม อะเกากเ์ตาง ์

(Akauk Taung) หรอื ภเูขาภาษี ชื่อน้ีเพิง่เกิดขึ้นสมยัอาณานิคมองักฤษ เหตเุพราะพวกเจา้อาณานิคมมาต ัง้จดุสงัเกตการณ์เรือ

ในแม่น า้เอยาวดบีนเขาลูกน้ี เพราะ 1.   อยู่สูงมองเหน็งา่ย   2.   เป็นคุง้น า้ยากทีเ่รือจะหนีเลด็ลอด 3. อยู่ใกลช้ายแดนพม่า

เหนือ  สมยัก่อนเรือตอ้งมาจอดทีน่ี่เพือ่ตดิต่อในเรื่องภาษแีถมไม่พอบริเวณน้ียงัเป็นคุง้น า้วน ท  าใหพ้่อคา้ต่างๆเกิดความ

หวาดกลวัท ัง้กลวัภาษ ีท ัง้กลวัเรือล่ม เลยบนบานสานกล่าวสรา้งพระริมหนา้ผาเพือ่ใหท้  ามาคา้คล่องนัน่เองครบัดว้ยเหตน้ีุอะ

เกากเ์ตางจ์งึกลายเป็นภผูาพระพนัองคด์ว้ยแรงศรทัธาปนความหวงัในการคา้ขายของผูค้นเมือ่รอ้ยกว่าปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง น าท่านเดนิทางกลบัเขา้เมอืงแปร เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้ น าท่านกลบัเขา้สู่ กรุงย่างกุง้  ใชเ้วลาประมาณ 6 ชม. 

ระหว่างทาง   แวะนมสัการ  หลวงพอ่ชเวเมี๊ยะมนั(Shwe Myethman) หรอืพระใสแ่ว่น  
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ประดษิฐานอยู่ทีเ่มอืงชเวดงั (Shwedaung) ห่างจากตวัเมอืงแปร 15 กม. คนพม่าเชื่อ 

กนัว่า ไหวพ้ระชเวเมีย๊ะมนั ความคดิอ่านจะด ีท่องจ าจะเก่ง  

19.00 น  เดนิทาง ถงึย่างกุง้ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  ใหท้กุท่านเขา้ทีพ่กั  

โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STAR หรอื เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 
 
 

 

 

วนัที่สาม ย่างกุง้-พระมหาเจดียช์เวดากอง-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-วดัหงาทตัยี-ตลาดสกอ๊ต  

                 กรงุเทพฯ     (เชา้ /กลางวนั/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยี ์

ทองค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง 

หรือ ตะเกิง ชื่อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในพม่าสถานที่แหง่น้ีมี ลาน 

อธฐิาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้ 

เพือ่ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริมิงคล 

นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน้ําพระ

ประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชีวติ พระเจดยีน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ย

แผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยี่สบิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะ

บริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาด

ใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึ่งท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็น

ชัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชิ้นทีร่วมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้นชม

ระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักู ้

ขึ้นมาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคซีึ่งชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ใหต้รีะฆงั 3ครัง้แลว้อธษิฐานขอ

อะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไปเช่น  สี

เหลอืง, สนี า้เงนิ , สสีม้ , สแีดงเป็นตน้ 

คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อตุตมะชมพวูระฐาเนสงิ กตุตะเรมะโนลมัเม สตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกสุนัธงั สวุรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะ ตทิตุยิงัโกนาคะมะนงั ธมัมะการะนงัธาตโุย 

ธสัสะตติตยิงักสัสปงั พทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะ ตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะ เกศาธาตโุยธสัสะติ 

อหงัวนัทามิตรุะโต อหงัวนัทามิธาตโุย อหงัวนัทามิสพัพะทา อหงัวนัทามิสริะสา  

  *** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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จากนัน้  ขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวธิกีารสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี  

เมื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย 

หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้น กใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท  

หรอืจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่ือของ 

นตัโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนั้นกเ็อาหนา้ผาก 

ไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยแีค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที่ขอไว ้จากนั้น นําท่าน 

ขา้มฝัง่ไปอกีฟากหน่ึงของถนน เพือ่สกัการะ เทพกระซิบซึ่งมนีามว่า“อะมาดอวเ์มี๊ยะ”ตาม 

ต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล  

ไม่ยอมกินเนื้อสตัวจ์นเมือ่สิ้นชีวติไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ 

ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพ 

องคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารชาบูชิบฟุเฟ่ต ์เตม็อิม่กบัชาชูชิ สกุี้หมอ้ไฟและ 

ซูชิ ขา้วปัน้สารพดัหนา้ในเครอืโออชิิ 

จากนัน้   สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวานนมสัการพระพทุธรูปนอนทีม่ ี

  ความยาว 55ฟตุ สูง 16ฟตุซึ่งเป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีสุ่ดมขีนตาทีง่ดงาม 

  พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ  

 

จากนั้น นําท่านสกัการะ พระพทุธรูปองคใ์หญ่ หลวงพอ่หงาทตัจี หลวงพอ่ที่สูงเท่าตกึ 5 ชัน้  

  เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อน ทรงเครื่องแบบกษตัริย ์เครื่องทรง  

  เป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัท ัง้หมด และสลกัเป็น  

  ลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง  

จากนัน้  น าท่านเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (BogyokeAung San)หรอื ตลาดสกอ๊ต 

(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะ

อาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ทีจ่  าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ทีม่ศิีลปะผสมระหว่างมอญกบั

พม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื้อผา้ส  าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื้อสิ้นคา้หรอือญัมณีที่มี

ราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

 สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตมิิงกาลาดง 

21.00 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่  DD 4239 

22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

......................................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา มหศัจรรยเ์มืองแปร มรดกโลกพม่า ย่างกุง้ 3 วนั บนิ DD 
SUMMIT PARK VIEW YANGON HOTEL 4* 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 2,500 
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18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 2,500 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 2,500 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 35 10,900 10,500 9,900 2,500 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 35 10,900 10,500 9,900 2,500 

8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 35 10,900 10,500 9,900 2,500 

15 ก.ย.61 17 ก.ย.61 35 10,900 10,500 9,900 2,500 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 35 10,900 10,500 9,900 2,500 

22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 35 10,900 10,500 9,900 2,500 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 35 10,900 10,500 9,900 2,500 

 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋  

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธพิาํนกัในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 

2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 
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เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอื 

ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ  

2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ 

     ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว  ้

(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิ์เลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 
 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 
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 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


