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เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD) 
เทีย่วบนิ เสน้ทาง เวลาออก เวลาถงึ 
DD900 ดอนเมอืง - ยา่งกุง้ 06.30 07.30 
DD909 ยา่งกุง้ - ดอนเมอืง 21.15 23.10 

***เทีย่วบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสายการบนิเปน็ผูก้ าหนด*** 
 

วนัที ่ โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
อาหาร 

ทีพ่กั 
เชา้ กลางวนั เยน็ 

1 
พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) 

- เจดีย์ฮินตะกอง (เจ้าแม่นันครายง์) - 
พระธาตุอินทร์แขวน 

- √ √ 

KYAIKHTO HOTEL /  
YOE YOE LAY HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ้ปุ้น (วัดพระสี่ทิศ) -   
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

√ √ √ 

GRAND UNITED 
HOTEL / 

HOTEL STADIUM 
หรือเทียบเท่า 

3 เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดส
ก็อต - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตจี  

√ √ -   

 

ก าหนดการเดนิทาง 
วันแรก สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิยา่งกุ้ง - หงสาวด ี- พระราชวงับเุรงนอง - เจดียช์เวมอวด์อว ์หรอื พระธาตมุเุตา  -

เจดยี์ฮนิตะกอง (เจา้แมน่นัครายง ์หรอื นางพญาควายมอญ ) - พระธาตอุนิทรแ์ขวน                                  (-/L/D) 
03.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการ

บิน NOK AIR (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
 **หมายเหตุ : เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทตั๋วกรุ๊ป ระบบจะไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน 

ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินก าหนด** 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายการบนิ NOK AIR (DD) เที่ยวบินที ่DD900 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง ประเทศพม่า (ย่างกุ้ง) จากนั้นน าทุกท่านตรวจ ATK ภายใน
สนามบิน เมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า ค่าตรวจ  15,000 จ๊าด หรือประมาณ 300 บาท (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ 
ATK) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) กรุณาปรับ
นาฬิกาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพะโค หรือ เมืองหงสาวดี เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
กรุงย่างกุ้ง ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพม่า และมอญ ยังเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญ
โบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
 



VWMMR32DD2 กด LIKE MYANMAR 3 วนั 2 คืน BY DD ไปเชา้ กลบัค ่า OCT-MAR 23 

จากนั้นน าชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญ
ว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็น
เชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทาง
ประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร    
 

 
 
จากนั้นน าชม เจดีย์ชเวมอดอร ์มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับชื่อ พระธาตุมุเตา แปลว่า “จมูกร้อน”  
เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่กว่า 2,000 ปี  ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส าคัญสูงสุดของชาวพม่า เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลืน มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 เจดีย์ชเวมอดอเคยผ่าน
การพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. พ.ศ. 2473 ได้
ท าให้ปลียอดของเจดีย์หักพังลงมา แต่ชาวเมืองได้ร่วมใจช่วยกันบูรณะเจดีย์ชเวมอดอขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 
พร้อมด้วยความสูงถึง 374 ฟุต อย่างในปัจจุบัน 
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น าท่านชม เจดีย์ฮินตะกอง (HINTHA GON PAGODA) หรือวัดหงส์คู่ เอกลักษณ์
ของวัดคือรูปหงส์ตัวเมีย (HANSA ) เกาะอยู่บนหลังหงส์ตัวผู้ (HINTHA) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ท าให้สามารถมองเห็นวิว
พระธาตุมุเตาได้จากระยะไกล สักการะขอพร นางพญาควายมอญ หรือ ชาวพม่า
เรียกว่า “พะโคแหม่ด่อนัต”  ชาวมอญเรียกว่า “มิอะแหน่งโกล่ง” แห่งเมืองหงสาวดี 
ชาวพม่านับถือในฐานะนัตที่ส าคัญมากที่สุดตนหนึ่ง ปัจจุบันนิยบูชาด้วย ได้แก่ 
มะพร้าว กล้วย หมาก เมี่ยง บุหรี่ ธูป เทียน ดอกไม้ ใบหว้า และฉัตรธง  

 

เที่ยง         รบัประทานอาหารกลางวนั **เมนพูเิศษ!! กุง้แมน่้ าเผาทา่นละ 1 ตวั 
 

เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้าม
ผ่านชมแม่น้ าสะโตงสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน นับเป็น1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่
ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจ าปีจอ พระธาตุอินทร์แขวน คือ เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ่ สูง 5.5 
เมตร อยู่เหนือระดับน้ าทะเล 3,615 ฟุต ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลก  ใช้เวลา
เดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซึ่งเป็นจุดส าหรับท าการเปลี่ยนรถเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถ
ประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) (ใช้เวลาเดินทางจากคิ้มปูนแคมป์ถึงยอดเขา
ประมาณ 1 ชั่วโมง) ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดให้
ส าหรับสุภาพบุรุษ เข้าไปปิดทององค์เจดีย์ เปิดถึงเวลา 21.00 น.  

**เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน แนะน าใหท้า่นแยกกระเปา๋สมัภาระขนาดเลก็ส าหรบั 1 คนื 
เนือ่งจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบแบกสมัภาระขึน้ไปดา้นบน ซึ่งจะมีคา่ใชจ้า่ยตามขนาดกระเปา๋ เริม่ตน้ที ่1,000 จา๊ต 

(ทัง้นีก้ารใชบ้รกิารขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง)** 
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เย็น         รับประทานอาหารเย็น  

 ที่พัก  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 
** โรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน สร้างขึ้นเพือ่รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุ ซึ่งจะไม่ไดม้ี
ความหรูหรา เท่าโรงแรมในตัวเมืองย่างกุ้ง เนื่องด้วยมโีรงแรมจ ากัด บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม (บนเขามีอากาศ
เย็นสบาย) แต่การได้พกัโรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวนจะมีความสะดวกในการเดินทางในไปนมัสการองค์พระธาตุ 
** 
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วันที่สอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ้ปุ้น - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง             (B/L/D) 

05.00 น. ช่วงเช้า ส าหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตร สามารถซื้อได้โดยมีร้านค้าจ าหน่าย อยู่ที่ชุดละประมาณ 3,000-10,000 จ๊าต 
และดอกไม้ธูปเทียนชุดละ 2,000 จ๊าต ท่านสามารถเลือกท าบุญได้ตามอัธยาศัย 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา นัง่รถบรรทกุหกลอ้ถงึคิ้มปนูแคม้ป์ และเปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวด ี
จากนั้นน าท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (SHEWTHALYANG BUDDHA) กราบนมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
ทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร 

 

 
 

เที่ยง         รบัประทานอาหารกลางวนั **เมนพูเิศษ!! กุง้แมน่้ าเผาทา่นละ 1 ตวั 

น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (KYAIK PUN BUDDHA) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 
เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าใน
อดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธา
สูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต สมควรแก่เวลาน าเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง 
 



VWMMR32DD2 กด LIKE MYANMAR 3 วนั 2 คืน BY DD ไปเชา้ กลบัค ่า OCT-MAR 23 

 
 

จากนั้นน าชม  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสิงคุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยค าว่า "ชเว" 
หมายถึง ทอง, "ดากอง" ภาษามอญเรียกชื่อว่า ตะเกิง คือชื่อดั้งเดิมของเมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุ
พระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น ยอดสุดขององค์เจดีย์บริเวณลูกแก้วหรือหยาดน้ าค้างประดับ
ด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ และเพชร 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ดและเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต เพื่อรับ
ล าแสงแรกและล าแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์  ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง ตาม
ต านาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 6–10 โดยชาวมอญ ตามต านานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อค้า 2 คนคือ ตปุสสะและภัลลิกะ จากตอน
เหนือของเนินเขาสิงคุตระ ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศาให้พ่อค้าทั้งสองมา 8 เส้น พ่อค้าทั้ง
สองกลับมายังพม่าและได้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องถิ่น พระราชาโอะกะลาปะ ในการประดิษฐานพระเกศา
ธาตุบริเวณเนินเขาสิงคุตระ 
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***ส าหรับวิธีการขอพรนั้น ให้ยกมือขอพรตามที่เราต้องการก่อน แล้วค่อยตักน้ ารดที่พระพุทธรูปประจ าวันเกิด จากนั้นก็รดที่
เทวดาทีย่ืนอยู่ดา้นหลงัองค์พระพทุธรปู แล้วต่อด้วยรดที่สตัว์ประจ าวันเกิด โดยให้รดน้ าจ านวนขนัตามอายุของเราเอง  แล้วบวก
เพิ่มไปอีก 1 ขันเพื่อการถือเคล็ดให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต*** 
 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วันทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมัง กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตัง ธาตโุย ธสัสะต ิทตฺิยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 
ธสัสะต ิตติยงั กสัสปงั พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุัง โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ 

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชัยชนะและความส าเรจ็ *** 

วันเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ 
(กลางวนั) 

พธุ 
(กลางคนื) 

พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว์
สญัลกัษณ ์

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 
 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น **เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง 

 ที่พัก  GRAND UNITED HOTEL หรือ HOTEL STADIUM หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม เจดีย์โบตาทาวน์ + เทพทันใจ + เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี (พระนอนตาหวาน) -  
วัดหงาทัตจี                                                                                                                         (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมื่อ 
2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสัน
งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ 

จากนั้นพาท่านขอพร พระเทพทันใจ เป็นเทพที่รักษาองค์
พระบรมเกศาธาตุที่เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ซึ่งตาม
ต านานพระไตรปิฎกเล่าว่า ก่อนที่ชาวรามันทั้ง 8 จะเข้าไป
นมัสการพระพุทธเจ้า ได้มีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งเคยเกิดเป็น
ญาติของชาวรามัญกลุ่มนี้ ได้ชี้นิ้วไปยังทิศที่พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสรู้ซึ่งจุดนี้จึงเป็นต านานในการสร้างเทวรูปเป็น “เทพ
ทันใจ” ยื่นชี้นิ้ว ไปทางพระบรมสารีริกธาตุ ในเจดีย์ชเวดา
กองนั่นเอง และ “เทพทันใจ” ยังคง จัดได้ว่าที่พึ่งทางใจของ
คนไทย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ นักการเมือง ดารา ศิลปิน นักร้องหรือคนทั่วไปนับถือกันเป็นจ านวนมาก หรือ แม้กระทั้ง
พ่อค้าแม่ขายจะนิยมกันมาก เพราะเชื่อกันว่าเมื่อได้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้สมหวังรวดเร็วทันใจทุกที ชื่อว่า เทพ
ทันใจ จึงเป็นค าที่ติดปาก และคนไทยเป็นคนตั้ง ซึ่งตามชื่อจริงๆ แล้วก็คือชื่อ “นัตโบโบยี” ที่ชาวพม่ารู้จัก เป็นที่
เคารพมาตั้งแต่ สมัยโบราณ 

จากนั้นน าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะเทพ
กระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านาน กล่าวว่า 
นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ  ศาสนาอย่าง
แรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อ  สิ้นชี วิตไป
กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานาน แล้ว การ
ขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ ยิน การ
บูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้และ ผลไม้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบยกอองซาน สร้างโดย นายสก๊อต ชาวอังกฤษ ตลาดสก๊อต 
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันหลายหลัง มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด  เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี, เครื่องแกะสลัก,  ผ้าไหมลายต่างๆ, สินค้าจากชนกลุ่มน้อย ฯลฯ  

เที่ยง         รบัประทานอาหารกลางวนั **เมนพูเิศษ!! HOT POT & BBQ BUFFET 
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น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความ
สูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้
เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้อนยิ้มดวงตาท าจากลูกแก้ว ที่สั่งผลิต
จากต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนาม อีกชื่อคือ “ พระ
ตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบด้วยรูป มงคล 108 ประการ ที่
แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริง และตรงชายประดับด้วยอัญมณี
แวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า 

 
จากนั้นน าชม วัดหงาทัตจี มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบ
ฉบับของพม่า ประชาชนมานิยมกราบไหว้ โดยผู้ชายพระพม่า
จะกราบไหว้พระแบบนั่งยองๆ ส่วนผู้หญิงจะนั่งขัดสมาธิลง
กับพื้น ที่นี่จะมีพระพุทธรูปปรางค์สมาธิ แบบศิปะของพม่า มี
ความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น 

เยน็        อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.15 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK AIR เที่ยวบิน
ที่ DD909 

23.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........ 
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หมายเหตุ : เที่ยวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหาร
เวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไมส่ามารถเปน็ไปตามโปรแกรมทีก่ าหนดได้เนือ่งจากสภาวะอากาศหรอื
สภาพการจราจรในแต่ละสถานทีน่ัน้ๆ โดยทางตวัแทนบรษิทัฯ จะจัดเปน็รายการหรอืพาหนะอืน่แทนและจะค านงึถงึความปลอดภยั
และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ราคา/ทา่น พกัเดีย่ว ไฟลท์เดนิทาง 

21-23 ตุลาคม 2565 10,888 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

02-04 ธนัวาคม 2565 11,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

04-06 ธนัวาคม 2565 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

09-11 ธนัวาคม 2565 11,888 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

11-13 ธนัวาคม 2565 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

23-25 ธนัวาคม 2565 10,555 4,500 DD900 DMK-RGN 06.30-
07.30 
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DD909 RGN-DMK 21.15-
23.10 

30 ธนัวาคม - 01 มกราคม 2566 13,333 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

01-03 มกราคม 2566 13,333 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

13-15 มกราคม 2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

27-29 มกราคม 2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

03-05 กุมภาพนัธ ์2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

10-12 กุมภาพนัธ ์2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

17-19 กุมภาพนัธ ์2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 
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24-26 กุมภาพนัธ ์2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

03-05 มีนาคม 2566 11,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

10-12 มีนาคม 2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

17-19 มีนาคม 2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-

07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-

23.10 

โปรแกรมทวัร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ  

ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลบั  

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน **กรณชีาวต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 
  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน  

*ค่าทปิช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**  ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท/ท่าน/วัน 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน  จึงท าให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA 
BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก 
  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  )เง่ือนไขตามกรมธรรม์(   
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อน
การใช้บริการ) 

 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทปิคนขบัรถและมัคคุเทศกท์้องถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง  

ในส่วนหวัหนา้ทัวร์ แลว้แต่ความพงึพอใจของทา่น (ไมร่วมอยู่ในคา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขบัรถ)  
ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท/ทา่น/วนั **ไมไ่ดบ้งัคบั**   

 ค่าภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
 ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง 
 ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางไปถึงที่ประเทศเมียนม่า ท่านละ 15,000 จ๊าต  
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเมียนมาเป็นแบบ E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (ใช้เวลาในการยื่น 7-10 วันก่อนเดินทาง ไม่นับรวมเสาร์ 

อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)           ***เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศเมียนมา*** 
 ค่าประกันเดินทาง MYANMAR INSURANCE (ราคาแตกต่างกันตามช่วงอายุ) 
           -  อายุ 1-60 ปี ค่าประกัน ท่านละ 2,000 บาท 
           -  อายุ 61-75 ปี ค่าประกัน ท่านละ 2,800 บาท 
           -  อายุ 75 ปีขึ้นไป ค่าประกัน ท่านละ 3,700 บาท 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียก
ตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 8,000 บาท และ ค่าประกันเดินทาง MYANMAR INSURANCE (ราคา
แตกต่างกันตามช่วงอายุ) และ ค่า E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของประเทศเมียนมา) 
พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดย
อัตโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่า
ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

การยกเลกิ 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต ่
1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วันท าการ (ไม่นับ

ละรวมเสาร์ อาทิตย์ แ วันหยุดราชการ) 
2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป
แล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบ
ล่วงหน้า 15 วันก่อนวนัท าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  +ส่วนต่างของภาษีน้ า มันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า ก่อนเดินทาง 7 วันท าการ 
(ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ) 
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หมายเหต ุ
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหาร

บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็

ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น )WHEELCHAIR(, เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของชั่วโมงติดต่อกัน 
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

15. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทั้งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
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เอกสารที่ต้องใช้ในการย่ืนขอ E-VISA และประกนัการเดนิทาง 
ส าหรับท่องเที่ยวประเทศเมยีนมา (ใช้ระยะเวลาในการย่ืนวซ่ีา 7-10 วนัท าการ) 

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีทีช่ัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด (4.6 CM X 3.8 CM)  พื้นหลังสขีาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 1 รูป  
หนา้ตรง ไมย่ิม้หา้มเหน็ฟนั ไมเ่บลอ ไมใ่สเ่ครือ่งประดบั เกบ็ผมให้เรยีบรอ้ย โชวใ์บหนา้ชดัเจน 
➢ เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส 2 เข็ม ขึ้นไป  (วัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเดินทางไปต่างประเทศ) 
➢ ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ในการท าประกันของบริษัทเมียนมา 

ตวัอยา่งเอกสาร *สแกนส ีและ เปน็ไฟล ์PDF เท่าน้ัน** * 

 
 

 
 
 

**การพจิารณาขึน้อยู่กบัทางสถานฑูต ในกรณวีซ่ีา ของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศเมียนมา 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณ*ี* 
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กรุณากรอก ข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกประกนัเมยีนมาออนไลน์ 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน **  

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 
ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ในการท าประกนัของบริษัทเมียนมา 

ค ำน ำหนำ้ :  นำย   นำง   นำงสำว  เด็กชำย   เด็กหญิง 

TITLE:   MR.   MRS.   MS.   MSTR.  MISS 

ช่ือ-นำมสกุล /NAME- SURNAME (ตำมหนำ้พำสปอร์ต) :………………………………………. ……………………………… 

วนั/เดือน/ปีเกิด...................................................เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน .................................................................................. 

ควำมสัมพนัธ์กบัผูท้  ำประกนั............................................................................................................................................................ 

สถำนะภำพ/ MARITAL STATUS :  แต่งงำน/ MARRIED            โสด/ UN MARRIED   หยำ่ร้ำง/DIVORCE 

ศำสนำ RELIGION : ……………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยูปั่จจุบนั /ADDRESS :……………....หมู่ท่ี…….ตรอก/ซอย……..................................หมู่บำ้น……........................………… 

ต ำบล/แขวง……………….......................................อ ำเภอ/เขต…………................………….จงัหวดั…………......……………

รหสัไปรษณีย ์…………......…เบอร์มือถือ……………...................……อีเมลล…์…………………...................……………….... 

ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น/ ADDRESS :………....หมู่ท่ี…….ตรอก/ซอย……................................หมู่บำ้น……...................………… 

ต ำบล/แขวง……………….....................อ ำเภอ/เขต…………........………….จงัหวดั………….....………รหสัไปรษณีย ์.........… 

 

ขอ้ควรระวัง    
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้าประเทศ กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกับทางบริษัททัวร์ ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  

การทอ่งเทีย่วเทา่นั้น ค่าทัวร์ที่ช าระกบัผูจ้ัด เป็นการช าระขาดกอ่นเดนิทางและผูจ้ัดไดช้ าระตอ่ใหก้บัรับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงค์เพือ่
ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน   ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการประเทศไทยและประเทศ)
พม่าทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล**  
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดินทาง  

พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา  

ต้องมีจดหมายยนิยอมจากบิดา มารดาให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศด้วย 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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