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วนัแรก กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – เมืองแปร – พิพิธภณัฑอ์าณาจกัรศรีเกษตร – เจดียเ์บเบพญา – เจดียบ์อว์

บอวจ์พีญา – เลเมียตหน่า – พญาจ ี- เจดียช์เวซนัดอร ์         (-/กลางวนั/เยน็) 

03.30น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์ ประต ู6 Nok 

Air (DD) โดยมีเจา้หน้าท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน DD 4230  

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลา

ทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองแปร (PYAY) ห่าง

จากกรุงย่างกุง้ข้ึนไปทางเหนือราวๆ 300 กิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝัง่แม่น้ําอิระวดี (ใชเ้วลาในการ

เดินทางประมาณ 6 ชม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.30 น.       เดินทางถึง เมืองแปร นําท่านเปล่ียนรถเป็นรถสองแถวทอ้งถ่ิน   
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 นาํท่านเชา้ชม  พิพิธภณัฑ ์อาณาจกัรศรีเกษตร (Sri Ksetra หรือ Thayekhittaya) อาณาจกัรเก่าแก่ของ

ชาวพย ูอายุราว 1200 ปี “ศรีเกษตร”เป็นชื่อเรียกของชาวพย ูมีความหมายวา่ ดินแดน แห่งความโชคดี  

และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของพม่า เม่ือ ปี ค.ศ. 2014 

จากน้ัน นําท่านชม เจดียเ์บเบพญา (Bebepuya) องคน้ี์ขนาดเล็กแต่สาํคญัเพราะจากลกัษณะพระพุทธรปูภายในท่ี

เป็นแบบพยูกับทรงอาคารแบบพุกามแสดงใหเ้ห็นว่าเมืองศรีเกษตรน่ีมีความต่อเน่ืองทางวฒันธรรมมา

หลายสมยั  

จากน้ัน   นําท่านชม  บอวบ์อวจ์ ี(Bawbawgyi) ซ่ึงเป็นเจดียท์รงลอมฟางท่ีคลา้ยทรงกระบอก 

ระหวา่งทาง นําท่านชม หลุมท่ีถกูขุดคน้พบ ท่ีฝังโกศของชาวพย ูจากน้ันนําท่านชมใกล้ๆ กนัมีโบราณสถานอีกแห่งชื่อ เล

เมียตหน่า (Laymyathna) แปลว่า ส่ีดา้นครับองคน้ี์แสดงใหเ้ห็นถึงลักษณะของพฒันาการขั้นสุดของ

วฒันธรรมพยท่ีูสรา้งเจดียแ์บบคหูาเชือ่มกนัโดยรอบซ่ึงแน่นอนวา่จะส่งผลต่อการสรา้งเจดียแ์บบพกุามในอีก

หลายรอ้ยปีต่อมา 

จากนั้น นาํท่านชม  พญาจี (Payagyi) น้ันเป็นสถปูขนาดใหญ่ ลกัษณะคลา้ยกองขา้ว (ซ่ึงเป็นลกัษณะเดียวกบัชเว

ซนัดอว ์ในยุคแรกเร่ิม) โดยมีความเก่าแก่กวา่พนัปี เพราะสรา้งในพุทธศตวรรษท่ี13 – 14 สมยัอาณาจกัร

ศรีเกษตร แต่สรา้งอยูน่อกกาํแพงเมือง โดยเป็น 1 ใน 9 สถปูท่ีสรา้งโดยพระเจา้ดตัตาบอง ซ่ึงดูเหมือนใน

สมยัพระองค ์น่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาณาจกัรศรีเกษตรน้ันเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุด บรรดาสถูปขนาดใหญ่ใน

อาณาจกัร ก็ถกูบรูณะหรือสรา้งในสมยัพระองค ์โดยนักโบราณคดีสนันิษฐานวา่ พยาจีเป็นสถปูท่ีเกา่แกท่ี่สุด

ในประเทศพมา่ อีกทั้งยงัเป็นรากฐานในการสรา้งเจดียศิ์ลปะพมา่ในยุคต่อมา   

จากน้ัน นําท่านชม เจดียช์เวซันดอว ์(Shwesandaw) ( แปลว่าเกศทองคาํ ) : เป็นเจดียสี์ทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่

กลางเมืองแปร ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ สรา้งในปีพ.ศ.589 โดยไดร้บัการบรูณะครั้งสาํคญัในสมยั

พระเจา้ดตัตาบอง แห่งอาณาจกัรศรีเกษตร  ห่างออกไปบริเวณเชิงเขามีพระฑุทธรูปนัง่ ท่ีเรียกว่า พระ

แส่ทตัจ ี(Sethatgyi) คือ พระองคใ์หญ่ขนาดสิบชั้น หนัหน้าเขา้ชเวซนัดอว ์

19.00น.  บรกิารอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร 

จากนั้น เขา้ท่ีพกั Mingalagarden Resort เมืองแปรหรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนัมาตรฐานทอ้งถ่ิน 

วนัที่สอง ตลาดเชา้เมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกากเ์ตาง ์- แปร – หลวงพอ่ชเวเม๊ียะมัน(พระสามแว่น)  

ยา่งกุง้                        (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน   นําท่านไปชม ตลาดเชา้เมืองแปร ขายสินคา้หลายชนิด ทั้งของ อุปโภค บริโภค  ของพ้ืนเมือง ใหท่้านได้

เลือกชมและซ้ือของฝาก พรอ้มทั้งดวูถีิชีวติ ชองชาวเมอืงแปร  

จากน้ัน  นําท่านเดินทางไปยงั เมืองถ่นโบ่ (Htonbo) เพ่ือไปชมพระสลกัพนัองคริ์มแม่นํ้าเอยาวดีท่ีภูเขาอะเกาก์

เตาง ์(Akauk Taung) ห่างจากตวัเมืองแปร ประมาณ  60 กม. เดินทางถึงท่าเรือนําท่านล่องเรือ ประมาณ 

20 นาที  นําท่านข้ึนชม อะเกากเ์ตาง ์(Akauk Taung) หรือ ภูเขาภาษี ชื่อน้ีเพ่ิงเกิดข้ึนสมยัอาณานิคม

องักฤษ เหตุเพราะพวกเจา้อาณานิคมมาตั้งจุดสงัเกตการณเ์รือในแม่น้ําเอยาวดีบนเขาลกูน้ี เพราะ 1.อยูส่งู

มองเห็นง่าย   2.เป็นคุง้น้ํายากท่ีเรือจะหนีเล็ดลอด 3.อยูใ่กลช้ายแดนพม่าเหนือ  สมยัก่อนเรือตอ้งมาจอด

ท่ีน่ีเพื่อติดต่อในเร่ืองภาษีแถมไม่พอบริเวณน้ียงัเป็นคุง้น้ําวน ทาํใหพ้่อคา้ต่างๆเกิดความหวาดกลวัทั้งกลัว

ภาษี ทั้งกลวัเรือล่ม เลยบนบานสานกล่าวสรา้งพระริมหน้าผาเพ่ือใหท้าํมาคา้คล่องนัน่เองครบัดว้ยเหตุน้ีอะ
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เกากเ์ตางจ์ึงกลายเป็นภูผาพระพนัองคด์ว้ยแรงศรัทธาปนความหวงัในการคา้ขายของผูค้นเมื่อรอ้ยกว่าปี

กอ่น 

เท่ียง นําท่านเดินทางกลบัเขา้เมืองแปร เพ่ือรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน นําท่านกลบัเขา้สู่ กรุงยา่งกุง้ ใชเ้วลาประมาณ 6 ชม. 

ระหวา่งทาง   แวะนมสัการ  หลวงพ่อชเวเม๊ียะมัน(Shwe Myethman) หรือพระใส่แว่น ประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองชเวดงั 

(Shwedaung) ห่างจากตวัเมืองแปร 15 กม. คนพม่าเช่ือกนัว่า ไหวพ้ระชเวเม๊ียะมนั ความคิดอ่านจะดี 

ท่องจาํจะเกง่  

19.00 น  เดินทาง ถึงยา่งกุง้ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน  ใหทุ้กท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STAR หรือ เทียบเทา่ระดบั

เดียวกนั 

วนัที่สาม ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์เวดากอง – เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอน

ตาหวาน – วดัหงาทตัยตีลาดสกอ๊ต - กรุงเทพฯ              (เชา้ /กลางวนั/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากองหรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ 

มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่าน

สามารถนาํดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้ง

บารมีและสิริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์

หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ้าพระประจาํวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดร้บัการ

บูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ลายรัชกาลองค์เจดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตัน

ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้

องคก์่อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาด

ใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคา

ทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้ นท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมี

ตาํนานและภมูิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น้ําย่าง

กุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจ้ึงถือเป็นสญัลกัษณ์

แห่งความสามัคคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆัง 3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่

ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่น สี

เหลือง, สีน้ําเงิน , สีสม้ , สีแดงเป็นตน้ 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อตุตมะชมพวูระฐาเนสิง กุตตะเรมะโนลมัเม สตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกุสนัธงั สุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะ ติทุติยงัโกนาคะมะนงั ธมัมะการะนงัธาตโุย 
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ธสัสะตติตยิงักสัสปัง พทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะ ตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะ เกศาธาตโุยธสัสะติ 

อหงัวนัทามิตรุะโต อหงัวนัทามิธาตโุย อหงัวนัทามิสพัพะทา อหงัวนัทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 

จากน้ัน  ขอพร นตัโบโบยหีรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย 

วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เม่ือขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้น ก็ให้

เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะนาํใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้

เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากนั้นก็เอา

หนา้ผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว ้จากนั้น นาํท่าน

ขา้มฝัง่ไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสกัการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามตาํนานกล่าว

วา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อ

ส้ินชีวติไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบ

เบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชา

ดว้ยนํ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต ์เต็มอ่ิมกบัชาชูชิ สุก้ีหมอ้ไฟและ ซูชิ ขา้วป้ัน

สารพดัหนา้ในเครือโออิชิ 

จากน้ัน   สกัการะพระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรปูนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต 

สงู 16ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมคีวามสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

จากน้ัน นําท่านสกัการะ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ หลวงพ่อหงาทตัจี หลวงพ่อท่ีสงูเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรปูปาง

มารวชิยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะ

เป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจาํลองแบบมาจากพระพุทธรปูทรงเคร่ืองสมยัยะตะ

นะโบง 

จากน้ัน  นําท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอ๊ต 

(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขึ้ นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ 

เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจาํหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน 

ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรปู แป้ง

ทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือสิ้ นคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจาก

จะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

 สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง 

21.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินท่ี  DD 4239 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

......................................................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา มหศัจรรยเ์มืองแปร มรดกโลกพม่า ยา่งกุง้ 3 วนั บิน DD 

SUMMIT PARK VIEW YANGON HOTEL 4* 

เริ่มเดินทาง  กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500 

03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 2,500 

09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,999 2,500 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 2,500 

16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 2,500 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 2,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋  

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์ เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนั

อุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดร้บัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการ

สูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ 
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 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทย

และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิปค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาต ิและจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียก

เก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกทา่นละ 1,000 บาท ** 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 40 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 25 - 40 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะทาํ

การเล่ือนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั้งน้ีทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือน

การเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจาํนวนท่ีบริษัทฯ กาํหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายตา่ง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทา่น 
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 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร์

ไทยรว่มเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง

ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหาก

อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ

หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ

ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมา

จา่ยขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัเิหตท่ีุเกิด

จากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 
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 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจทาํใหท้่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาํใหใ้บหน้า

เปล่ียนไป ดงันั้น ทา่นตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทาํการจองทวัร ์ 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์

ว่าทา่นสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ

ทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เลม่นํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 
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ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 
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