พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) บินนกแอร์
DD
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
เจดียช์ เวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน

ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ ดปั กกิง่ +สลัดกุ้งมังกร
ขอพร 2 เทพท ันใจ

(๑) โบตะทาวน์ (๒)ไจ๊กะสา่ น

ราคาแนะนา
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4,990.[GQ1RGN-DD012]

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุง้ (สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดียช์ เวดากอง-พระพุทธไสยาสน์
เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดไจ๊กะส่าน-ย่างกุง้
(สนามบินมิงกาลาดง)กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดียช์ เวดากอง
-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัต
ยี-ตลาดสก๊อต-วัดไจ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(DD4239 :
21.00-22.55)

04.00 น.

พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง และไม่มีนาหนักกระเป๋าโหลดใต้
เครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิน่ ที่เมียนมาร์ช้ากว่า
ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นาท่านสักการะ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ ่บู า้ นคูเ่ มืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ ทิ ธิ์ของ
พม่า) เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม ตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยูก่ ลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล
และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยูน่ า้ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองคา
แท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนีม้ ากมายมหาศาลกว่า
ทองคาที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุม้ ประตูสี่
ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น
1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึง่ มีทงั้ ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาด
สาย ณ ที่แห่งนีม้ ีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วย
หลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชัน้ ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชน
มากราบไหว้บชู า

06.30 น.
07.35 น.
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วันเกิด
สัตว์สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุ ฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสัน้

เสาร์
พญานาค

คาสวดบูชาพระมหาเจดียช์ เวดากอง
เป็ นพระธาตุประจาคนเกิดปี มะเมีย (ม้า) มีคาสวดบูชาดังนี ้
ั
ั ัง สุว ัณณะท ัณฑ ัง
ชมพูทเี ป วะระฐาเน สงิ คุตตะเร มะโนร ัมเม สตตะระตะน
ัง ปะฐะม ัง กะกุสนธ
ธาตุโย ฐ ัสสะติ ทุตย
ิ ัง โกนาคะมะน ัง ธ ัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐ ัสสะติ ตะติย ัง ก ัสสะปัง พุทธะจี
วะร ัง ธาตุโย ฐ ัสสะติ จะตุตถ ัง โคตะมะ อ ัฎฐะเกศะ ธาตุโย ฐ ัสสะติ ปัญจะม ัง อะริยะเมตตเตย
โย อะนาคะโต อุตตะม ัง ธาตุโย อะห ัง ว ันทามิทร
ู ะโต ฯ

หลังจากนัน้ นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเป็ น
พระนอนที่มีความสวยงามที่สดุ และดวงตาสวยที่สดุ ของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรู ปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็ นมิ่ง
มงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อมด้วยรู ปอัฎจุตรสตกมงคล
108 ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกันซึง่ แตกต่างกับศิลปะของไทย

กลางวัน

3
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ท่านนมัสการ เจดียโ์ บตะทาวน์ (Botathaung Pagoda) ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บ
ตะทาวน์นแี ้ ละทรงนาพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนาไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย ์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนีย้ ังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรู ปทองคา
ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธรู ปปางมารวิชัยที่มีลกั ษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
พระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้ เมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์ กัตตาใน
อินเดีย ทาให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นถี ้ กู จัดแสดงที่
พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิรต์ และด้านซ้ายมือจะเป็ นรู ปปั้ น นัตโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยม
ไปกราบไหว้บชู า ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิง่ ใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
วิธีการสักการะเทพทันใจ นาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้ว ย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะ
ชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนัน้ ก็ให้ทา่ นนาเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพร
แล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิว้ ชีข้ องเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้
นาท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมีย๊ ะ ตามตานานเล่าว่า เป็ นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิน้ ชีวิต
ไปกลายเป็ นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั โดยท่านสามารถกระซิบที่ขา้ งหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และนานา้ นมไปจ่อไว้ที่
ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึง่ มีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่
สูงเท่าตึก 5 ชัน้ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครือ่ งแบบกษัตริย ์ เครือ่ งทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครือ่ ง
ประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลักทัง้ หมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่ งสมัยยะตะ
นะโบง (สมัยมัณฑเลย์)
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นาทุกท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่งสร้างเมื่อครัง้ พม่ายังคงเป็ น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เ ลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกพืน้ เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก
พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปั กพืน้ เมือง เครือ่ งเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า
(ตลาดสก๊อตปิ ดทุกวันจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์)

นาท่านเข้าสู่ เจดียไ์ จ๊กะส่าน Kyaikkasan Pagoda เจดียเ์ ก่าแก่อีกแห่งหนึง่ ของเมืองย่างกุง้ เจดียอ์ งค์นสี ้ ร้างมาแล้ว 2 พันกว่า
ปี โดยกษัตริยช์ าวอินเดีย ซึง้ เป็ นกษัตริยใ์ นยุคเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาร ภายในองค์พระเจดย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า
และพระธาตุสว่ นอื่นๆ 32 องค์ ตามตานาน ในสมัยที่เมืองย่างกุง้ ได้กลายเป็ นเมืองร้าง มียกั ษ์สองพี่นอ้ ง ชื่อ “นองดอ องค์พี่
และ “นยีดอ”องค์นอ้ ง ทาหน้าทีค่ มุ้ คลองรักษาองค์พระเกศาธาตุและพระธาตุที่บรรจุไว้ ณ เจดียไ์ จ๊กะส่านแห่งนีไ้ ว้จนถึงปั จจุบนั
และเจดียไ์ จ๊กะส่านแห่งนีย้ งั มี องค์เทพทันใจไจ๊กะสาสนที่สามารถขอพรท่านได้ เทพทันใจที่นี่ลกั ษณะใบหน้าที่ยมิ ้ แย้ม ดูใจดี จึง
เป็ นอีก1สถานที่ ที่ผมู้ ีจิตรศรัทธาชาวเมียร์มาร์นยิ มมาขอพรมากอีกแห่งหนึง่

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
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21.00 น.
22.55 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239 (ไม่มีอาหารบนเครื่องและไม่มีนาหนักกระเป๋า
โหลดใต้เครื่อง)
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) บินนกแอร์ DD
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ราคาแนะนาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
ราคาแนะนาท่านละ

เด็กทารก
อายุไม่ถงึ 2 ปี ท่านล่ะ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01 มีนาคม 2563
วันที่ 04 มีนาคม 2563
วันที่ 05 มีนาคม 2563
วันที่ 07 มีนาคม 2563
วันที่ 12 มีนาคม 2563
วันที่ 21 มีนาคม 2563
วันที่ 22 มีนาคม 2563
วันที่ 25 มีนาคม 2563
วันที่ 28 มีนาคม 2563
วันที่ 04 เมษายน 2563
วันที่ 05 เมษายน 2563
วันที่ 11 เมษายน 2563
วันที่ 12 เมษายน 2563
วันที่ 18 เมษายน 2563
วันที่ 23 เมษายน 2563
วันที่ 30 เมษายน 2563
วันที่ 01 พฤษภาคม 2563
วันที่ 02 พฤษภาคม 2563

5,555.5,990.5,990.5,555.5,555.5,990.5,555.5,990.5,990.5,555.5,990.5,990.5,990.6,590.6,590.5,990.5,555.5,555.5,990.5,990.-

5,555.5,990.5,990.5,555.5,555.5,990.5,555.5,990.5,990.5,555.5,990.5,990.5,990.6,590.6,590.5,990.5,555.5,555.5,990.5,990.-

1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.1,900.-
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วันที่ 03 พฤษภาคม 2563
5,990.5,990.1,900.วันที่ 06 พฤษภาคม 2563
5,555.5,555.1,900.วันที่ 09 พฤษภาคม 2563
5,990.5,990.1,900.วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
5,990.5,990.1,900.วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
5,990.5,990.1,900.วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
5,990.5,990.1,900.วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
5,990.5,990.1,900.วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
5,990.5,990.1,900.วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
5,990.5,990.1,900.วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
5,990.5,990.1,900.วันที่ 03 มิถนุ ายน 2563
5,555.5,555.1,900.วันที่ 06 มิถนุ ายน 2563
5,555.5,555.1,900.วันที่ 07 มิถนุ ายน 2563
5,555.5,555.1,900.วันที่ 11 มิถนุ ายน 2563
4,990.4,990.1,900.วันที่ 13 มิถนุ ายน 2563
5,555.5,555.1,900.วันที่ 14 มิถนุ ายน 2563
5,555.5,555.1,900.วันที่ 20 มิถนุ ายน 2563
5,555.5,555.1,900.วันที่ 21 มิถนุ ายน 2563
5,555.5,555.1,900.วันที่ 27 มิถนุ ายน 2563
5,555.5,555.1,900.วันที่ 28 มิถนุ ายน 2563
5,555.5,555.1,900.**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
**โปรดอย่าลืม สาคัญมาก***
กรุณานาหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่านนามาในวันเดินทางด้วยทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบ ในกรณี
**กรุ
าตรวจสอบพาสสปอร์
ตของตนเอง
ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และ พาสสปอร์ตต้องไม่ชารุ ด
ทีท่ ่าณนลื
มนามา จนไม่สามารถเดิ
นทางได้
หรือเสียหาย หรือ แม้แต่ ห้ามมีตราประทับนอกเหนือจากตราตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศนั้นๆ โดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นท่านอาจ
ถูกปฎิเสธการ Check In จากสายการบิน หรือ ถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองได้***

เงือ่ นไขการให้บริการ
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1.
2.
3.
4.

ชาระเงินเต็มจานวนค่าทัวร์ โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อน 1 เดินทางอย่างน้อยเดือน
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที (ในกรีณียนื่ วีซา่ )
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้
5. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1 ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่ จะต้อง
ไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
6 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
7 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครือ่ งดืม่ ที่ส่งั พิเศษ(มินิบาร์, นา้ ดื่ม, บุหรี,่ เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด,
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทางเป็ นต้น
4. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้าประเทศพม่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผูถ้ ือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซา่ เข้าประเทศพม่ามี
ค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซา่ 5-7 วันทาการ ยกเว้น
หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลปิ ปิ นส์ ไม่ตอ้ งยื่นวีซา่
5. ค่าห้องพักเดีย่ วตามอัตรา
6. ค่านากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดโี อเข้าวัด
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7. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา

หมายเหตุ :

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ท้งั นี้ขนึ้ อยูก่ ับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

**ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ
้ อ
ื หน ังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
้ งแต่
ิ ธิพาน ักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 ว ัน ซึง่ จะมีผลบ ังค ับใชต
นานาชาติและจะมีสท
ั้
ว ันที่ 11 สิงหาคม 2558
่ เข้าออกปกติอก
่ เพิม
ทงนี
ั้ ้ หากมีการเปลีย
่ นแปลงจะต้องกล ับมายืน
่ วีซา
ี ทางท ัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซา
่ อีกท่านละ 1,600 บาท**

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครือ่ งบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
2. หากตั๋วเครือ่ งบินทาการออกแล้ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 1-44 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่ นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4. กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทไี่ ม่ได้รับการยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทาการ
-หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางไป-กลับ
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน้อย 4 หน้า
-รู ปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้ จานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้ หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้
ไม่ได้)และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ดา้ นหลังรูป
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
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-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบ
มาในเล่มพาสปอร์ตด้วย
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้ งแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทาง
บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในทุกกรณี **

เอกสารยืน่ วีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่ เติม
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
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