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

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถานแห่งพม่า 3 วัน 2 คืน 
(พระธาตุอินทร์แขวน, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ชเวมอว์ดอว์) 

เดินทางโดยสายการบนินกแอร์ (DD) รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 20 กก. 

เที่ยวบิน เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง 

DD900 ดอนเมือง - ย่างกุ้ง 06.30 07.30 

DD909 ย่างกุ้ง - ดอนเมือง 21.15 23.10 
***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พิศษ กุ้งมังกร - เป้ดปักกิ่ง  

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว 
อาหาร 

ที่พัก 
เช้า กลางวัน เย็น 

1 
พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) - 
เจดีย์ฮินตะกอง (เจ้าแม่นันครายง์) - พระธาตุอินทร์แขวน 

- √ √ 
KYAIKHTO HOTEL /  
YOE YOE LAY HOTEL หรือ
เทียบเท่า 

2 
พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ้ปุ้น (วัดพระสี่ทิศ) -   
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

√ √ √ 
GRAND UNITED HOTEL / 
HOTEL STADIUM 
หรือเทียบเท่า 

3 
เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต - 
พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตจี  

√ √ -   
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ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500.- ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน (โปรดชำระท่ีสนามบินก่อนออกเดินทาง) 

ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน 
กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด 
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

ค่าตรวจ RT-PCR TEST หรือ ATK ก่อนเดินทาง 
ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงท่ีประเทศเมียนม่า ท่านละ 15,000 จ๊าต 

ค่าวีซ่าเข้าประเทศเมียน แบบ E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (ใช้เวลาในการยื่น 7-10 วันทำการก่อนเดินทาง ไม่นับรวม 
เสาร์ อาทิตย ์และวันหยุดราชการ) 

ค่าประกันเดินทาง MYANMAR INSURANCE ชำระเพิ่ม 2,000-3,700 บาท ต่อท่าน 
 

หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้
เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรือ  
               พระธาตุมุเตา  -เจดีย์ฮินตะกอง (เจ้าแม่นันครายง์ หรือ นางพญาควายมอญ ) - พระธาตุอินทร์แขวน (-/L/D)                               

03.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 
สายการบิน NOK AIR (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่าน 

 **หมายเหตุ : เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทตั๋วกรุ๊ป ระบบจะไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่ง
ติดกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีทางสายการบินกำหนด** 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน NOK AIR (DD) เที่ยวบินที่ DD900 
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง ประเทศพม่า (ย่างกุ้ง) จากนั้นนำทุกท่านตรวจ ATK ภายใน

สนามบิน เมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า ค่าตรวจ 15,000 จ๊าด หรือประมาณ 300 บาท (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ 
ATK) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) กรุณาปรับ
นาฬิกาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพะโค หรือ เมืองหงสาวดี เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
กรุงย่างกุ้ง ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพม่า และมอญ ยังเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญ
โบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
จากนั้นนำชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที ่ได้รับคำ
สรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้ง
ต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย 
ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร    
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จากนั้นนำชม เจดีย์ชเวมอดอร์ มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับชื่อ พระธาตุมุเตา แปลว่า “จมูก
ร้อน”  เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่กว่า 2,000 ปี  ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของ
มอญได้อย่างกลมกลืน มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 เจดีย์ชเวมอดอ
เคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. พ.ศ. 
2473 ได้ทำให้ปลียอดของเจดีย์หักพังลงมา แต่ชาวเมืองได้ร่วมใจช่วยกันบูรณะเจดีย์ชเวมอดอขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.
2497 พร้อมด้วยความสูงถึง 374 ฟุต อย่างในปัจจุบัน 
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นำท่านชม เจดีย์ฮินตะกอง (HINTHA GON PAGODA) หรือวัดหงส์คู ่ เอกลักษณ์
ของวัดคือรูปหงส์ตัวเมีย (HANSA ) เกาะอยู่บนหลังหงส์ตัวผู้  (HINTHA) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้สามารถมองเห็นวิว
พระธาตุมุเตาได้จากระยะไกล สักการะขอพร นางพญาควายมอญ หรือ ชาวพม่า
เรียกว่า “พะโคแหม่ด่อนัต”  ชาวมอญเรียกว่า “มิอะแหน่งโกล่ง” แห่งเมืองหงสาวดี 
ชาวพม่านับถือในฐานะนัตที่สำคัญมากที่สุดตนหนึ่ง ปัจจุบันนิยบูชาด้วย ได้แก่ 
มะพร้าว กล้วย หมาก เมี่ยง บุหรี่ ธูป เทียน ดอกไม้ ใบหว้า และฉัตรธง  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน **เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 
เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้าม
ผ่านชมแม่น้ำสะโตงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์
แขวน นับเป็น1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ พระธาตุอินทร์
แขวน คือ เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ ่สูง 5.5 เมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่าง
หมิ่นเหม่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลก ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำ
การเปลี่ยนรถเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) 
(ใช้เวลาเดินทางจากคิ้มปูนแคมป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง) ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระ
เจดีย์ได้ตลอดท้ังคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดให้สำหรับสุภาพบุรุษ เข้าไปปิดทององค์เจดีย์ เปิดถึงเวลา 21.00 น.  

**เพื่อความสะดวกในการเดินทางข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน แนะนำให้ท่านแยกกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสำหรับ 
1 คืน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระข้ึนไปด้านบน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 

1,000 จ๊าต (ทั้งนี้การใช้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เดินทาง)** 

 
เย็น         รับประทานอาหารเย็น  

 ที่พัก  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 
** โรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน สร้างข้ึนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุ ซึ่งจะ
ไม่ได้มีความหรูหรา เท่าโรงแรมในตัวเมืองย่างกุ้ง เนื่องด้วยมีโรงแรมจำกัด บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม (บน
เขามีอากาศเย็นสบาย) แต่การได้พักโรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวนจะมีความสะดวกในการเดินทางในไป
นมัสการองค์พระธาตุ ** 
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วันที่สอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ้ปุ้น - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง           (B/L/D) 

05.00 น. ช่วงเช้า สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตร สามารถซื้อได้โดยมีร้านค้าจำหน่าย อยู่ที่ชุดละประมาณ 3,000-10,000 จ๊าต 
และดอกไม้ธูปเทียนชุดละ 2,000 จ๊าต ท่านสามารถเลือกทำบุญได้ตามอัธยาศัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลา นั่งรถบรรทุกหกล้อถึงคิ้มปูนแค้มป์ และเปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี 
จากนั ้นนำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (SHEWTHALYANG BUDDHA) กราบนมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
ทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร 

 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน **เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 

นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (KYAIK PUN BUDDHA) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 
30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับ
พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มี
พุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต สมควรแก่เวลานำเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง 

 
จากนั้นนำชม  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสิงคุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยคำว่า "ชเว" 
หมายถึง ทอง, "ดากอง" ภาษามอญเรียกชื่อว่า ตะเกิง คือชื่อดั้งเดิมของเมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุ
พระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ยอดสุดขององค์เจดีย์บริเวณลูกแก้วหรือหยาดน้ำค้างประดับ
ด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ และเพชร 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เมด็และเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต เพ่ือรับ
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ลำแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง ตาม
ตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 6–10 โดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพ่ีน้องพ่อค้า 2 คนคือ ตปุสสะและภัลลิกะ จากตอน
เหนือของเนินเขาสิงคุตระ ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศาให้พ่อค้าท้ังสองมา 8 เส้น พ่อค้า
ทั้งสองกลับมายังพม่าและได้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องถิ่น พระราชาโอะกะลาปะ ในการประดิษฐานพระ
เกศาธาตุบริเวณเนินเขาสิงคุตระ 

 
***สำหรับวิธีการขอพรนั้น ให้ยกมือขอพรตามที่เราต้องการก่อน แล้วค่อยตักน้ำรดที่พระพุทธรูปประจำวันเกิด จากนั้นก็
รดที่เทวดาที่ยืนอยู่ด้านหลังองค์พระพุทธรูป แล้วต่อด้วยรดที่สัตว์ประจำวันเกิด โดยให้รดน้ำจำนวนขันตามอายุของเราเอง 
แล้วบวกเพิ่มไปอีก 1 ขันเพื่อการถือเคล็ดให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต*** 

คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทฺติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่ีแปลว่าชัยชนะและความสำเร็จ *** 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 
พุธ 

(กลางวัน) 
พุธ 

(กลางคืน) 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา 
หนูหาง
ยาว 

หนูหางสั้น 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 
นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 
2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้อง
สีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ 
จากนั้นพาทา่นขอพร พระเทพทันใจ เป็นเทพที่รักษาองค์พระ
บรมเกศาธาตุที่เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ซึ่งตามตำนาน
พระไตรปิฎกเล่าว่า ก่อนที่ชาวรามันทั้ง 8 จะเข้าไปนมัสการ
พระพุทธเจ้า ได้มีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งเคยเกิดเป็นญาติของชาว
รามัญกลุ่มนี้ ได้ชี้นิ้วไปยังทิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งจุดนี้
จึงเป็นตำนานในการสร้างเทวรูปเป็น “เทพทันใจ” ยื่นชี้นิ้ว ไป
ทางพระบรมสารีริกธาตุ ในเจดีย์ชเวดากองนั่นเอง และ “เทพ
ทันใจ” ยังคง จัดได้ว่าที่พึ ่งทางใจของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น
อาชีพ นักการเมือง ดารา ศิลปิน นักร้องหรือคนทั่วไปนับถือกันเป็นจำนวนมาก หรือ แม้กระทั้งพ่อค้าแม่ขายจะ
นิยมกันมาก เพราะเชื่อกันว่าเมื่อได้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้สมหวังรวดเร็วทันใจทุกที ชื่อว่า เทพทันใจ จึงเป็นคำที่
ติดปาก และคนไทยเป็นคนตั้ง ซึ่งตามชื่อจริงๆ แล้วก็คือชื่อ “นัตโบโบยี” ที่ชาวพม่ารู้จัก เป็นที่เคารพมาตั้งแต่  
สมัยโบราณ 
จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะเทพกระซิบ 
ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านาน กล่าวว่า นางเป็นธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ ศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอม
กินเนื้อสัตว์จนเมื่อ สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้
กันมานาน แล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคน
อื่นได้ ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้และ 
ผลไม ้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบยกอองซาน สร้างโดย นายสก๊อต ชาวอังกฤษ ตลาดสก๊อต 
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันหลายหลัง มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่
มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็น เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี, เครื่องแกะสลัก,  ผ้าไหมลายต่างๆ, สินค้าจากชนกลุ่มน้อย ฯลฯ  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน **เมนูพิเศษ!! HOT POT & BBQ BUFFET 
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มี
ความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างข้ึนเมื่อปี 1907 ถูกยก
ย่องให้เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้อนยิ้มดวงตาทำจากลูกแก้ว ที่
สั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทำให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนาม อีกชื่อ
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คือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบด้วยรูป มงคล 108 
ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกท้ังจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริง และตรงชายประดับ
ด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า 

 
จากนั้นนำชม วัดหงาทัตจี มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า 
ประชาชนมานิยมกราบไหว้ โดยผู้ชายพระพม่าจะกราบไหว้พระแบบนั่งยองๆ 
ส่วนผู้หญิงจะนั่งขัดสมาธิลงกับพื้น ที่นี่จะมีพระพุทธรูปปรางค์สมาธิ แบบศิ
ปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น 

เย็น        อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.15 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD909 
23.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........ 
 

หมายเหตุ : เที่ยวบิน (สายการบินเป็นผู้กำหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็น
ผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดได้เนื่องจาก
สภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทน
และจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ. 

 
คำแนะนำ  สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จำเป็นต้องซ้ือตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง 
              ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมของสมนาคุณ ราคา/ท่าน พักเดี่ยว ไฟล์ทเดินทาง 

21-23 ตุลาคม 2565 10,888 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

02-04 ธันวาคม 2565 11,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

04-06 ธันวาคม 2565 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

09-11 ธันวาคม 2565 11,888 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

11-13 ธันวาคม 2565 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

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

30 ธันวาคม 65-1 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 กุมภาพันธ์ 2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

10-12 กุมภาพันธ์ 2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

17-19 กุมภาพันธ์ 2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

24-26 กุมภาพันธ์ 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 
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อัตรานี้เป็นราคาเริม่ตน้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนือ่งจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก, 

อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ, มจีำนวนผู้เดินทางไม่ถงึตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ 

อัตรานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น 
ฃ 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
  ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
        แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละ      
        ชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริม  
        แบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
        หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอ   
        สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก 
  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  )เงื่อนไขตามกรมธรรม์(   

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อน
การใช้บริการ) 

17-19 มีนาคม 2566 9,999 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 
DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ  

ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ  

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น **กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท 
   ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน  

*ค่าทิปชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**  ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท/ท่าน/วัน 
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 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวัน

เดินทาง  
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ)  
ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท/ท่าน/วัน **ไม่ได้บังคับ**   

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง 
 ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางไปถึงท่ีประเทศเมียนม่า ท่านละ 15,000 จ๊าต  
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเมียนมาเป็นแบบ E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (ใช้เวลาในการยื่น 7-10 วันก่อนเดินทาง ไม่นับ

รวมเสาร์ 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 เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียก
ตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

• ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 8,000 บาท + ค่าประกันเดินทาง MYANMAR INSURANCE (ราคา
แตกต่างกันตามช่วงอายุ) + ค่า E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของประเทศเมียนมา) 
ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่ม
เดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย), วัคซีนพาสปอร์ต หรือ Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)  และหลักฐานโอนเงินมาได้ที ่  Line, Email หรือ Fax 0 2116 6423 ถึง
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจองทัวร์ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด 
ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
* หากไม่ชำระตามท่ีบริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ   
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ (ในช่วงปกติ) หรือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 
วันทำการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ 
หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 20 วันทำการ โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน 
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* หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อย
แล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิก 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่ 
1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วันทำการ 
( ละไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ แ วันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องทำวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป
แล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบ
ล่วงหน้า 15 วันก่อนวันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ
ชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ   +ส่วนต่างของภาษีน้ำ มันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า ก่อนเดินทาง 7 วันทำ
การ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ

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

สำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทำ
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

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

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ  /หรือ  เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
 

เงื่อนไข และความรับผิดชอบ     บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการ รับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทน
การท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ การ
ปรับมาตรการของสถานที่เที่ยวแต่ละแห่งที่อาจปดิ หรืองดเข้าชม ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ 
และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมสีิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอ E-VISA และประกันการเดินทาง 
สำหรับท่องเที่ยวประเทศเมียนมา (ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 7-10 วันทำการ) 

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด (4.6 CM X 3.8 CM)  พ้ืนหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 รูป  
หน้าตรง ไม่ยิ้มห้ามเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับ เก็บผมให้เรียบร้อย โชว์ใบหน้าชัดเจน 

➢ เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส 2 เข็ม ขึ้นไป  (วัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ) 

➢ ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ในการทำประกันของบริษัทเมียนมา 
ตัวอย่างเอกสาร *สแกนสี และ เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน** * 

 
 

 
 
 
 
 

**การพิจารณาขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต ในกรณีวีซ่า ของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจาก
ประเทศเมียนมา ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 
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กรุณากรอก ข้อมลูสำคญัสำหรับกรอกประกันเมียนมาออนไลน ์
**กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน **  

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 
ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ในการทำประกันของบริษัทเมียนมา 
คำนำหน้า :  นาย   นาง   นางสาว  เด็กชาย   เด็กหญิง 
TITLE:   MR.   MRS.   MS.   MSTR.  MISS 
ชื่อ-นามสกุล /NAME- SURNAME (ตามหน้าพาสปอร์ต) :………………………………………. ……………………………… 
วัน/เดือน/ปีเกิด...................................................เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
.................................................................................. 
ความสัมพันธ์กับผู้ทำประกัน................................................................................................................................. ........................... 
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :  แต่งงาน/ MARRIED            โสด/ UN MARRIED   หย่าร้าง/DIVORCE 
ศาสนา RELIGION : ……………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบัน /ADDRESS :……………....หมู่ที่…….ตรอก/ซอย……..................................หมูบ่้าน……........................………… 
ตำบล/แขวง……………….......................................อำเภอ/เขต…………................………….จังหวัด…………......……………รหัสไปรษณีย์ 
…………......…เบอร์มือถือ……………...................……อีเมลล…์…………………...................……………….... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS :………....หมู่ที่…….ตรอก/ซอย……................................หมู่บ้าน……...................………… 
ตำบล/แขวง……………….....................อำเภอ/เขต…………........………….จังหวัด………….....………รหัสไปรษณีย์ .........… 
 
ข้อควรระวัง    
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเข้าประเทศ กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

 -กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน   
หรือตรวจสอบกับทางบริษัททัวร์ ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  

ค่าทัวร์ที่ชำระกับผู้จัด เป็นการชำระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ชำระ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชำระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
ประเทศไทยและประเทศพ)ม่าทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี   

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**  
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

สำหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา  
ต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดา มารดาให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศด้วย 
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* ผู้เดินทางทุกท่านต้องสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อมล่วงหน้า 

สำหรับใช้เดินทางออกนอกประเทศ **  
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