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Tour Code ทัวร์พม่า พาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์

ทัวร์พม่า พาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์

นำท่านเสริมบุญบารมีครั้งใหญ่ บินตรงสู่กรุงย่างกุ้ง พาไหว้พระ 9 วัด ชมความสวยงามของ พระลาภมุนี พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์มหาธรรมรังสี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์กาบาเอ เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไฮไลท์! ร้านอาหาร ให้ท่านถ่ายรูปว้าวๆ ณ
ภัตตาคารการะเวก และ พิเศษ! ดินเนอร์ Seafood Buffet สุดฟิน จองได้แล้วที่นี่!!!
กำหนดการเดินทาง
เดือน

กุมภาพันธ์

กำหนดการ

22-23 , 29-1

มีนาคม

7-8 , 14-15 , 21-22 , 28-29

เมษายน

4-5

เมษายน
เมษายน

18-19 , 25-26
11-12 , 12-13

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ N สายการบิน Myanmar

Airways International (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบ ร้อย
(เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชาบู บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด)

นำทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน องค์ใหญ่ ที่สุดของประเทศพม่า
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Tour Code ทัวร์พม่า พาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์

สีขาวสะอาด และไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธ รูปประทับนั่ง
พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ มาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหัน ฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรู
และประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหิน ที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย - ขวา ประดิษฐานอยู่
บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย

นำท่าน ไหว้ วัดพระเขี้ยวแก้ว (2) ซึ่งจำลองมาจากประเทศจีน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว
เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับที่ อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นำท่านไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ (3)
เป็นเจดีย์ที่เรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยัง เป็นที่รวบรวม สรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานของ
องค์เจดีย์ไหว้พระพุทธรูป ทั้ง 4 ทิศก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์เพื่อชมภาพวาด
และสถานที่ สำคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และสถานที่สำคัญๆ อื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (4) พระเจดีย์ทองคำ คู่บ้านคู่เมือง ประเทศพม่า อายุมากกว่า 2500 กว่าปี
เจดีย์ทองแห่งเมืองตากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่
บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้เพื่อพรจาก องค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานเพื่อเสริม
สร้างบารมี และสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐาน ทั้งแปด ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน
ก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิด ตนจะเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก GRAND MERCURE / CHATRIUM HOTEL 5 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ –
ตลาดสก็อต - สนามบิน – กรุงเทพ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญ และพม่านิยม มากราบ ไหว้สักการะบูชาเพราะ
เชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวัง ทันใจ นำท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี (6)
ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิต อยู่จริง ด้วยองค์พระเกศานั้น เมื่อนำมาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่า
เป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ นำท่านสักการะ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมัสการพระพุทธ รูปนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อน กัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย

จากนั้นนำท่านสักการะ เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมือ 2,000
ปีก่อน ในปี 2466 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิด ของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุอีก
2 องค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผา ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบ
ภาษาพม่าภายในเจดีย์ ประดับด้วยกระเบี้องสีสัน งดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองค์พระเจดีย์
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Tour Code ทัวร์พม่า พาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านไหว้ พระงาทัตจี (8) มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อที่สูง เท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบ กษัตริย์เครื่องทงเป็น โลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด
และสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบ’(สมัยมัณฑะเลย์)

นำท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ (9) เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน
ทุกด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำ องค์เล็กๆอีก 28 องค์
แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้า ทั้ง 28 องค์ มีความสูง และเส้นผ่าน ศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรก ของพม่า
เพื่อใช้เป็นสถาน ทีสังคาย นาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศ พระเจดีย์องค์นี้เพื่อให้เกิดการสร้าง สันติภาพขึ้นในโลก
ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุ พระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์ สำคัญ สององค์ มีพระพุทธรูปองค์พระประธาน
ที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มีน้ำหนัก กว่า 500 กิโลกรัม นำท่านช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาด
เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก็อต ในสมัยที่ ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน หลายหลัง
สินค้าที่จำหน่าย ในตลาด แห่งนี้มีหลากหลาย ชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญ กับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้
อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร

นำท่าน เดินทางสู่สนามบิน

16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Airways International เที่ยวบินที่ 8M331

(บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ

กำหนดการ : 06 - 07 ก.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,797

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,797

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,797
6,797
8,697
6,797

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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กำหนดการ : 13 - 14 ก.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,797

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,797

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,797
6,797
8,697
6,797

กำหนดการ : 04 - 05 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,797

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,797

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,797
6,797
8,697
6,797

กำหนดการ : 05 - 06 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 12 - 13 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 13 - 14 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
7,997
7,997

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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กำหนดการ : 13 - 14 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

9,897

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997

กำหนดการ : 19 - 20 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 26 - 27 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 02 - 03 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 09 - 10 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997
7,997

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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กำหนดการ : 09 - 10 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
9,897
7,997

กำหนดการ : 16 - 17 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 23 - 24 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 06 - 07 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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กำหนดการ : 07 - 08 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 14 - 15 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 21 - 22 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 29 - 30 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

8,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

8,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

8,997
8,997

10,897
8,997

กำหนดการ : 30 - 31 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,997
8,997

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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Tour Code ทัวร์พม่า พาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์

กำหนดการ : 30 - 31 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

8,997

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

10,897

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

8,997
8,997

กำหนดการ : 31 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

8,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

8,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

8,997
8,997

10,897
8,997

กำหนดการ : 15 - 16 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,997
6,997
8,897
6,997

กำหนดการ : 22 - 23 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,997
6,997
8,897
6,997

กำหนดการ : 29 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

6,997
6,997

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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Tour Code ทัวร์พม่า พาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์

กำหนดการ : 29 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,897
6,997

กำหนดการ : 07 - 08 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,997
6,997
8,897
6,997

กำหนดการ : 14 - 15 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,997
6,997
8,897
6,997

กำหนดการ : 21 - 22 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,997
6,997
8,897
6,997

กำหนดการ : 28 - 29 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,997
6,997
8,897
6,997

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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Tour Code ทัวร์พม่า พาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์

กำหนดการ : 18 - 19 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,997
6,997
8,897
6,997

กำหนดการ : 25 - 26 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

6,997
6,997
8,897
6,997

กำหนดการ : 04 - 05 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

7,997

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

7,997
7,997
9,897
7,997

กำหนดการ : 11 - 12 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

8,597

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

8,597

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

8,597
8,597

10,497
8,597

กำหนดการ : 12 - 13 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,597
8,597

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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Tour Code ทัวร์พม่า พาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์

กำหนดการ : 12 - 13 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

8,597

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

10,497

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

8,597
8,597

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

อัตราค่าบริการนี้รวม
●
●
●
●
●

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
●
●

●
●
●

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
ค่าทิปสินน้ำใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจฃองลูกค้า)

เงื่อนไขการชำระเงิน
●

●
●

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
●

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว
ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
●
●

รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
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หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
●

●

●

●

●

●

●

●

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง
โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
●

●

●

●

ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
จากเหตุร้ายต่าง ๆ
ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์
หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ
อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
Version 1.20-02-2020 05:34:06

ãºÃÒÂ¡ÒÃ·Ñ
©¥qáÅÐà§×èÍ¹ä¢·Ñ©¥q
Tour Itinerary & Conditions
§¤¨¨~¨±t {¦t¤
°£§¤³¥¯¯~¶¯ » {¦t¤
License : 11/03799 IATA : 35308383
â·Ã : 02-171-9999 °t~» : 02-171-9900
email : rsvn@thaitravelcenter.com
●
●

ÃËÑÊ·Ñ©¥q
Tour Code TTC194237
Ë¹ŒÒ·Õè
ÇÑ¹-àÇÅÒ·Õè¾Ô£ q
Page(s)
Printed on 20 ก.พ. 2563 05:34
13/13
ª×èÍ·Ñ©¥q
Tour Code ทัวร์พม่า พาเสริมบุญ ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์

ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ
ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด
ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ
ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร
ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ
จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด
ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น
4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา
07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999
(อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
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