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สักการะ มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน , เจดียช์ เวดากอง , พระธาตุมุเตา
ขอพร นัตโบโบยี หรือ พรเทพทันใจ และ อะมาดอว์เมียะ หรือ เทพกระซิบ”
พักโรงแรมระดับ ( ดาว ณ เมืองย่างกุง้ / พักบนพระธาตุอินทร์แขวน - คืน
พิเศษ นั 1งกระเช้าไฟฟ้ า ขึ5 นสู่พระธาตุอินทร์แขวน / อิสระช้อปปิ5 งตลาดสก๊อต
อิ1มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ 2 มื5 อ , สุดพิเศษกับ กุง้ เผา ท่านละ - ตัว มี : มื5 อ
ฟรีแมส , การ์ดแอลกอฮอล์ ท่านละ - ชุด และ Wi-Fi on Bus
กรณีลูกค้ามีซื5อตั Eวภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิ ร์มตารางการบินกับทางเจ้าหน้าที1อีกครั5ง
กําหนดการเดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม :(J(
วันแรก
ดอนเมือง - ย่างกุง้ - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง – วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุ
อินทร์แขวน
04.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน NOK
AIR โดยมี เจ้า หน้าที1 คอยให้การต้อนรั บและอํา นวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
VJ. V น.
นํา ท่ า นออกเดิ นทางสู่ เมื องย่ า งกุ ้ ง ประเทศพม่ า
โดยเที1ยวบินที1 DD900
07.15น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ ้ง ประเทศ
พม่ า นํ าท่ านผ่ านพิ ธี ก ารตรวจคนเข้ าเมื อ ง (เวลา
ท้อ งถิ1 น ที1 พ ม่ า จะช้ า กว่ า ประเทศไทย V นาที )
จากนั นนําท่ านเดิ นทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมื องพะ
โค(BAGO) เมื อ งพะโคนั นเป็ นเมื อ งเล็ กๆ ตั งอยู่ ท าง
ตะวั น ตกเฉีย งเหนื อ ของกรุง ย่ างกุ ้ง ในอดี ต นั นพะโค
เคยเป็ นเมื อ งหลวงของอาณาจักรมอญมาก่ อนตั งแต่
ยุ ค กษั ต ริ ย์ บิ น ย าอู เมื1 อ ประม าณ พ.ศ . 1908
จน กระทั 1 ง เมื องห ลวงข องมอญ แห่ ง นี เริ1 ม ห ม ด
ความสํ าคั ญ ลงหลั ง จากย้ายเมื อ งหลวงไปอยู่ ที1 อั ง วะ
เมื1อปี พ.ศ. 2178 หงสาวดี หรือ พะโค หรื ออ่านออก
เสียงตามสําเนี ยงพม่าว่า หานตาวดี (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ -. V ชั 1วโมงจากเมืองย่ างกุง้ ) จากนันนํ า
ท่านไปสัการะ พระธาตุ มุเตา หรือเจดียช์ เวมอดอว์ เป็ น 1 ใน 5 มหาเจดีย์ สําคั ญของประเทศพม่า โดย
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เที1ยง

ถือเป็ นเจดีย์คู่บา้ นคู่เมืองของหงสาวดี หรื อเมืองพะโค มีค วามเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปี และเชื1อกันว่ า
ภายในตัวเจดีย์ เป็ นที1 ประดิษฐานของพระบรมสารริกธาตุ ในส่วนของพระเกศาและพระทนต์ ตังอยู่ ในเมือ ง
พะโค ประเทศพม่า จากนั นนําท่านไปเยี1 ยมชม พระราชวังบุ เรงนอง พระเจ้าบุเรงนองเป็ น ผูส้ ร้างเมื องหง
สาวดีใ ห้เจริญ รุ่ง เรือ ง โดยพระองค์ไ ด้ส ร้างพระราชวั งบุเรงนองขึนในปี พ.ศ. 2109 เพื1อ ใช้เป็ น ศูน ย์กลาง
ทางการปกครองและใช้อ อกว่ าราชการ พระราชวังที1เคยสวยงามกับถูกทิ งร้าง เพราะเมื1 อมาถึงยุ คสมั ยพระ
เจ้านั นทบุ เรง พระราชวังบุ เรงนองก็ถู กทําลายด้วยฝี มือของพวกยะไข่กับตองอู ใน ปี พ.ศ. 2142 จึง ทําให้
พระราชวังแห่งนี รกร้างลงเป็ นเวลาร่วม 3 ศตวรรษเลยทีเดียว จากนันนําท่านไปใส่บาตรที1 วัดไจ้คะวาย
รับประทานอาหารเที1ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุง้ เผาคนละ - ตัว (-)
จากนั นนําท่ านสักการะ พระพุ ทธไสยาสน์ ชเวตา
เลียว เป็ นปูชนี ยสถานศักดิCสิทธิCอันดับสองของเมือ ง
หงสาวดี รองจากพระมหาธาตุ มุเตา และเป็ นพระ
พุ ท ธไสยาสน์ ที1 มี ค วามยาว 181 ฟุ ต สู ง 50 ฟุ ต
สร้างโดยพระเจ้า เมงกะติ ป ะ พ.ศ.1537 ในสมั ย
มอญเรื องอํานาจ มี พุท ธลั กษณะงดงาม โดยจะวาง
พระบาทเหลื1อมพระบาท ต่างจากพระพุท ธไสยาสน์
ของไทยที1 นิ ย มวางพระบ าทเสมอกั น เล่ าขานว่ า
เป็ น พระรูปสมเด็จพระสั มมาสัมพุท ธเจ้าในคืน ก่อ น
เสด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พพาน ด้ า น ห ลั ง พระองค์ มี
ภาพวาดเล่าขานตํ านานว่า มี พระราชาองค์ หนึ1 งไม่
ศรั ท ธาพุ ท ธศาสนา ทรงลุ่ มหลงบู ชายั กษ์ ตนหนึ1 ง
ขนาดปั นรู ปไว้กราบไหว้ วั น หนึ1 ง ขณะที1 พ ระราชา
เสด็ จประพาสป่ าพร้อ มพระโอรส และพระโอรสไป
พบสาวบ้านกํ าลังอาบนําอยู่ในลําธารก็เกิดความหลงรัก ถึงกับพากลับเข้าวัง แต่ สาวเจ้าอันเชิ ญพระพุทธรู ป
ไปบูชาในวังด้วย ทําให้พระราชากริวมาก ถึงขันสัง1 ให้ท หารจับพระโอรสและคนรักมัดรวมกันเพื1อจะประหาร
แต่ชาวบ้านได้ตังจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุท ธเจ้ามีจ ริงก็ ขอให้นางแคล้วคลาด ปรากฏว่าเชือกขาดโดยพลั น
ขณะที1 รูปปั นยั กษ์ แตกกระจาย พระราชาถึง กับทรงหั น กลั บมานั บถือ พุท ธศาสนา และขอไถ่บาปด้ว ยการ
สร้างพะพุทธไสยาสน์เป็ นเครื1อ งเตือนสติ จากนันนําท่านเดิน ทางเข้าสู่ คิ5 มปู นแค้มป์ ซึ1งเป็ นจุดสําหรับทํ า
การเปลี1ยนเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพื1อ ใช้ขึนบนพระธาตุอินแขวน นําท่านเปลี1ยนไปเป็ น นั 1งกระเช้าไฟฟ้ า ขึ5 น
สู่พระธาตุ อินทร์แขวน จะใช้เวลาประมาณ -V นาที ให้ท่านได้ชมวิวทิ วทัศ น์อีก แบบของการขึ5 นพระ
ธาตุ อินแขวน (หมายเหตุ ในกรณีที1กระเช้า ปิ ดหรื อมี เหตุสุ ด วิสั ยที1 ไม่ สามารถขึ5 นได้ ทางบริษั ทฯจะ
เปลี1ยนไปเป็ นขึ5 นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ`การคืนเงินทุก กรณี) นําท่านเดินทางบนพระธาตุอินทร์

✔รห ัสท ัวร์ ll CHDDR1 >>สอบถาม/เช็คทีว่าง โปรดแจ้งรห ัสท ัวร์<<

แขวน บนยอดเขาพวงลวง อยู่เหนื อ ระดั บนํ าทะเล 3,615 ฟุ ต ลั กษณะเด่ นของ พระธาตุอิ นทร์ แขวน คื อ
เป็ น หิน สีทอง ขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร รูปร่างไม่ได้ผิด แปลกจากหิน ทัว1 ไป แต่อัศจรรย์ใจตรงฐานที1ตัง อยู่
บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ1นเหม่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลก ทําท่าเหมือนจะหล่น แต่แท้จริงแล้วไม่ไหวเอนสัก
นิ ด ช่างเหลื อเชื1อ ถือเป็ นการวางนํ าหนักที1สมดุ ล โดยมีธรรมชาติเป็ น ผูส้ ร้างสรรคพุทธตํานานเล่าว่ า ฤๅษี
ติ ส สะ เป็ นผู ้ห นึ1 ง ที1 ไ ด้รับ พระเกศาจากพระพุ ท ธเจ้า ที1 ท รงมอบให้ไ ว้เป็ นตั ว แทนของพระพุ ท ธองค์ ใ ห้
ประชาชนสักการะ เมื1อครังมาแสดงธรรมเทศนา ณ ดิ นแดนสุวรรณภูมิ ผูท้ ี1ได้รับมอบพระเกศาต่างก็นําไป
บรรจุ ใ นสถู ปเจดีย์ แต่ ฤ ๅษี ติ ส สะกลับซ่ อ นไว้ใ นมวยผม เมื1 อ เวลาล่ วงเลย ถึ งคราวที1 ฤๅษี ติส สะจะต้องละ
สังขาร จึงตังใจไว้ว่าจะนําพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที1มีรูปร่างคล้าย “ศีรษะของเขา” ท้าวสักกเทวราช
(พระอินทร์) จึงช่วยแสวงหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้มหาสมุทร และนํามาวางไว้บนภูเขาหิน

คํา1

รับประทานอาหารคํา1 ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์หอ้ งอาหารที1พัก

ที1พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันสอง
เช้าตรู่
เช้า

เที1ยง

พระธาตุอินทร์แขวน – วัดเจดียไ์ จ๊ปุ่น – ย่างกุง้ – ตลาดสก๊อต - เจดียโ์ บตะทาวน์ -เทพทันใจ
เทพกระซิบ– เจดียช์ เวดากอง
ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท้ ี1ตอ้ งการใส่ บาตรบนพระธาตุอินแขวนโดยจะมีรา้ นค้าจําหน่า ย
ราคาอาหารเริ1มต้นชุดละ ,VVV--V,VVV จ๊าด สําหรับดอกไม้ธูปเทียนเริ1มต้นชุดละ :,VVV จ๊าด
รับประทานอาหารเช้าที1 โรงแรม (2)
ได้ เวลาอั น เหมาะสม นํ า ท่ า นเดิ นทางลงจากพระ
ธาตุอินแขวนโดยจะใช้รถรถบรรทุก หกล้อเพื1 อมาที1
คิมปูนแค้มป์ จากนันนําท่านชม วัดเจดีย ์ไจ๊ปุ่น หรื อ
พระเจดี ย ์ ไ จปุ่ น(Kyaikpun Pagoda) นั นมี อ ายุ ราว
NOO กว่ าปี เป็ น พระพุท ธรูปปางมารวิ ชัยขนาดใหญ่ P
องค์หันพระพักตร์ ไปทุกทิศ ทาง เหตุ ผลที1ตอ้ งสร้างหั น
ไปทุกทิศนั นก็ เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจ้า
ทังสี1พระองค์ในภัทรกัปนั1นเองครับ
รับประทานอาหารเที1ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุง้ เผาคนละ - ตัว (3)
จากนั นนําท่ านไปช้อปปิ ง ตลาดสก๊อต หรือ เรี ยกอี ก
อย่ างว่ า ตลาดโบ-ยก อองซาน เป็ นตลาดสํ าคั ญ ของ
เมื อ งย่ างกุ ้ง โดยของขึ นชื1 อ ที1 ต ลาดแห่ ง นี คื อ “หยก
พม่ า” ซึ1 ง ได้รับความนิ ย มจากนั กท่อ งเที1 ยวเป็ นอย่ าง
มาก นอกจากนี ยัง ถือเป็ นตลาดที1 มีสิน ค้าหลากหลาย
ชนิ ด ให้เลื อ กซือ ทั งข้าวของเครื1 อ งใช้ ของฝากของที1
ระลึ ก เสื อ ผ้า ไปจนถึ ง อาหาร ตั งอยู่ ใ นเมื อ งย่ างกุ ้ ง
ประเทศพม่ า จากนันนําท่านไป เจดียโ์ บตะทาวน์ โบ
ตะทาวน์ แปลว่ า นายทหาร 1000 นาย เพราะว่ าใน
อดีต พืนที1แห่ งนี เป็ น พืนที1โล่ ง และเป็ นจุ ดสําหรับการ
ขึ นหรื อ ลงเรื อ สํ าหรั บ ผู ้ ที1 มาค้า ขายในเมื อ งย่ า งกุ ้ ง
วั น นึ งมี พ่ อค้ า สองพี1 น้ องชาวเมี ย น ม าร์ ไ ด้ พ บ
พระพุทธเจ้าที1อินเดีย และได้ของสําคัญกลับมายังบ้าน
เกิด นันก็คือ "พระเกศาธาตุ" กษัตริย์ทราบข่าวว่าสอง
พี1น้อ งกําลั งจะกลับมา เลยได้ทําพิ ธีสร้างเจดี ย์นี ขึนมา
และให้มีนายทหาร 1000 นาย ไปเตรี ยมรอต้อนรับและได้นํ าพระเกศาบรรจุ ในเจดี ย์ และตังชื1 อเจดี ย์นีว่ า
เจดีย์โบตะทาวน์ ให้ท่านได้ขอพร นัตโบโบยี หรือ พรเทพทันใจ และ อะมาดอว์เมียะ หรือ เทพกระซิบ”
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จากนั นนํ าท่ านสั กการะ พระมหาธาตุ เ จดี ย ์ชเวดา
กอง เป็ นเจดี ย์ ที1 อ ยู่ คู่ บ้านคู่ เมื อ งของชาวพม่ า เป็ น
เจดี ย์ ที1 มีค วามโดดเด่ น มากในย่ างกุ ้ง ซึ1 ง ความหมาย
ของชื1อเจดีย์นี คําว่า ชเว แปลว่า "ทองคํา" เเละ ชเวดา
กอง เเปลว่า "เจดี ย์ทองแห่งเมื องดากอง" เป็ นสถานที1
ท่องเที1 ยวอันดั บเเรกในการเดินทางไปพม่า คือ ต้องไป
เยี1ย มชมสั กการะเจดี ย์ชเวดากอง โดยเจดี ย์นี ถู กสร้าง
มาเก่ าแก่ยาวนานกว่า S,NOO ปี ชาวพม่ าเชื1 อว่า เป็ น
สถานที1 บรรจุ พ ระเกศาธาตุ จํานวน T เส้น ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า และเครื1องอัฐบริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอีก U พระองค์
รับประทานอาหารคํา1 ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ HOT POT (Myanmar Shabushi) (4)

คํา1

ที1พัก ZEALAX HOTEL ระดับ ( ดาว
วันสาม
เช้า

ย่างกุง้ - สนามบิน - ดอนเมื อง
รับประทานอาหารเช้าที1 โรงแรม (5)

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทาง สู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุง้ เตรียมตัวเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
Vv.V( น.
Vw.(V น.

เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที1ยวบินที1 DD901
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการท่องเที1ยวนี5 อาจเปลี1ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั5งนี5 ถือเป็ นเอกสิทธิ`ของผูจ้ ัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ**
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อัตราค่าบริการ
วันที1เดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก ท่าน

กรกฎาคม :(J(
วันที1 -- กรกฎาคม :(J(
15,899.วันที1 v--V กรกฎาคม :(J(
15,899.วันที1 -(--{ กรกฎาคม :(J(
15,899.วันที1 ::-:| กรกฎาคม :(J(
15,899.วันที1 :w- - กรกฎาคม :(J(
15,899.สิงหาคม :(J(
วันที1 (-{ สิงหาคม :(J(
16,899.วันที1 -:--| สิงหาคม :(J(
17,899.วันที1 -w-:- สิงหาคม :(J(
16,899.วันที1 :J-:v สิงหาคม :(J(
16,899.กันยายน :(J(
วันที1 :-| กันยายน :(J(
16,899.วันที1 w--- กันยายน :(J(
16,899.วันที1 -J--v กันยายน :(J(
16,899.วันที1 V กันยายน–: ตุลาคม J(
16,899.ตุลาคม :(J(
วันที1 {--V ตุลาคม :(J(
16,899.วันที1 -|--J ตุลาคม :(J(
16,899.วันที1 :--: ตุลาคม :(J(
17,899.-

พักเดี1ยว

3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.-
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ไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ1นและคนขับรถ ท่านละ 1,VVV บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง : ขวบ = Infant 3,500 บาท
อัตราค่าบริการรวม
ค่าตัวX เครื1องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชันทัศนาจร
ค่าสัมภาระนําหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึนเครื1อง Zกก.
ค่าที1พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2
ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํามันเชือเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ1 มในกรณีที1สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ1ม ก่อนการเดินทาง
ค่าอาหารตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งนําเที1ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที1ตามรายการระบุ
หัวหน้าทัวร์ที1ชํานาญเส้นทางนําท่านท่องเที1ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื1อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าวีซ่าประเทศเมียนมาเป็ นแบบ E-VISA ใช้เวลาในยื1น |-7 วันก่อนการเดินทาง
• รายละเอียดของวีซ่าอาจจะมีการเปลี1ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศเมียนมา •
ค่าตรวจ ATK เมื1อเดินทางถึงประเทศพม่า
ค่าประกัน Myanmar Insurance รวมแค่ อายุ --JV ปี เท่านั5น ถ้าอายุเกิน JV ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ1มเติมดังนี5
- อายุ J--{( ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ1ม -,VVV บาท / ท่าน
- อายุ {( ปี ขึ5 นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ1ม -,vVV บาท / ท่าน
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื1องดื1มที1สัง1 เพิ1มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง1 เพิ1ม กรุณาจ่ายเพิ1มเองต่างหาก )
ค่าสัมภาระที1หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ NOO บาท ขึนอยู่กับอัตรา
แลกเปลี1ยน (กรุ ณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
ภาษีมูลค่าเพิ1ม 7% และภาษีหัก ณ ที1จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ1นและคนขับรถ ท่านละ -,VVV บาทตลอดการเดินทาง
ค่าประกัน Myanmar Insurance ถ้าอายุเกิน JV ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ1มเติมดังนี5
- อายุ J--{( ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ1ม -,VVV บาท / ท่าน
- อายุ {( ปี ขึ5 นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ1ม -,vVV บาท / ท่าน
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เงื1อนไขในการจอง
• ชําระมัดจําในวันที1จองที1นั1งละ N,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) ส่วนที1เหลือชําระทังหมดอย่างน้อย
SN วันก่อนการเดินทาง
• กรุ๊ ปที1 เดิ น ทางช่ ว งวั น หยุ ด หรื อ เทศกาลที1 ต ้ อ งการั น ตี มัด จํ ากั บสายการบิ น หรื อ ผ่ านตั ว แทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึง เที1ยวบินพิ เศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิC ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทั ง
เต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีที1ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื1อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
เอกสารที1ใช้ในการทํา E-VISA ท่องเที1ยวของประเทศพม่า ใช้เวลาประมาณ |-{ วัน ก่อนเดินทาง
ต้องสแกนหน้าพาสปอร์ตสีที1ชัดเจนเท่านัน และวันหมดอายุของหนังสือเดินทางต้องมีเหลือมากกว่า 6 เดือนขึนไป
รูปถ่าย : รูปสี ขนาด(P.jซม. x U.Tซม.) ไม่เกิน U เดือน พืนหลังสีขาวเท่านัน k รูป หน้าตรง
เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส 2 เข็ม ขึนไป (e-vaccine)
เอกสารประกันการเดินทางจากบริษัทประกันของประเทศเมียนมา (รวมในค่าทัวร์แล้ว)

การพิจารณา E-VISA ขึ5 นอยู่กับทางสถานทูตประเทศพม่า ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่าน
การพิจารณาจากประเทศเมียนมาทางบริษัทฯจําเป็ นจะต้องยึดเงิน ,JVV บาท
หมายเหตุ
เที1ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี1ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานทีน1 ัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า k ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านสละสิทธิCการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทังสิน
ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง kO ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถา้ kN ท่านขึน จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื1อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที1ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึนไป คืนเงินทังหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป ยึดเงินมัดจํา
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดิน ทางในกรณี ที1เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุ จากร่างกายที1ไ ม่ส ามารถเดิน ทางในช่วงเวลาที1 จองได้ การ
ยกเลิกการเดิ น ทาจะต้องแสดงใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้ าที1 ฝ่ ายขายทั งนี บริ ษัท ฯขอสงวนสิ ท ธิC
พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็ นกรณีไป
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3. ในกรณี ที1เจ้าหน้าที1ตรวจคนเข้าเมือ งปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ1 งอยู่น อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิCไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
4. ในกรณี กรุ๊ ปที1เดิน ทางช่ว งวัน หยุ ด หรือ เทศกาล บริ ษัท ฯได้มีการการั นตี มัดจํ า หรือ ซือ ขายแบบมี เงื1อ นไขกั บ
สายการบิน รวมถึง เที1ยวบิ นพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที1ยวบิ นพิเศษที1เพิ1มเข้ามา
ช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิCไม่คืนเงินค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทังหมด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรั บผิดชอบใด ๆ ทั5งสิ5 นในกรณีดังต่อไปนี5
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือ กรณี ที1ท่ านถู กปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมื องจากเจ้าหน้าที1ตรวจคนเข้าเมื องหรือ เจ้าหน้าที1กรมแรงงานทั งจาก
ไทยและต่างประเทศ ซึ1งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริ การของทางบริษัท ฯ ไม่ค รบ อาทิ ไม่เที1 ยวบางรายการ, ไม่ ทานอาหารบางมื อ เพราะค่ าใช้จ่ายทุ ก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิ ด ทรั พ ย์ สิ น สู ญ หายจากการโจรกรรมและ/หรื อ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ สู ญ หายที1 เกิ ด จากความประมาทของตั ว
นักท่องเที1ยวเอง
ตัวX เครื1องบินเป็ นตัวX ราคาพิเศษ หากท่านไม่ เดินทางพร้อ มคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ต าม ไม่สามารถนํามาเลื1อนวั น
เดินทางหรือคืนเงินได้
หนังสือเดิ นทางต้องมีอายุ เหลือใช้ง านอย่างน้อย 6 เดื อน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุ เหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

