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UPDATE 25 OCT 18

นำทุกท่ำนร่วมทำบุญ ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์ ณ ประเทศพม่ำ
➢ นมัสกำร พระมหำเจดียช์ เวดำกอง 1 ใน 5 มหำสถำนสูงสุดของชำวพม่ำ
➢ กรำบขอพร เทพทันใจนัตโบโบยี ขอพรให้ท่ำนสมดัง่ ใจปรำรถนำ
➢ นมัสกำร พระพุทธไสยำสน์เจ๊ำทัตยี พระนอนที่มีดวงตำที่งดงำมที่สุดในพม่ำ
➢ นมัสกำร พระพุทธรูปหินอ่อน สูงเท่ำตึก 5 ชั้น ณ วัดหงำทัตจี
➢ อิ่มอร่อยกับเมนู เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร !!!
➢ แจกฟรีทุกที่นัง่ เสื้ อยืดทัวร์พม่ำดีดีสุดชิค

วันเดียว เที่ยวสบำย อิ่มบุญสุขใจ
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กำหนดกำรเดินทำง พฤศจิกำยน 61 – มีนำคม 62
รำยละเอียดกำรเดินทำง
โปรแกรม

04.30 น.
07.35 น.
08.25 น.

ดอนเมือง-ย่ำงกุง้ -เจดียโ์ บตำทำวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดียช์ เวดำกอง-พระพุทธรูปเจ๊ำทัต
จี-พระพุทธรูปหงำทัตจี-พระหินอ่อน-สนำมบิน
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 3 ประตู 7
สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยอำนวยควำมสะดวกเรื่องเอกสำรกำรเดินทำง
ออกเดินทำงสู่ เมืองย่ำงกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนำมบินมิงกลำดง เมืองย่ำงกุง้ นำท่ำนผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและด่ำน
ศุลกำกร (เวลำท้องถิ่นที่เมียนม่ำร์ ช้ำกว่ำประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
น ำท่ ำ นกรำบนมั ส กำร เจดี ย์ โ บตำท ำวน์ ซึ่ ง บรรจุ พ ระเกศำธำตุ ข อง
พระพุทธเจ้ำที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นำมำเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486
เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ำยสัมพันธมิตรเข้ำกลำงองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุ
พระเกศำธำตุ และพระบรมธำตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700องค์ และจำรึก ดินเผำภำษำ
บำลี และตัวหนังสือพรำหมณ์อินเดี ยทำงใต้ ต้นแบบภำษำพม่ำ ภำยในเจดียท์ ี่ ประดับด้วยกระเบื้ องสีสันงดงำม
และมีมุมสำหรับฝึ กสมำธิหลำยจุดในองค์พระเจดีย ์
นำท่ำนขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เทพเจ้ำศักดิ์สิทธิ์ของชำวพม่ำและชำวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือ
วิญญำณเทพผูค้ ุม้ ครองสถำนที่ตำมควำมเชื่อของชำวพม่ำ โดยเทพที่จะถูกจัดว่ำเป็ น
"นั ต" นั้ น มักจะเป็ นคนที่ เคยสร้ำงควำมดี หรือมีวีรกรรมน่ ำประทับใจ และมำตำ
ยลงด้ว ยเหตุ ร ้ำ ยแรงที่ เ รี ย กว่ ำ ตำยโหง ท ำให้วิ ญ ญำณยัง มี ค วำมห่ ว งใยใน
ภำระหน้ำที่บำ้ นเมือง และยังคงผูกพันกับผูค้ นเบื้ องหลัง ทำให้ไม่อำจไปเกิดใหม่ได้
จึงกลำยเป็ นนั ตที่ มำคอยคุ ม้ ครองรักษำบ้ำนเมือง หรือสถำนที่ ศักดิ์ สิทธิ์ เช่น พระ
เจดียอ์ งค์สำคัญ

วิธีกำรสักกำระรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตำมควำมปรำถนำ
ก็ให้เอำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อน กล้วย จำกนั้น ก็ให้เอำเงินจะเป็ นดอล
ล่ำ บำท หรื อ จ๊ำด ก็ ได้ แล้วเอำไปใส่มื อของนั ต โบโบยี 2 ใบ ไหว้ข อพรแล้ว ดึ ก
กลับมำ 1 ใบ เอำมำเก็บรักษำไว้ จำกนั้นก็เอำหน้ำผำกไปแตะกับนิ้ วชี้ ของนัตโบโบยี
แค่นี้ท่ำนก็จะสมตำมควำมปรำรถนำที่ต้งั ใจไว้
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คำบูชำเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหำนัทโป๊ ะโป๊ ะจีโ ปตะถ่องสิทธิมตั ถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง
สังฆัง เทวำนัง ประสิทธิลำโภ ชยโยนิ จจัง วันทำมิสพั พะทำ สวำโหม
นำท่ำนข้ำมฝั ่งถนน สักกำระ เทพกระซิบ ซึ่งมีนำมว่ำ “อะมำดอว์เมี๊ยะ”
ตำมตำนำนกล่ำวว่ำ นำงเป็ นธิดำของพญำนำค ที่เกิดศรัทธำในพุทธศำสนำ
อย่ำงแรงกล้ำ รักษำศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลำยเป็ นนัต ซึ่ง
ชำวพม่ำเคำรพกรำบไหว้กนั มำนำนแล้ว กำรขอพรเทพกระซิบต้องเข้ำไป

กระซิบเบำๆ ห้ำมคนอื่นได้ยิน กำรบูชำเทพกระซิบ บูชำด้วยน้ ำนม ข้ำวตอก
ดอกไม้ และผลไม้
เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู พิเศษ!! สลัดกุง้ มังกร+เป็ ดปั กกิ่ง
นำท่ำนนมัสกำร พระมหำเจดียช์ เวดำกอง เจดียท์ องแห่งเมือง
ดำกอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่ำงกุง้ ) แห่งลุ่มน้ ำอิระ
วดี เจดียท์ องคำคู่บำ้ นคู่เมืองประเทศพม่ำอำยุกว่ำสองพันห้ำ
ร้อยกว่ำปี มหำเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่ำ มีควำมสูงถึง
326 ฟุต สร้ำงโดยพระเจ้ำโอกะลำปะ เมื่อกว่ำ 2,000 ปี ก่อน
มหำเจดียช์ เวดำกองมีทองคำโอบหุม้ อยู่เป็ นน้ ำหนักถึง 1100
กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดำด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่ำ กว่ำ 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนำดเท่ำไข่ไก่บน
ยอดองค์พระเจดียช์ เวดำกองเป็ นลำนกว้ำงรองรับแรงศรัทธำของ พุทธศำสนิ กชนได้จำนวนมำก บริเวณทำงขึ้ นทั้ง
สี่ทิศจะมีวิหำรโถงสร้ำงด้วยเครื่องไม้หลังคำทรงปรำสำทปิ ดทองล่องชำดประดับกระจกทั้งหลัง ภำยในประดิษฐำน
พระประธำนสำหรับให้ประชำชนมำกรำบไหว้บูชำ เพรำะชำวมอญและชำวพม่ำถือกำรกรำบไหว้บูชำเจดียช์ เวดำ
กองเป็ นนิ ตย์ จะนำมำซึ่งบุญกุ ศลอันเป็ นหนทำงสู่กำรหลุดพ้นทุ กข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้ำงนัง่ ทำสมำธิเจริญสติ
ภำวนำนับลูกประคำ และบ้ำงเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์ จำกนั้นให้ท่ำนชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอด
ฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่ำนจะได้เห็นแสงสีต่ำงกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ ำเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถำนที่
สำคัญของพระมหำเจดียช์ เวดำกอง คือ ลำนอธิฐำน จุดที่บุเรงนองมำขอพรก่อนออกรบ ท่ำนสำมำรถนำดอกไม้
ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจำกองค์เจดียช์ เวดำกอง ณ ลำนอธิษฐำนเพื่อเสริมสร้ำงบำรมีและสิริมงคล นอกจำกนี้
รอบองค์เจดี ยย์ งั มีพระประจำวันเกิดประดิ ษฐำนทั้งแปดทิ ศรวม 8 องค์ หำกใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ ำพระ
ประจำวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)
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วันเกิด

อำทิตย์

จันทร์

อังคำร

พุธ

พุธกลำงคืน

พฤหัสบดี

สัตว์สญ
ั ลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้ำงมีงำ

ช้ำงไม่มีงำ

หนูหำงยำว หนูหำงสั้น พญำนำค

19.00 น.
20.50 น.

ศุกร์

เสำร์

นำท่ำนสักกำระ พระพุทธไสยำสน์ เจ๊ำทัตจี หรือ พระนอนตำหวำน ซึ่งเป็ นพระพุทธไสยำสน์องค์ขนำดใหญ่ที่มี
ควำมสู งถึ ง 6 ชั้น ยำวกว่ำ 70 เมตร ใช้โครงเหล็ ก กั้น ถึ ง 65 เมตร มี
หลังคำคลุม 6 ชั้น สร้ำงขึ้ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็ นพระนอนที่ มี
ขนำดใหญ่ แ ละงดงำมที่ สุ ด ในพม่ ำ ด้ว ยพระพัก ตร์ที่ ง ดงำมเปื้ อนยิ้ ม
ดวงตำทำจำกลูกแก้วที่สงั ่ ผลิตจำกต่ำงประเทศ ทำขอบตำด้วยสีฟ้ำและมี
ขนตำหนำยำวทำให้ดวงตำดูหวำน จนถูกเรียกพระนำมอีกชื่อคือ “ พระ
ตำหวำน ” บริเวณพระบำทมีภ ำพวำดลำยธรรมจักร ตรงกลำงฝ่ ำพระ
บำทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประกำร ที่แสดงถึงอำกำศโลก สัตว์โลก และสังขำรโลก อีกทั้งจีวรยังมีลกั ษณะ
พริ้ วไหวสมจริงและตรงชำยประดับด้วยอัญมณี แวววำว ถือเป็ นพุทธศิลป์ ที่มีควำม
งดงำมทรงคุณค่ำ
นำท่ำนนมัสกำร พระพุทธรูปงำทัตจี ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่สวยงำมตำมแบบฉบับ
ศิ ล ปะของพม่ ำ มี ค วำมสู งประมำณ ตึ ก 5 ชั้น เป็ นพระพุ ท ธรูป ปำงมำรวิ ชัย ที่
แกะสลัก จำกหิ น อ่อ น ทรงเครื่ อ งแบบกษั ต ริ ย ์ เครื่ อ งทรงเป็ นโลหะ ส่ วนเครื่ อ ง
ประกอบด้ำนหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลักทั้งหมด และสลักป็ นลวดลำยต่ำงๆ จำลอง
แบบมำจำกพระพุ ท ธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณ ฑเลย์) ซึ่ งมีควำม
งดงำมเป็ นอย่ำงมำก
นำท่ำนนมัสกำร พระหิ นอ่อน พระพุทธรูปที่แกะสลักจำกหินอ่อนทั้งก้อนที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศพม่ำ พระหินอ่อนสร้ำงในสมัยนำยพลตำนฉ่วยโดยมีกำรขุดพบหิน
อ่อนก้อนใหญ่ ที่ สุดที่ ยะไข่ จึงได้มีกำรแกะสลักโดยช่ำงฝี มือชำวเมืองมัณฑะเลย์
เป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ พระหัตถ์ขวำบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ พระหัตถ์ยกขึ้ น
หันฝ่ ำพระหัตถ์ออกจำกองค์ หมำยถึงกำรไล่ศัตรูและประทำนควำมเจริญรุ่งเรือง
ประดิษฐำนในห้องกระจกติดแอร์รกั ษำอุณหภูมิเนื่ องจำกหินอ่อนเมื่อโดนควำม
ร้อนอำจทำให้เกิดรอยร้ำวได้
เดินทำงกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ และประทับใจในบริกำร
******************************************************

หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง
4 น้อยกว่ำ 2 หน้
***
้
และมีหน้ำที่เหลือไว้ประทับตรำไม่
ำภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
** กรณี ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำม **
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กำหนดกำรเดินทำงและอัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทำง

รำคำต่อท่ำน / ไม่มีรำคำเด็ก

12 / 13 / 14 / 15 / 21 / 22 / 28 / 29
พฤศจิกำยน 61
6 / 11 / 12 / 13 / 19 / 20 / 24 / 25 /
26 / 27 ธันวำคม 61
5 , 10 ธันวำคม 61
7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 15 / 16 /
23 / 24 / 30 / 31 มกรำคม 62
11 / 12 / 13 / 14 / 21 / 25 / 26
27 / 28 กุมภำพันธ์ 62
4 / 5 / 6 / 7 / 11 / 12 / 13 / 14
18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 27
28 มีนำคม 62

3,678 บำท
3,678 บำท
4,999 บำท
3,678 บำท
3,678 บำท
3,678 บำท

รำคำไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย
1,500 บำท / ลูกทัวร์ 1 ท่ำน / ทริป (ชำระที่สนำมบินก่อนกำรเดินทำง)
อัตรำนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่ำตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่ำงกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสำรกำรบิน THAI LION AIR (SL)
ค่ำภำษี สนำมบินพม่ำ และ ค่ำภำษี สนำมบินไทย
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำระวำงน้ ำหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรำยกำร
อัตรำค่ำเข้ำชมสถำนที่ที่ระบุไว้ในรำยกำร
5
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✓ ประกัน ภัย ในกำรเดิ น ทำง ในกรณี ที่ เสี ย ชี วิต เนื่ อ งจำกอุ บัติ เหตุ จะคุ ม้ ครองเป็ นจ ำนวนเงิ น 1,000,000 บำท ค่ ำ
รักษำพยำบำล 500,000 บำท (คุม้ ครอง ผูเ้ อำประกันภัย อำยุระหว่ำง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อำประกันภัยอำยุตำ่ กว่ำ 6
ปี หรือ ระหว่ำง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจำนวนเงินเอำประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนใน
กรณี ผูเ้ อำประกันภัยอำยุ สูงกว่ำ 85 ปี ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรคุ ม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอำหำรเป็ นพิษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วำ่ **อำหำรเป็ นพิษเท่ำนั้น**)

อัตรำนี้ ไม่รวม
 ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และ ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรำยกำร



ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น / หัวหน้ำทัวร์ / คนขับรถ 1,500 บำท/ผูเ้ ดินทำง 1 ท่ำน
(ชำระที่สนำมบินก่อนเดินทำง)






ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว หรือ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ำทำวีซ่ำในกรณีเร่งด่วน / ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย / ค่ำธรรมเนี ยมสำหรับผูถ้ ือพำสปอร์ตต่ำงชำติ
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำธรรมเนี ยมน้ ำมันและภำษี สนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้ นรำคำ

เงื่อนไขกำรจองทัวร์

▪ รำยกำรทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในกำร ชำระค่ำทัวร์ยอดเต็ม ภำยใน 3 วันหลังจำกได้ทำกำรจอง มิฉะนั้ นถือว่ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจำกวำงเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สำมำรถ คืนเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น ค่ำตัว๋
เครื่องบิน, ค่ำวีซ่ำ, ค่ำมัดจำห้องพัก เป็ นต้น)
• ยกเลิกหลังจำกจ่ำยเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสำร
ไปยังสำยกำรบิ น , โรงแรม และในทุ ก ๆกำรให้บริก ำร เพื่ อให้พิ จำรณำอีก ครั้ง ทั้งนี้ อำจจะต้องใช้ระยะเวลำในกำร
ดำเนิ นกำร ซึ่งไม่สำมำรถแจ้งได้ว่ำจะสำมำรถคืนเงินได้ท้ังหมด หรือ บำงส่วน เพรำะ จะขึ้ นอยู่กับกำรพิ จำรณำ และ
ตัดสินใจ ของ สำยกำรบิน , โรงแรม และในทุกๆกำรให้บริกำรอื่นๆ เป็ นสำคัญ
6

***ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้

RGN-PM01-SL

UPDATE 25 OCT 18

หมำยเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บที่นอกเหนื อควำมรับผิ ดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุ
สุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
▪ เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธกำร
เข้ำประเทศไม่วำ่ ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ
ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ
▪ กำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนควำม
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
▪ ทำงบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธเข้ำเมือง โดยด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองประเทศไทยและพม่ำ
▪ สำหรับ ผูโ้ ดยสำร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่ำงด้ำว ผูโ้ ดยสำรต้องรับผิ ด ชอบเรื่องเอกสำร (VISA)
หรือ กำรแจ้งเข้ำแจ้งออกประเทศไทยเอง ทำงบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในกำรเข้ำและออกจำกประเทศ
▪ ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ สำหรับ จำนวนผูเ้ ดินทำง 15 ท่ำนขึ้ นไป ออกเดินทำงได้แน่ นอน ถ้ำจำนวนผูเ้ ดิ นทำง 10-15
ท่ำน ทำงบริษัทฯ ออกเดินทำง แต่จะไม่มีหวั หน้ำทัวร์จำกเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภำษำไทยได้
เป็ นอย่ำงดี คอยรับที่สนำมบินพม่ำ และ จะคอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศพม่ำเป็ นอย่ำงดี แต่ถำ้ ตำ่
กว่ำ 10 ท่ำน ทำงบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรุ๊ปนั้น

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสำร มีไฟล์ทเดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทำงที่ท่ำนได้ทำกำรจองไว้กบั ทำงบริษัทฯ
กรุณำแจ้งให้กบั ทำงเจ้ำหน้ำที่ทรำบ ก่อนกำรชำระเงินค่ำตัว๋ ดังกล่ำว
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ถ้ำเกิดข้อผิดพลำดทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับผิดชอบทุกกรณี

