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วันที� � 
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(FD251 : 07.15-08.35 ) -วัดพระเขี 7ยวแก้ว-เจดย์ีกาบาเอ-พระ
พุทธไสยาสน์เจาทตัยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทตัยี-เจดย์ีมหาวชิยะ-เจดย์ีชเวดากอง 

04.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั 7น D (อาคาร � ) เคาน์เตอร์  � (ประตู D) โดยมีเจ้าหน้าที  
คอยให้การต้อนรับ 

-../0 น. ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุ้ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที4ยวบินที4 FD�F� (ไม่มีอาหารบนเครื�อง) 

-5.60 น. เดินทางถงึ สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที4เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ�นที�เมียนมาร์ช้ากว่า
ประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) 

 นําทา่นขอพรที4 วัดพระเขี 7ยวแก้ว (Swel Taw Myat Zedi Taw) พระเขี "ยวแก้วที4นี4ได้มาจากศรีลงักาตั "งแตส่มยัของพระเจ้าบเุรง
นอง นบัเป็นสิ4งศกัดิ@สทิธิ@คูบ้่านคูเ่มืองของยา่งกุ้ ง เป็นหนึ4งในวดัที4ต้องไปสกัการะเมื4อมาเยือนยา่งกุ้ง ตวัวดัมีรูปทรงแปดเหลี4ยมที4
สวยงาม รวมถงึข้างในที4ประดิษฐสถานพระเขี "ยวแก้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพกุาม 

 นําท่านสกัการะ พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda)  เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั "งหมดห้าด้าน ทกุด้านจะมีพระพทุธรูป
ประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคําองค์เล็กๆอีก E5 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทั "ง E5 องค์ มี
ความสงูและเส้นผ่าศนูย์กลางคือ 6F เมตร สร้างโดยนายอนูนุายกคนแรกของพม่า เพื4อใช้เป็นสถานที4สงัคายนาพระไตรปิฎก ในปี 
ค.ศ. /H0F – /H0J และอทุิศพระเจดีย์องค์นี "เพื4อให้เกิดการสร้างสนัติภาพขึ "นในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจพุระบรมธาต ุมีพระ
อรหนัต์สาวกองค์สําคญัสององค์ มีพระพทุธรูปองค์พระประธานที4อยูข้่างในหลอ่ด้วยเงินบริสทุธิ@มีนํ "าหนกั กวา่ 0-- กิโลกรัม   

 
 
 
 

กลางวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากนั "นนําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ4งเป็นพระ
นอนที4มีความสวยงามที4สดุและดวงตาสวยที4สดุของประเทศพม่า  ที4บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ4ง อนัล้วนเป็นมิ4งมงคล
สงูสดุ  ประกอบด้วยลายลกัษณธรรมจกัรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอฎัจตุรสตกมงคล /-5 
ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซึ4งแตกตา่งกบัศิลปะของไทย 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั "นนําท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ4งมีพระพธุรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลว่า หลวงพ่อที4สงู
เท่าตึก 0 ชั "น เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัที4แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื4องแบบกษัตริย์ เครื4องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื4องประกอบ
ด้านหลงัจะเป็นไม้สกัแกะสลกัทั "งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื4องสมัยยะตะนะโบง 
(สมยัมณัฑเลย์) 
จากนั "นนําทา่นนมสัการ มหาวิชยเจดีย์ (Maha Wizaya Pagoda) อยูติ่ดกบัเจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ เจดีย์มหาวิชยเจดีย์ถกู
สร้างขึ "นเมื4อ พ.ศ.E0E6 มีความเชื4อของชาวเมืองวา่ มีพระเกศาธาตอีุกสองเส้น ภายในเจดีย์มีห้องโถงที4ใหญ่มาก เพดานเป็น
ท้องฟา้ ผนงัรอบๆเป็นภาพต้นโพธิ@ มีภาพพทุธประวติัของพระพทุธเจ้า ตรงกลางประดิษฐานพระพทุธรูป 5 องค์ จงึทําให้ที4มหา
เจดีย์แหง่นี "เป็นที4นบัถือของชาวเมือง และนกัเที4ยวมาสกัการะกราบไหว้บชูากนัอยา่งเนืองแน่น 

เส้นทางการเดนิทาง 

วันที�  1 กรุงเทพฯ )ดอนเมือง (– ย่างกุ้ง (FD251 : 07.15-08.35 ) -วัดพระเขี 7ยวแก้ว  - เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี)พระนอน

ตาหวาน (- พระงาทตัยี-เจดีย์มหาวชิยะ-เจดีย์ชเวดากอง 

วันที� 2 เจดีย์โบตะทาวน์)เทพทนัใจ-(วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เกต็ –ดอนเมือง (FD254 : 17.30 – 19.15) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ4า 
ที4พกั 

นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)  พระมหาเจดีย์คูบ้่านคู่เมืองพมา่ เป็นเจดีย์ทองคําที4งดงาม 
ตั "งเดน่เป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุ้ง มีความสงู /-H เมตร ประดบัด้วยเพชร 0FF เมด็ ทบัทิม นิล และบษุราคมัอีก E,6/. เมด็  มหา
เจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ้มอยูนํ่ "าหนกัถงึ /,/-- กิโลกรัม โดยช่างชาวพมา่ จะใช้ทองคําแท้ตีเป็นแผน่ปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ วา่
กนัวา่ทองคําที4ใช้ในการก่อสร้างและซอ่มแซมพระมหาเจดีย์แหง่นี "มากมายมหาศาลกวา่ทองคําที4เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสีย
อีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เลก็ๆ นบัร้อยองค์ มีซุ้มประตสีู4ด้าน ยอดฉตัรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจเุส้นพระเกศาธาตขุองพระพธุเจ้าจํานวน 5 เส้น เป็นพระธาตปุระจําปี
เกิดปีมะเมีย และยงัเป็น / ใน 0 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึ4งมีทั "งผู้คนชาวพมา่ และชาวตา่งชาติพากนัสกัการะทั "งกลางวนั
และกลางคืนอย่างไมข่าดสาย ณ ที4แหง่นี "มีสถาปัตยกรรมที4สวยงามอยา่งน่าอศัจรรย์ ไมว่า่จะเป็นความงามของวิหารทิศที4ทําเป็น
ศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั "นๆ ที4เรียกวา่ พยาธาต ุรายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธาน
สําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชูา 
รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
โรงแรม  Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทา่ ระดบั F ดาว 

วันที� � เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – วัดบารมี – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต –ดอนเมือง (FD254 : 17.30 – 

19.15) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทา่นนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda)  ซึ4งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร /--- นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะ
ทาวน์นี "และทรงนําพระเกศธาต ุไว้ / เส้น ก่อนที4จะนําไปบรรจทีุ4เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคญัอื4นๆ เมื4อเดินเข้าไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุด้อยา่งใกล้ชิด  นอกจากนี "ยงัมีสิ4งที4น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพธุรูปทองคํา 
ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพธุรูปปางมารวิชยัที4มีลกัษณะงดงามยิ4งนกั ตามประวติัวา่เคยประดิษฐานอยูใ่น
พระราชวงัมณัฑะเลย์ ครั "งเมื4อพมา่ตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. EFE5 ถกูเคลื4อนย้ายไปยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กตัตาในอินเดีย 
ทําให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรที4ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย์ ตอ่มาในปี EF55 พระพทุธรูปองค์นี "ถกูจดัแสดงที4พิพิธภณัฑ์
วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั "น นัตโบโบยี (Nut Bo Bo Gyi)หรือ เทพทันใจ ซึ4งชาวพม่ารวมถงึชาวไทย
นิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วย 
ที4เชื4อวา่เมื4ออธิษฐานสิ4งใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจ 

 วิธีการสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวออ่น กล้วย หรือผลไม้อื4นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึ4งทา่นจะชอบมาก 
(บริเวณวดัจะมีขาย) จากนั "นก็ให้ทา่นนําเงินเงินบาท (แบงค์ E-, 0-, /-- บาท) ไปใสมื่อของเทพทนัใจ E ใบ ไหว้ขอพรแล้วดกึ
กลบัมา / ใบ เอามาเก็บไว้จากนั "นก็เอาหน้าผากไปแตะกบันิ "วชี "ของเทพทนัใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาที4ขอไว้ 
นําทา่นขอพร เทพกระซบิ หรือ อะมาดอว์เมีjยะ ตามตํานานเลา่วา่ เป็นธิดาของพญานาค ที4ศรัทธาในพทุธศาสนา จนสิ "นชีวิตไป
กลายเป็นนตัที4ชาวพมา่เคารพกราบไหว้กนั โดยท่านสามารถกระซิบที4ข้างหเูบาๆ ห้ามให้คนอื4นได้ยิน และนํานํ "านมไปจ่อไว้ที4ปาก 
บชูาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
จากนั "นนําทา่นเดินทางสู ่วัดบารมี (พระเกศามีชีวติ) Parami Monastery สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจ้าองค์พระเกศาธาต ุ
เมื4อนํามาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื4อนไหวได้ และที4วดัยงัเป็นที4เก็บพระบรมสารีริกธาตขุองพระโมคาลา พระสารีบตุร และ
พระอารหนัต์อีกด้วย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปักกิ�ง+สลัดกุ้งมังกร) 
บา่ย 

 
จากนั "นนําทา่นเลือกซื "อสนิค้าพื "นเมืองที4 ตลาดสก๊อตมาร์เกต็ (Bogyoke Aung San Market) ซึ4งสร้างเมื4อครั "งพมา่ยงัคงเป็น
อาณานิคมของประเทศองักฤษ ให้ทา่นได้เลือกชมและเลือกซื "อสินค้าที4ระลกึพื "นเมืองมากมายในราคาถกู เช่น ไม้แกะสลกั 



 

 

 

พระพทุธรูปไม้หอมแกะสลกั แปง้ทานาคา ผ้าปักพื "นเมือง เครื4องเงิน ไข่มกุ และหยกพมา่ (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และ

วันหยุดสงกรานต์) 

/..6- น.
/H./0 น. 

ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที4ยวบินที4 FD�Fo (ไม่มีอาหารบนเครื�อง) 
คณะเดินทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

  

  

อัตราค่าบริการ พม่า บุญรักษา �วัน �คืน สายการบนิแอร์เอเชีย FD 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
ท่านละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ท่านละ 

�� มิ.ย.-�D มิ.ย. q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr 

�s มิ.ย.-Dr มิ.ย. q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr 

rqก.ค.-rtก.ค. q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr- 

rtก.ค.-ruก.ค. q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr 

�Dก.ค.-�oก.ค. q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr 

�oก.ค.-�Fก.ค. q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr 

�rก.ค.-��ก.ค. q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr 

��ก.ค.-��ก.ค. q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr 

�tก.ค.-�uก.ค. q� q,sss q,sss q,sss �,Frr 

�uก.ค.-�sก.ค. q� q,sss q,sss q,sss �,Frr 

rDส.ค.-roส.ค.q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr 

roส.ค.-rFส.ค.q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr 

�rส.ค.-��ส.ค.q� q,FFF q,FFF q,FFF �,Frr 

��ส.ค.-��ส.ค.q� q,sss q,sss q,sss �,Frr 
***ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม �,Frr บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินเตม็จํานวนตา่ทวัร์ โดยโอนเข้าบญัชี ที4นั4งจะยืนยนัเมื4อได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นั "น 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ที4เดินทาง ที4มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพื4อทําการจองคิวยื4นวีซา่ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื4อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 



 

4. หากท่านที4ต้องการออกตัkวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที4 ก่อนออกบตัรโดยสาร
ทกุครั "ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที4 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ@ไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที4เกิดขึ "น 

5. การยื4นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั "นตอนการยื4นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั "งแบบหมู่คณะและยื4น รายบคุคล 
(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื4อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที4 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั4งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที4ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั4วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื4องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั "งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี 7รวม 
1. ค่าตัkวเครื4องบินชั "นนกัท่องเที4ยว ( Economy Class) ที4ระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ

จะต้องไมเ่กินจํานวนวนัจํานวนคนและมีคา่ใช้จ่ายที4ทางสายการบินกําหนด) 
2. คา่นํ "าหนกักระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที4ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที4ชํานาญเส้นทาง 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที4ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที4ระบใุนรายการ 
7. คา่เข้าชมสถานที4ทอ่งเที4ยวตามรายการ 
8. คา่รถขึ "นพระธาตอุินทร์แขวน  
9. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
10. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื4อนไขของกรมธรรม์  
 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซื "อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื4องสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ4มเติมกบัทางบริษัทได้ **  
เบี "ยประกนัเริ4มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบี "ยประกนัเริ4มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที4มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื4อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที4มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื4อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ4ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี 7ไม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร,คา่เครื4องดื4มที4สั4งพิเศษ (มินิบาร์, นํ "าดื4ม, บหุรี4, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), คา่โทรศพัท์ , คา่ซกั

รีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํ "าหนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่กําหนด,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที4สญูหายในระหวา่งการเดินทางเป็นต้น 



 

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับหนงัสือเดินทางตา่งชาติและผู้ ถือเอกสารตา่งด้าวต้องยื4นวีซา่เข้าประเทศพมา่มี
คา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บริการยื4นวีซา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใช้ระยะเวลาในการยื4นวีซา่ 5-7 วนัทําการ 
ยกเว้น หนงัสือเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส์ ไมต้่องยื4นวีซา่ 

4. คา่ห้องพกัเดี4ยวตามอตัรา 
5. คา่นํากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ4งทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบริการของมคัคเุทศก์) 
8. คา่ธรรมเนียมนํ "ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที4สายการบินมีการปรับขึ "นราคา 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ4นและทิปพนกังานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี4ยนแปลงได้ทั "งนี "ขึ "นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวิสยัตา่งๆที4ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานงึถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นสําคญั*** 
 

หมายเหต ุ: สําหรับผู้ เดินทางที4อายไุมถ่งึ /5 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

**ขณะนี 7รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสทิธิพาํนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึ�งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ �o วัน ซึ�งจะมีผลบังคับใช้

ตั 7งแต่วันที� �� สงิหาคม �FFu ทั 7งนี 7 หากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลับมายื�นวีซ่าเข้าออกปกตอีิก 

ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิ�มอีกท่านละ �,rrr บาท** 

 

ข้อมูลเบื 7องต้นในการเตรียมเอกสารยื�นวีซ่าและการยื�นวีซ่า 

/. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที4ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึ "น 

E. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื4นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบล่วงหน้าเพื4อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ4งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที4ค่อนข้างนานและอาจไม่
สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุติัวีซา่ได้  

6. สําหรับผู้ เดินทางที4ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื4องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที4ตนพํานกัหรือ
ศกึษาอยูเ่ทา่นั "น 

F. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ตํ4ากว่า J เดือน โดยนบัวนัเริ4มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ4ากวา่ J เดือน ผู้ เดินทาง
ต้องไปยื4นคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื4องจาก



 

ประวติัการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ4งในการยื4นคําร้องขอวีซา่ และจํานวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือวา่ง
สําหรับติดวีซา่ไมตํ่4ากวา่ 6 หน้า 

0. ท่านที4ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั "นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั|วเครื�องบนิและที�นั� งบนเครื�องบนิ 

/. ทางบริษัทได้สํารองที4นั4งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัkวเครื4องบินแล้ว  หากท่านยกเลกิทวัร์ ไม่วา่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ@การเรียกเก็บค่ามัดจําตัkวเครื4องบิน ซึ4งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ /,--- – 0,--- บาท  แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง   

E.  หากตัkวเครื4องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ@เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที4เกิดขึ "น
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 6- J เดือนเป็นอยา่งน้อย 

6.  นั4งที4 Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที4จะนั4งต้องมีคณุสมบติัตรงตามที4สายการบินกําหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ ที4มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื4นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที4เครื4องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉิน
ได้ (นํ "าหนักประมาณ E- กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที4มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที4นั4ง Long leg 
ขึ "นอยูก่บัทางเจ้าหน้าที4เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที4เช็คอินเทา่นั "น 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
/. แจ้งยกเลกิ F0 วนั ขึ "นไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั "งหมด 
E. แจ้งยกเลกิภายใน 6--FF วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เตม็จํานวันคา่ทวัร์  
6. แจ้งยกเลกิภายใน /J-EH วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เตม็จํานวันคา่ทวัร์ 
F. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ /0 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ@ เก็บคา่ใช้จ่ายทั "งหมด 
0. บริษัทขอสงวนสทิธิ@ในการเก็บคา่ใช้จ่ายทั "งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไมค่รบตามจํานวน

ที4 บริษัทฯกําหนดไว้ (6-ท่านขึ "นไป) เนื4องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื4นที4เดินทางในคณะเดียวกนั
บริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆที4เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

J. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ4งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื4อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั "งนี "ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที4ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจํา
ตัkว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที4 สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

.. กรณียื4นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที4เกิดขึ "นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื4นวีซ่า / ค่ามดัจําตัkวเครื4องบิน หรือค่าตัkวเครื4องบิน 
(กรณีออกตัkวเครื4องบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที4กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

5. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัkวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ@ในการไมคื่นคา่ทวัร์ทั "งหมด 
H. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื4องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที4 ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสทิธิ@ในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทั "งหมด 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 



 

/. เนื4องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี4ยว (Single) ,ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 6 ท่าน/6 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 6 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น / เตียงใหญ่กบั / เตียงพบัเสริม 

E. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื4องปรับอากาศเนื4องจากอยูใ่นแถบที4มีอณุหภมิูตํ4า 
6. กรณีที4มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ "นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ@

ในการปรับเปลี4ยนหรือย้ายเมืองเพื4อให้เกิดความเหมาะสม 
F. โรงแรมในยุโรปที4มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที4เป็นห้องเดี4ยวอาจเป็นห้องที4มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบนํ "า ซึ4งขึ "นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั "นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาํหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี�ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งน้อย /- วนัทําการ 

-หนงัสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ J เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย F หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาดE นิ "ว จํานวน 6 ใบ (ใช้รูปสีพื "นหลงัขาวเท่านั "น ถ่ายไว้ไม่เกิน J เดือน , สติ�กเกอร์ใช้ไม่ได้)และกรุณา
เขียนเบอร์ติดตอ่-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที4เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที4มีตราประทบัให้แนบมาในเล่ม
พาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที4มีพาสปอร์ตเลม่เก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื4อปอ้งกนัการสญูหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื�นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี�ยนและขออัพเดทเพิ�มเตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ�มเตมิ 

 
 

หมายเหต ุ: 
 /. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ@ที4จะเลื4อนการเดินทางในกรณีที4มีผู้ ร่วมคณะไมถ่งึ /- ทา่น 
 E. ขอสงวนสทิธิ@การเก็บคา่นํ "ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ4ม หากสายการบินมีการปรับขึ "นก่อนวนัเดินทาง 
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ@ในการเปลี4ยนเที4ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื4องจากสาเหตตุา่งๆ 
 F. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั "งสิ "น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ4งของผิดกฎหมาย ซึ4งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 0. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั "งสิ "น หากเกิดสิ4งของสูญหาย อันเนื4องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที4ยวเอง 



 

 J. เมื4อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั "งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื4อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ทั "งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ@ในการเปลี4ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทั "งนี "ขึ "นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี4ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


