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เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 63  
เจดีย์ชเวดากอง | พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี (พระนอนตาหวาน) 

เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทนัใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทตัยี | วดัไจ๊กะสา่น 

ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 
 ขอพร 2 เทพทนัใจ (๑) โบตะทาวน ์ (๒)ไจก๊ะสา่น 

 

 
ราคาแนะน า  4,990.- 

พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทปิ) บนินกแอร์ 
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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยา่งกุ้ง(สนามบินมงิกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดย์ีชเวดากอง-พระพทุธไสยาสน์
เจาทตัยี (พระนอนตาหวาน)-เจดย์ีโบตะทาวน์ (เทพทนัใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทตัย-ีตลาดสก๊อต-วดัไจ๊กะสา่น-ยา่งกุ้ง
(สนามบินมงิกาลาดง)กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 21.00-22.55) 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง 
-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัต
ยี-ตลาดสก๊อต-วัดไจ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 
21.00-22.55) 

04.00 น. พร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่ยา่งกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง และไม่มีน าหนักกระเป๋าโหลดใต้
เคร่ือง) 

07.35 น. เดินทางถงึ สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่า
ประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) 

 น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คูบ้่านคูเ่มืองพมา่ (1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของ
พมา่) เป็นเจดีย์ทองค าที่งดงาม ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูก่ลางเมืองยา่งกุ้ง มีความสงู 109 เมตร ประดบัด้วยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล 
และบษุราคมัอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น า้หนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองค า
แท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่า
ทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นบัร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่
ด้าน ยอดฉตัรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย 
ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจเุส้นพระเกศาธาตขุองพระพธุเจ้าจ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 
1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ ซึง่มีทัง้ผู้คนชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอยา่งไมข่าด
สาย ณ ที่แห่งนีม้ีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย
หลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้
ประชาชนมากราบไหว้บชูา 
 

 วันเกิด อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

 

  
ค าสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
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เป็นพระธาตปุระจ าคนเกิดปีมะเมีย (ม้า) มคี าสวดบชูาดงันี ้
ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกสุนัธงั  สวุณัณะทณัฑงั  
ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พุทธะจี
วะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปญัจะมงั  อะรยิะเมตตเตย
โย  อะนาคะโต  อตุตะมงั  ธาตโุย อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 

 

 
 หลงัจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเป็น

พระนอนที่มีความสวยงามที่สดุและดวงตาสวยที่สดุของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อนัล้วนเป็นมิ่ง
มงคลสงูสดุ  ประกอบด้วยลายลกัษณธรรมจกัรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 
108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซึง่แตกตา่งกบัศิลปะของไทย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร) 
 

 
 ทา่นนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda)  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบ

ตะทาวน์นีแ้ละทรงน าพระเกศธาต ุไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะน าไปบรรจทุี่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ส าคญัอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนีย้ังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า 
ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลกัษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวตัิว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
พระราชวงัมณัฑะเลย์ ครัง้เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยงัพิพิธภณัฑ์กัลป์กัตตาใน
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อินเดีย ท าให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรที่ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย์ ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองค์นีถ้กูจัดแสดงที่
พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปัน้ นตัโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยม
ไปกราบไหว้บชูา ด้วยที่เช่ือวา่เมื่ออธิษฐานสิง่ใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจ 

 วิธีการสักการะเทพทันใจ น าดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสกัการะเทพทนัใจ ซึ่งท่านจะ
ชอบมาก (บริเวณวดัจะมีขาย) จากนัน้ก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์ 20 , 50, 100 บาท) ไปใสม่ือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหว้ขอ
พรแล้วดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ จากนัน้ก็เอาหน้าผากไปแตะกบันิว้ชีข้องเทพทนัใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้ 

 น าทา่นขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามต านานเลา่ว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพทุธศาสนา จนสิน้ชีวิต
ไปกลายเป็นนตัที่ชาวพมา่เคารพกราบไหว้กนั โดยทา่นสามารถกระซิบที่ข้างหเูบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และน าน า้นมไปจ่อไว้ที่
ปาก บชูาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 

 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดงาทตัจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึง่มีพระพธุรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพอ่งาทตัจี แปลวา่ หลวงพอ่ที่

สงูเทา่ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัที่แกะสลกัจากหินออ่น ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ สว่นเคร่ือง
ประกอบด้านหลงัจะเป็นไม้สกัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะ
นะโบง (สมยัมณัฑเลย์) 

 

 
 น าทกุท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market)  ซึ่งสร้างเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็น

อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลกั 
พระพทุธรูปไม้หอมแกะสลกั แปง้ทานาคา ผ้าปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไขม่กุ และหยกพมา่ 
(ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์) 
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 น าทา่นเข้าสู ่เจดีย์ไจ๊กะส่าน Kyaikkasan Pagoda เจดย์ีเกา่แกอ่ีกแหง่หนึง่ของเมืองยา่งกุ้ง เจดย์ีองค์นีส้ร้างมาแล้ว 2 พนักวา่

ปี โดยกษัตริย์ชาวอินเดีย ซึง้เป็นกษัตริย์ในยคุเดยีวกบัพระเจ้าอโศกมหาร ภายในองค์พระเจดย์บรรจพุระเกศาของพระพทุธเจ้า
และพระธาตสุว่นอื่นๆ 32 องค์ ตามต านาน ในสมยัที่เมืองยา่งกุ้ง ได้กลายเป็นเมืองร้าง มียกัษ์สองพี่น้อง ช่ือ “นองดอ องค์พี่ 

และ “นยีดอ”องค์น้อง ท าหน้าทีคุ่้มคลองรักษาองค์พระเกศาธาตแุละพระธาตทุี่บรรจไุว้ ณ เจดีย์ไจ๊กะสา่นแหง่นีไ้ว้จนถึงปัจจบุนั 
และเจดย์ีไจ๊กะสา่นแหง่นีย้งัมี องค์เทพทนัใจไจ๊กะสาสนที่สามารถขอพรทา่นได้ เทพทนัใจที่นี่ลกัษณะใบหน้าที่ยิม้แย้ม ดใูจดี จงึ
เป็นอีก1สถานท่ี ท่ีผู้มีจิตรศรัทธาชาวเมยีร์มาร์นยิมมาขอพรมากอกีแหง่หนึง่ 

 

 
 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239 (ไม่มีอาหารบนเคร่ืองและไม่มีน าหนักกระเป๋า
โหลดใต้เคร่ือง) 

22.55 น. คณะเดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

********************************************* 

อัตราค่าบริการ : พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทปิ) บินนกแอร์ DD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ราคาแนะน าท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
ราคาแนะน าท่านละ 

เด็กทารก  
อายุไม่ถงึ 2 ปี ท่านล่ะ 

วนัท่ี 07 มีนาคม 2563  5,990.- 5,990.- 1,900.- 

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

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

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

วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
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วนัท่ี 28 มีนาคม 2563 5,990.- 5,990.- 1,900.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัท่ี 03 มิถนุายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วนัท่ี 06 มิถนุายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วนัท่ี 07 มิถนุายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วนัท่ี 11 มิถนุายน 2563 4,990.- 4,990.- 1,900.- 

วนัท่ี 13 มิถนุายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วนัท่ี 14 มิถนุายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วนัท่ี 20 มิถนุายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วนัท่ี 21 มิถนุายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วนัท่ี 27 มิถนุายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 

วนัท่ี 28 มิถนุายน 2563 5,555.- 5,555.- 1,900.- 
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**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

**โปรดอย่าลืม ส าคัญมาก*** 
กรุณาน าหนังสือเดนิทาง (Passport) ของท่านน ามาในวันเดนิทางด้วยทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบ ในกรณี

ที่ท่านลืมน ามา จนไม่สามารถเดนิทางได้ **กรุณาตรวจสอบพาสสปอร์ตของตนเอง ต้องมอีายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และ พาสสปอร์ตต้องไม่ช ารุด
หรือเสียหาย หรือ แม้แต่ ห้ามมีตราประทับนอกเหนือจากตราตรวจคนเข้าเมอืง ของประเทศนัน้ๆ โดยเดด็ขาด มิเช่นนัน้ท่านอาจ
ถกูปฎิเสธการ Check In จากสายการบิน หรือ ถกูปฎเิสธการตรวจคนเข้าเมืองได้*** 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ช าระเงนิเต็มจ านวนค่าทัวร์ โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อน 1 เดินทางอยา่งน้อยเดือน 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที (ในกรีณียืน่วีซา่)  
4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่ จะต้อง
ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3 คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
4 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
5 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
6 คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกบัทาง
บริษัทได้ 

7 คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT) 
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษ(มินิบาร์, น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, 
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คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทางเป็นต้น 

4. คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศพมา่ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งชาตแิละผู้ ถือเอกสารตา่งด้าวต้องยื่นวีซา่เข้าประเทศพมา่มี
คา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บริการยื่นวีซา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซา่ 5-7 วนัท าการ ยกเว้น 
หนงัสอืเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส์ ไมต้่องยื่นวีซา่ 

5. คา่ห้องพกัเดีย่วตามอตัรา 
6. คา่น ากล้องถา่ยรูป และกล้องวีดโีอเข้าวดั 
7. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

  
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
หมายเหต ุ: ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
  

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยาน
นานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 

ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,600 บาท** 

  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 
1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จา่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและชว่งเวลา
เดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ จะไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 
  

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 1-44 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
3. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

4. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนัท าการ 
 -หนงัสอืเดินทาง (Passport)  ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทางไป-กลบั 

-หนงัสอืเดินทาง ต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย 4 หน้า 
 -รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้

ไมไ่ด้)และกรุณาเขียนเบอร์ติดตอ่-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
 -ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
 -พาสสปอร์ตตา่งชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัให้แนบ

มาในเลม่พาสปอร์ตด้วย 
 **ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเลม่เก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทาง

บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในทกุกรณี ** 
 เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 

 หมายเหตุ : 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  
 

 
 


