
 

1                                                                                                                                                                     **ภาพประกอบเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน** 
 

 
 
 

 
 

สกัการะ 2 มหาบูชาสถาน อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
 

 

นมสัการ 2 มหาบูชาสถาน อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

พระธาตมุุเตา – พระธาตอุินทรแ์ขวน 
พกับนพระธาตอิุนทรแ์ขวน 1 คืน  

ใหท้า่นไดส้วดมนตน์ัง่สมาธิอยา่งเต็มอ่ิม 

เครือ่งข้ึน-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ 

บริการอาหารว่าง+เครื่องดื่มบนเครื่อง 

แจกฟรีทุกท่ีนัง่ เส้ือยืดทวัรด์ีดี + หนงัสือสวดมนต ์

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 



 

2                                                                                                                                                                     **ภาพประกอบเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน** 
 

ก าหนดการเดินทาง  19-20 พ.ค. 62   10-11 ส.ค. 62  11-12 ส.ค. 62 
 

ตารางการเดินทาง 

วนัที่ 1 
สุวรรณภมิู – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง –  

พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมคา่กระเชา้ข้ึนพระธาตุ 1 เท่ียว) 
D 

วนัที่ 2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน – วดัพระไฝเล่ือน – หงสาวดี – วดัไจท๊ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – 

พระพุทธรูป 4 ทิศ – สุวรรณภมิู 
B-L 

รายละเอียดโปรแกรม 
 

 

 

 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 6 สายการ

บิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินท่ี 8M336 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 

11.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู ่เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็น

เมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ 

(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

จากน้ันน าท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 

พระเจดีย์องค์น้ีถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 

2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 

ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่าน

นมัสการ ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้า

กบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่

ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนไป) ซ่ึงเจดีย์น้ี สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะ

พม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกว่า พระ

เจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตก

ลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร 

กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแหง่น้ียงัเป็น

สถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้

หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สงูท่ีสุดในพม่า สว่นปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององค์เจดีย์

เพ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สถานท่ี

ซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งข้ึนในปี 

พ.ศ. 2109 แต่ไดถ้กูท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จาก

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตมุุเตา – พระราชวงับุเรงนอง –  

พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมค่ากระเชา้ข้ึนพระธาต ุ1 เที่ยว) 
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ซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท าใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจา้บุเรงนอง 

ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีได้

เหลือเพียงแต่รอ่งรอยทางประวติัศาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่รฐัมอญ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งขอเมืองไจโท ้ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. โดยผ่าน  

เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่

และอายุมากกวา่ 400 ปี ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งใน

อดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลงัมาซ่ึงน าทัพโดยสุ

รกรรมาเป็นทพัหนา้ พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนต้นคาบชุดยาวเกา้

คืบยิงถกูสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นเช่นน้ันจึงขวญัเสียและถอยทัพกลบั

กรุงหงสาวดี ถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ า

เสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที จากน้ัน 

ใหท่้านสมัผัสกับประสบการณใ์หม่ในการข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนโดยการนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลา

ประมาณ 10 นาที บนกระเช้าท่านจะได ้สัมผัสกับ

บรรยากาศและวิวท่ีสวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขา

ในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชา้ปิดท าการ

เน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตามท่ีทางบริษัทไม่

สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางข้ึนสู่พระ

ธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก

กรณี เพ่ือเดินทางสูย่อดเขา จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพ่ือ

เขา้สู่ท่ีพัก ใหท่้านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย น าชม 

เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุดของชาวพม่า เป็น

เจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหม่ินเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืน

กรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยู่

ไดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็น

พระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์

แขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่าน

สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน  (พระเจดีย์องค์น้ีเปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับ

สุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. สว่นสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษ

เขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหตุ** แนะน าใหท่้านใชก้ระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส าหรับ 1 คืน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้ง

ลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ท่ี 1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กับความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาว 

 จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบั

อากาศ จากน้ันน าท่านนมสัการ วัดพระไฝเลื่อน ไจท้์ปอลอ (kyaikpawlaw) ซ่ึงอยู่

ไม่ไกลจากค้ิมปูนแคม้ป์มากนัก เป็นพระพุทธรูปท่ีมีอายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมี

เร่ืองเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีลอยน ้ ามาติดอยู่ใกล้ๆ วัด จากน้ันชาวพม่าไดเ้อา

พระพุทธรูปมาประดิษฐานไวท่ี้วดัแลว้ปิดทององค์พระทั้งองค์ ต่อมาในต าแหน่งท่ี

หางค้ิวไดมี้จุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้ น จะปิดทองก่ีครั้งก็ยงัเกิดเป็นจุดด าๆอยู่ตลอด ทาง

วดัจึงไม่ไดปิ้ดทองตรงท่ีต าแหน่งไฝอีกเลย ต่อมาไดมี้รายการ National Geographic 

Society มาท าการถ่ายท าท่ีไจท้์ปอลอ หลายครั้งแต่กลบัพบบริเวณต าแหน่งไฝท่ี

หนา้ผากจะไม่ตรงกันเลยสกัครั้ง จะเลือนได้ จึงเรียกพระองค์น้ีกันว่า พระไฝเล่ือน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 

นาที) น าท่านรว่มท าบุญตกับาตร ณ วดัไจท้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคัญมีพระสงฆ ์จ าพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้ง

วดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด 

ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแหง่น้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ชน่กนั)  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! กุง้เผาหงสา

ฯ 

จากน้ันน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ 

พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.

2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ี

งดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมี

ใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึก น าท่าน

นมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรปูปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 500 ปี 

หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งข้ึนโดย 4 สาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพ่ือแทน

ตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบรกักับชายหนุ่มและ

แต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลงมา และมีการบูรณะ

ข้ึนมาใหม่จึงท าใหพ้ระพุทธรปูองคน้ี์จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอ่ื์นๆ  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

16.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินท่ี 8M331  

สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์

18.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

วนัสอง พระธาตอิุนทรแ์ขวน – วดัพระไฝเล่ือน - หงสาวดี – วดัไจท๊ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว  

                  พระพุทธรูป 4 ทิศ – สนามบิน 
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********************************************************* 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลอืไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางท่ีท่านไดท้  าการจองไวก้ับทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิม่ 

19-20 พ.ค. 62 

10-11 ส.ค. 62 

11-12 ส.ค. 62 

8,499 บาท 1,900 บาท 

 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทริป(ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกับนพระธาตุอินทรแ์ขวนระดบั 3 ดาว 1 คืน  
 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กว่า 

6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ สว่น

ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ 

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
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 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายสว่นตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขับรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 รายการทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ  

 ช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลังจากไดท้ าการจอง  

 ค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมตั ิ 

 หมายเหต ุถา้ท าการจองก่อนการเดินทาง 15 วัน สงวนสิทธ์ิช าระค่าทวัรเ์ต็มจ  านวน ภายใน 3 วัน

หลงัจากไดท้  าการจอง 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยู่กับการพิจารณา

และตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
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 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น 

ท่ีพูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศ

พม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊น้ัน 
 


