
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สทิธิ ์

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซบิ สักการะเจดียโ์บตาทาวน ์

นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน 

นมัสการพระหง่าทัตจพีระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย ์

 ไหวข้อพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรบัพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! 

เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก 

อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเยน็ 

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อ
ยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย



 

การบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่
เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผล
เหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัท
ฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
รายละเอียดการเดนิทาง  
กำหนดการ  สนามบินดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-

พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง   
 
04.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ประตู 6 ชั้น3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์

สายบินนกแอร์ (DD) พร้อมพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 
 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD4230  
 
07.15 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่

เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมอืงย่าง
กุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำ  นวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มี
เพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด  ซึ่งมีทั้ง
ผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย 



 

โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บ
อยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

 
(สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้าง
บารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หาก
ใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 
 

วันเกิด อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์

สัตว์สัญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

   
จากนั้นเดินทางสู ่พระเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย ์
ที่สร้างขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตกุ่อนที่นำไปบรรจุใน 
พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ 
ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระ
เจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2 และ
ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์
ทั่วไ  ปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดิน
เข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ  พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้
ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้
นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมา
ถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพรจาก 
“เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก
และนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  
จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพ
กระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน
มานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคน
อื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการ
บูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  พิเศษบุฟเฟ่!! HOTPOT CITY 
 
 



 

  วัดบารมี เพื่อสักการะบูชา พระเกศาของของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่
จริง ด้วยองค์พระธาตุ นั้นเมื่อนำมาวางบนจานแก้วแล้วจะสามารถเคลื่อนไหว
ได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่า
จะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวานซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ 
เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จากนั้นนำทุกท่านนมัสการพระหงา่ทัตจี พระพุธรูปองค์ใหญ่ แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออ่น ทรงเครื่องแบบกษัตริย์  เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง
ประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เราจะนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี 
ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง จากนั้นนำท่านสู่  

 
 เมื่อเราช้อปปิง้จุใจแล้วแล้วนำท่านสู่ ปางช้างเผือก (Royal 

White Elephant Garden) ซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงดูช้างจะมี
ช้างเผือก ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์มงคลและแสดงถึงบุญบารมีของผู้
ครองนครนั้นๆ และช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยและ
ชาวพม่า ที่หาชมได้ยากในปัจจุบันนี้ โดยปางช้างเผือกแห่งนี้มี
ช้างเผือกอยู่ 3 ช้าง ตามความเชื่อของคนสมัยก่อนเช่ือว่า ขน
หางของช้างเผือกถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ที่
สามารถป้องกันคุณไสย เสนยีดจัญไร แก่ผูท้ี่ครอบครองได้ จึงนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น แหวน กำไร
ข้อมือ เพื่อใส่ไว้ติดตัว   

 
19.00 น.  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่  สนามบิน มิงกาลาดง เมอืงย่างกุ้ง  

 
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ในสนามบิน 

 



 

21.00 น. ออกเดินทางจากกรุงย่างกุ้ง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน NOK AIR ด้วยเที่ยวบินที่ DD4239 
 
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอความกรุณาทุกทา่นอ่านและศึกษาข้อมูลทั้งหมดก่อนการจอง  
เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างท่านและบริษัทฯ *** 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **  
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมคา่ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน (ถ้าม)ีท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชำระที่สนามบินดอนเมืองใน

วันเชค็อิน) 
(ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 

 
อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดนิทาง จำนวน ราคาต่อท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) 
 FRI 25 OCT 2019 25+1 2,999. - 
FRI 01 NOV 2019 25+1 2,999. - 
SAT 02 NOV 2019 25+1 3,499. - 
SUN 03 NOV 2019 25+1 3,499. - 
FRI 08 NOV 2019 25+1 2,999. - 
FRI 15 NOV 2019 25+1 2,999. - 
SAT 16 NOV 2019 25+1 3,499. - 
SUN 17 NOV 2019 25+1 3,499. - 
FRI 22 NOV 2019 25+1 3,499. - 
SAT 23 NOV 2019 25+1 3,499. - 
FRI 29 NOV 2019 25+1 2,999. - 
SAT 30 NOV 2019 25+1 3,499. - 

 

                                                                                               
                                                                                 

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 



 

SUN 01 DEC 2019 25+1 3,499. - 
THU 05 DEC 2019 25+1 3,499. - 
SAT 07 DEC 2019 25+1 3,999. - 

**รัฐธรรมนูญ** 
WED 10 DEC 2019 

25+1 3,999. - 

FRI 13 DEC 2019 25+1 2,999. - 
SAT 14 DEC 2019 25+1 3,499. - 
SUN 15 DEC 2019 25+1 3,499. - 
FRI 20 DEC 2019 25+1 2,999. - 
SAT 21 DEC 2019 25+1 3,499. - 
SUN 22 DEC 2019 25+1 3,499. - 
SAT 28 DEC 2019 18+1  4999. -  
SUN 29 DEC 2019 21+1 5,499. - 
MON 30 DEC 2019 25+1 4,999. - 
SAT 11 JAN 2020 25+1 3,499. - 
FRI 17 JAN 2020 25+1 2,999. - 
SAT 18 JAN 2019 25+1 3,499. - 
SUN  19 JAN 2019 25+1 3,499. - 
FRI 24 JAN 2020 25+1 2,999. - 
SAT 25 JAN 2020 25+1 3,499. - 
SUN 26 JAN 2020 25+1 3,499. - 
FRI 31 JAN 2020 25+1 2,999. - 
SAT 01 FEB 2020 25+1 3,999. - 
SUN 02 FEB 2020 25+1 3,499. - 

Bus 1…FRI 07 FEB 2020 25+1 2,999. - 
Bus 2…FRI 07 FEB 2020 25+1 3,499. - 
Bus 1…FRI 14 FEB 2020 25+1 2,999. - 
Bus 2…FRI 14 FEB 2020 25+1 3,499. - 
Bus 1…SAT 15 FEB 2020 25+1 3,499. - 

SUN 16 FEB 2020 25+1 3,999. - 
FRI 21 FEB 2020 25+1 3,499. - 
SAT 22 FEB 2020 25+1 3,499. - 
SUN 23 FEB 2020 25+1 3,999. - 
FRI 28 FEB 2020 25+1 3,499. - 



 

FRI 06 MAR 2020 25+1 3,499. - 
SAT 07 MAR 2020  25+1 3,999. - 
FRI 13 MAR 2020 25+1 3,499. - 
SAT 14 MAR 2020 25+1 3,499. - 
SUN 15 MAR 2020 25+1 3,999. - 
FRI 20 MAR 2020 25+1 3,499. - 
SAT 21 MAR 2020 25+1 3,499. - 
SUN 22 MAR 2020 25+1 3,999. - 
FRI 27 MAR 2020 25+1 3,499. - 
SAT 28 MAR 2020 25+1 3,999. - 

 
อัตรานี้รวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน NOK AIR (DD) 

✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ คา่ภาษีสนามบินไทย 
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี 
หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้
เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้อง
ระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพษิเท่านั้น**) 

 
อัตรานี้ไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. ต่อ 1 ใบ 
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร,หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 2,000 บาท / ลูกค้า 1 

ท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 
 ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  



 

 ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
❖ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาชำระเงินเต็มจำนวนพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (เนื่องจากเป็นโปรแกรมโปรโมชั่น) 
❖ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจำเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
❖ ไม่สามารถยกเลิกได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด 

หมายเหต ุ
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

❖ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

❖ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ  

❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า 
❖ สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

❖ ขอสงวนสิทธิ จำนวนผูเ้ดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ออกเดนิทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผูเ้ดินทางต่ำกวา่ 8 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถ่ิน ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอยา่ง
ดี คอยรับทีส่นามบนิพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอยา่งดี แต่ถ้าต่ำกว่า 8 ท่าน 
ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น แต่จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทั้งหมด หรอืจัดหาคณะทวัร์อื่นให้ถ้าต้องการ  

สำคัญที่สุด!! 
หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 7 เดือน นับจากวันเดินทาง และมหีน้าที่เหลือไว้ประทับตราไมน่้อยกว่า 2 

หน้า  
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี 



 

 

 

 

 

 



 


