MYANMAR
พม่า สุดเพลิน..

ย่างกุง้ 1 ว ัน ไหว้พระ 5ว ัด
โดยสายการบินนกแอร์ DD

ว ัน
1

โปรแกรมการเดินทาง

เชา้

้ วแก้ว – พระ
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุง้ – ว ัดพระเขีย
พุทธไสยาสน์เจาท ัตยี(พระนอนตาหวาน)–เจดียช
์ เวดากอง
– เจดียโ์ บตะทาวน์(เทพท ันใจ) – พระงาท ัตยี – ตลาดสก๊อต
–ดอนเมือง

เทีย
่ ง

เย็น



ว ันแรกของการเดินทาง
้ วแก้ว – พระพุทธไสยาสน์เจาท ัตยี
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุง้ - ว ัดพระเขีย
(พระนอนตาหวาน) - เจดียช
์ เวดากอง - เจดียโ์ บตะทาวน์(เทพท ันใจ) – พระงาท ัตยี
- ตลาดสก๊อต - ดอนเมือง
04.00 น.

06.30 น.
07.15 น.
07.15 น.

ั้ 3
พร ้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชน
เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ ้าหน ้าทีค
่ อยให ้การต ้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางให ้กับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย
่ วบินที่ DD4230 (ไม่มอ
ี าหารบนเครือ
่ ง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ ้ง ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
(เวลาท้องถิน
่ ทีเ่ มียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึง่ ชว่ ั โมง)
้ วแก้ว พระเขีย
นาท่านขอพรที่ ว ัดพระเขีย
้ วแก ้วที่นี่ ได ้มาจากศรีลังกาตัง้ แต่สมัย ของพระเจ ้าบุเรงนอง นั บเป็ นสิง่
ิ ธิค
ศักดิส
์ ท
์ ู่บ ้านคู่เมืองของย่างกุ ้ง เป็ นหนึ่งในวัด ที่ต ้องไปสักการะเมือ
่ มาเยือนย่างกุ ้ง ตัววัด มีรูปทรงแปดเหลีย
่ มที่
สวยงาม รวมถึงข ้างในที่ป ระดิษ ฐสถานพระเขีย
้ วแก ้วก็ เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบพุกาม
หลั ง จากนั ้น น าท่ า นสั ก การะ พระพุ ท ธไสยาสน์เจาท ต
ั ยี
(พระนอนตาหวาน) ซึง่ เป็ นพระนอนทีม
่ ค
ี วามสวยงามทีส
่ ด
ุ
และดวงตาสวยที่สุด ของประเทศพม่า ที่บ ริเวณพระบาทมี
ภาพวาดรูปสรรพสิง่ อันล ้วนเป็ นมิง่ มงคลสูงสุด ประกอบด ้วย
ลายลักษณธรรมจักรข ้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระบาท
และล ้อมด ้วยรูป อัฎ จุต รสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมี
ลักษณะซ ้อนกันซึง่ แตกต่างกับศิลปะของไทย
น าท่ า นสั ก การะ พ ระมหาเจดีย ์ช เวดากอง พระมหาเจดี ย ์
คู่ บ ้านคู่ เ มือ งพม่ า (1 ใน 5 สิ่ง ศั ก ดิ์ส ิท ธิ์ข องพม่ า ) เป็ นเจดีย ์
ทองคาทีง่ ดงาม ตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ ้ง มีความสูง
109 เมตร ประดับด ้วยเพชร 544 เม็ ด ทั บทิม นิล และบุษ ราคัม
อีก 2,317 เม็ด มหาเจดียช
์ เวดากองมีทองคาโอบหุ ้มอยู่น้ าหนั ก

ถึง 1,100 กิโลกรั ม โดยช่า งชาวพม่า จะใช ้ทองค าแท ้ตีเป็ นแผ่ น ปิ ดองค์เจดีย ์ไว ้รอบ ว่ากัน ว่าทองค าที่ใช ้ในการ
ก่อสร ้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ
์ ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคาทีเ่ ก็บอยูใ่ นธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆ
ี่ ้าน ยอดฉั ตรองค์พระมหาเจดียป
ฐานพระมหาเจดียร์ ายล ้อมด ้วยเจดียอ
์ งค์เล็กๆ นั บร ้อยองค์ มีซ ุ ้มประตูสด
์ ระกอบด ้วย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด ้บรรจุเส ้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ ้าจานวน 8 เส ้น เป็ นพระธาตุ
ประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุ ดของพม่า ซึง่ มีทัง้ ผู ้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากัน
สักการะทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ
่ ห่งนีม
้ ส
ี ถาปั ตยกรรมทีส
่ วยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่วา่ จะเป็ น
้ ๆ ทีเ่ รียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์
ความงามของวิหารทิศทีท
่ าเป็ นศาลาโถงครอบด ้วยหลังคาทรงปราสาทซ ้อนเป็ นชัน
พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให ้ประชาชนมากราบไหว ้บูชา

กลางว ัน ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร (เป็ดปักกิง่ +สล ัดกุง้ ม ังกร)

นาท่านนมัสการ เจดียโ์ บตะทาวน์ ซึง่ โบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน
์ ายทหาร 1,000
นาย ได ้สร ้างเจดียโ์ บตะทาวน์นแ
ี้ ละทรงนาพระเกศธาตุ ไว ้ 1 เส ้น ก่อนทีจ
่ ะนาไปบรรจุ
ทีเ่ จดีย ช
์ เวดากองและเจดียส
์ าคัญ อืน
่ ๆ เมือ
่ เดินเข ้าไปในเจดีย ส
์ ามารถมองเห็ นพระ
เกศาธาตุได ้อย่างใกล ้ชิด นอกจากนีย
้ ังมีสงิ่ ทีน
่ ่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระ
ั ทีม
พุธรูปทองคา ประดิษฐานในวิหารด ้านขวามือ เป็ นพระพุธรูปปางมารวิชย
่ ล
ี ักษณะ
งดงามยิง่ นัก ตามประวัตวิ า่ เคยประดิษฐานอยูใ่ นพระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้ เมือ
่ พม่าตก
เป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ
่ นย ้ายไปยังพิพธ
ิ ภัณฑ์กัลป์ กัตตาใน
อินเดีย ทาให ้รอดพ ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรทีถ
่ ล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมา
ในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงทีพ
่ พ
ิ ธ
ิ ภัณ ฑ์วก
ิ ตอเรียและแอลเบิรต
์ และ
้ายมื
่
ด ้านซ
อจะเป็ นรูปปั ้น น ัตโบโบยี หรือ “เทพท ันใจ” ซึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทย
่ ว่าเมือ
นิยมไปกราบไหว ้บูชา ด ้วยทีเ่ ชือ
่ อธิษฐานสิง่ ใดแล ้วจะสมปรารถนาทันใจ
ั
วิธก
ี ารสกการะเทพท
ันใจ นาดอกไม ้ ผลไม ้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือ
ผลไม ้อืน
่ ๆมาสักการะเทพทันใจ ซึง่ ท่านจะชอบมาก (บริเวณว ัดจะมีขาย) จากนั น
้ ก็ให ้ท่านนาเงินเงินบาท (แบงค์
20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอ
ื ของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว ้ขอพรแล ้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ จากนั น
้ ก็เอาหน ้าผาก
้ องเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาทีข
ไปแตะกับนิว้ ชีข
่ อไว ้
จากนัน
้ นาท่านเดินทางสู่ ว ัดงาท ัตจี ซึง่ มีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี
้ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชย
ั ทีแ
แปลว่า หลวงพ่อทีส
่ งู เท่าตึก 5 ชัน
่ กะสลักจากหิน
อ่อน ทรงเครือ
่ งแบบกษั ตริย ์ เครือ
่ งทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครือ
่ งประกอบด ้านหลังจะ
เป็ นไม ้สักแกะสลักทัง้ หมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครือ
่ งสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)
้ สินค ้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ ต ซึง่ สร ้างเมือ
นาทุกท่านเลือกซือ
่ ครัง้ พม่า
้ สินค ้าที่
ยังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให ้ท่านได ้เลือกชมและเลือกซือ
ระลึก พื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม ้แกะสลัก พระพุท ธรูปไม ้หอมแกะสลัก

แป้ งทานาคา ผ ้าปั กพืน
้ เมือง เครือ
่ งเงิน ไข่มก
ุ และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิ ดทุกว ันจ ันทร์)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุง้ เพือ
่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย
่ วบินที่ DD 4239

22.55 น.

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสว ัสดิภาพ พร้อมด้วยความ
ประท ับใจ

หมายเหตุ : สาหร ับผูเ้ ดินทางทีอ
่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
ื เดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศ
**ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ
้ อ
ื หน ังสอ
้ งแต่
ิ ธิพาน ักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 ว ัน ซง
ึ่ จะมีผลบ ังค ับใชต
ยานนานาชาติและจะมีสท
ั้
ว ันที่ 11
่ เข้าออกปกติอก
สงิ หาคม 2558 ทงนี
ั้ ้ หากมีการเปลีย
่ นแปลงจะต้องกล ับมายืน
่ วีซา
ี
่ เพิม
ทางท ัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซา
่ อีกท่านละ 1,000 บาท**

พม่า สุดเพลิน..ย่างกุ ้ง 1 วัน
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ / เด็ก

เด็กทารก

Join Land

1 ท่าน

1 ท่าน

1 ท่าน

01 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

02 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

03 กุมภาพ ันธ์ 2561

5,494

1,000

2,994

04 กุมภาพ ันธ์ 2561

5,494

1,000

2,994

07 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

08 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

09 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

10 กุมภาพ ันธ์ 2561

5,494

1,000

2,994

11 กุมภาพ ันธ์ 2561

5,494

1,000

2,994

14 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

15 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

16 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

17 กุมภาพ ันธ์ 2561

5,494

1,000

2,994

18 กุมภาพ ันธ์ 2561

5,494

1,000

2,994

21 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

22 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

23 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

24 กุมภาพ ันธ์ 2561

5,494

1,000

2,994

25 กุมภาพ ันธ์ 2561

5,494

1,000

2,994

28 กุมภาพ ันธ์ 2561

4,994

1,000

2,994

01 มีนาคม 2561

5,994

1,000

2,994

02 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

03 มีนาคม 2561

5,494

1,000

2,994

04 มีนาคม 2561

5,494

1,000

2,994

07 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

08 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

09 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

10 มีนาคม 2561

5,494

1,000

2,994

11 มีนาคม 2561

5,494

1,000

2,994

14 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

15 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

16 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

17 มีนาคม 2561

5,494

1,000

2,994

18 มีนาคม 2561

5,494

1,000

2,994

21 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

22 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

23 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

24 มีนาคม 2561

5,494

1,000

2,994

25 มีนาคม 2561

5,494

1,000

2,994

28 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

29 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

30 มีนาคม 2561

4,994

1,000

2,994

31 มีนาคม 2561

5,494

1,000

2,994

01 เมษายน 2561

5,494

1,000

2,994

04 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

05 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

06 เมษายน 2561

5,994

1,000

2,994

07 เมษายน 2561

5,494

1,000

2,994

08 เมษายน 2561

5,494

1,000

2,994

09 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

11 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

12 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

13 เมษายน 2561

5,994

1,000

2,994

14 เมษายน 2561

5,994

1,000

2,994

15 เมษายน 2561

5,994

1,000

2,994

16 เมษายน 2561

5,494

1,000

2,994

18 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

19 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

20 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

21 เมษายน 2561

5,494

1,000

2,994

22 เมษายน 2561

5,494

1,000

2,994

25 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

26 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

27 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

28 เมษายน 2561

5,494

1,000

2,994

29 เมษายน 2561

5,494

1,000

2,994

30 เมษายน 2561

4,994

1,000

2,994

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 1,000 บาท / ท่าน ***
ั่ ไม่มรี าคาเด็ก 2-11 ปี ***
*** ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชน
***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และคนข ับรถท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน **
***ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ ห ัวหน้าท ัวร์***
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ **
** หากท่านทีต
่ อ
้ งออกตว๋ ั ภายใน (เครือ
่ งบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ก
ุ ครงก่
ั้ อนทาการออกตว๋ ั เนือ
่ งจาก
สายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

เงือ
่ นไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง
ั ทีท
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ วโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า (โปรแกรมและ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
คาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
5. กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
6. เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว
7. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ จะ
้
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
8. บริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเทีย
่ วเพียงลาพังโดยไม่มฆ
ี ราวาสติดตามไปด ้วย

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ นักท่องเทีย
1. ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินชัน
่ ว ( Economy Class) ทีร่ ะบุวน
ั เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วาม
ประสงค์อยูต
่ อ
่ จะต ้องไม่เกินจานวนวันจานวนคนและมีคา่ ใช ้จ่ายทีท
่ างสายการบินกาหนด)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก. (Nok Air)
4. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนาเทีย
่ วตามรายการ พร ้อมคนขับรถทีช
่ านาญเส ้นทาง
5. ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วตามรายการ
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์

ประก ันเสริมสาหร ับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพ
้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ
** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซือ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมกับทางบริษัทได ้ **
เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน]
เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ พิเศษ(มินบ
ิ าร์, น้ าดืม
่ , บุหรี,่ เหล ้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซัก
รีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่าน้ าหนั กเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีส
่ ญ
ู หายในระหว่างการเดินทางเป็ นต ้น

3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศพม่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต ้องยืน
่ วีซา่ เข ้าประเทศพม่ามีคา่ ธรรมเนียม 1,600 บาทต่อ
ื เดิน ทางไทย
ท่าน และค่าบริก ารยืน
่ วีซ่า 500 บาทต่อท่า น ใช ้ระยะเวลาในการยืน
่ วีซ่า 5-7 วันท าการ ยกเว้น หน งั ส อ
่
ก ัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส ์ ไม่ตอ
้ งยืน
่ วีซา

4. ค่าห ้องพักเดีย่ วตามอัตรา
5. ค่าวีซา่ เข ้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน
6. ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาหรับผู ้เดินทางชาวต่างชาติและผู ้ถือเอกสารต่างด ้าว
7. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด ้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส
ี่ ายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา

9. ค่า ทิป ม ค
ั คุ เ ทศก์ท ้อ งถิน
่ และทิป พน ก
ั งานข บ
ั รถ (ว น
ั ละ 1,000 บาท ต่อ ท่ า น) ทิป ห วั หน้า ท วั ร์ (ตามความ
ประท ับใจ)
10. ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%

เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาชาระเงินเต็มจานวนค่าทัวร์ (ทีน
่ ง่ ั จะยืนย ันเมือ
่ ได้ร ับเงิน
แล้วเท่านน)
ั้ หากต ้องยืน
่ วีซา่ ต ้องเตรียมเอกสารยืน
่ วีซา่ ให ้เรียบร ้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล ้ว (ใช ้เวลาขอวี
ซ่าไม่ตา่ กว่า 7 วันทาการ)
การชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้เรียบร ้อยก่อน
กาหนดเนือ
่ งจากทางบริษัทต ้องสารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าทีพ
่ ักและตัว๋ เครือ
่ งบินมิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด
แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 4,889 บาท
แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด
ส าหรับ ผู ้โดยสารที่ไม่ได ้ถือหนั งสือเดิน ทางไทย และทางบริษั ทฯเป็ นผู ้ยืน
่ วีซ่าให ้ เมือ
่ ผลวีซ ่าผ่านแล ้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
้ า
ิ ธิใ์ นการเก็ บค่าใชจ
5. บริษ ัทขอสงวนสท
่ ยทงหมดกรณี
ั้
ทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
้ ไป) เนือ
ตามจานวนทีบ
่ ริษ ัทฯกาหนดไว้ (10 ท่านขึน
่ งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืน
่ ทีเ่ ดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต ้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณี เจ็ บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัท ฯจะพิจารณาเลือ
่ นการ
เดิน ทางของท่ านไปยั งคณะต่อ ไปแต่ทั ง้ นี้ท่ านจะต ้องเสีย ค่าใช ้จ่ายที่ไม่ส ามารถเรีย กคืน ได ้ เช่น ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ค่า ห ้อง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีส
่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริง ในกรณีทไี่ ม่สามารถเดินทางได ้
7. กรณี ยน
ื่ วีซ่าแล้วไม่ได้ร ับการอนุม ัติวซ
ี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา
่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้ว
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าบริการยืน
่ วีซา่ ,ค่าวีซา่ และค่าใช ้จ่ายบางส่วนที่
เกิดขึน
้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋ เครือ
่ งบินไปแล ้ว หรือได ้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ
ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหล ังออกตว๋ ั โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
8. กรณีวซ
ี า
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั้
่
่
9. กรณี วซ
ี าผ่านแล้ว แต่กรุป
๊ ออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู ้เดินทางท่านอืน
่ ในกลุม
่ โดนปฏิเสธวีซา หรือไม่วา่ ด ้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน
้ แล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
10. กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไ่ ม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั้

ข้อมูลการเดินทาง
เรือ
่ งตว๋ ั เครือ
่ งบินและทีน
่ ง่ ั บนเครือ
่ งบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเคลือ
่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต ้อง
ช าระค่า ใช ้จ่ายส่วนต่างที่ส ายการบิน และบริษั ททั วร์เรีย กเก็บ และการจั ด ที่นั่ งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน เป็ นผู ้
กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได ้ดาเนินการ
ออกตั๋ว
เครือ
่ งบินไปแล ้ว (กรณีตวั๋ REFUNDได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
้

2. ทางบริษั ทได ้ส ารองที่นั่งพร ้อมช าระเงินมั ด จ าค่าตั๋วเครือ
่ งบิน แล ้ว หากท่านยกเลิกทั วร์ ไม่ว่าจะด ้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครือ
่ งบินท าการออกแล ้ว แต่ท่านไม่ส ารถออกเดินทางได ้ ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิเ์ รีย กเก็บ ค่าใช ้จ่ายตามที่
เกิดขึน
้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช ้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน ้อย
4. นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่ งต ้องมีคุณสมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบิน กาหนด
เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี า่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู
ฉุ กเฉิน ได ้ (น้ าหนั กประมาณ 20 กิโลกรั ม ) ไม่ใช่ผู ้ที่ม ีปัญ หาทางด ้านสุข ภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้ที่นั่ ง
Long leg ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้
เรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให ้ห ้องพักแบบห ้องเดีย
่ ว (Single) และห ้องคู่
(Twin/Double) และห ้องพั ก แบบ 3 ท่ า น/3 เตีย ง (Triple Room) ห ้องพั ก อาจจะไม่ ต ด
ิ กั น และบางโรงแรมอาจมี
ห ้องพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
กรณี ท ี่ม ีงานจั ด ประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึน
้ มากและห ้องพั ก ในเมือ งเต็ ม บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
ปรับเปลีย
่ นหรือย ้ายเมืองเพือ
่ ให ้เกิดความเหมาะสม
่ พม่า(สาหร ับหน ังสอ
ื เดินทางต่างชาติทไี่ ม่ได้ร ับการยกเว้น)
เอกสารการขอวีซา
่ เอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 ว ันทาการ
โปรดสง


ื เดินทาง (Passport)
หน ังสอ

-ต้องมีอายุการใชง้ านเหลือไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดินทาง
ื เดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหร ับประท ับวีซา
่ อย่างน้อย 4 หน้า
-หน ังสอ


รูปถ่าย

ี น้าตรงขนาด2 นิว้ จานวน 3 ใบ (ใชร้ ูปสพ
ี น
-รูปถ่ายสห
ื้ หล ังขาวเท่านน
ั้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติก
๊ เกอร์ใชไ้ ม่ได้)
และกรุณาเขียนเบอร์ตด
ิ ต่อ-อาชีพไว ้ด ้านหลังรูป


ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย

-พาสสปอร์ต ต่างชาติท ี่เดิน ทางเข ้าประเทศไทยจะต ้องมีใบตรวจคนเข ้าออกเมือ งของไทยที่ม ีต ราประทั บ ให ้แนบมาในเล่ม
พาสปอร์ตด ้วย
**ในกรณีทม
ี่ พ
ี าสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ
้ งแนบมาเพือ
่ ป้องก ันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในทุกกรณี **
ข้อความซงึ่ ถือเป็นสาระสาหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่ อ งเที่ย วพร ้อมทั ง้ การสัม มนา ดูง าน เพื่อ ความสะดวกสบาย และเกิด ประโยชน์สูงสุด ในการเดิน ทาง ทั ง้ นี้ท างบริษั ทฯ ไม่ส ามารถ
รั บ ผิด ชอบในอุบั ต เิ หตุห รือ ความเสีย หายที่เกิด จากโรงแรมที่พั ก ยานพาหนะ, อัน เนื่องจากอุบัต เิ หตุรวมถึงภัย ธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภย
ั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู ้มีอานาจท าการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิท ธิ
พิเศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ท าง

บริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ ้าหน ้าที่ ตรวจคน
เข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนือ
่ งมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง
ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัท
ฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ
้ง
แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นีก
้ ารขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ
ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

