
 

 

รหัสทัวร B2B1903488 
ทัวรพมา ไหวพระ บุญใหญ 2 วัน 1 คืน (PG) 
เจดียกาบาเอ   พระนอนตาหวาน   วัดงาทัตจี   มหาวิชยเจดีย 
มหาเจดียชเวดากอง   เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ)   เทพกระซิบ   วัดบารมี 
ชอปปم�งตลาดสก็อต 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-
09.40)-เจดียกาบาเอ-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-มหาวิชยเจดีย-มหาเจดียช
เวดากอง 

06.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร F โดยมี
เจาหนาท่ี คอยใหการตอนรับ 

08.45 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที ่PG701 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
 นําทานสักการะ พระเจดียกาบาเอ เปนเจดียทรงกลมมีทางเขาท้ังหมดหาดาน ทุกดาน

จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูบนฐานทักษิณมีพระพุทธรูปหุมดวยทองคําองคเล็กๆอีก 
28 องคแทนอดีตสาวกของพระพุทธเจาท้ัง 28 องค มีความสูงและเสนผาศูนยกลางคือ 
34 เมตร สรางโดยนายอูนุนายกคนแรกของพมาเพื่อใชเปนสถานที่สังคายนา
พระไตรปฎก ในป ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดียองคน้ีเพื่อใหเกิดการสราง
สันติภาพขึ้นในโลกภายในองคพระเจดียบรรจุพระบรมธาตุ มีพระอรหันตสาวกองค
สําคัญสององคมีพระพุทธรูปองคพระประธานที่อยูขางในหลอดวยเงินบริสุทธิ์มีน้ําหนัก
กวา 500 กิโลกรัม 
 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-ย่างกุง้(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-เจดียก์าบาเอ-พระนอนตาหวาน-วดั
งาทตัจี-มหาวิชยเจดีย-์มหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัที� 2. เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-เทพกระซิบ-วดับารม-ีชอ้ปปิ�งตลาดสก็อต-ย่างกุง้(สนามบินมงิกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบิน
สวุรรณภมูิ) (PG704 : 18.20-20.15) 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 
หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) ซึ่งเปน
พระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมา  ที่บริเวณพระ
บาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดวยลายลักษณ
ธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝ�าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 
108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุทธรูปองคใหญ คือหลวงพองาทัตจี 
แปลวา หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน 
ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสัก
แกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง
สมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย) 

 

 



 

 

 

จากน้ันนําทานนมัสการ มหาวิชยเจดีย อยูติดกับเจดียชเวดากองทางทิศใต เจดียมหาวิ
ชยเจดียถูกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของชาวเมืองวา มีพระเกศาธาตุอีกสอง
เสน ภายในเจดียมีหองโถงที่ใหญมาก เพดานเปนทองฟ�า ผนังรอบๆเปนภาพตนโพธ์ิ มี
ภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจา ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค จึงทําใหที่
มหาเจดียแหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมือง และนักเที่ยวมาสักการะกราบไหวบูชากัน
อยางเนืองแนน 

 นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เปนเจดีย
ทองคําที่งดงาม ตั้งเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวย
เพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปน
แผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดีย
แหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองค
พระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุ
เสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย 
และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้ งผูคนชาวพมา และ
ชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงน้ีมี
สถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปน
ศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองค



 

 

พระเจดีย ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนู
หาง 

พญานาค 

 
คําสวดบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 

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

  
  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําคณะเขาสูที่  พัก BEST WESTERN GREEN HILL หรือเทียบเทา (ระดับ 4 

ดาว) 

วันที่ 2 
เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ชอปปم�งตลาดสก็อต-ยางกุง
(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-
20.15) 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นมัสการ เจดียโบตะทาวนซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1,000 นาย ได

สรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียช

 



 

 

เวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได
อยางใกลชิด  นอกจากน้ียังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูป
ทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะ
งดงามยิง่นัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อพมาตก
เปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป�กัตตาใน
อินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ�ายพันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาใน
ป 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต  และดาน
ซายมือจะเปนรูปปم�น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไป
กราบไหวบูชา ดวยที่เช่ือวาเมื่ออธิษฐานส่ิงใดแลวจะสมปรารถนาทันใจจากนั้นนําทาน 

 สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค 
ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไป
กลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การบูชาน้ันจะตองกระซิบขอ
พรที่ขางหูเบาๆ และบูชาดวยมะพราว  กลวยนากที่เขาจัดไวเปนชุดแลว นอกจากน้ียัง
นิยมบูชาดวยน้ํานม และขาวตอก รวมทั้งดอกไม  ซึ่งมักจะเปนดอกมหาหงส ที่คนพมา
นิยมใชบูชาพระกันทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู  วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศาของ
พระพุทธเจาองคพระเกศาธาตุ เมื่อนํามาวางบนจานแกว จะสามารถเคลื่อนไหวได และ
ที่วัดยังเปนที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุตร และพระอารหันต
อีกดวย 
 
 
 
 

 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!!เมนูเปดปกกิ่งและสลัดกุงมังกร) 
 
 
 
 
 
 

บาย 
 

จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองที่ตลาด“สกอตมารเก็ต”ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมายังคง
เปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกพื้นเมือง
มากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลักพระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทานาคา ผาปก
พื้นเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา ***ตลาดสก็อตจะปดชวง 10-20 เม.ย. 
ของทุกป(เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยนําคณะไป
ยังหางสรรพสินคาของยางกุงแทน*** 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) เพื่อเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 

18.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG704 (มี
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ : พมา ไหวพระ บุญใหญ 2 วัน 1 คืน BY PG 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป (เสริม

เตียง) ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

วันที่ 06-07 ก.ย.62  7,555 7,555 7,555 1,500 4,000 
วันที่ 07-08 ก.ย.62 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000 
วันที่ 13-14 ก.ย.62   7,555 7,555 7,555 1,500 4,000 
วันที่ 14-15 ก.ย.62   7,999 7,999 7,999 1,500 4,000 
วันที่ 20-21 ก.ย.62   7,555 7,555 7,555 1,500 4,000 
วันที่ 27-28 ก.ย.62   7,555 7,555 7,555 1,500 4,000 
วันที่ 28-29 ก.ย.62    7,999 7,999 7,999 1,500 4,000 
วันที่ 04-05 ต.ค.62 7,555 7,555 7,555 1,500 4,000 
วันที่ 23-24 พ.ย.62 8,555 8,555 8,555 1,500 4,000 
วันที่ 27-28 ธ.ค.62 7,999 7,999 7,999 1,500 4,000 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอ
ทาน*** 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินเต็มจํานวนคาทัวร โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให
ทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ
แจงเจาหนาที ่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. คาธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, 

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

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

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา 
5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัว

ทานเอง 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ

มัคคุเทศก) 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 



 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยู
กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึ
ผลประโยชน 

และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกบับิดา มารดา ตอง
มีจดหมายยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมา

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

ออกปกติอีก 
ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 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 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 



 

 

เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม
ในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทาน
ไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไม
ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
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 ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามความเหมาะสม 

 


