
      
 
 
 

  

Go Myanmar สดุเพลนิ  

ยา่งกุง้ 1 วนั ไหวพ้ระ 5วดั  

สายการบนินกแอร ์(DD) 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ไหวพ้ระ 5 วดั เพือ่เป็นศริมิงคลกบัชวีติและครอบครวั 
• สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพมา่)  
• ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรปูทองค า ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์

• ขอพรที ่วดัพระเขีย้วแกว้ 
• ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพุทธรปูปางมารวชิยั ทรงเครือ่งแบบกษตัรยิ ์

• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
• อิม่อรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร 

• เทีย่วเต็มอิม่ บนิเชา้กลบัดกึ 

          ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่01 / 07 / 08 / 14 / 15 / 21 / 22 / 30 กรกฎาคม 2561 5,491.- 

วนัที ่06 / 13 กรกฎาคม 2561 4,991.- 

วนัที ่27 / 29 กรกฎาคม 2561                         5,691.- 

วนัที ่03 /08/09 / 10 / 17 / 24 / 31 สงิหาคม 2561          4,991.- 

วนัที ่04 / 05 / 11 / 18 / 19 / 25 / 26 สงิหาคม 2561    5,491.- 

วนัที ่13 สงิหาคม 2561         5,691.- 

  

 
 

 
 

 

 

    

 เร ิม่เพยีง 4,991.- 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง) – ยา่งกุง้ – วดัพระเขีย้วแกว้ – พระพุทธ
ไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)–เจดยีช์เวดากอง – เจดยีโ์บตะ
ทาวน(์เทพทนัใจ) – พระงาทตัย ี– ตลาดสกอ๊ต –ดอนเมอืง 

✈ O ✈ X 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  

กรุงเทพฯ( ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ - วดัพระเขีย้วแกว้ – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตั
ย(ีพระนอนตาหวาน) - เจดยีช์เวดากอง - เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – พระ
งาทตัย-ี ตลาดสกอ๊ต- ดอนเมอืง 

04.00 น. 
พรอ้มกัน ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์
โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

07.15 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

 

 

 

น าท่านขอพรที ่วดัพระเขีย้วแกว้ พระเขีย้วแกว้ทีน่ี่ ไดม้าจากศรลีังกาตัง้แต่สมัยของพระเจา้บเุรงนอง นับเป็นสิง่
ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของย่างกุง้ เป็นหนึ่งในวัดทีต่อ้งไปสักการะเมื่อมาเยือนย่างกุง้ ตัววัดมีรูปทรงแปดเหลีย่มที่
สวยงาม รวมถงึขา้งในทีป่ระดษิฐสถานพระเขีย้วแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพกุาม  

 
หลังจากนั้นน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระ
นอนตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตา

สวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพ
สิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักร
ขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตร

สตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่าง
กับศลิปะของไทย 

 

 

น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ (1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า) เป็นเจดยี์

ทองค าทีง่ดงาม ตัง้เดน่เป็นสง่าอยูก่ลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นิล และ
บษุราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใช ้

ทองค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มากมาย

มหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆ
ฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งค์เล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้
ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบดว้ยเพชรและ

พลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุ
ของพระพุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมีย 
และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึง่มทีัง้ผูค้นชาว

พมา่ และชาวตา่งชาตพิากันสกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่าง
ไมข่าดสาย ณ ทีแ่หง่นี้มสีถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์
ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ย

หลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองค์
พระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมาก

ราบไหวบ้ชูา  
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เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร) 

 

 

 

น าทา่นนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซ ึง่โบตะทาวน์ แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และ
ทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนทีจ่ะน าไปบรรจุที่เจดยี์ชเวดากองและเจดีย์ส าคัญอื่นๆ เมื่อเดนิเขา้ไปในเจดีย์

สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมีส ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆ
เจดีย ์คอื พระพุธรูปทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรูปปางมารวชิัยที่มี
ลักษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พม่าตก

เป็นอาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ท า
ใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 
พระพทุธรปูองคน์ี้ถกูจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปป้ัน 

นตัโบโบย ีหรอื “เทพทนัใจ” ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่า
เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 
วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆ

มาสักการะเทพทันใจ ซึง่ท่านจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนั้นก็ใหท้่านน าเงนิเงิน
บาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ 
เอามาเก็บไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องเทพทันใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนา

ทีข่อไว ้
น าทา่นขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามต านานเลา่วา่ เป็นธดิาของพญานาค ทีศ่รัทธาในพทุธศาสนา จน
สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตทีช่าวพมา่เคารพกราบไหวก้ัน โดยทา่นสามารถกระซบิทีข่า้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอืน่ไดย้นิ และน า

น ้านมไปจ่อไวท้ีป่าก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซ ึง่มพีระพธุรูปองคใ์หญ่ คอืหลวงพอ่งาทัตจ ีแปลวา่ 
หลวงพอ่ทีส่งูเทา่ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจากหนิออ่น ทรง
เครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลัก

ทัง้หมด และสลักป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง 
(สมัยมัณฑเลย)์ 

 

 

น าทกุทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซงึสรา้งเมือ่ครัง้พมา่ยังคงเป็นอาณานคิมของประเทศ
อังกฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพทุธรปูไมห้อม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนั

สงกรานต)์ 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.55 น. 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าเขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซี่าเพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

 

โปรแกรม : Go Myanmar สุดเพลนิ ยา่งกุง้ 1 วนั ไหวพ้ระ 5 วดั  

   สายการบนินกแอร ์(DD) 

 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

ทา่นละ่ 

เด็กทารก   

ทา่นละ่ 

Join Land 

ทา่นละ่ 

20 กรกฎาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

21 กรกฎาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

22 กรกฎาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

25 กรกฎาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

27 กรกฎาคม 2561 5,691 1,000 5,691 

28 กรกฎาคม 2561 5,691 1,000 5,691 

29 กรกฎาคม 2561 5,691 1,000 5,691 

30 กรกฎาคม 2561 5,491 1,000 5,491 

01 สงิหาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

03 สงิหาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

04 สงิหาคม 2561 5,491 1,000 5,491 

05 สงิหาคม 2561 5,491 1,000 5,491 

08 สงิหาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

09 สงิหาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

10 สงิหาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

11 สงิหาคม 2561 5,491 1,000 5,491 

12 สงิหาคม 2561 5,891 1,000 5,891 

13 สงิหาคม 2561 5,691 1,000 5,691 

15 สงิหาคม 2561 4,491 1,000 4,491 
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16 สงิหาคม 2561 4,491 1,000 4,491 

17 สงิหาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

18 สงิหาคม 2561 5,491 1,000 5,491 

19 สงิหาคม 2561 5,491 1,000 5,491 

22 สงิหาคม 2561 4,491 1,000 4,491 

23 สงิหาคม 2561 4,491 1,000 4,491 

24 สงิหาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

25 สงิหาคม 2561 5,491 1,000 5,491 

26 สงิหาคม 2561 5,491 1,000 5,491 

29 สงิหาคม 2561 4,491 1,000 4,491 

30 สงิหาคม 2561 4,491 1,000 4,491 

31 สงิหาคม 2561 4,991 1,000 4,991 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
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   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 1,000 บาท/ทา่น สว่นทปิหัวหนา้ทัวรต์ามทีท่า่นประทับใจ 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

   เงือ่นไขการจอง  

 

กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิเต็มจ านวนคา่ทัวร ์พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย 

ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้  

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-29 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

3. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

4. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิท

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

5. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนียมในการมัดจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

6. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้่าย

บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ทวัร์พม่าตลอดทั้งปี  สอบถามผ่านไลน์ >> คลิก๊ 

ทัวร์พม่า มกราคม ทัวร์พม่า กุมภาพันธ์ 

ทวัร์พม่า มนีาคม  
ทัวร์พม่า เมษายน 

ทัวร์พม่า พฤษภาคม ทัวร์พม่า มิถุนายน 

ทัวร์พม่า กรกฎาคม  ทัวร์พม่า สิงหาคม 

ทัวร์พม่า กันยายน  ทัวร์พม่า ตุลาคม 

ทัวร์พม่า พฤศจกิายน  ทัวร์พม่า ธันวาคม 

 

 

http://line.me/ti/p/%40sjj3286w
https://goo.gl/WrNvkx
https://goo.gl/UDSdPi
https://goo.gl/xvp9x2
https://goo.gl/3SQVuL
https://goo.gl/cN2B8M
https://goo.gl/Rvc21v
https://goo.gl/SU7LrP
https://goo.gl/5oPUzE
https://goo.gl/TdWNkr
https://goo.gl/gs9ykL
https://goo.gl/ybwwjF
https://goo.gl/6h71ge

