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พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)   

พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน 
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วันที่ 1 

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง 

-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-

ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(DD4239 : 

21.00-22.55) 

04.00 น. พร้อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนก

แอร ์โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง และไม่มีน าหนัก

กระเป๋าโหลดใต้เครื่อง) 

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลา

ท้องถิ่นที่เมียนมารช์้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

 น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า) เป็นเจดีย์ทองค าท่ีงดงาม ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร 

ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้ม

อยู่น้ าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่า

ทองค าท่ีใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งน้ีมากมายมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ในธนาคาร

ชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูส่ีด้าน 

ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระ

เกศาธาตุของพระพุธเจ้าจ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

สูงสุดของพม่า ซึ่งมีท้ังผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะท้ังกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาด

สาย ณ ท่ีแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศท่ีท าเป็น

ศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นช้ันๆ ท่ีเรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายใน

ประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 
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 หลังจากน้ันน าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining 

Buddha) ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่า  ท่ีบริเวณพระบาทมี

ภาพวาดรูปสรรพส่ิง อันล้วนเป็นม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณ

ใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่าง

กับศิลปะของไทย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร) 

บ่าย 

 

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

ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์น้ีและทรงน าพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุท่ีเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์

ส าคัญอ่ืนๆ เม่ือเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากน้ียังมีส่ิงท่ีน่าชม

ภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมาร

วิชัยท่ีมีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ คร้ังเม่ือพม่าตกเป็น

อาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ท าให้รอดพ้นจาก

ระเบิดของฝ่ายพันธมิตรท่ีถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์น้ีถูกจัดแสดง ท่ี

พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปป้ัน นัตโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซึ่งชาวพม่า

รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยท่ีเช่ือว่าเม่ืออธิษฐานส่ิงใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ 

 วิธีการสักการะเทพทันใจ น าดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะเทพ

ทันใจ ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากน้ันก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไป

ใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับน้ิวช้ี

ของเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไว้ 

 น าท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เม๊ียะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ท่ีศรัทธาในพุทธ

ศาสนา จนส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตท่ีชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบท่ีข้างหูเบาๆ ห้าม

ให้คนอ่ืนได้ยิน และน าน้ านมไปจ่อไว้ท่ีปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัต

จี แปลว่า หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ช้ัน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบ

กษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักท้ังหมด และสลักป็นลวดลาย

ต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์) 

 น าทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต(Bogyoke Aung San Market)  ซึ่งสร้างเม่ือ

คร้ังพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกพื้นเมือง

มากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เคร่ืองเงิน 

ไข่มุก และหยกพม่า(ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์) 
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 น าท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี  (Kyauk Taw Gyi Pagoda) ประดิษฐาน "พระหินอ่อน" 

ใหญ่สุดในพม่า ท่ีชาวพม่าเรียก "หยก" เป็นพระท่ีสลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวท้ังองค์และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

พม่า มีหนัก60ตัน สูง37ฟุต อยู่ในห้องกระจกแก้วเพื่อเป้นการควบคุมอุณหภูมิ ไว้เพื่อป้องกันการเสียหาย

ของหินอ่อนจากการเปล่ียนแปลงของอากาศ นมัสการรอยพระพุทธบาทจ าลองท่ีน าหิน ท่ีเหลือจากการ

แกะสลักพระพุทธรูป 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเครื่องและไม่มี

น าหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง) 

22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า ย้ิมรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY DD 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วันท่ี 02 มิถุนายน 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 08 มิถุนายน 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 13 มิถุนายน 2562 3,333 3,333 3,333 - 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 19 มิถุนายน 2562 3,333 3,333 3,333 - 

วันท่ี 22 มิถุนายน 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 29 มิถุนายน 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 05 กรกฎาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 06 กรกฎาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 07 กรกฎาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 3,333 3,333 3,333 - 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 
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วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2562 4,888 4,888 4,888 - 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 4,777 4,777 4,777 - 

วันท่ี 02 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 03 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 04 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 09 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 18 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 24 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 25 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 3,999 3,999 3,999 - 

วันท่ี 05 กันยายน 2562 3,888 3,888 3,888 - 

วันท่ี 07 กันยายน 2562 4,299 4,299 4,299 - 

วันท่ี 08 กันยายน 2562 4,299 4,299 4,299 - 

วันท่ี 11 กันยายน 2562 4,299 4,299 4,299 - 

วันท่ี 14 กันยายน 2562 4,299 4,299 4,299 - 

วันท่ี 15 กันยายน 2562 4,299 4,299 4,299 - 

วันท่ี 19 กันยายน 2562 3,888 3,888 3,888 - 

วันท่ี 21 กันยายน 2562 4,299 4,299 4,299 - 

วันท่ี 22 กันยายน 2562 4,299 4,299 4,299 - 

วันท่ี 25 กันยายน 2562 3,888 3,888 3,888 - 

วันท่ี 26 กันยายน 2562 3,888 3,888 3,888 - 

วันท่ี 28 กันยายน 2562 4,299 4,299 4,299 - 

วันท่ี 29 กันยายน 2562 4,299 4,299 4,299 - 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
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เง่ือนไขการให้บริการ 

1.        ช าระเงินเต็มจ านวนต่าทัวร์ โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการ

จองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขอ

อนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบ

หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค

ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน 

ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี

มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าท่ี) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบ้ียประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 เบ้ียประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

1. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง 

2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ(มินิบาร์, น้ าด่ืม, บุหร่ี, เหล้า, 

เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 

บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันท าการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา 

ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า 

5. ค่าห้องพักเด่ียวตามอัตรา 

6. ค่าน ากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด 

7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

8. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์) 

9. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

10. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมาย

ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือ

เดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก 

ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและ

ถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท 

ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบาง
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สถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่าง

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วย

ตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก

นับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณา

เตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง

ส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีก

ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่า

จะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 

6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่าง

รวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg 

ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านัวนค่าทัวร์  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านัวนค่าทัวร์ 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้

คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ

เสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระ

ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

ท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถาน

ทูตฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่า

ทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบิน

แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี 

ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้อง

เด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมี

ขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้อง

แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น) 

โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันท าการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  

-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า 

-รูปถ่าย 

-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 น้ิว จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

, สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป 

-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอร์ตต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยท่ีมี

ตราประทับให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้ว

เกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 

 

 

 

 

 

 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 
 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

หมายเหตุ : 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

ก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจาก

สาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ

ประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียว

เอง 

 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือ

ว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


