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วันแรก  ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • เจดย์ีไจ๊ปุ่น • พระธาตมุุเตา • พระราชวังบุเรงนอง  
  พระธาตุอินแขวน                (-/กลางวัน/เย็น)  

  04.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1  ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์

(DD) โดยมเีจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 
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06.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เทีย่วบินที ่DD900 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินทีพ่ม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้น เปล่ียนเป็นรถบสัปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหง

สาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และ

อายุมากกว่า 400 ป ีอยู่ห่างจากเมอืงย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง 

จากน้ัน น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 

1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบท้ัง 4 ทิศ สูง 30 

เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธ

เจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สาม

พระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่า

สร้างขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีน้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์

สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต 

จากน้ันท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดค้นและ

บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถาน

แห่งนี้เป็นท่ีประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ท่ีได้รับค าสรรเสริญว่าเปน็ ผู้ชนะสบิทิศ และเปน็ท่ีประทับ

ของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรี

อยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้าง

จ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหมโ่ดยอ้างอิงจากพงศาวดาร    

 

 

 

 

 

  เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

หลังอาหารน าท่านเข้าชมพระธาตุท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 

5 มหา  บูชาสถานสิง่ศกัด์ิสทิธิ์ของ 
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บ่าย   เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กท่ีข้ามผ่านชมแม่น้าสะโตง

สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์  

น าท่านเดินทางสู ่พระธาตุอินทรแ์ขวนใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 

1 ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแค้มป์ซึ่งเปน็จุดส าหรับท าการเปล่ียนเปน็ 

รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดยีวทีจ่ะสามารถ

ข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได้) ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึง

ยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  

จากน้ันน าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีักโรงแรม Golden Rock Hotel จะข้ึนอินแขวนได้แค่ครั้งเดยีวค่ะ  

น าท่านชม เจดยี์ไจ้ทโียหรอืพระธาตุอินทรแ์ขวนKyaikhtiyo Pagoda เชิญทกุท่านพักผ่อนตามอัธยาศยั  

 

ค่า  บริการอาหารค่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม   จากนั้นท่าน

สามารถขึ้นไปนมสัการหรือนั่งสมาธิท่ีพระเจดีย์ ประตูเหล็กทีจ่ะ

เปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเสื้อกันหนาวหรอืกันลมหรือ

ผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพื้นที่น้ันมีความ

เย็นมาก 
 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรา้งเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรบันักท่องเทีย่วทีข้ึ่นไปกราบนมสัการพระ

ธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมโีรงแรมจ ากัด แต่ได้เรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บาง

โรงแรมมเีป็นหอ้งพัดลม เน่ืองจากบนเขามอีากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรอืรเีควสโรงแรมได้  
 

วันทีส่อง  พระธาตุอินแขวน • หงสาวด ี• พระนอนชเวตาเลยีว • ย่างกุ้ง • เจดย์ีโบตะทาวน์ • เทพทันใจ  
  พระมหาเจดย์ีชเวดากอง       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
05.00 น.      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้

บังคับนะคะ ส าหรบัอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมรีา้นค้าจ าหน่ายราคาอาหารเริม่ต้นชุดละ 

3,000-10,000 จ๊าตดอกไม้ธูปเทยีนเริม่ต้นชุดละ 2,000 จ๊าต ท าบุญตามอัธยาศยั 

06.30น.    บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      เดินทางกลับ เปล่ียนนั่งรถบรรทกุหกล้อถึงคิมปูนแค้มป ์เปล่ียนเปน็รถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาว

ด ี
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จากน้ัน  น าท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการ

พระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมพีุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  

ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าท่ัวประเทศ

และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร 

สงู 16 เมตร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้า

เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

  จากน้ัน ชม เจดีย์โบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่ อ

บรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000 

ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร

เข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระ

บรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700 องค ์

ภายในเจดีย์ท่ีประดับด้วยกระเบื้ องสีสันงดงาม และมีมุม

ส าหรับฝกึสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ 

จากน้ัน  น าท่านสกัการะ พระเทพทันใจและเทพกระซบิ 
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เย็น น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดยี์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) 
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จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 

19.00น.  บรกิารอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม *พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ* 

  

 

 

 

 

 

วันทีส่าม สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง     (เช้า Set Box/-/-) 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ( Set Box ) 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินยา่งกุ้ง 

08.05 น. ออกเดินทางสูท่่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบินนกแอร(์DD)  เทีย่วบินที ่DD901    

09.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมรูิ้ลืม 
 

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

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ 
จ านวนต่อ

กรุป๊ 
ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

29 ก.ค.65 31 ก.ค.65 20+1 12,999 11,999 2,000 

12 ส.ค.65 14 ส.ค.65 20+1 13,999 12,999 2,000 

19 ส.ค.65 21 ส.ค.65 20+1 12,999 11,999 2,000 

26 ส.ค.65 28 ส.ค.65 20+1 12,999 11,999 2,000 

09 ก.ย.65 11 ก.ย.65 20+1 12,999 11,999 2,000 
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16 ก.ย.65 18 ก.ย.65 20+1 12,999 11,999 2,000 

23 ก.ย.65 25 ก.ย.65 20+1 12,999 11,999 2,000 

14 ต.ค.65 16 ต.ค.65 20+1 13,999 12,999 2,000 

21 ต.ค.65 23 ต.ค.65 20+1 13,999 12,999 2,000 

28 ต.ค.65 30 ต.ค.65 20+1 13,999 12,999 2,000 
 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป ีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบนิแล้ว** 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบนิไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ สายการบนิ นกแอร์ (DD)  

เปน็ต๋ัวหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคู่และไมต้่องการเพ่ิมเงินพักห้องเด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเปา๋ไมเ่กิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปา๋ถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 

1 ใบ 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามรายการระบุ (สงวนสทิธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคเุทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

 ภาษีน้ามนัและภาษีต๋ัวทกุชนิด (สงวนสทิธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบนิปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปน็ไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

× ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าน้าหนักกระเปา๋เดินทางในกรณท่ีีเกินกว่าสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดท่ีไมไ่ด้ระบุ

ไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมยีนมามีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปน็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสว่นเกิน 
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× ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศพมา่ ท่านละ 300 บาท 

× ค่าวีซ่าประเทศเมยีนมาเปน็แบบ E-VISA  ท่านละ 2,000 บาท ใช้เวลายื่นวีซา่ 7-10 วันก่อนการเดินทาง  **เง่ือนไข

วซีา่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามประกาศของประเทศเมยีนมา** 

× ค่าประกันพมา่ Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกัน 

- อายุ 1-60 ป ีค่าประกัน ท่านละ 2,000 บาท  

- อายุ 61-75 ป ีค่าประกันท่านละ 2,800 บาท 

- อายุ 75 ปขีึ้นไป ค่าประกันท่านละ 3,700 บาท 

× ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บงัคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสนิน้าใจของทกุท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร ์: 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 6,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 21 วัน มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อน

เดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมดัจ าท้ังหมดไมว่่ากรณใีด 

ๆ ท้ังสิน้  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไมว่่ากรณใีด ๆ ท้ังสิน้ 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเปน็จริง 

 ในกรณเีจ็บปว่ยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทกุกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทาง 
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ไมค่รบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืน

ท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณท่ีีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบนิ, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครั้งก่อนท าการ

ออกต๋ัว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถกูปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิน้ 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้

ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการสมัคร E-VISA และ ประกันการเดินทาง 

 ท่องเทีย่วประเทศเมยีนมา 7-10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอรต์สท่ีีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมอืถือ และวันหมดอายุหนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด (4.6 cm X 3.8 cm) ท่ีถ่ายภายใน 3 เดือน พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไมย่ิ้มเห็นฟนั ไม่

เบลอ ไมใ่สเ่ครื่องประดับ เก็บผมให้เรียบร้อย 

 เอกสารการฉดีวัคซีนครบโดส 2 เข็ม ขึ้นไป  

 ข้อมลูผู้รับผลประโยชน์ในการท าประกันของบริษัทเมยีนมา 

 

*สแกนส ีและ เปน็ไฟล์ PDF เท่าน้ัน** 

**การพจิารณาข้ึนอยู่กับทางสถานทตู ในกรณวีซีา่ของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศเมยีนมา 

ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทัวรใ์หท้กุกรณ*ี* 

ข้อมูลส าคัญส าหรบักรอกประกันเมยีนมาออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดใหค้รบถ้วน ** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเปน็ภาษาอังกฤษ*** 
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ข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ในการท าประกันของบรษัิทเมยีนมา 

ค าน าหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR.  MRS.       MS.                  MSTR.            MISS 
 
ช่ือ/NAME:……………………………………….…นามสกุล/SURNAME:…………………………………….....วัน/เดือน/ปเีกิด....................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน .................................................. ความสัมพันธ์.......................................................................................... 

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

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

ท่ีอยู่/ADDRESS  :………………..หมู่ท่ี…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง……………………………….…  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………………….... 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ท่ี……….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง…………………..… 

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์……………………………..………. 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯ มสีทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 เท่ียวบนิ , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเปน็ส าคัญ 

 หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถกูปฎิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมอืง หรอื 

เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไมไ่ด้เกิดจาก

อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปน็การช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณท่ีีกระเปา๋เกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณท่ีีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณใีดๆท้ังสิน้ 
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 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท 

สงวนสทิธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประ เทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไมม่กีารช ารุด เปยีกนา้ การขีดเขยีนรูปต่างๆหรอืแมก้ระท่ังตราปั๊ มลายการต์ูน ท่ี

ไมใ่ช่การประทับตราอย่างเปน็ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทกุครั้ง หาก 

ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 กรณมี ี“คดีความ” ท่ีไมอ่นญุาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม ่ถ้าไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งเปน็สิง่ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 กรณ ี“หญงิต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิง่นี้อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทกุหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัด

จ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุใน

รายการทัวรท้ั์งหมด** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


