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  04.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1  ผู้โดยสารขาออกชัน้ 2 ประตู 6 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์

(DD) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เท่ียวบินท่ี DD900 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินท่ีพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนัน้ เปลีย่นเป็นรถบสัปรบัอากาศเดนิทางสู ่เมืองหงสาว

ดีหรือเมืองพะโค(BAGO) ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณทีย่ิง่ใหญ่และอายุมากกว่า 

400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ประมาณ 80 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง 

 

วนัแรก ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • วดัไจค๊ะวาย • พระธาตุมุเตา • พระราชวงับุเรงนอง • พระธาตุอินแขวน         

                                                (-/กลางวนั/เยน็)
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จากนัน้  น าชม เจดียไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha) สรา้งใน

ปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทัง้ 4 

ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระ

สมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทาง

ทศิเหนือ กบัพระพุทธเจ้าในอดตี สามพระองคค์อื

พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวนัตก)เล่ากนัว่า

สร้างขึ้นโดยสตรสีีพ่ ี่น้องที่มพีุทธศรทัธาสูงส่งและ

ต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ 

จากนัน้  น าท่ านชม พระราชวังบุ เรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (KanbawzaThardi Palace)  ซึ่ ง เพิ่ง เ ริ่มขุดค้นและ

บูรณปฏสิงัขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้

เป็นทีป่ระทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดร้บัค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทบัของพระนาง

สุพรรณกลัยา และ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ครัง้ต้องตกเป็นเชลยศกึ เมื่อต้องเสยีกรุงศรอียุธยาใหแ้ก่พม่า แต่

ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนี้ไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอย ทางประวตัศิาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนัก

ต่างๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร    

   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  

บูชาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธิข์อง 
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บ่าย   เดนิทางต่อสู ่เมืองไจ้โท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ทีข่า้มผ่านชมแม่น ้าสะโตงสถานที่

ส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ 
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น าท่าน  เดนิทางสู ่พระธาตุอินทรแ์ขวนใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 

1 ชัว่โมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแค้มป์ซึ่งเป็นจุดส าหรบัท าการ

เปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทาง

ชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแ์ขวนได้)ใช้

เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 

ชัว่โมง  

พิเศษสุด!! น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศอนั

สวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน  

*หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสยัจากธรรมชาติท่ีไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะเปล่ียนเป็นขึ้น

รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี** 

จากนัน้  น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครัง้เดียวค่ะ  

น าท่านชม  เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) เชิญทุกท่านพักผ่อนตาม

อธัยาศยั  
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ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนัน้ท่านสามารถขึน้ไปนมสัการหรอืนัง่สมาธทิี่ 

พระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนืแต่ ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรบัสุภาพบุรษุ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกนั

หนาวหรือกนัลมหรือผ้าห่มผ้าพนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนัน้มีความเยน็มาก 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรบันักท่องเท่ียวท่ีขึ้นไปกราบนมสัการพระ

ธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรหูราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ ากดั แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการเดินทาง บาง

โรงแรมมีเป็นห้องพดัลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  
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05.00 น.      อรุณสวสัด์ิยามเช้า อิสระตามอธัยาศยั ส าหรบัผู้ท่ีต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ได้

บงัคบันะคะ ส าหรบัอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือได้โดยจะมีร้านค้าจ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมต้นชุดละ 

3,000-10,000 จา๊ตดอกไม้ธปูเทียนเร่ิมต้นชุดละ 2,000 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั 

06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      เดนิทางกลบั เปลีย่นนัง่รถบรรทุกหกลอ้ถงึคมิปนูแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ เดินทางสู่กรงุหงสาวดี 

จากนัน้   น าท่ าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 

(ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูป

นอนที่ที่มพีุทธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี 

พ.ศ.2524ซึ่งเป็นที่เคารพนับถอืของชาวพม่าทัว่ประเทศ

และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 

เมตร สงู 16 เมตร 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

จากนัน้  ชม เจดียโ์บตะทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจุพระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเมื่อ 2,000 ปี

ก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรปูทองเงนิส ารดิ 700 องค ์ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม 

และมมุีมส าหรบัฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์

วนัท่ีสอง พระธาตุอินแขวน • หงสาวดี • พระนอนชเวตาเลียว • ย่างกุ้ง • เจดียโ์บตะทาวน์ • เทพทนัใจ พระ

มหาเจดียช์เวดากอง                         (เช้า/กลางวนั/เยน็)
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จากนัน้  น าท่านสกัการะ พระเทพทนัใจและเทพกระซิบ 
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เยน็ น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) 
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จากนัน้  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

19.00น.  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม *พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ* 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง 

08.05 น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบินนกแอร(์DD)  เทีย่วบนิที ่DD901    

09.50 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 
อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 
 

วนัเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
จ านวนต่อ

กรุป๊ 
ผู้ใหญ่ เดก็ไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

01 ก.ค.65 03 ก.ค.65 20+1 11,900 10,900 2,000 

13 ก.ค.65 15 ก.ค.65 20+1 12,900 11,900 2,000 

15 ก.ค.65 17 ก.ค.65 20+1 11,900 10,900 2,000 

22 ก.ค.65 24 ก.ค.65 20+1 11,900 10,900 2,000 

27 ก.ค.65 29 ก.ค.65 20+1 12,900 11,900 2,000 

29 ก.ค.65 31 ก.ค.65 20+1 12,900 11,900 2,000 

12 ส.ค.65 14 ส.ค.65 20+1 13,900 12,900 2,000 

19 ส.ค.65 21 ส.ค.65 20+1 12,900 11,900 2,000 

26 ส.ค.65 28 ส.ค.65 20+1 12,900 11,900 2,000 

09 ก.ย.65 11 ก.ย.65 20+1 12,900 11,900 2,000 

16 ก.ย.65 18 ก.ย.65 20+1 12,900 11,900 2,000 

23 ก.ย.65 25 ก.ย.65 20+1 12,900 11,900 2,000 

วนัท่ีสาม สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง                (เช้า/-/-)
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14 ต.ค.65 16 ต.ค.65 20+1 13,900 12,900 2,000 

21 ต.ค.65 23 ต.ค.65 20+1 13,900 12,900 2,000 

28 ต.ค.65 30 ต.ค.65 20+1 13,900 12,900 2,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 6,000 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เคร่ืองบินแล้ว** 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-กรุงเทพฯ สายการบนิ นกแอร ์(DD)  

เป็นตัว๋หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ (สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น ้าดื่มบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 

✓ ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

✓ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด (สงวนสทิธิเ์กบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รบัอุบติัเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

× ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

× หากหน่วยงานรฐับาลไทย และ/หรอื เมยีนมามกีารปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการกกัตวัเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอเรยีก

ตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายสว่นเกนิ 

× ค่าตรวจ ATK เมื่อเดนิทางถงึประเทศพม่า ท่านละ 300 บาท 

× ค่าวซี่าประเทศเมยีนมาเป็นแบบ E-VISA  ท่านละ 1,800 บาท/50 USD ใชเ้วลายื่นวซี่า 7-10 วนัก่อนการเดนิทาง  **

เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศของประเทศเมียนมา** 

**ราคาวีซ่าอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบัค่าเงินUSDในแต่ละวนั** 

× ค่าประกนัพม่า Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกนั 

- อายุ 1-60 ปี ค่าประกนั ท่านละ 50 US ($) 

- อายุ 61-75 ปี ค่าประกนัท่านละ 75 US ($) 

- อายุ 75 ปีขึน้ไป ค่าประกนัท่านละ 100 US ($) 

**ราคาประกนัเมียนมาอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบัค่าเงินUSDในแต่ละวนั** 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิน่,พนักงานขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

× ค่าทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 
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เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 

21 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาล ,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดนิทาง 30 

วนั) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุป๊) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิัทฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  ยกเว้นในกรณี

วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด โดยหกัค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้สิน้  

• ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะต้องเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผู้เดนิทางอื่นที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดินทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออก

ตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบินเพราะถอืว่า

ท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ด้ระบุ

ไวใ้นรายการทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารท่ีใช้ในการสมคัร E-VISA และ ประกนัการเดินทาง 

 ท่องเท่ียวประเทศเมียนมา 7-10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

➢ สแกนหน้าพาสปอรต์สทีีช่ดัเจน หา้มถ่ายจากมอืถอื และวนัหมดอายุหนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

➢ รูปถ่าย : รูปส ีขนาด (4.6 cm X 3.8 cm) ที่ถ่ายภายใน 3 เดอืน พื้นหลงัสขีาวเท่านัน้ 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเหน็ฟัน ไม่

เบลอ ไม่ใสเ่ครื่องประดบั เกบ็ผมใหเ้รยีบรอ้ย 

➢ เอกสารการฉีดวคัซนีครบโดส 2 เขม็ ขึน้ไป (vaccine passport)   
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*สแกนสี และ เป็นไฟล ์PDF เท่านัน้** 

**การพิจารณาขึ้นอยู่กบัทางสถานทูต ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศเมียนมา 

ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทวัรใ์ห้ทุกกรณี** 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง

เป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึ

และไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หน้าที่

กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่ง

ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบตัิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถ

เปลีย่นชื่อไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธิป์รบั

ราคาตัว๋ดงักล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ

จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูต่างๆหรอืแมก้ระทัง่ตราปัม๊ลายการต์ูน ทีไ่ม่ใช่

การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎเิส

ธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่านสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
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➢ กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีด

อายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ -ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดั

จ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ 

ท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


