นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน
พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
ให้ทา่ นได้สวดมนต์นั ่งสมาธิอย่างเต็มอิ่ม

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
เครื่องขึ้ น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ
บริการอาหารว่าง+เครื่องดื่มบนเครื่อง
แจกฟรีทุกที่นั ่ง เสื้ อยืดทัวร์ดีดี + หนังสือสวดมนต์
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กาหนดการเดินทาง

19-20 พ.ค. 62
10-11 ส.ค. 62
11-12 ส.ค. 62
ตารางการเดินทาง

สุวรรณภูมิ – ย่างกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง –
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมค่ากระเช้าขึ้ นพระธาตุ 1 เที่ยว)
พระธาตุอินทร์แขวน – วัดพระไฝเลื่อน – หงสาวดี – วัดไจ๊ทะวาย – พระนอนชเวตาเลียว –
วันที่ 2
พระพุทธรูป 4 ทิศ – สุวรรณภูมิ

วันที่ 1

D
B-L

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ย่างกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง –
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมค่ากระเช้าขึ้ นพระธาตุ 1 เที่ยว)

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 สายการ
บิน เมี ยนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาท์เตอร์ N1-4 ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ บ ริษั ท Best Friend Holiday คอยอานวย
ความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
ถึ ง สนามบิ น มิ ง กลาดง เมื อ งย่ า งกุ ้ง ผ่ า นการตรวจคนเข้า เมื อ งและด่ า นศุ ล กากร (เวลาท้อ งถิ่ น ที่
เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ
เมื อ งพะโค ซึ่ งในอดี ต เป็ นเมื อ งหลวงที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด ของเมื อ งมอญโบราณที่
ยิ่งใหญ่ และอายุ มากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ ง้ (ระยะทางประมาณ 80
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
จากนั้นนาท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้งั ตระหง่านโดด
เด่ นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดี ยอ์ งค์นี้ถื อว่ามีความโดดเด่ นในหลายๆ
ด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยัง
เป็ น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ส าคัญ สู งสุ ด ของชาวพม่ า น าท่ า น
นมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มาก

10.15 น.
11.00 น.
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(ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปค้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบ
เหมือนดัง่ ค้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสัก การะ เจดี ย ์อ งค์นี้ เป็ นศิ ล ปะที่
ผสมผสานระหว่างศิ ลปะพม่าและศิ ลปะของมอญได้อย่างกลมกลื น
พระเจดียส์ ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุด
อธิ ษ ฐานที่ ศัก ดิ์ สิท ธิ์ อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ ตกลงมาเมื่ อปี พ.ศ.
2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยง
คงสภาพเดิ มและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ รา่ ลื อถึ งความศักดิ์ สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั
ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั นา
ท่ า นชม พระราชวัง บุ เรงนอง สถานที่ ซึ่ งมี ค วามส าคัญ ต่ อ ประวัติ ศ าสตร์ของไทย คื อ บริ เวณที่ เคยเป็ น
พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทาลายด้วยฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูใน
สมัย พระเจ้า นั น ทบุ เรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรัก หัก พั ง ที่ ย ัง หลงเหลื อ อยู่ ท าให้สัน นิ ษ ฐานได้ว่ า
โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รบั คาสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ น
ที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุง
ศรีอยุ ธยาให้แก่ พม่า แต่ ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวั ติศาสตร์ และถูกสร้าง
จาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ รัฐมอญ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ขอเมืองไจโท้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. โดยผ่าน
เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่
และอายุมากกว่า 400 ปี ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชม แม่น้ าสะโตง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งใน
อดี ตขณะที่ สมเด็ จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอ
โยธยาได้ถูกทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึ่งนาทัพโดยสุรกรรมา
เป็ นทัพ หน้า พระมหาอุ ป ราชาเป็ นทัพ หลวง สมเด็ จ พระ
นเรศวรทรงใช้พ ระแสงปื นต้ น คาบชุ ด ยาวเก้าคื บ ยิ ง ถู ก สุ
รกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่า
เห็นเช่นนั้ นจึงขวัญเสีย และถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ถึ ง คิ้
มปู นแค้มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถบรรทุ ก
หกล้อ ขนาดเล็ ก เป็ นรถประจ าเส้น ทางชนิ ด เดี ย วที่ เราจะ
สามารถขึ้ นพระธาตุ อิ น ทร์แ ขวนได้ ) ใช้เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 15-20 นาที จากนั้น ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนโดยการ
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นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า ซึ่ ง ใช้เวลาประมาณ 10 นาที บนกระเช้าท่ านจะได้สัม ผัส กับ บรรยากาศและวิ ว ที่
สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณี ที่กระเช้าปิ ดทาการเนื่ องจากสภาพ
อากาศ หรือเหตุ อื่นใดก็ตามที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทางขึ้ นสู่พระธาตุ ฯโดย
รถหกล้อแทน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุ กกรณี เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากนั้นท่านจะต้องเดินเท้าเพื่อ
เข้าสู่ที่พกั ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นาชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อน
หินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็ นเจดียข์ นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่
ปิ ดทองที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา แต่ ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ ศักดิ์ สิทธิ์ ที่
บรรจุอยู่ภายในพระเจดี ยอ์ งค์ย่อมทาให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติ การบูช าพระธาตุ
ประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบน
สรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ 3 ครั้งผูน้ ้ันจะมีแต่ความสุขความเจริญ
พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุ กประการ ท่านสามารถนั ง่ สมาธิ หรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน (พระ
เจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษ ที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น.
ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ด
ทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
**หมายเหตุ** แนะน าให้ท่ านใช้ก ระเป๋ าสัม ภาระขนาดเล็ กส าหรับ 1 คื น เนื่ องจากอาจจะต้อ งจ้าง
ลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

คา่

 เข้าสู่พกั ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาว
จากนั้นท่านสามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

วันสอง
เช้า

4

พระธาตุอินทร์แขวน – วัดพระไฝเลื่อน - หงสาวดี – วัดไจ๊ทะวาย – พระนอนชเวตาเลียว
พระพุทธรูป 4 ทิศ – สนามบิน
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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เที่ยง

16.30 น.
18.15 น.
5

นาท่านลงจากพระธาตุ อินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึ ง คิ้ มปู นแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับ
อากาศ จากนั้นนาท่านนมัสการ วัดพระไฝเลื่อน ไจ้ท์ปอลอ (kyaikpawlaw) ซึ่งอยู่
ไม่ไกลจากคิ้ มปูนแค้มป์ มากนั ก เป็ นพระพุทธรูปที่มีอายุ มากกว่า 2,000 ปี โดยมี
เรื่องเล่ากันว่าเป็ นพระพุ ท ธรูปที่ ลอยน้ ามาติ ดอยู่ใกล้ๆวัด จากนั้ นชาวพม่าได้เอา
พระพุทธรูปมาประดิ ษ ฐานไว้ที่วดั แล้วปิ ดทององค์พระทั้งองค์ ต่อมาในตาแหน่ งที่
หางคิ้ วได้มีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้ น จะปิ ดทองกี่ครั้งก็ยงั เกิดเป็ นจุดดาๆอยู่ตลอด ทาง
วัดจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่ตาแหน่ งไฝอีกเลย ต่อมาได้มีรายการ National Geographic
Society มาท าการถ่ ายท าที่ ไจ้ท์ป อลอ หลายครั้งแต่ ก ลับ พบบริ เวณตาแหน่ งไฝที่
หน้าผากจะไม่ตรงกันเลยสักครั้ง จะเลือนได้ จึงเรียกพระองค์นี้กันว่า พระไฝเลื่อน
จากนั้ น นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องหงสาวดี (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30
นาที) นาท่านร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดไจ้ทะวาย ซึ่งเป็ นวัดสาคัญมีพระสงฆ์ จาพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้ง
วัดนี้ ยัง เป็ นสถานที่ ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิ กษุ และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนาสมุด
ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! กุง้ เผาหงสาฯ
จากนั้ นนาท่ านนมัสการ พระพุท ธไสยาสน์ช เวตาเลียว กราบนมัสการ
พระพุ ท ธรูป นอนที่ มีพุ ท ธลัก ษณะที่ ส วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.
2524 ซึ่ งเป็ นที่ เคารพนั บถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่
งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มี
ให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิ
เช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึก นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาด
ใหญ่ ท้ัง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิ ศ สร้างขึ้ นโดย 4
สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และ
ได้สาบานไว้ว่าจะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบ
รักกับชายหนุ่ มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของ
น้ อ งสาวคนสุ ด ท้อ งพั ง ทลายลงมา และมี ก ารบู ร ณะขึ้ นมาใหม่ จึ ง ท าให้
พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลกั ษณะ แตกต่างจากองค์อื่นๆ
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331
สายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
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*********************************************************
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

วันเดินทาง

19-20 พ.ค. 62
10-11 ส.ค. 62
11-12 ส.ค. 62

อัตราค่าบริการ
ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

8,499 บาท

1,900 บาท

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป(ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั บนพระธาตุอินทร์แขวนระดับ 3 ดาว 1 คืน
ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัย ในการเดิ นทาง ในกรณี ที่ เสี ยชีวิตเนื่ องจากอุ บัติเหตุ จะคุ ม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า
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รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า
6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วน
ในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคุ ม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ
(โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ ไม่รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
(ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)





ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์

▪ รายการทัวร์น้ ีขอสงวนสิทธิ์ในการ
▪ ชาระค่ามัดจาท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากได้ทาการจอง
▪ ค่ าทั ว ร์ส่ วนที่ เหลื อ ภายใน 15 วั น ก่ อ นการเดิ น ทาง มิ ฉ ะนั้น ถื อ ว่ าท่ า นยกเลิ กการเดิ น ทางโดย
อัตโนมัติ
▪ หมายเหตุ ถ้าทาการจองก่อนการเดินทาง 15 วัน สงวนสิทธิ์ชาระค่าทัวร์เต็มจานวน ภายใน 3 วัน
หลังจากได้ทาการจอง
กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่า
ตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่น
เอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาใน
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การดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณา
และตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
▪ เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
▪ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
▪ สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษั ทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิ ดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง
10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น
ที่พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศ
พม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น

8

BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240
Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

