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พม่ า ยิม้ รับบุญ ไหว้ พระเต็มวัน 1 วัน
\

เดินทาง มิถุนายน – กันยายน 62
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน
เริ่มต้ นเพียง

3,333.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
(พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊ อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)
-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55)
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วันที่ 1
04.00 น.
06.30 น.
07.35 น.

กรุ งเทพฯ(สนามบิน ดอนเมื อง)-ย่ างกุ้ ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุ ท ธ
ไสยาสน์ เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊ อต-วัดพระหิน
อ่ อน-ย่ างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55)
พร้ อมกัน สนามบิน ดอนเมื อ ง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั น้ 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิน นกแอร์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่ มีอาหารบนเครื่ อง และไม่ มีนาหนักกระเป๋าโหลดใต้
เครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว (เวลาท้ องถิ่นที่เมียนมาร์ ช้ากว่ า
ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นาท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์ค่บู ้ านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของ
พม่า) เป็ นเจดีย์ทองคาที่งดงาม ตังเด่
้ นเป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้ วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล
และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคาโอบหุ้มอยูน่ ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ ทองคาแท้
ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดีย์ไว้ รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ ในการก่อสร้ างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี ้มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่
เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้ อมด้ วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้ อยองค์ มีซ้ มุ ประตูสี่ด้าน ยอดฉัตร
องค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้ วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์ พระมหาเจดีย์ได้ บรรจุเส้ นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้ า
จานวน 8 เส้ น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทงผู
ั ้ ้ คนชาวพม่า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทังกลางวั
้
นและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี ้มีสถาปั ต ยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่า
จะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้ วยหลังคาทรงปราสาทซ้ อนเป็ นชันๆ
้ ที่เรี ยกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระ
เจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ ประชาชนมากราบไหว้ บชู า

หลังจากนัน้ นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเป็ น
พระนอนที่มีความสวยงามที่สดุ และดวงตาสวยที่สดุ ของประเทศพม่า ที่บริ เวณพระบาทมีภาพวาดรู ปสรรพสิ่ง อันล้ วนเป็ นมิ่ง
มงคลสูงสุด ประกอบด้ วยลายลักษณธรรมจักรข้ างละองค์ในบริ เวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้ อมด้ วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108
ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้ อนกันซึง่ แตกต่างกับศิลปะของไทย
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เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)
ท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda) ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้ สร้ างเจดีย์โบตะ
ทาวน์ นีแ้ ละทรงนาพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้ น ก่อนที่จะนาไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สาคัญ อื่นๆ เมื่อเดินเข้ าไปในเจดีย์
สามารถมองเห็ น พระเกศาธาตุได้ อ ย่างใกล้ ชิ ด นอกจากนี ย้ ังมี สิ่ งที่ น่ า ชมภายในบริ เวณรอบๆเจดี ย์ คื อ พระพุธ รู ป ทองค า
ประดิ ษ ฐานในวิห ารด้ านขวามื อ เป็ น พระพุธ รู ป ปางมารวิชัย ที่ มี ลัก ษณะงดงามยิ่ งนัก ตามประวัติ ว่าเคยประดิ ษ ฐานอยู่ใน
พระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้ เมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอินเดีย
ทาให้ รอดพ้ นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี ้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์
วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต และด้ านซ้ ายมือจะเป็ นรูปปั น้ นัตโบโบยี หรื อ “เทพทันใจ” ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้
บูชา ด้ วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิง่ ใดแล้ วจะสมปรารถนาทันใจ
วิธีการสักการะเทพทันใจ นาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่อน กล้ วย หรื อผลไม้ อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึง่ ท่านจะชอบมาก
(บริ เวณวัดจะมีขาย) จากนัน้ ก็ให้ ท่านนาเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ จากนันก็
้ เอาหน้ าผากไปแตะกับนิ ้วชี ้ของเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้
นาท่านขอพร เทพกระซิบ หรื อ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตานานเล่าว่า เป็ นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ ้นชีวิตไป
กลายเป็ นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กนั โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ ามให้ คนอื่นได้ ยิน และนาน ้านมไปจ่อไว้ ที่ปาก
บูชาด้ วยข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สงู
เท่าตึก 5 ชัน้ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่ องแบบกษัตริ ย์ เครื่ องทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครื่ องประกอบ
ด้ านหลังจะเป็ นไม้ สกั แกะสลักทัง้ หมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบมาจากพระพุทธรู ปทรงเครื่ องสมัยยะตะนะโบง
(สมัยมัณฑเลย์)
นาทุกท่านเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองที่ ตลาดสก๊ อตมาร์ เก็ต(Bogyoke Aung San Market) ซึ่งสร้ างเมื่อครัง้ พม่ายังคงเป็ นอาณา
นิคมของประเทศอังกฤษ ให้ ทา่ นได้ เลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกพื ้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้ แกะสลัก พระพุทธรูปไม้
หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้ าปั กพื ้นเมือง เครื่ องเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า(ตลาดสก๊ อตปิ ดทุกวันจันทร์ และเทศกาลวันสงกรานต์)

นาท่านชม วัดพระหินอ่ อน หรื อ วัดเจ้ าดอจี (Kyauk Taw Gyi Pagoda) ประดิษฐาน "พระหินอ่อน" ใหญ่สดุ ในพม่า ที่ชาวพม่า
เรี ยก "หยก" เป็ นพระที่สลักด้ วยหินอ่อนก้ อนเดียวทังองค์
้ และมีขนาดใหญ่ที่สดุ ในพม่า มีหนัก60ตัน สูง37ฟุต อยูใ่ นห้ องกระจกแก้ ว
เพื่อเป้นการควบคุมอุณหภูมิ ไว้ เพื่อป้องกันการเสียหายของหินอ่อนจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ นมัสการรอยพระพุทธบาท
จาลองที่นาหิน ที่เหลือจากการแกะสลักพระพุทธรูป
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21.00 น.
22.55 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่ มีอาหารบนเครื่ องและไม่ มีนาหนั กกระเป๋า
โหลดใต้ เครื่ อง)
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมด้ วยความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ : พม่ า ยิม้ รั บบุญ ไหว้ พระเต็มวัน 1 วัน BY DD
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง) ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง) ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 02 มิถนุ ายน 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 08 มิถนุ ายน 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 13 มิถนุ ายน 2562

3,333

3,333

3,333

-

วันที่ 15 มิถนุ ายน 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 16 มิถนุ ายน 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 19 มิถนุ ายน 2562

3,333

3,333

3,333

-

วันที่ 22 มิถนุ ายน 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 23 มิถนุ ายน 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 29 มิถนุ ายน 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 05 กรกฎาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 06 กรกฎาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 07 กรกฎาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

3,333

3,333

3,333

-

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

4,888

4,888

4,888

-

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

4,777

4,777

4,777

-

วันที่ 02 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 03 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

กาหนดการเดินทาง
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วันที่ 04 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 09 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 17 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 18 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 25 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

3,999

3,999

3,999

-

วันที่ 05 กันยายน 2562

3,888

3,888

3,888

-

วันที่ 07 กันยายน 2562

4,299

4,299

4,299

-

วันที่ 08 กันยายน 2562

4,299

4,299

4,299

-

วันที่ 11 กันยายน 2562

4,299

4,299

4,299

-

วันที่ 14 กันยายน 2562

4,299

4,299

4,299

-

วันที่ 15 กันยายน 2562

4,299

4,299

4,299

-

วันที่ 19 กันยายน 2562

3,888

3,888

3,888

-

วันที่ 21 กันยายน 2562

4,299

4,299

4,299

-

วันที่ 22 กันยายน 2562

4,299

4,299

4,299

-

วันที่ 25 กันยายน 2562

3,888

3,888

3,888

-

วันที่ 26 กันยายน 2562

3,888

3,888

3,888

-

วันที่ 28 กันยายน 2562

4,299

4,299

4,299

-

วันที่ 29 กันยายน 2562

4,299

4,299

4,299

-

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน***
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

ชาระเงินเต็มจานวนต่าทัวร์ โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
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4.

5.
6.

หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมี ผ้ ูต้ องการดูแ ลพิ เศษ นั่งรถเข็ น (Wheelchair), เด็ก , ผู้สูงอายุ, มี โรคประจาตัว หรื อ ไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะ
ทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู กค้ าท่ านใดสนใจ ซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสาหรั บครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.

ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ(มินิบาร์ , น ้าดื่ม, บุหรี่ , เหล้ า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า
โทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด,
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่าง
การเดินทางเป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศพม่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้ าวต้ องยื่นวีซา่ เข้ า
ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใช้ ระยะเวลาในการยื่น
วีซา่ 5-7 วันทาการ ยกเว้ น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ต้องยื่นวีซา่
ค่าห้ องพักเดี่ยวตามอัตรา
ค่านากล้ องถ่ายรูป และกล้ องวีดีโอเข้ าวัด
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้ วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์)
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริ ป
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสยั ต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***

หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
**ขณะนีร้ ั ฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
ผ่ านท่ าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออกปกติอีก
ทางทัวร์ จะต้ องเรี ยกเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มอีกท่ านละ 1,000 บาท**

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรื อศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
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5.

บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่ง ต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย เต็มจานัวนค่าทัวร์
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย เต็มจานัวนค่าทัวร์
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษั ทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสี ย ค่ าใช้ จ่ ายที่ ไม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
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1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารการขอวีซ่าพม่ า(สาหรับหนังสือเดินทางต่ างชาติท่ ไี ม่ ได้ รับการยกเว้ น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 วันทาการ
-หนังสือเดินทาง (Passport)
-ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
-หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน้ อย 4 หน้ า
-รูปถ่าย
-รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด2 นิ ้ว จานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสีพื ้นหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ได้ )
และกรุณาเขียนเบอร์ ติดต่อ-อาชีพไว้ ด้านหลังรูป
-ใบตรวจคนเข้ าเมืองขาออกจากประเทศไทย
-พาสสปอร์ ตต่างชาติที่เดินทางเข้ าประเทศไทยจะต้ องมีใบตรวจคนเข้ าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้ แนบ
มาในเล่มพาสปอร์ ตด้ วย
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้ วเกิดการสูญหายทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรั บเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ ทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิ่มเติม
หมายเหตุ :
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
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บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

