
 

 

รหัสทัวร GOH1903600 
ทัวรพมา เจดียชเวดากอง พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี เจดียโบตะทาวน 
พระงาทัตย ีวัดพระหินออน 1 วัน (DD) 
ยางกุง   เจดียชเวดากอง   พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) 
เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)   พระงาทัตยี   ตลาดสกอต 
วัดพระหินออน 
 

 



 

 

 
 

เจดียชเวดากอง | พระพุทธไสยาสนเจาทัตย ี(พระนอนตาหวาน) 
เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทัตยี | วัดพระหินออน 

ไหวพระ 5 วัด อลังการอาหาร เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 62  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยา่งกุง้(สนามบินมงิกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดียช์เวดากอง- 
 พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี (พระนอนตาหวาน)-เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทตัยี-ตลาดสก๊อต- 
 วดัพระหินอ่อน-ย่างกุง้(สนามบินมิงกาลาดง) 

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55) 

 

เริ�มต้นเพยีง �,333.-  



 

 

วันที่ 1 

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง)  
(DD4230 : 06.30-07.35)-เจดียชเวดากอง -พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี  
(พระนอนตาหวาน)-เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-
ตลาดสกอต-วัดพระหินออน-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ  
(สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55) 

04.00 น. พรอมกัน ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 3 
เคานเตอร สายการบินนกแอร โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

06.30 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD4230 (ไมมีอาหารบน
เคร่ือง และไมมีนําหนักกระเป�าโหลดใตเครื่อง) 

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) 

 นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย
คูบานคูเมืองพมา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา) เปนเจดียทองคําที่งดงาม ตั้งเดนเปน
สงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล 
และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 
กิโลกรัม โดยชางชาวพมาจะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่
ใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยู
ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับ
รอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอย
มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน 8 เสน เปน
พระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้ง
ผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ 
ที่แหงน้ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่
ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ ราย
รอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหาง พญานาค 

 
คําสวดบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 

เปนพระธาตุประจําคนเกิดปมะเมีย (มา) มคีําสวดบูชาดังน้ี 
ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  
สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทุติยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  
ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  โคตะมะ 
อัฎฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ปญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  
ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 
 

 หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk 
Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเปนพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตา
สวยที่สุดของประเทศพมา  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อันลวนเปนมิ่งมงคล
สูงสุด  ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝ�าพระบาท และ
ลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับ
ศิลปะของไทย 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร) 
 
 
 
 
 
 

บาย 
 

ทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน (Botathaung Pagoda)  ซึ่งโบตะทาวน แปลวา 
เจดียนายทหาร 1,000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนนี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน 
กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดีย
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด  นอกจากน้ียังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณ
รอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปนพระพุธรูปปาง
ม ารวิ ชั ย ที่ มี ลั ก ษ ณ ะงด งาม ยิ่ ง นั ก  ต าม ป ระวั ติ ว า เค ย ป ระดิ ษ ฐ าน อยู ใน
พระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อพมาตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูก
เคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป�กัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ�าย
พันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต  และดานซายมือจะเปนรูปปم�น นัตโบโบยี หรือ “เทพ
ทันใจ” ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใด
แลวจะสมปรารถนาทันใจ 
 

 

 



 

 

 วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไม
อ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งทานจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากน้ันก็ใหทานนํา
เงินเงินบาท (แบงค 20, 50, 100 บาท) ไปใสมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของเทพทันใจ ทานก็จะ
สมตามความปราถนาที่ขอไว 

 นําทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ ตามตํานานเลาวา เปนธิดาของ
พญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตที่ชาวพมาเคารพกราบไหว
กัน โดยทานสามารถกระซิบที่ขางหูเบาๆ หามใหคนอ่ืนไดยิน และนําน้ํานมไปจอไวที่ปาก 
บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และผลไม 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค
ใหญ คือหลวงพองาทัตจี แปลวา หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่อง
ประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบ
มาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 นําทุกทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ ตลาดสกอตมารเก็ต (Bogyoke Aung San 
Market)  ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมายังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือก
ชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูป
ไมหอมแกะสลัก แป�งทานาคา ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา(ตลาดส
กอตปดทุกวันจันทรและเทศกาลวนัสงกรานต) 
 

 
  

นํ าท านชม วัดพระหินออน  หรือ  วัด เจ าดอจี   (Kyauk Taw Gyi Pagoda) 
ประดิษฐาน "พระหินออน" ใหญสุดในพมา ที่ชาวพมาเรียก "หยก" เปนพระที่สลักดวยหิน
ออนกอนเดียวทั้งองคและมีขนาดใหญที่สุดในพมา มีหนัก 60 ตัน สูง 37 ฟุต อยูในหอง
กระจกแกวเพื่อเป�นการควบคุมอุณหภูมิ ไวเพ่ือป�องกันการเสียหายของหินออนจากการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศ นมัสการรอยพระพุทธบาทจําลองที่นําหิน ที่เหลือจากการ
แกะสลักพระพุทธรูป 
 

 

 
 
นําทานชม ชางเผือก ที่เปนชางคูบานคูเมืองของพมา มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกตอง
ตาม คชลักษณะของชางเผือกทุกประการ 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินมิงกาลาดง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 



 

 

21.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD4239 (ไมมี
อาหารบนเคร่ืองและไมมีนําหนักกระเป�าโหลดใตเครื่อง) 

22.55 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ
ประทับใจ 

 

อัตราคาบริการ : พมา ย้ิมรับบุญ ไหวพระเต็มวัน 1 วัน BY DD 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กทารก  
อายุไมถึง 2 
ป ทานละ 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 01 ธันวาคม 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 03 ธันวาคม 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 04 ธันวาคม 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 05 ธันวาคม 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 



 

 

วันที่ 08 ธันวาคม 2562 4,288 4,288 4,288 1,999 
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 3,888 3,888 3,888 1,999 
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 3,333 3,333 3,333 1,999 
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 4,988 4,988 4,988 1,999 
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 4,988 4,988 4,988 1,999 
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 4,588 4,588 4,588 1,999 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ 
รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินเต็มจํานวนคาทัวร โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 



 

 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให
ทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ
แจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามได

จากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไม เกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
3. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, 

บุหร่ี, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 
คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญ
หายในระหวางการเดินทางเปนตน 

4. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือ
เอกสารตางดาวตองยืน่วีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอ
ทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยืน่วีซา 5-7 
วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไม
ตองยื่นวีซา 

5. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา 
6. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวดั 
7. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัว

ทานเอง 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 9. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ

มัคคุเทศก) 



 

 

10. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา  
โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน 

และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกบับิดา มารดา ตอง
มีจดหมายยินยอมใหบตุรเดินทางไป  
    ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

 
**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู
ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่งเปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืนวีซาเขา

ออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท** 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสาร

ที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับ

ทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซา
ของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไม
สามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวี
ซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ



 

 

เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย 
เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารอง
ขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 
หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจํา
ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการ
บินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสาย
การบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปด
ประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่ น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและ
มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรับการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 
-รูปถาย 
-รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไว
ไมเกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไว
ดานหลังรูป 
-ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออก
เมืองของไทยที่มีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป�องกันการสูญหาย 
หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 

ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบิน

มีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

อันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 


