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เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-
เจดีย์ชเวดากอง  

   

วันที่ 2 
 
 

ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-พระงาทัตจี-
สนามบินมิงกาลาดง 

   

 

อตัราคา่บรกิาร (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ) 

เดนิทางจำนวน พักโรงแรมระดบั 3ดาว 
Grand United Hotel  

พักโรงแรมระดบั 4ดาว 
Jasmine Palace Hotel 

พักโรงแรมระดบั 5ดาว 
Pan Pacific Hotel 

2-3 ท่าน 8,900 บาท/ท่าน 9,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 
4-5 ท่าน 8,600 บาท/ท่าน 9,600 บาท/ท่าน 10,600 บาท/ท่าน 
6-7 ท่าน 8,200 บาท/ท่าน  9,200 บาท/ท่าน 10,200 บาท/ท่าน 
8-9 ท่าน 7,900 บาท /ท่าน  8,900 บาท/ท่าน 9,900 บาท/ท่าน 

พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,500 บาท  1,900 บาท 2,500 บาท  

           เร ิม่ตน้ 

8,900 
บาท/ทา่น 

 

   แพ็กเกจ พม่า  
 มูเตลู อูวะ อ๊ะ อ๊ะ อาวะ อ้าว อ้าว อ้าว..   

   ย่างกุ้ง หงสา 2วัน 1คืน  
 

1 คืน รถน าเทีย่ว   4 ม้ือ 

 

ไกด์ท้องถ่ิน(พูดไทย) 
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วันแรก     ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง  
07.15 น. รับท่าน ณ สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า (โดยไกด์ท้องถิ่น)   
 หมายเหตุ : แพ็กเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เที่ยวบินแนะนำที่เหมาะสม DD900 DMK-RGN 06.30-07.15  
  เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 

400 ป ีอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง 
 สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์

แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุ
เตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซ่ึง
ครั้งก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึก
ของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็น
กษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย 
และเม่ือครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง
สุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจาก
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง ทำให้ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมี
ต่อเจดีย์องค์นี ้จึงได้ทำการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกท่ี
สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน  ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และ
สามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง
ยิ่งขึ้นไป 

 ชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพ่ือ
ใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ 
ป ีพ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวัง
เดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัว
ประกัน มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดิน 
รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรง
นองขึ้นมาใหม ่โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระ
ตำหนักที่ประทบับรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ใช้
ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารอาหาร (ม้ือที่1)  
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 ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมาร
วิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่ง
โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ 
ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศ
ใต)้, พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศ
ตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพ่ีน้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา
สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษ
เพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะ
ใหม่ทำให้พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงามแตกต่างไปจาก
องค์อ่ืนๆ 
 
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่ที่มี
พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็น
ที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่
งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร 
 

 นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็น
สง่าอยู่กลางเมือง
ย่างกุ้ง มีความสูง 
109 เมตร ประดับ
ด้วยเพชร 544 เม็ด 
ทับทิม นิล และ
บุษราคัมอีก 2,317 
เม็ด  มหาเจดีย์ชเว
ดากองมีทองคำโอบ
หุ้มอยู่น้ำหนักถึง 

1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคำท่ีใช้ในการก่อสร้าง
และซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐาน
พระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็น
พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีท้ังผู้คนชาวพม่า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่า
อัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศท่ีทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่
เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตรคารอาหาร (ม้ือที่2) 
ที่พัก  โรงแรมเมืองย่างกุ้ง  
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วันที่สอง ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-พระงาทัตจี-สนามบินมิงกาลาดง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3) 
 ท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda)  ซึ่งโบตะทาวน์ 

แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำ
พระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์
สำคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่าง
ใกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูป
ทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มี
ลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
พระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 
2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจาก
ระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 
พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และ
ด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซึ่งชาวพม่ารวมถึง
ชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสม
ปรารถนาทันใจ 
วิธีการสักการะ เทพทันใจ นำดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน 
กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัด
จะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านนำเงินเงินบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้ว
ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่
ขอไว้ 
เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เม๊ียะ ตามตำนานเล่าว่า เป็นธิดาของ
พญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่า
เคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอ่ืนได้
ยิน และนำน้ำนมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk 
Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและ
ดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อัน
ล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณ
ใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาท
มีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารอาหาร (ม้ือที่4)  
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 เดินทางสู่ วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์
ใหญ ่คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ 
เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลัก
ทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)  

เย็น  อิสระอาหารเย็น  
 ส่งท่านกลับสู ่สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า 
 หมายเหตุ : แพ็กเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เที่ยวบินแนะนำที่เหมาะสม  DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 
  

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตัว๋เครื่องบิน) 

เดินทางจำนวน พักโรงแรมระดับ 3ดาว 
Grand United Hotel  

พักโรงแรมระดับ 4ดาว 
Jasmine Palace Hotel 

พักโรงแรมระดับ 5ดาว 
Pan Pacific Hotel 

2-3 ท่าน 8,900 บาท/ท่าน 9,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 
4-5 ท่าน 8,600 บาท/ท่าน 9,600 บาท/ท่าน 10,600 บาท/ท่าน 
6-7 ท่าน 8,200 บาท/ท่าน  9,200 บาท/ท่าน 10,200 บาท/ท่าน 
8-9 ท่าน 7,900 บาท /ท่าน  8,900 บาท/ท่าน 9,900 บาท/ท่าน 

พกัเด่ียวช าระเพิ่ม 1,500 บาท  1,900 บาท 2,500 บาท  
 
 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
3. น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
5. ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ สายการบิน นกแอร์ (DD)  
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

5. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอ
เรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

7. ค่าตรวจ ATK ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษก่อนการเดินทางประมาณไม่เกิน 500 บาท 
8. ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศเมียนมา ท่านละ 15,000 จ้าด / หรือ 300 บาท 
9. ค่าประกันพม่า Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกัน 

- อายุ 1-60 ปี ค่าประกัน ท่านละ 2,000 บาท  
- อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ 2,800 บาท 
- อายุ 75 ปีขึ้นไป ค่าประกันท่านละ 3,700 บาท 

 
10. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ชำระเงินเต็มจำนวนค่าทัวร์ โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน

นับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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การยกเลิกการเดินทาง 
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

 

ข้อมูลสำคัญสำหรับกรอกประกันเมียนมาออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น *** 

 

ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ในการทำประกันของบริษัทเมียนมา 

 

คำนำหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง 

TITLE:          MR.  MRS.       MS.                  MSTR.            MISS 

 

ช่ือ/NAME:……………………………………….…นามสกุล/SURNAME:…………………………………….....วัน/เดือน/ปีเกิด....................................... 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน .................................................. ความสัมพันธ์.......................................................................................... 

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

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

ที่อยู่/ADDRESS  :………………..หมู่ที…่………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ตำบล/แขวง……………………………….… 

อำเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์………………………………….... 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ที…่…….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ตำบล/แขวง…………………..… 

อำเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอรม์ือถือ…………………อีเมลล…์…………………………..………. 
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หมายเหตุ : 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สำคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนดัหยดุงาน,

การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีที่เกดิเหตสุุดวสิัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบัตเิหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการ
ชำระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรดุจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษิัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจำกับสายการบินหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรดุ เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปัม๊ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การ
ประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออก
เมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนญุาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น 

14. กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีดอายุ
ครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เลม่น้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่าน
เอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

