ทัวรพมา ยางกุง - หงสาฯ - สิเรียม 2 วัน 1 คืน
โดยสายการบิน ไลออน แอร (บินเชา กลับดึก)

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดียชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟต + กุงเผาหงสา
แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวรพมา + หนังสือสวดมนต / พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
เดินทางเดือน พฤศจิกายน 60 - มีนาคม 61

ราคาเพียง 6,900.สรุปการเดินทางโดยยอ

วันที่1

กรุงเทพฯ - ยางกุง - หงสาฯ - พระธาตุมเุ ตา - เจดียไจปุน - พระนอนชเวตาเลียว - ยางกุง - พระมหาเจดียช เวดา
กอง (เที่ยง / เย็น)

วันที่2

ยางกุง - สิเรียม - เจดียโบตาทาวน - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสกอต – พระนอนตาหวาน (เชา / เที่ยง)

วันแรก

ดอนเมือง - ยางกุง - หงสาฯ - พระธาตุมุเตา - เจดียไจปุน - พระนอนชเวตาเลียว - ยางกุง พระมหาเจดียชเวดากอง

07.00 น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 ประตู 7
สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร
ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด ของเมือง
มอญโบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)
จากนั้นนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยู
ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา
2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญ
และชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และ
สามารถนํ าธู ป ไปค้ํา กั บยอดของเจดี ยอ งคที่ หัก ลงมาเพื่ อเป นสิ ริม งคลซึ่ง เปรี ย บ

09.05 น.
10.00 น.

เที่ยง
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เหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ
เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง
114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลง
มาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม
แตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสา
ลิ้นดํา ใช เป นที่ เจาะพระกรรณ (หู ) ตามพระราชประเพณี โบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้น
ครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไวที่มุมหนึ่งขององคเจดียเพื่อให
พุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน
จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน หรือ พระพุทธรูปสี่ทิศ เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยขนาดใหญ ทั้ ง 4 ด านอายุ ก ว า 500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ
สรางขึ้นโดย 4 สาวพี่นองที่อุทิศตนแดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูป
เพื่อแทนตนเอง และไดสาบานไววาจะไมของแวะกับบุรุ ษเพศ ตอมา
นองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุมและแตงงานกัน จึงเกิดอาเพศ
ฟาผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมี
การบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคนี้จะมีลักษณะ แตกตางจาก
องคอื่นๆ
จากนั้ น นํ า ท า นนมั ส การ พระพุ ท ธไสยาสน ช เวตาเลี ย ว หรื อ พระนอนยิ้ ม หวาน กราบนมั ส การ
พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524
ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอนที่งดงามที่สุด
ของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีใ หเลือก
มากมาย ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผา
พมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก จากนั้นนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยาง
กุง นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง
หรื อ ตะเกิ ง (ชื่ อ เดิ ม ของเมื อ งย า งกุ ง ) แห ง ลุ ม น้ํ า อิ ร ะวดี เจดี ย ท องคํ า
คูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุด
ของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา
2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100
กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีล้ําคา กวา 5,548 เม็ด
รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวาง
รองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะ
มีวิหารโถงสร างด วยเครื่องไม หลั งคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับ
กระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบ
ไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอัน
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เปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดิน
ประทักษัณรอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทาน
จะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหา
เจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน
ไปไหว เพื่ อ ขอพรจากองค เ จดี ย ช เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อ เสริ ม สร า งบารมี แ ละสิ ริ ม งคล
นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็
ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต)
วันเกิด
อาทิตย จันทร อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร
เสาร
สัตวสญ
ั ลักษณ
ครุฑ
เสือ
สิงห
ชางมีงา
ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค
ค่ํา
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟต
 นําทานเขาพักที่โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สอง
เชา

เที่ยง

ยางกุง - สิเรียม - ยางกุง - เจดียโบตาทาวน - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสกอต พระนอนเจาทัตจี - กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเปนเมืองทาของ
โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริมแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี
จากนั้ นชมความสวยงามของ เจดี ยกลางน้ํา หรือ พระเจดียเ ยเลพญา
เจดี ย จ ะตั้ ง ตระหง า นอยู บ นเกาะกลางน้ํ า เป น ที่ สั ก การะของชาวสิ เ รี ย ม
บริเวณทาเทียบเรือ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย
8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบ
โกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค
และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่
ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย
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20.05 น.
21.45 น.

นําท านขอพร นั ตโบโบยี หรือ พระเทพทั น ใจ เทพเจ าศั กดิ์ สิท ธิ์ ข องชาวพม าและชาวไทย วิธี การ
สักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ให
เอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอล
ลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบ
โบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว นําทานขามฝงถนน สักการะ
เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจน
เมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไป
กระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม
จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัย
ที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงนี้มี
หลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน (หากซื้อ
สิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตอง
แสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร)
นํ า ท า นสั ก การะ พระพุ ท ธไสยาสน เ จ า ทั ต จี หรื อ พระนอนตาหวาน นมั ส การ
พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีตาสวยงามที่สุดใน
ประเทศพมา มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอ ยกวา 2 หนา
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม **
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตราคาบริการ ตอทาน
งดแถมกระเปา

ราคาผูใหญ
(พักหองละ 2-3 ทาน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใหญ 2 ทาน)

ราคาเด็กไมเสริมเตียง
(พักกับผูใหญ 2 ทาน)

พักเดียวเพิ่ม

เดือนพฤศจิกายน 2560
7-8 / 14-15 พ.ย. 60
21-22 / 28-29 พ.ย. 60

6,900 บาท

1,500 บาท

เดือนธันวาคม 2560
12-13 / 19-20 ธ.ค. 60
26-27 ธ.ค. 60

6,900 บาท

1,500 บาท

เดือนมกราคม 2561
9-10 / 16-17 ม.ค. 61
23-24 / 30-31 ม.ค. 61

6,900 บาท

1,500 บาท

เดือนกุมภาพันธ 2561
6-7 / 13-14 ก.พ. 61
20-21 / 27-28 ก.พ. 61

6,900 บาท

1,500 บาท

เดือนมีนาคม 2561
6-7 / 13-14 มี.ค. 61
20-21 / 27-28 มี.ค. 61

6,900 บาท

1,500 บาท

อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักระดับ 3 ดาว 1 คืน
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6 - 75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา
6 ป หรือ ระหวาง 75 - 85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม /
สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ
(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทานั้น**)
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อัตรานี้ไมรวม





ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ
ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือนอยขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนสําคัญ
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจองทัวร
* โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันที พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอน
เงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
** เนื่องจากเปนทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือ
ยกเลิก ขอคืนคาทัวร ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คา
ตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)
• ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่น
เอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณา
และตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
 เนื่องจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
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 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา
 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง
10 - 15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่
พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมา
เปนอยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น
ในกรณีทผี่ ูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทา นไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ
กรุณาแจงใหกบั ทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว
ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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