
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นมัสการ เจดียชเวดากอง ณ เมืองยางกุง (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพมา) 
 ขอพรใหธุรกิจการงาน คาขายเจริญรุงเรือง กับพระสุริยันจันทรา 
 สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตย ี
 สักการะพระเกศาที่ยังเคลื่อนไหวไดราวกับมีชีวิตณ วัดบารม ี
 สักการะเจดียกาบาเอเจดียแหงสันติสุข 
 ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ที่เจดียโบตะทาวน 
 พักโรงแรมดี 
 อาหารอรอย 

 

อ่ิมบุญ สุดชิล 
บินตรงเชียงใหม- พมายางกุง 
2 วัน 1 คืนโดยสายการบินบางกอกแอรเวย 

MYANMAR 



 
 
 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 เชียงใหม - ยางกุง วัดบารมี - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี 
- ชางเผื่อก -  เจดียกาบาเอ - พระมหาเจดียชเวดากอง 

X   
Pacific Hotel 

หรือระดับเทียบเทา 
2 เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ - เชียงใหม   X - 

**หมายหมายเหตุ :  
- รายการนีไ้มรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ  
- รายการนีไ้มรวมคาทิปหัวหนาทัวรจากเมอืงไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 

   

เครื่อง ATR 72 500 -600  
ท่ีนั่งแบบ 2 - 2 

เสริฟอาหาร 
ทั้งขาไป-ขากลับ 

น้ําหนักสัมภาระ 
ขาไป - ขากลับ 20 กก. 

 

วันแรกของการเดินทาง 

เชียงใหม - ยางกุง -วัดบารมี - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียกาบาเอ - พระมหา
เจดียชเวดากอง 
10.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกโดยมีเจาหนาที่คอยใหการ

ตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทาน 
12.00 น. 
 

ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG723 
(มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดงกรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 
นําทาเดินทางสูเมืองหงสาวดี 
(เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

บาย จากน้ันนําทุกทานเขาสู วัดบารมี ใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา 
ที่เช่ือวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุนี้เมื่อนํามาวางบนจาน
แกว จะสามารถเคลื่อนไหวไดอีกทั้งวัดน้ียังไดช่ือวาเปนที่เก็บองคพระ
บรมสารีริกธาตุไวมากที่สุดดวยไมวาจะเปนของพระโมคาลา  พระสารี
บุตร และองคพระอรหันตตาง ๆ 

หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยีซึ่งเปนพระ
นอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมาที่
บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่งมงคลสูงสุด  
ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝาพระ
บาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมี
ลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 



 
 

 นําทุกทานสักการะเจดียกาบาเอเปนเจดียทรงกลม ซึ่งมีทางเขา
ทั้งหมดหาดาน ที่นายอูนุนายกคนแรกของพมา สรางข้ึนเพ่ือใชเปน
สถานที่ชําระพระไตรปฎก เปนที่แปลกตาอีกแหงหน่ึง และมีความ
สวยงามเปนอยางมาก โดยเฉพาะดานใน คําวากาบาเอ ในภาษาพมา 
หมายถึง โลกแหงสันติสุข สรางข้ึนในป 1952 เจดียแหงน้ีเปนที่รําลึก
ถึงการประชุมประสภาสงฆระดับโลก คร้ังที่ 6 เพ่ือใหบังเกิดสันติสุขแก
ชาวโลกของพุทธศาสนา ซึ่งจัดข้ึนอยางยิ่งใหญในป 1954บริเวณสวน
มี ตนโพธ์ิที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่9 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมา
ปลูกไว 2 ตน เมื่อปพ.ศ.2503 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูพระมหาเจดียชเวดากองพระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เปนเจดียทองคําที่
งดงาม ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาว
พมาจะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหา
เจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียราย
ลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูส่ีดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและ
พลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระ
ธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และ
ชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงน้ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงาม
อยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปน
ช้ันๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบ
ไหวบูชา 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง 

ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะ

เกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง 
วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมท่ีแปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 
 

กอนถึงจุดอธิษฐาน ขอพรพระมหาเจดียชเวดากอง นําทุกทานเขาสักการะ พระสุริยันจันทราเปนศาลเล็กๆ 
ลักษณะโดดเดนที่จั่วหลังคามีรูปนกยูงและกระตาย ชาวพมามากราบไหวขอพรเกี่ยวกับธุระกิจคาขายให
เจริญรุงเรือง แมกระทั่งรายการดังรายการหนึงในเมืองไทยเคยมากราบไหวขอพร ยังยืนยันตวยตนเองเลยวา 
พระสุริยัน-จันทรามีความศักด์ิสิทธ์ิมาก 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําคณะเขาสูท่ีพักพักผอนตามอัธยาศัย 

โรงแรม : PACIFIC HOTELหรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันที่สองของการเดินทาง  
ยางกุง - เจดียโบตะทาวน - เชียงใหม 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
07.00 น. นําทานนมัสการ เจดียโบตะทาวนซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดีย

นายทหาร 1,000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระเกศ
ธาตุ ไว 1 เสน กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญ
อื่นๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยาง
ใกลชิด   

 ขอพรพระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มี ลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวาเคย
ประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย คร้ังเมื่อพมาตกเปนอาณา
นิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลปกัต
ตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝายพันธมิตรที่ถลม
พระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคน้ีถูกจัดแสดง
ที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต   

 ขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยม
ไปกราบไหวบูชา ดวยที่เช่ือวาเมื่ออธิษฐานส่ิงใดแลวจะสมปรารถนา
ทันใจการบูชาเทพทันใจนิยมใชมะพราว กลวยนากสีแดง เปนเคร่ือง
บูชา เพราะเช่ือวาเปนผลไมมงคล และเปนสัญลักษณของความอุดม
สมบูรณเจริญงอกงามของชีวิต บางคร้ังก็จะประกอบดวยชอใบไมที่
เรียกวา ใบชัยชนะ และฉัตร ตุงหรือธงกระดาษขนาดเล็ก ซึ่งก็เปน
สัญลักษณของความเปนมงคลเชนกัน สวนการอธิษฐานขอพรตอเทพทันใจ มีเคล็ดลับ วาตองขอเพียงขอ
เดียวเทาน้ัน เพ่ือพลังกลาแข็งในการถวายเคร่ืองเซน  หามเปลี่ยนใจ 
 

คาถาบูชา เทพทันใจ (นะโม ๓ จบ ) 
เอหิ สักกะ มหานัทโปะโปะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิ
ลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
 

 จากน้ันนําทาน สักการะเทพกระซิบ อะมาดอวเมี๊ยะตามตํานาน
กลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อ สัตวจนเมื่อ ส้ินชีวิตไป
กลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การบูชานั้น
จะตองกระซิบขอพรที่ขางหูเบาๆ และบูชาดวยมะพราว  กลวยนากที่
เขาจัดไวเปนชุดแลว นอกจากน้ียังนิยมบูชาดวยนํ้านม และขาวตอก 
รวมทั้งดอกไม  ซึ่งมักจะเปนดอกมหาหงส ที่คนพมานิยมใชบูชาพระ
กันทั่วไป  

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินยางกุง เพ่ือเดินทางกลับเชียงใหม 
13.40 น. ออกเดินทางกลับเชียงใหมโดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG724 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.35 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศนานาชาติเชียงใหมโดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ 

 
 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมติองแจงลวงหนาท้ังนี้ขึ้นอยูกับภาวะ
อากาศ และเหตสุุดวสิัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ



 
 
เหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ** 
 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6 

เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
 
 

อิ่มบุญ สุดชิล  
บินตรงเชียงใหม- พมายางกุง 

2 วัน 1 คืนโดยสายการบินบางกอกแอรเวย 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพักหอง

ละ 2 ทาน 

เด็กมีเตียงพัก

กับผูใหญ 2 

ทาน 

เด็กไมมีเตียง

พักกับผูใหญ 

2 ทาน 

พักเด่ียวเพิ่ม 

วันท่ี 05 - 06 พ.ค. 61 11,191.- 11,191.- 11,191.- 1,500.- 

วันท่ี 09- 10 มิ.ย. 61 11,191.- 11,191.- 11,191.- 1,500.- 

วันท่ี 28- 29 ก.ค. 61 12,891.- 12,891.- 12,891.- 1,500.- 

วันท่ี 11 - 12 ส.ค. 61 12,891.- 12,891.- 12,891.- 1,500.- 

วันท่ี 22 - 23 ก.ย. 61 10,891.- 10,891.- 10,891.- 1,500.- 
**ราคาสําหรับเด็กทารก (อายุไมเกิน 2 ขวบ)รบกวนสอบถามเจาหนาท่ี** 

(สําหรับเด็กทารก ในวันเดินทางตองเอาสูติบัตรตัวจรงิไปแสดงตัวเทาน้ัน ณ ดานตรวจคนเขาเมือง) 

**ในกรณีไมใชต๋ัวเครื่องบิน (ลูกคาจองต๋ัวเอง) รบกวนสอบถามเจาหนาท่ี** 
 

***โปรแกรมทัวรนี้ไมมีราคาเด็ก *** 
 
หมายเหต ุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดท้ัง 5 ขอ 
**หมายเหตุ  
1.บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5.กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
6. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
 
***ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ัน

ทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น *** 



 
 
 

อัตรานีร้วม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ 
2. ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด) 
3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
4. คานํ้าหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน 20กก. 
5. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
6. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  
7. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
8. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
9. คารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน  
10. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
11. คาประกันอุ บัติ เหตุคุมครองในระหว างการเดินทาง คุมครองในวงเ งินทานละ 1,000,000 บาท ค า   

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทาง
บริษัทได ** 
12. เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
13. เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
14. ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
15. [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
16. ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
17. [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

 

อัตรานีไ้มรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําดื่ม, บุหร่ี, เหลา, เบียร ฯลฯ), คา

โทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา30ก.ก.
และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่
สูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 810 
บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือ
เดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองยื่นวีซา 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา 
5. คาวีซาเขาประเทศพมา ในกรณีเรงดวน 
6. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
7. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว 
8. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
9. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก) 
10. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
11. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถทานละ 500 บาท ตอทริป 
12. คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการของหัวหนาทัวร) 
13. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %และ ภาษี ณ ท่ีจาย 3 % 

 
เงื่อนไขการจอง 

วางเงินมัดจําทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ันหากในคณะ
ของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ



 
 

เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วันในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน

และ/หรือผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทานในกรณีนี้บริษัทฯยินดีคืนเงินให
ทั้งหมด(ยกเวนคาธรรมเนียมวีซาซ่ึงไดชําระไวกับทางสถานทูตแลว) หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีเมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ไดและจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการเชนการนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การจลาจลตางๆเปนตน 
 
 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนัง่ 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา5,000 บาทพรอมกับเตรียม

เอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมต่ํากวา 7วันทําการ)  
2. เน่ืองจากการยื่นวีซาเปนแบบกรุปคณะทองเที่ยวควรเตรียมเอกสารใหครบตามที่บริษัทฯกําหนดและควรเตรียม

เอกสารใหทันทีในกรณีที่เอกสารไมครบเพ่ือประโยชนในการขออนุมัติวีซาจากทางสถานทูตฯ 
3. หากทานติดธุระหรือไมสามารถยื่นเอกสารพรอมคณะเดินทางไดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซากรุป 

และทานจะตองไปดําเนินการยื่นวีซาดวยตัวทานเองที่สถานทูต นั้นๆ   
4. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือ
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด  
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจายทานละ5,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 15วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมี 

การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (15 ทานข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วคาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บและคาใชจายอื่นๆที่เกิดข้ึนตาม
จริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัด
จํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา 
และคาใชจายบางสวนที่เกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวน
ของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลว
กับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวร
ท้ังหมด 

9. กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวา
ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 



 
 

10. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 

กรณีคณะออกเดินทางได 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทางหรืออาจออกเดินทางแบบไมมีหัวหนาทัวร 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการ
บินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได
ดําเนินการ     ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเทานั้น 

2. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 
แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

3. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจาย
ตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

4. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน  
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และ
อํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และ

หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีหองพักแบบ 3 ทานจํานวนไมมากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 

การเดินทางเปนครอบครัว 
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 
 หนังสือเดินทาง (Passport)  

- ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

     - หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 

 รูปถาย 

    - รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรปูสีพ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไวไมเกิน 6 เดือน ,  

สติ๊กเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป 

 ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 



 
 

-พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมอืงของไทยที่มีตราประทับใหแนบมาใน

เลมพาสปอรตดวย 

- **หามแม็กซรูปใสพาสปอรตโดยเด็ดขาด ** 

 

 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  
อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนาท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 


