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รหัสโปรแกรม : 23998 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

PRO SOOK JAI… MYANMAR ยา่งกุง้-หงสาวดี-พระธาตอุินทรแ์ขวน 

3 วนั 2 คืน โดย นกแอร ์(DD) 

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว….เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบูสไตลพ์ม่า + กุง้เผา  

บริการน ้าดื่มบนรถ และผา้เย็นทุกวนั 
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เงื่อนไขการเดินทางท่องเท่ียวประเทศเมียนมา 

1. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าวีซ่าท่องเที่ยว ส าหรบัการเดินทางเขา้ประเทศเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยว โดย

ท าผ่านระบบออนไลน์ (E-VISA) ค่าธรรมเนียมในการย่ืนขอวีซ่า 50 USD/ท่าน ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการช าระผ่านบตัรเครดิต 4 USD 

2. ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีหลักฐานการไดร้ับวัคซีนครบ 2 เข็มข้ึนไป (พาสปอรต์วัคซีน หรือ เอกสาร

รบัรองการรบัวคัซีน) 

3. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าประกันอุบตัิเหตุและประกันโควิดกับตวัแทนบริษัทประกันของประเทศเมียน

มาที่ไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลเมียนมา ค่าธรรมเนียมในการท าประกนั 

• อายุระหว่าง 1-60 ปี ราคาท่านละ 50 USD 

• อายุระหว่าง 61-75 ปี ราคาท่านละ 75 USD 

• อายุ 76 ปี ข้ึนไป ราคาท่านละ 100 USD 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระผ่านบตัรเครดิต 4 USD 

4. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าการตรวจ ATK ที่สนามบินเมียนมา โดยจะตอ้งช าระค่าตรวจ 15,000 จา๊ด 

(ประมาณ 300 บาท) 

5. ผูเ้ดินทางจะตอ้งกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะไดร้บัแจกเอกสารดงักล่าวบน

เครื่องบนิ เพื่อท าการย่ืนที่สนามบิน 

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

ขอ้มูลอพัเดทล่าสุด 8 ก.ค. 2565 
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ตารางการเดินทาง 

วนัที่ สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พกั ระดบั 5 ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 
ดอนเมอืง – ยา่งกุง้ – หงสาฯ –เจดียไ์จปุ๊่ น –  

พระธาตุมุเตา – ไจทิ๊โย – พระธาตุอินทรแ์ขวน 
- ✓ ✓ 

KYAIKHTO HOTEL หรือ 

 YOE YOE LAY HOTEL 

วนัท่ีสอง  

ไจทิ๊โย-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-ยา่งกุง้- 

พระนอนเจา๊ทตัจี-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ- 

เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

✓ ✓ ✓ 
PAN PACIFIC HOTEL  

ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ยา่งกุง้-ดอนเมืองฯ ✓ - -  

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

ดอนเมือง (DMK)-ยา่งกุง้ (RGN) 6.30-07.15 DD900 50 นาที 

ยา่งกุง้ (RGN)-ดอนเมือง (DMK) 08.05-09.50 DD901 50 นาที 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วนัที่หน่ึง ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – หงสาฯ –เจดียไ์จปุ่๊น – พระธาตมุุเตา – ไจท๊ิโย – พระธาตอุินทรแ์ขวน 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 ประตู 6 

เคาน์เตอรส์ายการบิน นกแอร ์(DD) ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ

เอกสาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า เที่ยวบินที่ DD900 สายการบิน นกแอร ์(DD)  
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07.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

(เวลาทอ้งถิ่นที่ประเทศพม่า ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ 

เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี 

อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 

500 ปี หันพระพักตร์ไปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูป

เพื่อแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลับพบรักกับชาย

หนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลงมา และมี

การบูรณะข้ึนมาใหม่จึงท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะแตกต่างจากองคอ์ื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ!! กุง้แม่น ้าเผาท่านละ 1 ตวั)  

จากน้ันน าท่านนมสัการ เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหง

สาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ 

ยอดเจดียห์ักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธิ์  และ

สามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ท่ีหักลงมาเพื่ อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค ้าจุนชีวิตให้

เจริญรุง่เรืองยิ่ งขึ้นไป) ซึ่งเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ี

ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระ

เจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 

ดว้ยน ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ี
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ร า่ลือถึงความศักด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียังเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระ

กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ท่ีสูง

ท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององค์เจดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชา

ควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ี

ส าคัญทางประวติัศาสตรซ์ึ่งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหาร

พม่าไล่ตามหลังมาซึ่งน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวร

ทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพของพม่า

เห็นเช่นน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง ค้ิ

มปูนแคม้ป์ เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ี

เราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน ใหท้่านสมัผสักับ

ประสบการณใ์หม่ในการข้ึนพระธาตอิุนทรแ์ขวนโดยการนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 

บนกระเชา้ท่านจะไดส้มัผสักับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง 

**หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชา้ปิดท าการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นใดก็ตามท่ีทางบริษัทไม่สามารถ

ควบคุมได ้ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางข้ึนสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก

กรณี จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื่อเขา้สู่ท่ีพัก ใหท้่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย น าท่านนมัสการ 

เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน กอ้นหินสีทอง ซึ่งถือเป็นหน่ึงสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็น

เจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืน

กรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหห้ินกอ้นน้ีทรงตัว

อยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อ
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เป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื่อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุ

อินทร์แขวนน้ีครบ 3 ครั้งผู ้น้ันจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ปรารถนาทุก

ประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิด

ส าหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝาก

สุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท้่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

 

 

 

 

**หมายเหตุ** แนะน าใหท้่านใช้กระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส าหรับ 1 คืน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้ง

ลูกหาบแบกสัมภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที่ 1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL  

จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 
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วนัที่สอง ไจท๊ิโย-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลียว-ยา่งกุง้-พระนอนเจา๊ทตัจี-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ- 

                   เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) จากน้ันน าท่าน

นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบ

ของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามท่ีสุดของ

พม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เครื่องไมแ้กะสลัก ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยัง

สามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึก  

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุง้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองย่างกุง้ น าท่านสักการะ 

พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 

6 ชั้น ยาวกวา่ 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สรา้งข้ึนเมื่อปี 1907 ถูกยกย่อง

ใหเ้ป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือนยิ้ ม ดวงตาท าจากลูกแกว้

ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนาม

อีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูป
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มงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตวโ์ลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลักษณะพริ้ วไหวสมจริง

และตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8รูป ได้

น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ย

กระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์จากน้ันน าท่านขอพร เทพทนัใจ  

หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผู้

คุม้ครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัว่าเป็น "นัต" น้ัน มักจะเป็นคนท่ีเคยสรา้ง

ความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกว่า ตายโหง ท าใหว้ิญญาณยังมี

ความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผู ้คนเบื้ องหลัง ท าให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึง

กลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไป
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ใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไป

แตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง 

พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 

น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 

หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยา่งกุง้) 

แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต มีทองค าโอบหุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉตัรประดับ

ประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่ น าท่านสู่ ลานอธิฐาน 

ซึ่งเป็นสถานท่ีพระเจา้บุเรงนองมาขอพรก่อนท าการออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอ

พรจากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล ซึ่งถือเป็นสถานท่ีส าคัญจุด

หน่ึงของพระมหาเจดียช์เวดากอง นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 

8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
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วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต ์HOT POT CITY) 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PAN PACIFIC HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

ดอนเมือง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

08.05 น. ออกเดินทางกลบัสู ่ท่าอากาศยานดอนเมิอง โดยสายการบิน นกแอร ์(DD) เที่ยวบินที่ DD901 

09.50 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางที่ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

บทสวดมนตบ์ูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา  

ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ  

สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเด่ียวจ่าย

เพิ่ม 

05-07 ส.ค. 65 

06-08 ส.ค. 65 
12,900 บาท 12,900 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

12-14 ส.ค. 65 

13-15 ส.ค. 65 
13,500 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

19-21 ส.ค. 65 

20-22 ส.ค. 65 

26-28 ส.ค. 65 

27-29 ส.ค. 65 

12,900 บาท 12,900 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

02-04 ก.ย. 65 

09-11 ก.ย. 65 

16-18 ก.ย. 65 

23-25 ก.ย. 65 

12,900 บาท 12,900 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

07-09 ต.ค. 65 

14-16 ต.ค. 65 
12,900 บาท 12,900 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

21-23 ต.ค. 65 13,500 บาท 13,500 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

28-30 ต.ค. 65 12,900 บาท 12,900 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

 

 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางโปรดสอบถาม ** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ /หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  
1,500 บาท/ท่าน *** 
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อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบินนกแอร ์(DD) 

✓ ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนการเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)  
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่ารถ 6 ลอ้ และ กระเชา้ไฟฟ้า 1 เท่ียว  
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั ยา่งกุง้ 1 คืน โรงแรมเทียบเท่าระดบั 5 ดาว และ บนพระธาตุอินทรแ์ขวน 1 คืน  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูหรือสลบัม้ืออาหารตามสถานการณ์) 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ บริการน ้าด่ืมบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง คุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณี ท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ค่า

รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเงื่อนไข

ของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทริป  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื่น ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่า / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

 ในกรณีท่ีรฐับาลไทย และหรือ รฐับาลพม่า มีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด และหรือ เง่ือนไขในการกกัตัวเพิ่มเติม การขอ

เรียกตรวจโรคเพิ่มเตืม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกินขา้งตน้ 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศพม่า E-VISA (วีซ่าท่องเท่ียว) ท่านละ 50 USD ใชเ้วลายื่นวีซ่า 7-10 วนัก่อนการเดินทาง ระยะเวลา

ในการยื่นวีซ่าไม่นับรวมวนัเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีสถานฑูตพม่า 
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 ค่าประกันการเดินทาง MYANMAR INSURANCE ใชใ้นการเดินทางเขา้ประเทศพม่า ซึ่งท ากับบริษัทประกันของทาง

ประเทศพม่า 

-อายุ 1-60 ปี ค่าประกนัท่านละ 50 USD 

-อายุ 61-75 ปี ค่าประกนัท่านละ 75 USD 

-อายุ 75 ปีขึ้ นไป ค่าประกนัท่านละ 100 USD 

***หมายเหตุ*** ราคาค่าวีซ่า และ ค่าประกันการเดินทาง MYANMAR INSURANCE อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้

ข้ึนอยูก่บัค่าเงิน USD ในแตล่ะวนั 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

▪ กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจองภายใน 1 วนั  ท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแล้ว

เท่าน้ัน  

▪ ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

▪ ในกรณีท าการจองก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 14 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

▪ ส าเนาหนา้หนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆที่ใชใ้นการยื่นของวีซ่าตอ้งส่งใหท้างบริษัทหลงัจากท าการจองและ

ช าระเงินเรียบรอ้ยภายใน 7 วัน ยกเวน้กรณีที่ท  าการจองนอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางลูกคา้จะตอ้งช าระ

เงินพรอ้มทั้งส่งเอกสารทนัที 

▪ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋หมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล ์และที่นัง่จะเป็นการ RAMDOM จึงไม่สามารถลอ๊ค

ที่นัง่ได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดท้ี่นัง่ติดกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเงื่อนไขของทางสายการบิน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสาร

ไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการ

พิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  
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หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีท่ี เกิดเหตุจ าเป็น

สุดวิสยัอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ี

ไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่

พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่า

เป็นอยา่งดี แตถ่า้ต า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

▪ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฎิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 
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เอกสารส าหรบัใชย้ื่นขอ E-VISAและประกนัการเดินทาง 

 

 ส าเนาหนังสือเดินทางสแกนสี (ตามตวัอย่าง) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

 รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ขนาด (4.6 cm x 3.8 cm) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน หนา้ตรงไม่ย้ิม  1 รูป 

 เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบโดส 2 เข็ม ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพิจารณาวีซ่าข้ึนอยูก่บัทางสถานทตูพม่า ในกรณีที่วีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณา  

ทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร ์และค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการยืน่วีซ่าทุกกรณี 
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กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอียดในการยื่นประกนัเมียนมาออนไลน ์

***โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นดว้ยภาษาองักฤษ*** 

รายละเอียดผูเ้อาประกนั 

1. ช่ือ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง).................................................................................................................. 

2. วนัเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ………………………………………………………………………………………………………………............... 

3. สถานภาพ  ○แตง่งาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

4. ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................ซอย

..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง........................................... .... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

5. เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ..................................................... 

6. อีเมล.์......................................................................................................................................................................... 

7. ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................

ซอย..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

รายละเอียดผูร้บัผลประโยชน ์

1. ช่ือ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ................................................................................................................. 

2. วนัเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ………………………………………………………………………………………………………………............... 

3. สถานภาพ  ○แตง่งาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

4. ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................ซอย

..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง........... .................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์..................... .................... 

5. เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ..................................................... 

6. อีเมล.์................................................................................................................... ...................................................... 

7. ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น เลขที่.............................หมู่ท่ี...................หมู่บา้น..................................................................

ซอย..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

8. ความสมัพนัธก์บัผูท้  าประกนั............................................................................. 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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