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วันแรก       กรุงเทพฯ – ยางกุง – เจดียโบตะทาว (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต - พระนอน
ตาหวาน – เจดียชเวดากอง    

 
 
 

07.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก  เคานเตอร D โดยมีเจาหนาท่ี คอยใหการ
ตอนรับ  

10.00 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยสายการบินไทยสไมล เท่ียวบินท่ี WE351(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง) M   

10.55 น.     เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถ่ิน
ท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง)   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นมัสการ เจดียโบตะทาวน  ซ่ึงโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนนี้

และทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนท่ีจะนําไปบรรจุท่ีเจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เม่ือเดินเขา
ไปในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด  นอกจากนี้ยังมีส่ิงท่ีนาชมภายในบริเวณรอบๆ
เจดีย คือ พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปนพระพุธรูปปางมารวิชัยท่ีมีลักษณะ
งดงามยิ่งนัก ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย คร้ังเม่ือพมาตกเปนอาณานิคม
อังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลปกัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของ
ฝายพัธมิตรท่ีถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคนี้ถูกจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ
วิกตอเรียและแอลเบรต  และดานซายมือจะเปนรูปปน นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาว
ไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยท่ีเช่ือวาเม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ  จากนั้นนําทาน 
สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเม๊ียะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาใน
พุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพ
กราบไหวกันมานานแลว  การบูชานั้นจะตองกระซิบขอพรท่ีขางหูเบาๆ และบูชาดวยมะพราว  กลวยนากท่ี
เขาจัดไวเปนชุดแลว นอกจากนี้ยังนิยมบูชาดวยน้ํานม และขาวตอก รวมท้ังดอกไม  ซ่ึงมักจะเปนดอก
มหาหงส ท่ีคนพมานิยมใชบูชาพระกันท่ัวไป  จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาพื้นเมืองท่ีตลาด “สกอตมาร
เก็ต” ซ่ึงสรางเม่ือครั้งพมายังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาท่ี
ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แปงทานาคา ผาปก
พื้นเมือง เคร่ืองเงิน ไขมุก และหยกพมา หลังจากนั้นนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ซ่ึงเปน
พระนอนท่ีมีความสวยงายท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพมา  ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูป
สรรพส่ิง อันลวนเปนม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝา
พระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะ
ของไทย นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เปนเจดียทองคําท่ีงดงาม 
ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาว
พมา จะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใชในการกอสรางและซอมแซมพระ
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 วันท่ีสาม      ยางกุง – กรุงเทพฯ 
 
 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก    
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินยางกุง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
11.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล เท่ียวบินท่ี WE352 (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม

บนเคร่ือง)  
13.40 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ  
 
 

หมายหมายเหตุ : ราคานี้ไมแถมกระเปา ไมรวมคาทิปตางๆ เชน ไกดทองถ่ิน ทิปคน ขบัรถ และทิปหัวหนาทัวร 
 

อัตราคาบริการ 
 (พักดีระดับ 4 ดาว) 

    
ผูใหญพั  กหอง
ละ 2 ทาน 

 
เด็กมีเตียง
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 
 

 
เด็กไมมีเตียง
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 
 

พักเด่ียวเพ่ิม 

31 ธ.ค. 58- 2 ม.ค. 59 13,900 - - 3,500 

1-3 ม.ค. 59, 20-22 ก.พ. 59 12,900 - - 3,500 

8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ม.ค. 59 
29-31 ม.ค. 59, 30 ม.ค.-1 ก.พ. 59 

10,900 - - 3,500 

5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 19-21, 26-28, 27-29 ก.พ. 
59 

10,900 - - 3,500 

4-6, 5-7, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21 มี.ค. 59 10,900 - - 3,500 
 

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 

 
 



 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดท้ัง 5 ขอ 
หมายเหตุ  

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม
สามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทาน

ทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
 เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
*** ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

จะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ***  
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังนี้ขึน้อยูกับภาวะอากาศ  
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภยัของผูรวมเดนิทางเปนสําคญั 

 

อัตรานี้รวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันนักทองเท่ียว ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดนิทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความ 
 ประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวนั จํานวนคนและมีคาใชจายท่ีทางสายการบินกาํหนด) 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
 คาน้ําหนกักระเปาเดนิทางทานละไมเกิน 20 กก. 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง 
 คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
 คารถข้ึนพระธาตุอินทรแขวน  
 คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง (วงเงินประกนัอุบัติเหตุสูงสุดทานละไมเกิน1,000,000บาท) 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 

 
 



 

อัตรานี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาอาหาร, คาเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษ (มินิบาร, น้ําดื่ม, บุหร่ี, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คา

ซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนกัเกนิจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดนิทาง 
เปนตน 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมา สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 810 บาท
ตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย 
ลาว เวียดนาม ฟลิปปนส และกัมพูชา ไมตองยื่นวีซา  

 คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา 
 คาวีซาเขาประเทศพมา ในกรณีเรงดวน 
 คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวดั 
 คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว 
 คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
 คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก) 
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 100 บาท ตอทาน) ทิปหัวหนาทัวร (ตามความประทับใจ) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และหัก ณ ท่ีจาย 3 % (ในกรณีขอใบกํากับภาษ)ี 

 

เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
 วางเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3วันนับจากวนัจอง โดยโอนเขาบัญชี   

ธนาคาร  ไทยพาณิชย  (สาขาหนึง่พัน) 
ชื่อบัญช ี  บริษัท แกรนดฮอลิเดย จํากัด 
เลขท่ีบัญชี  175 – 231417 - 5 (ออมทรัพย) 

 แฟกซสลิปโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ  แฟกซ 02-3619600 
 คาทัวรสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางภายใน 15 วันหากบริษัทฯไมไดรับเงินคาทัวรท้ังหมดกอนการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบริการ 
 พรอมแจงช่ือเปนภาษาอังกฤษของทุกทานท่ีตองการเดินทางตรงตามหนาหนังสือเดินทางเทานั้น หรือ สงสําเนาหนา 

หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานเหลือไมต่ํากวา 6 เดือน 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และ/

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทานในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด 
(ยกเวนคาธรรมเนียมวีซาซ่ึงไดชําระไวกับทางสถานทูตแลว) หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 

เง่ือนไขการสํารองท่ีนั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารยื่น

วีซาใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว (ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ากวา 7 วันทําการ)  
 เนื่องจากการยื่นวีซา เปนแบบกรุปคณะทองเท่ียว ควรเตรียมเอกสารใหครบตามท่ีบริษัทฯ กําหนดและควรเตรียม

เอกสารใหทันทีในกรณีท่ีเอกสารไมครบ เพื่อประโยชนในการขออนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ฯ 
 หากทานติดธุระหรือไมสามารถยื่นเอกสารพรอมคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซากรุป และ

ทานจะตองไปดําเนินการยื่นวีซาดวยตัวทานเองท่ีสถานทูต นั้นๆ   
 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน  คืนคาใชจายท้ังหมด  
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
 สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจํา
ต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

 กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทาง
บริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา และคาใชจายบางสวนท่ี



 

เกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอก เชน 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 

 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เนื่องจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
 

กรณีคณะออกเดินทางได 
 คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
 คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทางหรืออาจออกเดินทางแบบไมมีหัวหนาทัวร 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดท่ีนั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู
กําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว (กรณีต๋ัว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

 ทางบริษัทไดสํารองท่ีนั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบิน
และชวงเวลาเดินทาง   

 หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

 นั่งท่ี LONG LEG โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน   
กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน  
สามารถเปดประตูฉุกเฉนิได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจ
ในการใหท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว (SINGLE) และหองคู 

(TWIN/DOUBLE) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) หองพักอาจจะไมติดกนั และบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ 3 ทานจํานวนไมมากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 

การเดินทางเปนครอบครัว 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(WHEELCHAIR), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 

เอกสารประกอบการขอวซีาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 
 หนังสือเดินทาง (PASSPORT)  

 ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
 หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 

 รูปถาย 

 รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอรใช
ไมได) และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป   

 ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 

 พาสสปอรตตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบ
มาในเลมพาสปอรตดวย 

 **หามแม็กซรูปใสพาสปอรตโดยเดด็ขาด ** 
  กรอกรายละเอียดในการยื่นวีซา 

 

ขอมูลเพิ่มเติม สําหรับขอวีซาพมา (กรุณากรอกเปนภาษาอังกฤษ) 

ช่ือ....................................................................... นามสกุล...................................................... 

อาชีพ/ตําแหนง........................................................ ช่ือบริษัท...................................................... 

วันท่ีเร่ิมทํางาน.........................ถึง............................   

หากเปนแมบานหรือเกษียณอายุ กรุณากรอกสถานท่ีทํางานเกา 

    
 

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อปองกันการสูญหาย 

หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 
 



 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังนี้ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อ
ความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 


