#14316 ทัวรพมา ยางกุง 1 วัน พระมหาเจดียชเวดากอง พระ
เทพทันใจ บิน SL
ทัวรพมา ยางกุง พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงา
ทัตจี เทพกระซิบ อะมาดอวเมี๊ยะ วัดพระหินขาว พระหินออน

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - เจดียชเวดากอง - พระพุทธไสยาสนเจาทัต
ยี - เจดียงาทัตจี - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ ะ) - วัดเจตุน - ทา
อากาศยานมิงกาลาดง - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63

฿2,999

฿2,999

฿2,999

฿0

2 เม.ย. 63 - 2 เม.ย. 63

฿3,999

฿3,999

฿3,999

฿0

9 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63

฿4,999

฿4,999

฿4,999

฿0

13 เม.ย. 63 - 13 เม.ย.
63

฿4,999

฿4,999

฿4,999

฿0

16 เม.ย. 63 - 16 เม.ย.
63

฿3,999

฿3,999

฿3,999

฿0

23 เม.ย. 63 - 23 เม.ย.
63

฿3,999

฿3,999

฿3,999

฿0

30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย.
63

฿3,999

฿3,999

฿3,999

฿0

7 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63

฿3,999

฿3,999

฿3,999

฿0

14 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63

฿3,999

฿3,999

฿3,999

฿0

21 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63

฿3,999

฿3,999

฿3,999

฿0

28 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63

฿4,999

฿4,999

฿4,999

฿0

4 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63

฿3,999

฿3,999

฿3,999

฿0

11 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63

฿3,999

฿3,999

฿3,999

฿0

18 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63

฿3,999

฿3,999

฿3,999

฿0

25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63

฿4,999

฿4,999

฿4,999

฿0

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - พระมหา
เจดียชเวดากอง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ) - วัดเจตุน ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
04.00 น./04.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน เตอรสายการบิน ไทยไลออนแอร ประตู
6 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
08.20 น. ออกเดินทางสู กรุงยางกุง โดยเที่ยวบิน SL200
**ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45 น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35 น. **
09.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมีย
นมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นํ าทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสอง
พันหารอยกวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมาสถานที่แหงนี้ มีลาน
อธิษฐาน ซึ่งเป็ นจุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนํ าดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ
ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคลได
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุงมังกร
นํ าทานสักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต
ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
นํ าทานสักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัต จี หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ชั้น เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลัก
จากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัต ริย เครื่องทรงเป็ นโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเป็ นไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลัก
เป็ นลวดลายตางๆจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง
นํ าทานขอพร นั ต โบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ(นั ต โบ
โบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปรารถนา ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอ่ น
ื ๆมาสักการะ
นํ าทานสักการะ เทพกระซิบอะมาดอวเมีย๊ ะ ตามตํานานกลาววา นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยาง
แรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อสัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวการขอพรเทพ
กระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิ ยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวย
นํ้ านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม
นํ าทานเขาสู วัดเจตุน Kyay Thon Pagoda นมัสการ พระเจตุนพญาจี พระพุทธรูปสําริดที่เกาแกของพมาอายุราวรอยกวา
ปี ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่เกาแกคูบานคูเมืองของชาวเมียนมารอีกแหงหนึ่ ง
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
คํ่า
19.35 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL207
21.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม
ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิงกาลา
ดง กรุงยางกุง พมา เวลา 19.35 น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25 น.
สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต ั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัต ตาคารชาบูชิ/เป็ ดปั กกิ่ง+กุง
มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิ ดใหบริการ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิ ดใหบริการ โดย
ทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเป็ นรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิ ดใหแทน



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นสนามบินที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญที่สุด
เป็ นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็ นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

เจดียชเวดากอง
เจดียนี้ต ั้งอยูบริเวณเนิ นเขาเชียงกุต ระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็ นมหาเจดีย
ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนั งสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็ นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแกที่สุดในโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุงมังกร

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
สักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มี
ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เจดียงาทัตจี
วัดนี้ ต ั้งอยูฝั่งตรงขามเยื้องๆพระตาหวานเป็ นอีกวัดที่นาสนใจ ความน าสนใจของวัดนี้ คือ
พระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัต ริย เป็ นพระที่สวยแปลกดู
อลังการดีคะ จากหน าพระไปทางขวาดานขางนี้ จะมีรูปพระพุทธประวัต ิที่เป็ นภาพวาด และ
ปูนปั้ นลอยตัวเหมือนภาพสามมิต ิ ใกลๆมีระฆังใบใหญมากคะเราเอาศรีษะกมลงไปดูขาง
ในระฆังเขียนภาษาพมา

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
นั ต โบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะ
รูปปั้ นเทพทันใจ (นั ต โบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั ้นก็ใหเอาเงินจะเป็ นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลว
เอาไปใสมือของนั ต โบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จาก
นั ้นก็เอาหน าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนั ต โบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่ต ั้งใจ
ไว

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)
เป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อ
สัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อ เวลาที่จะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

วัดเจตุน
เป็ นหนึ่ งในวัดที่นาสนใจและน าดึงดูดที่สุดของยางกุง ความน าสนใจคือสถาปั ต ยกรรม
ของวัดนี้ จะดูแตกตางจากวัดพมาทั่วไปโดยรอบ คือมีลักษณะออกไปทางจีนเล็กน อย โดย
ตัววัดประกอบดวยสวนหลักคืออาคารหลักของวัดวัดสไตลจีนขนาดเล็ก มีทะเลสาบเทียม
เล็กๆ มีพระพุทธรูปประดิษฐานชื่อพระพระเจตุนพญาจี ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปสําริดที่เกาแก
ของพมาที่สําคัญองคหนึ่ ง



คํ่า

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นสนามบินที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญที่สุด
เป็ นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็ นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45 น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35น.
เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง
ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิงกาลา
ดง กรุงยางกุง พมา เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.
สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต ั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัต ตาคารชาบูชิ/เป็ ดปั กกิ่ง+กุง
มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิ ดใหบริการ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิ ดใหบริการ โดย
ทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเป็ นรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิ ดใหแทน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ มีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสูงขึ้น ตามอัต ราคานํ้ ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิป
์ รับราคาตั๋วดังกลาว
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยว
บินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 20
วัน มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)
กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิใ์ นการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คาไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
่

่

ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเ์ ก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, อินเทอรเน็ ต , มินิบาร, ซักรีด ที่ไมไดระบุไวใน
รายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล ,การนั ดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไมบังคับทิป)

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ
ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพ
์ ํานั กในดินแดนของอีกฝ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต ั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท

หมายเหตุ
กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง
ราคาจอยดแลนด (ราคาไมรวมตั๋ว) กรุณาเช็คราคากับเจาหน าที่อีกครั้ง
**ราคา INFANT (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัต รานี้ รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบิน
แลว**
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศใดๆ
ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต ั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัต ตาคารชาบูชิ/เป็ ดปั กกิ่ง+กุงมังกร/พระ
ราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิ ดใหบริการ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิ ดใหบริการ โดยทางผูจัดทัวรจะ
เปลี่ยนเป็ นรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิ ดใหแทน
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวม
ถึงเวลาบิน , การประทวง,การนั ดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง
หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ การปิ ดของ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัต ถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิ ยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร
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โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน
ลูกคาจะตองปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน ของทานเองและบุคคลอื่น
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนั กทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั ้น
**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหน าอยางถี่ถ วน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวา
ลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนั กขัต
ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด
ยกเลิกน อยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกน อยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วัน
หยุกนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วย :
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง
ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

