
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24342 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง – ย่างกุง้ – หงสาวดี – เจดียไ์จปุ๊่ น – พระธาตุมเุตา – พระราชวงับุเรงนอง – 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน       อาหาร -/กลางวนั/เย็น                                                                                                                                    

04.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกช้นั 3 ประตู 6 เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อชีย(FD) เจา้หนา้ที่

บริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

 

 



 
 
 
 

07.15 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนม่าร ์โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินท่ี FD251 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนม่าร ์หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นท่ีพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถบสัปรบัอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมือง

พะโค (BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปีอยู่ห่างจาก

เมืองย่างกุง้ประมาณ 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง 

หมายเหต ุท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจไม่ไดน้ัง่ติดกนั และไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บน  

เคร่ืองบินได ้เพราะเป็นตัว๋กรุป๊ ตามเงื่อนไขของสายการบิน 

 

จากนั้นน าท่านชม เจดียไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) 

สรา้งในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทบันัง่

โดยรอบทัง้ 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย สมเด็จพระ

สมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ทางทิศเหนือ , พระพุทธเจา้

โกนาคมโน ทางทิศใต ้, พระพุทธเจา้กกุสนัโธ ทางทิศ

ตะวนัออกและพระพุทธเจา้มหากสัสปะในทิศตะวนัตก 

เล่ากนัว่าสรา้งข้ึนโดยพระราชธิดาทัง้สี่องคข์องกษัตริย ์

มอญท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนา ไดส้รา้งพระพุทธรูปแทน

ตนเองและได้สาบานไวว้่าจะไม่ข้องแวะกบับุรุษเพศ 

ต่อมานอ้งสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบรกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จงึเกดิอาเพศฟ้าผ่าพระพทุธรูปท่ีแทนตวัของนอ้งสาวคน

สุดทอ้งพงัทลายลงมา จนตอ้งมีการบูรณะข้ึนมาใหม่ใหเ้หมือนเดิม ตามท่ีเหน็ในปจัจุบนั 

น า ท่ านชม พระราชวังบุ เ ร งนอง  และ  บัลล ังก ์ผ้ึ ง 

(KanbawzaThardi Palace) ซึ่ ง เ พิ่ ง เ ริ่ ม ขุ ด ค้น แ ล ะ

บูรณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี พ.ศ. 2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงั

หลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน้ีเป็น

ท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญ

ว่าเป็น ผู ้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของพระนาง

สุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร ัง้ตอ้ง

ตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่



 
 
 
 

ปจัจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ 

ข้ึนมาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [ม้ือท่ี 1] เมนูพิเศษ กุง้แม่น ำ้เผำตวัใหญ่ท่ำนละ 1 ตวั 

บ่าย น าท่านนมสัการ  พระธาตุมุเตา หรือเจดียช์เวมอดอว ์เป็น 1 ใน 5 มหาเจดียส์ าคญัของประเทศพม่า โดยถือเป็นเจดีย์

คู่บา้นคู่เมืองของหงสาวดี หรือเมืองพะโค มีความเก่าแก่ยาวนานกว่า 1 ,000 ปี และเช่ือกนัว่าภายในตวัเจดียเ์ป็นท่ี

ประดิษฐานของพระบรมสารริกธาตใุนสว่นของพระเกศาและพระทนต ์ตัง้อยู่ในเมืองพะโค ประเทศพม่า 

โดยวิธีการอธิษฐานขอพร ใหเ้อามือและหน้าผากแตะไปท่ีพระธาตุองคเ์ดิมท่ีหกั และอธิษฐาน สิ่งท่ีขอก็จะสมัฤทธ์ิผล

นัน่เอง นิยมขอพรเพื่อ ความเป็นสริิมงคลเปรียบเหมือนการค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองย่ิงข้ึนไป และชยัชนะต่อศตัรูทัง้ปวง 

 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง สถานท่ี

ส าคญัทางประวติัศาสตร ์

น าท่านเดินทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 1 ชัว่โมง กจ็ะถงึ ค้ิมปูนแคม้ป์ ซึ่งเป็นจุดส าหรบัท าการ

เปลี่ยนเป็น รถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทาง

จากคิมปูนแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง 



 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel , Yoe Yoe Lay Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะข้ึนอนิทรแ์ขวนไดแ้ค่คร ัง้เดียว 

น าท่านนมสัการ เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอนิทรแ์ขวน (Kyaikhtiyo Pagoda) เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั “ไจที้

โย” (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญ ซึ่งมีหมายความว่า “หนิรูปหวัฤๅษี” นับเป็นสิ่งศกัด์ิสทิธ์ิ 1 ใน 5 ท่ีชาวเมียนม่าร ์นิยมไป

นมสัการโดยเฉพาะผูท่ี้เกิดในปีจอ ชาวเมียนมารมี์ความเช่ือว่าพระอนิทรท์รงแขวนกอ้นหนิใหญ่รองรบัพระบรมธาตุเอาไว ้

คนไทยเลยเรียกกนัว่า พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [ม้ือท่ี 2] จากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียป์ระตู

เหล็กท่ีจะเปิดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ี

น้นัมีความเย็นมาก 

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตอุนิทรแ์ขวน สรา้งเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรบันักท่องเท่ียวท่ีข้ึนไปกราบ 

นมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวน โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุง้และมีโรงแรมจ ากดั แต่ไดเ้รื่องความสะดวก 

จากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหอ้งพดัลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลอืกหรือรีเควสโรงแรมได ้



 
 
 
 

วนัที่สองของการเดินทาง พระธาตุอนิแขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลยีว – ย่างกุง้ – ตลาดสกอ๊ต – เจดียโ์บตะทาวน์ 

– เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดียช์เวดากอง   อาหาร เชา้/กลางวนั/เย็น                                                                                                                                    

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินทรแ์ขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบั ส าหรบั

อาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซื้ อไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริ่มตน้ชุดละ 3,000-10,000 จา๊ตดอกไมธู้ปเทียน

เริม่ตน้ชุดละ 2,000 จา๊ต ท าบญุตามอธัยาศยั 

06.30 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [ม้ือท่ี 3] 

07.30 น. เดินทางกลบั เปลี่ยนนั ่งรถบรรทุกหกลอ้ถึงคิมปูน

แคม้ป์เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ เดินทางสู่ เมือง

หงสาวดี 

จากนั้นน าท่านนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว 

( ShewThalyang Buddha) ก ร า บ น มั ส ก า ร

พระพทุธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบ

ของมอญ ในปีพ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของ

ชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด

ของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [ม้ือท่ี 4] เมนูพิเศษ กุง้แม่น ำ้เผำตวัใหญ่ท่ำนละ 1 ตวั 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต (Scott Market) หรือ ตลาดโบโจก๊อองซาน สถานท่ีช็อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดใน

ประเทศพม่า เป็นแหล่งศูนยร์วมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดท่ีมีสินคา้หลากหลายมาก ตัง้แต่อาหารนานาชนิด เสื้อผา้  

ของท่ีระลึกต่างๆ เครื่องเงนิ, อญัมณี , ไมแ้กะสลกัพระพทุธรูปเทวรูปท่ีท าดว้ยไมจ้นัทน์, เครื่องแกะสลกั, เครื่องลงรกัปิด

ทองต่างๆ, ถว้ยชามกงัไสจีนโบราณ, โคมไฟแกว้ 

และแจกนัเจยีระไนโบราณ, นาฬกิาขอ้มือเก่า, ผา้

ไหมลายต่างๆ ไปจนถงึบรรดาว่านต่างๆ เช่น ว่าน

หงสาวดี ภาพวาดสีน ้ ามนัรูปทิวทศัน์ของพม่า, 

สนิคา้จากชนกลุ่มนอ้ย ฯลฯ 

จากนั้นน าท่านชม เจดียโ์บตะทาวน์ สรา้งโดย

ทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์



 
 
 
 

อินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องคแ์ละพบพระพุทธรูปทองเงนิส า ริด 700 องคภ์ายในเจดียท่ี์ประดบั

ดว้ยกระเบ้ืองสสีนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ใหท่้านไดข้อพร นัตโบโบยี หรือ เทพทนัใจ 

และ อะมาดอวเ์มียะ หรือ เทพกระซิบ  

 

จากนั้นน าท่านนมสัการ พระมหาธาตุเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เป็นเจดียท่ี์อยู่คู่บา้นคู่เมืองของชาวพม่า 

เป็นเจดียท่ี์มีความโดดเด่นมากในย่างกุง้ซึ่งความหมายของช่ือเจดียน้ี์ ค าว่า ชเว แปลว่า "ทองค า" เเละ ชเวดากอง เเปล

ว่า "เจดียท์องแห่งเมืองดากอง" เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอนัดบัเเรกในการเดินทางไปพม่า คือตอ้งไปเยี่ยมชมสกัการะเจดียช์

เวดากอง โดยเจดียน้ี์ถูกสรา้งมาเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปี ชาวพม่าเช่ือว่า เป็นสถานท่ีบรรจุพระเกศาธาตจุ านวน 8 เสน้ 

ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ และเครื่องอฐับริขาร ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ในอดีตอกี 3 พระองค ์

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

วนัเกดิ อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุกลางวนั พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สญัลกัษณ ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [ม้ือท่ี 5]  บุฟเฟ่ต ์HOT POT (Myanmar Shabushi) 

ท่ีพกั ZEALAX HOTEL ระดบั 5 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

 หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง สนามบินมิงกาลาดง – สนามบินดอนเมือง    อาหาร เชา้[Set Box]/-/-                                                                                                                               

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบ SET BOX [ม้ือท่ี 6] 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางเขา้สูส่นามบินมิงกาลาดง 

08.45 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอรเ์อชีย เที่ยวบิน FD252 

10.30 น. เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้มื 

 

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

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิ่ม 

28-30 ตลุาคม 2565 13,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 

 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอรต์ตวัจริง (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน) 

2. ผูท่ี้เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารขอ้มูลรบัรองการไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควิด 

19 ครบ 2เข็ม ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพรอ้ม) (โดยผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมเอกสาร) 

 



 
 
 
 

►เงื่อนไขและขัน้ตอนส าหรบัการเดินทางเขา้พม่า 

1. เตรียมพาสปอรต์ตวัจริง (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน) 

2. E-visa วีซ่าท่องเที่ยวส าหรบัเดินทางเขา้พม่า 

3. ประกนัการเดินทางท่ีใชบ้ริษทัของประเทศพม่าเท่านั้น 

4. เอกสารการฉีดวคัซีนจากแอปหมอพรอ้ม (ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมเอกสาร) 

5. เอกสารการจองโรงแรมท่ีพม่า (ทางบริษทัจดัเตรียมให)้ 

6. เอกสารตัว๋เครื่องบินไปกลบั (ทางบริษทัจดัเตรียมให)้ 

7. กรอกเอกสารแถลงเกี่ยวกบัสุขภาพ (health declaration form) (รบัเอกสาร ณ เคาทเ์ตอรส์นามบิน) 

8. กรอกใบเขา้-ออกเมือง (arrival & departure cards) (รบัเอกสารและกรอกบนเคร่ือง) 

 

►วคัซีนท่ียอมรบัใหเ้ดินทางเขา้ประเทศพม่าได ้รายละเอยีดดงัน้ี 

ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัซีนท่ียอมรบัโดยกระทรวงสาธารณสุข (MOH) 2 เข็มข้ึนไป 14 วนัก่อนเดินทาง 

เด็กอายุต า่กว่า 12ปี ท่ีไดร้บัวคัซีนไม่ครบโดสสามารถเดินทางกบัผูป้กครองท่ีฉีดวคัซีนครบไดห้รือ กรณีเด็กอายุ 6-12 ปี ไดร้บัวคัซีน 

ไม่ครบโดสเดินทางเองล าพงัโดยไม่มีผูป้กครอง ใหแ้สดงผล RT-PCR ผลตรวจเป็นลบภายใน 48 ชม. ก่อนเดินทางถงึประเทศพม่า 

1. CoronaVac (Sinovac Biotech) 

2. AstraZeneca or Covishield 

3. Pfizer-BioTechCOVID-19 or Comirnaty 

4. Jassen หรือ Johnson & Johnson 

5. Moderna 

6. Sinopharm หรือ COVILO 

7. Sputnik V 

8. Sputnik Light 

9. Covaxin 

10. Myancopharm 

11. Nuvaxovid 

12. COVOVAX 

13. CorBEvax 

 

 

 

 



 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ (ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถ Upgradeท่ี

นัง่เป็นBusiness Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวนัได)้ 

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP(3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีค่าใชจ้่ายพกัเด่ียวเพิ่ม)กรณี

หอ้งพกัในเมืองท่ีระบไุวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟรต่์างๆ บริษทัขอจดัท่ีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20กโิลกรมั ถอืข้ึนเคร่ืองได ้7 กโิลกรมัและค่าประกนัวินาศภยั

เคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

7. ค่าประกนัอบุติัเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไวท้ ัง้น้ีย่อม

อยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไปค่าภาษี 

8. สนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร ์

9. ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

2. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

3. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

5. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่านส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

8. ค่าวีซ่าพม่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ประเทศพม่า) 2,000 บาท (รายละเอียดของวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได ้ตามประกาศของ

ประเทศพม่า และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงนิ) 

9. ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถงึประเทศพม่าค่าตรวจ 15,000 จา๊ด หรือประมาณ 300 บาท 

10. ค่าประกนั Myanmar Insurance โดยแบ่งตามช่วงอายุ (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงนิ) 

อายุ 1-60 ปี 50 USD หรือประมาณ 1,800 บาท/ท่าน 

อายุ 61-75 ปี 75 USD หรือประมาณ 2,700 บาท/ท่าน 

อายุ 75 ปี ข้ึนไป 100 USD มีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 3,600 บาท/ท่าน 



 
 
 
 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

การเดินทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมีจ านวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 

• จะสง่จอยน์ทวัรก์บับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

• หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั 

• หรือขอสงวนสทิธิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทางบริษทัจะ

ท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

 

ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ทัง้สิ้น 

 

การจองทวัรแ์ละช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 8,000บาท และ ค่าบริการวีซ่า 2,000 รวม 10,000 บาท + ช าระค่าประกนัการเดินทางตามช่วงอายุ 

2. ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกลว้นัเดินทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร ์

สว่นท่ีเหลอืตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้า

หนังสือเดินทางตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

➢ ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง 

➢ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง(ถา้มี) 

➢ ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยึดเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษทัฯ และ

เม่ือท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆทัง้หมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 



 
 
 
 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. 6เม่ือท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ

ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ 

ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย่ืนวีซ่าพม่าออนไลน ์

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มูลใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

 

เมื่อท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร ์และช าระเงนิมดัจ าค่าทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

• กรุณาสง่แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรบัยื่นวีซ่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์ พรอ้มจดัสง่ใหก้บับริษทัฯทนัที!!หากด าเนินการ

ล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบทกุกรณี 

• กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน 

 

เอกสารเพิ่มเติมที่ใชใ้นการท า E-VISA ท่องเที่ยวของประเทศพม่าใชเ้วลาประมาณ 7-10 วนั ก่อนออกเดินทาง 

1. ไฟลภ์าพแสกนหนา้พาสปอรต์ (ก่อนหมดอายุมากกว่า 6 เดือน) หา้มถ่ายจากมือถอื **สแกนส ีและ เป็นไฟล ์PDF เท่านั้น** 

2. ไฟลภ์าพถ่ายสี ขนาด (4.6 cm X 3.8 cm) ถ่ายภาพหน้าตรง ท่ีถ่ายภายใน 3 เดือน แต่งการสุภาพ ไม่สวมใส่แว่น หรือ

เคร่ืองประดบัต่างๆ ท่ีบดบงัใบหนา้ ไม่ย้ิมเหน็ฟัน เกบ็ผมใหเ้รียบรอ้ย พื้นหลงัสขีาวเท่านั้น 1 รูป  

เอกสารการฉีดวคัซีน ครบ 2 เข็ม จากแอปหมอพรอ้ม 

3. กรอกแบบฟอรม์ท่ีทางบริษทัจดัสง่ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ขอ้มูลส าคญัส าหรบักรอกประกนัเมียนมาออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น** 

*** กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ขอ้มูลผูร้บัผลประโยชน์ในการท าประกนัของบริษทัเมียนมา 

 

ค าน าหนา้ : นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย  เด็กหญิง 

TITLE :  MR.  MRS.  MS.  MSTR.  MISS 

ช่ือ / NAME : …………………………………………………………………….… 

นามสกลุ / SURNAME : ……………………………………..……………………………….. 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................................. 

ความสมัพนัธ ์............................................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ / MARITAL STATUS : แต่งงาน / MARRIED  โสด / UN MARRIED  หย่ารา้ง / DIVORCE 

ศาสนา / RELIGION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู่ / ADDRESS : ……………………….. หมู่ท่ี ……………. ตรอก/ซอย ……………………………………. หมู่บา้น ……………………………………………… 

ต าบล/แขวง ……………………………………… อ าเภอ/เขต ………………………………. จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………  

เบอรมื์อถอื ………………………………………………………………………… อเีมลล…์………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น / ADDRESS: …………………… หมู่ท่ี ……… ตรอก/ซอย …………………………… หมู่บา้น …………………………………………… 

ต าบล/แขวง …………………………………… อ าเภอ/เขต …………………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์………………… 

เบอรมื์อถอื …………………………………………………………………………… 

อเีมลล ์………………………………………………………………………………… 

หมายเหต:ุ หากจดัสง่เอกสารใหบ้ริษทัฯล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่าจากทางสถานทูต 

กรณีวีซ่าของท่านไม่ไดร้บัการอนุมติัหรืออนุมติัไม่ทนัตามก าหนดวนัเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบทกุกรณี 

 

 



 
 
 
 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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