
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

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

บินนกแอร ์(DD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เทีย่วบินที ่DD900 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากน้ัน เปล่ียนเป็นรถบัสปรับ

อากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรอืเมืองพะโค(BAGO) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

เมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง 

 

วันแรก ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • เจดยี์ไจ๊ปุ่น • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุ

อินแขวน                 (-/กลางวัน/เย็น) 

   

 



 
จากน้ัน  น า ช ม  เ จ ดี ย์ ไ จ๊ ปุ่ น ( Kyaik Pun 

Buddha) ส ร้ า ง ใ น ปี  1 4 7 6  มี

พระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง 

4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์

สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธ

เจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับ

พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ

พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)

เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่ น้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษา

พรหมจรรย์ไว้ช่ัวชีวิต 

จากน้ัน  น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเริ่มขุดค้น

และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่า

โบราณสถานแห่งนี้เป็นท่ีประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ท่ีได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบ

ทิศ และเป็นท่ีประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็น

เชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย 

ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจาก

พงศาวดาร    

   

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

หลังอาหารน าท่านเข้าชมพระธาตุท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและ

เป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของ 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

บ่าย   เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กท่ีข้ามผ่านชมแม่น้า

สะโตงสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์  

 

 



 
น าท่าน  เดินทางสู่ พระธาตุอินทรแ์ขวนใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ช่ัวโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุด

ส าหรับท าการเปล่ียนเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถข้ึนพระ

ธาตุอินทรแ์ขวนได้) ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง  

จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ัก Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีักโรงแรม Golden Rock Hotel จะข้ึนอินแขวนได้แค่ครั้งเดยีวค่ะ  

น าท่านชม  เจดยี์ไจ้ทโียหรอืพระธาตุอินทรแ์ขวนKyaikhtiyo Pagoda เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศยั  

 

 



 
ค่า  บรกิารอาหารค่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม  จากน้ันท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ี 

พระเจดีย์ ประตูเหล็กที่จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม

ผ้าพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบรเิวณพื้นทีน้ั่นมคีวามเย็นมาก 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรา้งเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรบันักท่องเทีย่วทีข้ึ่นไปกราบ

นมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมโีรงแรมจ ากัด แต่ได้เรื่องความสะดวก

จากการเดินทาง บางโรงแรมมเีป็นห้องพัดลม เน่ืองจากบนเขามอีากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรอืรี

เควสโรงแรมได้  
 

 

05.00 น.      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศยั ส าหรบัผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้

ไม่ได้บังคับนะคะ ส าหรบัอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมรีา้นค้าจ าหน่ายราคาอาหาร

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

06.30น.    บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      เดินทางกลับ เปล่ียนน่ังรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปูนแค้มป์ เปล่ียนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่

กรุงหงสาวด ี

จากน้ัน   น าท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตา

เ ลี ย ว  ( ShewThalyang Buddha)ก ร า บ

นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ี

สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซ่ึง

เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าท่ัวประเทศ

และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองค์

พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร 

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

จากน้ัน  ชม เจดีย์โบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้

น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบ

โกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700 

วันทีส่อง พระธาตุอินแขวน • หงสาวด ี• พระนอนชเวตาเลยีว • ย่างกุ้ง • เจดยี์โบตะทาวน์ • เทพทันใจ 

พระมหาเจดยี์ชเวดากอง       (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    

 



 
องค์ ภายในเจดีย์ท่ีประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระ

เจดีย ์

 

จากน้ัน  น าท่านสักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ 

 



 

 

     
เย็น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดยี์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) 

 



 

 

 

 



 
จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 

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

  

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ( Set Box ) 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง 

08.05 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร(์DD)  เทีย่วบินที ่DD901    

09.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ 
จ านวนต่อ

กรุป๊ 
ผู้ใหญ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

01 ก.ค.65 03 ก.ค.65 20+1 11,999 10,999 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 

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

   

 



 

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 ปี บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 

 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ สายการบิน นกแอร์ (DD)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 



 
 

 

 

อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

× ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า ท่านละ 300 บาท 

× ค่าวีซ่าประเทศเมียนมาเป็นแบบ E-VISA  ท่านละ 2,000 บาท ใช้เวลายื่นวีซ่า 7-10 วันก่อนการเดินทาง  

**เง่ือนไขวซี่าอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามประกาศของประเทศเมยีนมา** 

× 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 

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

ธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป

ค่ะ) 

 

 

 

 



 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

 

การจองทัวร ์: 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 6,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด 

โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่

ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณเีจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 



 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

เอกสารทีใ่ช้ในการสมัคร E-VISA และ ประกันการเดินทาง 

 ท่องเทีย่วประเทศเมยีนมา 7-10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีท่ีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ

มากกว่า 6 เดือน  

➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด (4.6 cm X 3.8 cm) ท่ีถ่ายภายใน 3 เดือน พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หน้าตรง ไม่ย้ิม

เห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับ เก็บผมให้เรียบร้อย 

➢ เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส 2 เข็ม ขึ้นไป  

➢ ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ในการท าประกันของบริษัทเมียนมา 



 

 

*สแกนส ีและ เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน** 

**การพิจารณาข้ึนอยู่กับทางสถานทตู ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศเมยีนมา 

ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ทุกกรณ*ี* 

ข้อมูลส าคัญส าหรบักรอกประกันเมยีนมาออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน ** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ในการท าประกันของบรษัิทเมยีนมา 
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รายละเอยีดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 



 
➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 

** ก่อนตัดสนิใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

 
 

 

 
 


