
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

GT-RGN DD07   Page 1 of 11 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ RGN DD07 SUDKUM 1D-DD-W43 

 
 
 
 

 
พม่า สุดเพลนิ ย่างกุ้ง 1 วนั 

สุดคุ้ม!!! จัดเต็ม!!! 
โดยสายการบินนกแอร์ DD  
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*** ราคานีย้งัไม่รวมทปิไกด์ท้องถิน่ และคนขบัรถ 400 บาท/ท่าน *** 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง –วดัพระเขีย้วแก้ว -เจดีย์ชเวดากอง-พระ
พุทธไสยาสน์เจาทัตย-ีเจดีย์โบตะทาวน์(เทพทนัใจ)-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต 
– วดัพระหินอ่อน – ช้างเผือก-ดอนเมือง 

X เป็ดปักกิง่+
สลดักุ้งมงักร 

X 

 

หมายเหต ุ: เดนิทางชว่งวนัที ่10-20 เม.ย. ของทุกปี ตลาดสก็อต, รา้นเป็ดปักกิง่และสลดักุง้มงักร                 

                  ปิดท าการ (วนัปิดท าการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ 

 

 
 

                   กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง –วดัพระเขีย้วแก้ว-เจดีย์ชเวดากอง-พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย-ี 
                    เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทนัใจ)-ตลาดสก๊อตมาร์เกต็ – วดัพระหินอ่อน – ช้างเผือก-ดอนเมืองด 

04.00 น. พร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 2  ประตู 6 
 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสาร 
การเดินทางใหก้บัท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่DD4230 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่นที่
เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

ไฮไลท์.....ทวัร์สบายกระเป๋า 
1.สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) 
2.ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองค า ที ่เจดีย์โบตาทาวน์ 
3.ขอพรที ่วดัพระเขีย้วแก้ว 
4.ช้อปป้ิงสินค้าพิน้มือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 
5.อิม่อร่อยกบัอาหารเริดรส เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร 
6.เทีย่วเต็มอิม่ บินเช้ากลบัดึก 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ RGN DD07 SUDKUM 1D-DD-W43 

 น าท่านขอพรท่ี วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเข้ียวแก้วท่ีน่ีได้มาจากศรีลังกาตั้ งแต่สมยัของพระเจ้าบุเรงนอง 
นับเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของย่างกุ้ง เป็นหน่ึงในวดัท่ีตอ้งไปสักการะเม่ือมาเยือนย่างกุ้ง ตวัวดัมี
รูปทรงแปดเหล่ียมท่ีสวยงาม รวมถึงขา้งในท่ีประดิษฐสถานพระเข้ียวแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม 
 

 น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องค าท่ีงดงาม ตั้งเด่น
เป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 
2,317 เมด็  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยูน่ ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค า
แทตี้เป็นแผน่ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองค าท่ีใชใ้นการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ี
มากมายมหาศาลกวา่ทองค าท่ีเก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ย
เจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัร้อยองค ์มีซุม้ประตูส่ีดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอย 
 

 
 หลังจากนั้นน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความ

สวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่า  ท่ี
บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อันล้วนเป็นม่ิง
มงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองค์
ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตก
มงคล 108 ประการ พระบาทมีลกัษณะซ้อนกนัซ่ึงแตกต่าง
กบัศิลปะของไทย 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิง่ + สลดักุ้งมังกร) 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ RGN DD07 SUDKUM 1D-DD-W43 

บ่าย น าท่านนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดียโ์บตะ
ทาวน์น้ีและทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เส้น ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุท่ีเจดียช์เวดากองและเจดียส์ าคญัอ่ืนๆ เม่ือ
เดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  นอกจากน้ี
ยงัมีส่ิงท่ีน่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐาน
ในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยท่ีมีลักษณะงดงามยิ่งนัก 
ตามประวติัว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเม่ือพม่าตก
เป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภัณฑ์
กัลป์กัตตาในอินเดีย ท าให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรท่ีถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์น้ีถูกจดัแสดงท่ี
พิพิธภณัฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และดา้นซ้ายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบย ี
หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือ
วา่เม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
วิธีการสักการะเทพทันใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย 
หรือผลไมอ่ื้นๆมาสักการะเทพทนัใจ ซ่ึงท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านน าเงินเงิน
บาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้
จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของเทพทนัใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไว ้

 จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซ่ึงสร้างเม่ือคร้ังพม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของ
ประเทศองักฤษ ให้ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั 
พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เคร่ืองเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิด
ทุกวนัจันทร์) 

 น าท่านชม วัดพระหินอ่อน  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพม่า น าท่าน
ชม ช้างเผือก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัถูกตอ้งตาม คชลกัษณะของชา้งเผือก
ทุกประการ 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 4239 

22.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
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** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
หมายเหต ุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 

** มีบริการน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด พร้อมผ้าเยน็วนัละ 2 ผืน ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

พม่า สุดเพลนิ 

ย่างกุ้ง 1 วนั DD 
ก าหนดการเดินทาง ราคา/ท่าน (ไม่มรีาคาเด็ก) 

กนัยายน 2560 

13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 
29 กนัยายน 2560 

4,889.- 

30 กนัยายน 2560 5,389.- 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

GT-RGN DD07   Page 6 of 11 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯไม่

สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น
ส าคญั) 

4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง  
6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง

บริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
8. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพระสงฆเ์ดินทางท่องเท่ียวเพียงล าพงัโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปดว้ย  

 

อตัราบริการนีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นนกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ 

ประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้งไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใชจ่้ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไม่เกนิ 30 กก. (Nok Air) 
4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
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** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทาง
บริษทัได ้**  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

 
อตัราบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ(มินิบาร์, น ้าด่ืม, บุหร่ี, เหลา้, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศพัท ์

, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด,  ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการ
เดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศพม่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยืน่วซ่ีา 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซ่ีา 5-7 วนัท าการ ยกเว้น 
หนังสือเดินทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส์ ไม่ต้องย่ืนวซ่ีา 

4. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับผูเ้ดินทางชาวต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้ว 
6. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
7. ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ (400 บาท ต่อท่าน) ทปิหัวหน้าทวัร์ (ตามความประทบัใจ) 
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินค่าทวัร์ 4,889 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยันเม่ือ
ได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน) หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการ
จองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7 วนัท าการ)  
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การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 4,889 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณเีจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้

7. กรณย่ืีนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวซ่ีา,ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่าน
เป็นกรณีไป 

8. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา หรือไม่วา่ดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
10. กรณผู้ีเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิม่เติม 
เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ไดด้ าเนินการ     ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น 

2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 
และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

อกสารการขอวซ่ีาพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วนัท าการ 
 หนังสือเดินทาง (Passport)  
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-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 4 หน้า 
 รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และ
กรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัใหแ้นบมาใน
เล่มพาสปอร์ตดว้ย 

**ในกรณทีีม่พีาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ 

หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ 

ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/

หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
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โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 


