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NT418
ทวัรพ์มา่ เมอืงแปร เจดยีช์เวดากอง 3 วัน 2 คนื (DD)
ทัวรพ์ม่า , 3 วัน 2 คนื ,

Mingalagarden Resort  , SUMMIT PARK VIEW HOTEL

ชมพพิธิภณัฑอ์าณาจกัรศรเีกษตร - ชมเจดยีเ์บเบพญา - ชมบอวบ์อวจ์ ี- ชมพญาจี
ชมเจดยีช์เวซนัดอว ์- ตลาดเชา้เมอืงแปร - ลอ่งเรอืชมภูเขาภาษ ี- นมสัการหลวงพอ่ชเวเมยีะมนั

นมสัการพระมหาเจดยีช์เวดากอง - ชมระฆงัใบใหญ ่-ขอพรนตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ
สกัการะเทพกระซบิ - สกัการะพระพทุธรปูองคใ์หญ ่- ชมตลาดสก๊อต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้ - เมอืงแปร - พพิธิภณัฑอ์าณาจกัรศรเีกษตร - เจดยีเ์บเบพญา - เจดยีบ์อวบ์อวจ์พีญา - เลเมยีตหนา่ -
พญาจเีจดยีช์เวซนัดอร์

03.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 เคาทเ์ตอรส์ายการ บนินกแอร ์ประต ู6 Nok Air (DD)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น



06.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ โดยเทยีวบนิ DD4230

07.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ Nok Air (DD)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น(เวลาทอ้งถนิทเีมยีนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง) 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแปร (PYAY)  หา่งจากกรุงย่างกุง้ขนึไปทางเหนือราว  ๆ300 กโิลเมตร ตัวเมอืงตังอยู่บนฝังแม่น ้าํอริะวดี
(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชม.)

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร

14.30 น.
เดนิทางถงึ เมอืงแปร นําทา่นเปลยีนรถเป็นรถสองแถวทอ้งถนิ 

นําทา่นเชา้ชม พพิธิภณัฑอ์าณาจกัรศรเีกษตร (Sri Ksetra หรอื Thayekhittaya) อาณาจักรเกา่แกข่องชาวพยู อายุราว 1200 ปี
“ศรีเกษตร”เป็นชอืเรียกของชาวพยู มคีวามหมายวา่ ดนิแดน แหง่ความโชคด ีและไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกแหง่แรกของพม่า เมอื ปี ค.ศ.
2014

จากนัน นําทา่นชม เจดยีเ์บเบพญา (Bebepuya)
องคนี์ขนาดเล็กแตสํ่าคัญเพราะจากลักษณะพระพทุธรูปภายในทเีป็นแบบพยูกับทรงอาคารแบบพกุามแสดงใหเ้ห็นวา่เมอืงศรีเกษตรนีมคีวามตอ่เนืองทางวัฒนธรรมมาหลายสมัย
จากนัน นําทา่นชม บอวบ์อวจ์ ี(Bawbawgyi) ซงึเป็นเจดยีท์รงลอมฟางทคีลา้ยทรงกระบอก ระหวา่งทาง นําทา่นชม หลมุทถีูกขดุคน้พบ
ทฝัีงโกศของชาวพยู 

จากนันนําทา่นชมใกล ้ๆ กันมโีบราณสถานอกีแหง่ชอื เลเมยีตหนา่ (Laymyathna) แปลวา่
สดีา้นครับองคนี์แสดงใหเ้ห็นถงึลักษณะของพัฒนาการขันสดุของวัฒนธรรมพยูทสีรา้งเจดยีแ์บบคหูาเชอืมกันโดยรอบซงึแน่นอนวา่จะสง่ผลตอ่การสรา้งเจดยีแ์บบพกุามในอกีหลายรอ้ยปีตอ่มา

จากนัน นําทา่นชม พญาจ ี(Payagyi) นันเป็นสถูปขนาดใหญ่ ลักษณะคลา้ยกองขา้ว (ซงึเป็นลักษณะเดยีวกับชเวซนัดอว ์ในยุคแรกเรมิ)
โดยมคีวามเกา่แกก่วา่พันปี เพราะสรา้งในพทุธศตวรรษท1ี3 – 14 สมัยอาณาจักรศรีเกษตร แตส่รา้งอยู่นอกกําแพงเมอืง โดยเป็น 1 ใน 9
สถูปทสีรา้งโดยพระเจา้ดัตตาบอง ซงึดเูหมอืนในสมัยพระองค ์น่าจะเป็นชว่งเวลาทอีาณาจักรศรีเกษตรนันเจรญิรุ่งเรืองมากทสีดุ
บรรดาสถูปขนาดใหญ่ในอาณาจักร ก็ถูกบรูณะหรือสรา้งในสมัยพระองค ์โดยนักโบราณคดสีนันษิฐานวา่
พยาจเีป็นสถูปทเีกา่แกท่สีดุในประเทศพม่า อกีทังยังเป็นรากฐานในการสรา้งเจดยีศ์ลิปะพม่าในยุคตอ่มา 

จากนัน นําทา่นชม เจดยีช์เวซนัดอว ์(Shwesandaw) ( แปลวา่เกศทองคํา ) : เป็นเจดยีส์ทีองขนาดใหญ่ ตังอยู่กลางเมอืงแปร
ภายในประดษิฐานพระเกศาธาต ุสรา้งในปีพ.ศ.589 โดยไดรั้บการบรูณะครังสําคัญในสมัยพระเจา้ดัตตาบอง แหง่อาณาจักรศรีเกษตร
หา่งออกไปบรเิวณเชงิเขามพีระฑุทธรูปนัง ทเีรียกวา่ พระแสทั่ตจ ี(Sethatgyi) คอื พระองคใ์หญ่ขนาดสบิชนั หันหนา้เขา้ชเวซนัดอว์

19.00 น.
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Mingalagarden Resort เมอืงแปร หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกันมาตรฐานทอ้งถนิ

วนัท ี2
ตลาดเชา้เมอืงแปร - เมอืงถน่โบ ่- เขาอะเกากเ์ตาง ์- แปร - หลวงพอ่ชเวเมยีะมนั(พระสวมแวน่) - ยา่งกุง้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นไปชม ตลาดเชา้เมอืงแปร ขายสนิคา้หลายชนดิ ทังของ อุปโภค บรโิภค ของพนืเมอืง ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซอืของฝาก
พรอ้มทังดวูถิชีวีติ ชองชาวเมอืงแปร 

จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงถน่โบ ่(Htonbo) เพอืไปชมพระสลักพันองคร์มิแม่น ้าํเอยาวดทีภีเูขาอะเกากเ์ตาง ์(Akauk Taung)
หา่งจากตัวเมอืงแปร ประมาณ 60 กม. เดนิทางถงึทา่เรือนําทา่นลอ่งเรือ ประมาณ 20 นาท ี



นําทา่นขนึชม อะเกากเ์ตาง ์(Akauk Taung) หรอื ภเูขาภาษี ชอืนีเพงิเกดิขนึสมัยอาณานคิมอังกฤษ
เหตเุพราะพวกเจา้อาณานคิมมาตังจดุสงัเกตการณ์เรือในแม่น ้าํเอยาวดบีนเขาลกูนี เพราะ 1. อยู่สงูมองเห็นงา่ย 2.
เป็นคุง้น ้าํยากทเีรือจะหนีเล็ดลอด 3. อยู่ใกลช้ายแดนพม่าเหนือ
สมัยกอ่นเรือตอ้งมาจอดทนีีเพอืตดิตอ่ในเรืองภาษีแถมไม่พอบรเิวณนียังเป็นคุง้น ้าํวน ทําใหพ้อ่คา้ตา่งๆเกดิความหวาดกลัวทังกลัวภาษี
ทังกลัวเรือลม่
เลยบนบานสานกลา่วสรา้งพระรมิหนา้ผาเพอืใหทํ้ามาคา้คลอ่งนันเองครับดว้ยเหตนีุอะเกากเ์ตางจ์งึกลายเป็นภผูาพระพันองคด์ว้ยแรงศรัทธาปนความหวังในการคา้ขายของผูค้นเมอืรอ้ยกวา่ปีกอ่น

เทยีง
นําทา่นเดนิทางกลับเขา้ เมอืงแปร เพอืรับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
จากนันนําทา่นกลับเขา้สู ่กรุงยา่งกุง้ ใชเ้วลาประมาณ 6 ชม.ระหวา่งทาง 

แวะนมัสการ หลวงพอ่ชเวเมยีะมนั(Shwe Myethman) หรอืพระใสแ่วน่ ประดษิฐานอยู่ทเีมอืงชเวดัง (Shwedaung) หา่งจากตัวเมอืงแปร 15
กม. คนพม่าเชอืกันวา่ ไหวพ้ระชเวเมยีะมัน ความคดิอ่านจะด ีทอ่งจําจะเกง่

19.00 น
เดนิทางถงึ ยา่งกุง้ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SUMMIT PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ยา่งกุง้ - พระมหาเจดยีช์เวดากอง - เจดยีโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซบิ - พระนอนตาหวาน - วดัหงาทตัย ี- ตลาดสกอ๊ต -
กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda)
พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้
มหาเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุในพม่า สถานทแีหง่นีม ีลานอธฐิาน จดุทบีเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้
เพอืขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคล นอกจากนีรอบองคเ์จดยี์
ยังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าํพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง
ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทังหมดน ้าํหนักยีสบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครืองอัฐะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทังสามพระองค์
บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่ง  ๆจํานวนมาก
และยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสทีศิ ซงึทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท
ซอ้นเป็นชนัๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชนิทรีวมกันขนึเป็นสว่นหนงึของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทังสนิ
ชมระฆังใบใหญ่ทอัีงกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแม่น ้าํย่างกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไม่ขนึภายหลังชาวพม่า
ชว่ยกันกูข้นึมาแขวนไวท้เีดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามัคคซีงึชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆังศักดสิทิธใิหต้รีะฆัง 3
ครังแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดดั้งตอ้งการจากนันใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทปีระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป
เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าํเงนิ, สสีม้, สแีดง

วันเกดิ อาทติย์จันทร์อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์
สตัวส์ญัลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาวหนูหางสนัพญานาค

จากนันนําทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดสิทิธขิองชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เพอืขอสงิใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก
จากนันก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรือจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยีสกั 2
ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนวิชขีองนัตโบโบยี
แคนี่ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทขีอไว ้

จากนันนําทา่นขา้มฝังไปอกีฟากหนงึของถนน เพอืสกัการะ เทพกระซบิ ซงึมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มยีะ” ตามตํานานกลา่ววา่
นางเป็นธดิาของพญานาค ทเีกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนัต



ซงึชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ ซงึการขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบา  ๆหา้มคนอนืไดย้นิ
ชาวพม่านยิมขอพรจากเทพองคนี์กันมากเชน่กัน การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้าํนม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบูชบิุฟเฟ่ต ์เต็มอมิกับชาชชู ิสกุหีมอ้ไฟและซชู ิขา้วปันสารพัดหนา้ในเครือโออชิิ

บา่ย
จากนัน สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพทุธรูปนอนทมีคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16
ฟตุซงึเป็นพระทมีคีวามพระทมีคีวามสวยทสีดุมขีนตาทงีดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

จากนันนําทา่นสกัการะพระพทุธรูปองคใ์หญ่ หลวงพอ่หงาทตัจ ีหลวงพอ่ทสีงูเทา่ตกึ 5 ชนั เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทแีกะสลักจากหนิอ่อน
ทรงเครืองแบบกษัตรยิ ์เครืองทรงเป็นโลหะ สว่นเครืองประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลักทังหมด
และสลักเป็นลวดลายตา่งๆจําลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครืองสมัยยะตะนะโบง

จากนัน นําทา่นเทยีวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (BogyokeAung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า
สรา้งขนึโดยชาวสก๊อตในสมัยทยัีงเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงตอ่กันหลายหลัง
สนิคา้ทจํีาหน่ายในตลาดแหง่นีมหีลากหลายชนดิ เชน่ เครืองเงนิ ทมีศีลิปะผสมระหวา่งมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก
ผา้ทอ เสอืผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซอืสนิคา้หรอือญัมณีทมีรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทกุครงั
เนอืงจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) .

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง

21.00 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกแอร ์เทยีวบนิท ีDD4239

22.45 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 14:12 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่านคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่ังคบัทปิคะ่)

** ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิ
และจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซงึจะมผีลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท  ี11 สงิหาคม 2558 ทงัน ี
หากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่ เพมิอกีทา่นละ 1,000 บาท **

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

เงอืนไขการยกเลกิทัวร์

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ



• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

เงอืนไขอนืๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน
ไมม่หีวัหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณี
ถา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ



• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**


	NT418
	ทัวร์พม่า เมืองแปร เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน (DD)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์พม่า
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์พม่า



