
 

 

รหสัทวัร  B2B2000447  
ทัวรพมา ใจบุญ ไหวพระ 5 วัด 1 วัน (DD) 
เจดียชเวดากอง | พระพทุธไสยาสนเจาทตัยี (พระนอนตาหวาน) 
เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทตัยี | วัดไจกะสาน 

 
 

 
 
 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 
06.30-07.35)-เจดียชเวดากอง -พระพทุธไสยาสนเจาทัตยี (พระนอน
ตาหวาน)-เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัตย-ีตลาดสกอต-
วัดไจกะสาน-ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(DD4239 : 21.00-22.55) 

04.00 น. พรอมกัน ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 3 
เคานเตอร สายการบินนกแอร โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอาํนวยความ
สะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางใหกบัทกุทาน 

06.30 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที ่DD4230 (ไมมีอาหารบน
เครื่อง และไมมนีําหนักกระเป�าโหลดใตเครือ่ง) 

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรงุยางกุง ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

 นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหา
เจดียคูบานคูเมืองพมา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา) เปนเจดียทองคําที่งดงาม ตั้ง
เดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด 
ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยู
นํ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมาจะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไว
รอบ วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงนี้มากมาย
มหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย
รายลอมดวยเจดยีองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดยี
ประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย 
ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน 8 เสน เปน
พระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมี
ทั้งผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาด
สาย ณ ที่แหงนี้มีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของ
วิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยา
ธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมาก
ราบไหวบูชา 
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คําสวดบชูาพระมหาเจดียชเวดากอง 
เปนพระธาตุประจําคนเกิดปมะเมีย (มา) มคีาํสวดบชูาดังนี ้

ชมพทูีเป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุ
สันธงั  สุวณัณะทณัฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทตุิยัง  โกนาคะมะนัง  ธัมมะกะระณงั  
ธาตโุย  ฐสัสะติ  ตะติยงั  กสัสะปง  พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ   จะตุตถัง  โค
ตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ ปญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  
อุตตะมงั  ธาตโุย อะหัง วันทามิทรูะโต  ฯ 

 

 หลังจากนั้นนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) 
(Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเปนพระนอนที่มีความสวยงามที่สุด
และดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมา  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อัน
ลวนเปนมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจ
กลางฝ�าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะ
ซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 



 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร) 
 

 ทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน (Botathaung Pagoda)  ซึ่งโบตะทาวน แปลวา 
เจดียนายทหาร 1,000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนนี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 
เสน กอนที่จะนําไปบรรจุทีเ่จดียชเวดากองและเจดยีสําคญัอื่นๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดีย
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาชมภายใน
บริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคาํ ประดิษฐานในวหิารดานขวามือ เปนพระพุธ
รูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูใน
พระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อพมาตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูก
เคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป�กัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ�าย
พันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคนี้ถูกจัด
แสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต  และดานซายมือจะเปนรูปปم�น นัตโบโบยี 
หรือ “เทพทันใจ” ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ 

 วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือ
ผลไมอื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งทานจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให
ทานนําเงินเงินบาท (แบงค 20, 50, 100 บาท) ไปใสมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวขอ
พรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพ



 

 

ทันใจ ทานก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว 
 นําทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ ตามตํานานเลาวา เปนธิดาของ

พญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตที่ชาวพมาเคารพกราบ
ไหวกัน โดยทานสามารถกระซิบที่ขางหูเบาๆ หามใหคนอื่นไดยิน และนํานํ้านมไปจอ
ไวที่ปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และผลไม 

 

 จากนั้นนาํทานเดินทางสู วัดงาทตัจ ี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพธุรูปองค
ใหญ คือหลวงพองาทตัจี แปลวา หลวงพอที่สูงเทาตกึ 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษตัริย เครื่องทรงเปนโลหะ สวนเครื่อง
ประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทัง้หมด และสลักปนลวดลายตางๆ จาํลองแบบ
มาจากพระพุทธรปูทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย) 

 

 นําทุกทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ ตลาดสกอตมารเก็ต (Bogyoke Aung San 
Market)  ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมายงัคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานได
เลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก 
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทานาคา ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยก
พมา 



 

 

(ตลาดสกอตปดทุกวนัจันทรและเทศกาลวันสงกรานต) 
 

 นําทานเขาสู เจดียไจกะสาน Kyaikkasan Pagoda เจดียเกาแกอกีแหงหนึ่งของ
เมืองยางกุง เจดียองคนี้สรางมาแลว 2 พันกวาป โดยกษัตริยชาวอินเดีย ซึง้เปน
กษตัริยในยคุเดียวกับพระเจาอโศกมหาร ภายในองคพระเจดยบรรจพุระเกศาของ
พระพทุธเจาและพระธาตุสวนอื่นๆ 32 องค ตามตํานาน ในสมัยที่เมอืงยางกุง ได
กลายเปนเมืองราง มียกัษสองพี่นอง ชือ่ “นองดอ องคพี ่และ “นยีดอ”องคนอง ทํา
หนาทีคุ่มคลองรกัษาองคพระเกศาธาตแุละพระธาตุที่บรรจุไว ณ เจดียไจกะสานแหงนี้
ไวจนถงึปจจุบนั และเจดียไจกะสานแหงนี้ยังม ีองคเทพทันใจไจกะสาสนที่สามารถขอ
พรทานได เทพทันใจทีน่ี่ลักษณะใบหนาที่ยิม้แยม ดูใจดี จึงเปนอกี1สถานที่ ที่ผูมีจติร
ศรัทธาชาวเมียรมารนิยมมาขอพรมากอกีแหงหนึ่ง 

 

 สมควรแกเวลา นาํทานเดินทางสู สนามบินมงิกาลาดง เพื่อเดินทางกลับกรงุเทพฯ 
21.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที ่DD4239 (ไมมี

อาหารบนเครื่องและไมมีนาํหนกักระเป�าโหลดใตเครื่อง) 
22.55 น. คณะเดินทางถงึ ทาอากาศยานดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอมดวยความ

ประทบัใจ 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร : พมา ใจบญุ ไหวพระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) บนินกแอร DD 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 ทาน 
ราคาแนะนําทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
ราคาแนะนําทานละ 

เด็กทารก  
อายุไมถึง 2 ป ทานละ 

วันที่ 05 กุมภาพันธ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 01 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 04 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 05 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 07 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 21 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 22 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 24 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 26 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 28 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 04 เมษายน 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 05 เมษายน 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 11 เมษายน 2563 6,590.- 6,590.- 1,900.- 

วันที่ 12 เมษายน 2563 6,590.- 6,590.- 1,900.- 

วันที่ 18 เมษายน 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 23 เมษายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 30 เมษายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 



 

 

วันที่ 06 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 09 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

วันที่ 03 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 06 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 07 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.- 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.- 

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.- 

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 
**โปรดอยาลืม สําคัญมาก*** 
กรณุานําหนังสือเดนิทาง (Passport) ของทานนํามาในวนัเดินทางดวยทางบรษิัท ไม
**กรุณาตรวจสอบพาสสปอรตของตนเอง ตองมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวัน



 

 

เดินทาง และ พาสสปอรตตองไมชํารดุหรือเสียหาย หรือ แมแต หามมตีราประทับ
นอกเหนือจากตราตรวจคนเขาเมือง ของประเทศนั้นๆ โดยเดด็ขาด มิเชนนั้นทานอาจถูกปฎิเส
ธการ Check In จากสายการบิน หรอื ถกูปฎิเสธการตรวจคนเขาเมืองได*** 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ชําระเงินเต็มจํานวนคาทัวร โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด
จําแลวเทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่ีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน กอน 
1 เดินทางอยางนอยเดอืน 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได
ทันท ี(ในกรีณียื่นวีซา)  

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน
ตดิตอเจาหนาที่ กอนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาที ่ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไม รบัผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มี โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1 คาตัว๋เครือ่งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณมีีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
4 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 



 

 

6 คาประกันภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบรษิัทได 

7 คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คานํา้หนกักระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
3. คาใชจายสวนตวัอาทิเชนคาอาหาร, คาเครือ่งดืม่ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร, นํ้าดื่ม, บหุรี่, 

เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศพัท , คาซกัรดี, คาธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คาน้ําหนกั
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทางเปนตน 

4. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาตแิละผูถือเอกสารตาง
ดาวตองยืน่วีซาเขาประเทศพมามคีาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการยื่น
วีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนงัสือ
เดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองยื่นวีซา 

5. คาหองพักเดี่ยวตามอตัรา 
6. คานาํกลองถายรปู และกลองวีดโีอเขาวดั 
7. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทาน

เอง 
8. คาธรรมเนียมนํา้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 

  
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบัสภาวะ 
อากาศและเหตสดุวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบรษิัทฯจะคํานงึถึง 
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคญั*** 



 

 

หมาย
เหตุ : 

สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบดิา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดวย 

  
**ขณะนีร้ัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนงัสือ
เดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอกีฝ�ายหนึ่ง
เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวันที่ 11 สงิหาคม 2558 ทัง้นี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืนวซีาเขาออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียกเกบ็คาวีซาเพิ่ม
อีกทานละ 1,600 บาท** 
  
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชาํระเงินมัดจาํคาตัว๋เครือ่งบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เครื่องบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได จะไมสามารถขอคืน
เงินได 

  
กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 1-44 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ

คาใชจายทัง้หมด 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดนิทางและมผีล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บรษิัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบรษิัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

4. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

  
 



 

 

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรับการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 
 -หนังสือเดินทาง (Passport)  ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 

เดือน นับจากวันเดินทางไป-กลับ 
-หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 

 -รูปถายสีหนาตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทานั้น ถาย
ไวไมเกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไว
ดานหลังรูป 

 -ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 
 -พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออก

เมืองของไทยที่มีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย 
 **ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อป�องกันการสูญหาย 

หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 
 เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทกุเวลา 

หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเตมิ 
 หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ

ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมดัจําหรือคาทวัรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ 



 

 

จะถอืวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติองแจงลวงหนา ทัง้นี ้

ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได 
ตามความเหมาะสม 

   
 
 


