ย่างกุ้ง - หงสาฯ - สิเรียม 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) (ไปเช้า-กลับดึก)
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - เจดียก์ ลางน้าํ เยเลพญา
แจกฟรี!!! เสื้อยืด - หนังสือสวดมนต์ รวมทุกอย่างแล้ว
พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

วันที่หนึ่ง
07.00 น.

09.05 น.
10.00 น.
เที่ยง

สรุปการเดินทางโดยย่อ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกลาดง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตา
ทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ
ย่างกุ้ง - หงสาฯ - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระนอนช
เวตาเลียว - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง - พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ(สนามบินดอน
เมือง)

L-D
B-L-D
B-L

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 สายการ
บิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ
45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความ
แปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริม
แม่น้ําย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําอิระวดี
จากนั้ น ชมความสวยงามของ เจดี ย์ ก ลางน้ํ า หรื อ พระเจดี ย์ เ ยเลพญา
(KyaikHwawWun Pagoda) เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ําเป็น
ที่สักการะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ สมควรแก่เวลานําท่านกลับ
กรุงย่างกุ้ง
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จากนั้นนําท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8
รูป ได้นํามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศ
ทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค์ และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วย
กระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์
นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะ
รูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2
ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี
แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว้
นําท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธิดา
ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไป
กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้าม
คนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ํานม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทพี่ ัก โรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สอง
ย่างกุ้ง - หงสาฯ - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระธาตุมเุ ตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระนอนชเวตา
เลียว - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านร่วมทํ าบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็นวัดสําคัญมีพระสงฆ์ จํา
พรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิ กษุ
และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาค
ที่วัดแห่งนี้ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน)
นํ า ท่ า นนมั ส การ พระพุ ท ธรู ป ไจ้ ปุ่ น (KyaikPunBuddha) เป็ น พระเจดี ย์ ที่ มี
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4
ทิศ สร้างขึ้นโดย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทน
ตนเอง และได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับ
พบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของ
น้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหม่จึงทําให้พระพุทธรูปองค์
นี้จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อื่นๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุ้งเผา
จากนั้ น นํ า ท่ า นชม เจดี ย์ ช เว-มอดอร์ หรื อ พระธาตุ มุ เ ตา
(ShweMordore) ที่ ตั้ งตระหง่ านโดดเด่น อยู่ใ จกลางเมื องหงสาวดี
พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600
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ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุด
ของชาวพม่า นําท่านนมัส การ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิ ทธิ์มาก
(ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่ง
เปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา
สักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิ ลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระ
เจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร
ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิม
และไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้า
หงสาลิ้นดํา ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ
ทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วน
ปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน
จากนั้ น นํ า ท่ า นนมั ส การ พระพุ ท ธไสยาสน์ ช เวตาเลี ย ว กราบนมั ส การ
พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่
จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก
อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก จากนั้นนําทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง
นําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะ
เกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ําอิระวดี เจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมือง
ประเทศพม่ า อายุ ก ว่ า สองพั น ห้ า ร้ อ ยกว่ า ปี มหาเจดี ย์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า
2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ้มอยู่เป็นน้ําหนักถึง 1100
กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ําค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่
ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้จํานวนมาก
บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้ง
หลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือ
การกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัย
ทั้งมวล บ้างนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่าน
ชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง,
สีน้ําเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนอง
มาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้ง
แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)
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วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค
ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง
นําท่านเข้าสู่ทพี่ ัก โรงแรมเรือ Vintage Luxury หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สาม
ย่างกุ้ง - พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ า ท่ า นสั ก การะ พระพุ ท ธไสยาสน์ เ จ๊ า ทั ต จี ห รื อ พระนอนตาหวาน
(KyaukHtatgyiBuddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต
สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม
ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (BogyokeAung
San) หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะ
อาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จําหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลาย
ชนิ ด เช่ น เครื่ อ งเงิ น ที่ มี ศิ ล ปะผสมระหว่ า งมอญกั บ พม่ า ภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น
(หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้
ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์
นําท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
จากนั้นชม ช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลักษณะเด่น
คือ มีลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทั่งนัยตาของช้างยังเป็นสีทอง
ถือว่าเป็นช้างที่หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่ าเองตามเข้ามาชมและ
สักการะช้างเผือกเหล่านี้
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.05 น.
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
21.45 น.
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
14-16 / 15-17 เม.ย. 60
16-18 / 20-22 เม.ย. 60
30เม.ย.-2พ.ค. 60
4-6 / 5-7 พ.ค. 60
6-8 พ.ค. 60
10-12 พ.ค. 60
11-13 / 12-14 พ.ค. 60
13-15 / 18-20 พ.ค. 60
19-21 / 20-22 พ.ค. 60
25-27 / 26-28 พ.ค. 60
27-29 / 28-30 พ.ค. 60

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

11,900 บาท

11,400 บาท

2,900 บาท

11,900 บาท

11,400 บาท

2,900 บาท

11,500 บาท

11,000 บาท

2,900 บาท

10,900 บาท
9,999 บาท

10,400 บาท
9,499 บาท

2,900 บาท
2,900 บาท

9,999 บาท

9,499 บาท

2,900 บาท

อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 6 ปี
หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี
ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์
จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
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 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก
เมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าทําวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนา
หน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)
และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
25 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่
ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิก (สําคัญ)
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไ ม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสาร
ไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสําคัญ
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
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 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้ งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้เดินทาง 1015 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดิน ทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูด
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็น
อย่างดี แต่ถ้าต่ํากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทําการจองไว้
กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS270317

www.etravelway.com/+
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