
BHT9221168 กด LIKE MYANMAR 

3 วนั 2 คืน 

สกัการะ 3 มหาบชูาสถานแห่งพม่า 

(พระธาตอิุนทรแ์ขวน, พระมหาเจดียช์เวดากอง, เจดียช์เวมอวด์อว)์ 

 

 
 
 

 



เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD) 
เที่ยวบิน เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง 

DD900 ดอนเมือง - ย่างกุ้ง 06.30 07.30 
DD909 ย่างกุ้ง - ดอนเมือง 21.15 23.10 

***เท่ียวบินอาจมีการเปลีย่นแปลงท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** 
 

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว 
อาหาร 

ที่พกั 
เช้า กลางวัน เย็น 

1 
พระราชวงับุเรงนอง – เจดียช์เวมอวด์อว ์(พระธาตุมุเตา) 

- เจดียฮิ์นตะกอง (เจา้แม่นนัครายง)์ - 
พระธาตุอินทร์แขวน 

- √ √ 

KYAIKHTO HOTEL /  
YOE YOE LAY HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 
พระนอนชเวตาเลียว - เจดียไ์จปุ้้น (วดัพระส่ีทิศ) -   

พระมหาเจดียช์เวดากอง 
√ √ √ 

GRAND UNITED 
HOTEL / 

HOTEL STADIUM 
หรือเทียบเท่า 

3 
เจดียโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต 

- พระนอนตาหวาน - วดัหงาทตัจี  
√ √ -   

 

ก าหนดการเดินทาง 

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

03.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการ
บิน NOK AIR (DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 **หมายเหตุ : เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นประเภทตั๋วกรุ๊ป ระบบจะไม่สามารถล็อคท่ีน่ังได้ ท่ีน่ังอาจจะไม่ได้น่ัง
ติดกนั ท้ังนีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีทางสายการบินก าหนด** 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน NOK AIR (DD) เท่ียวบินท่ี DD900 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง ประเทศพม่า (ย่างกุ้ง) จากนั้นน าทุกท่านตรวจ ATK ภายในสนามบิน 
เม่ือเดินทางถึงประเทศพม่า ค่าตรวจ 15,000 จ๊าด หรือประมาณ 300 บาท (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ ATK) น าท่าน
ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) กรุณาปรับนาฬิกาใหต้รงตาม
เวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย  

 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพะโค หรือ เมืองหงสาวดี  เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
กรุงย่างกุง้ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรพม่า และมอญ ยงัเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญ
โบราณท่ียิง่ใหญ่และอายมุากกวา่ 400 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
 

จากนั้นน าชม พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงัท่ียงั
หลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท่ี้ได้รับค า
สรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ัง
ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอย ทาง
ประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร    
 

 
 
จากนั้นน าชม เจดีย์ชเวมอดอร์ มีช่ือเรียกในภาษามอญซ่ึงคนไทยจะคุน้เคยกบัช่ือ พระธาตุมุเตา แปลว่า “จมูกร้อน”  
เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองเก่าแก่กว่า 2,000 ปี  ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ส าคัญสูงสุดของชาวพม่า เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลืน มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 เจดียช์เวมอดอเคยผ่านการ
พงัทลายจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่มาแลว้ถึง 4 คร้ัง โดยแผ่นดินไหวคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 5 ก.ค. พ.ศ. 2473 ไดท้ าให้
ปลียอดของเจดียห์กัพงัลงมา แต่ชาวเมืองไดร่้วมใจช่วยกนับูรณะเจดียช์เวมอดอขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 พร้อมดว้ย
ความสูงถึง 374 ฟุต อยา่งในปัจจุบนั 



 
 
น าท่านชม เจดีย์ฮินตะกอง (HINTHA GON PAGODA) หรือวดัหงส์คู่ เอกลกัษณ์
ของวดัคือรูปหงส์ตวัเมีย (HANSA ) เกาะอยู่บนหลงัหงส์ตวัผู ้(HINTHA) ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองหงสาวดี เจดียแ์ห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ท าใหส้ามารถมองเห็นวิว
พระธาตุมุเตาไดจ้ากระยะไกล สักการะขอพร นางพญาควายมอญ หรือ ชาวพม่า
เรียกวา่ “พะโคแหม่ด่อนตั”  ชาวมอญเรียกวา่ “มิอะแหน่งโกล่ง” แห่งเมืองหงสาวดี 
ชาวพม่านับถือในฐานะนัตท่ีส าคญัมากท่ีสุดตนหน่ึง ปัจจุบนันิยบูชาด้วย ได้แก่ 
มะพร้าว กลว้ย หมาก เม่ียง บุหร่ี ธูป เทียน ดอกไม ้ใบหวา้ และฉตัรธง  

 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน **เมนูพเิศษ!! กุ้งแม่น ้าเผาท่านละ 1 ตัว 
 

เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตงสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์  เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน นับเป็น1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวพม่าตอ้งไปสักการะ 
และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีจอ พระธาตุอินทร์แขวน คือ เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ่ สูง 5.5 เมตร อยู่เหนือ
ระดบัน ้าทะเล 3,615 ฟุต ตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงชนัอยา่งหม่ินเหม่ ทา้ทายแรงดึงดูดของโลก ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 1 
ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท าการเปล่ียนรถเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิด
เดียวที่จะสามารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวนได้) (ใช้เวลาเดินทางจากคิม้ปูนแคมป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง) ท่าน
สามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน แต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดใหส้ าหรับสุภาพบุรุษ เขา้ไปปิด
ทององคเ์จดีย ์เปิดถึงเวลา 21.00 น.  



**เพ่ือความสะดวกในการเดินทางขึน้พระธาตุอนิทร์แขวน แนะน าให้ท่านแยกกระเป๋าสัมภาระขนาดเลก็ส าหรับ 1 คืน 
เน่ืองจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระขึน้ไปด้านบน ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เร่ิมต้นท่ี 1,000 จ๊าต 

(ท้ังนี้การใช้บริการขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้เดินทาง)** 

 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น  

 ท่ีพกั  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 

** โรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน สร้างขึ้นเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุ ซ่ึงจะ

ไม่ได้มีความหรูหรา เท่าโรงแรมในตัวเมืองย่างกุ้ง เน่ืองด้วยมีโรงแรมจ ากัด บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม (บนเขามี

อากาศเย็นสบาย) แต่การได้พักโรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวนจะมีความสะดวกในการเดินทางในไปนมัสการองค์

พระธาตุ ** 
 

วันท่ีสอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว - เจดีย์ไจ้ปุ้น - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง              (B/L/D) 

05.00 น. ช่วงเชา้ ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตร สามารถซ้ือไดโ้ดยมีร้านคา้จ าหน่าย อยูท่ี่ชุดละประมาณ 3,000-10,000 จ๊าต และ
ดอกไมธู้ปเทียนชุดละ 2,000 จ๊าต ท่านสามารถเลือกท าบุญไดต้ามอธัยาศยั 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา น่ังรถบรรทุกหกล้อถึงคิม้ปูนแค้มป์ และเปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี 
 



จากนั้ นน าท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (SHEWTHALYANG BUDDHA) กราบนมัสการ
พระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่า
ทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร 

 

 
 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน **เมนูพเิศษ!! กุ้งแม่น ้าเผาท่านละ 1 ตัว 

น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (KYAIK PUN BUDDHA) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 
เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ กบัพระพุทธเจา้ใน
อดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากสัสปะ ทิศตะวนัตก) เล่ากนัว่าสร้างขึ้นโดยสตรีส่ีพี่น้องท่ีมีพุทธศรัทธา
สูงส่งและต่างใหส้ัตยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต สมควรแก่เวลาน าเดินทางสู่เมืองยา่งกุง้ 
 

 
 



จากนั้นน าชม  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสิงคุตระ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยค าว่า "ชเว" 

หมายถึง ทอง, "ดากอง" ภาษามอญเรียกช่ือว่า ตะเกิง คือช่ือดั้งเดิมของเมืองย่างกุง้ เช่ือกนัว่าเป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุ

พระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจา้จ านวน 8 เส้น ยอดสุดขององคเ์จดียบ์ริเวณลูกแกว้หรือหยาดน ้ าคา้งประดบัดว้ย

เคร่ืองประดบัต่าง ๆ และเพชร 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทบัทิม 2,317 เม็ดและเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต เพื่อรับล าแสง

แรกและล าแสงสุดทา้ยของดวงอาทิตย ์ผูท่ี้เขา้มานมสัการหรือเยีย่มชมจะตอ้งถอดรองเทา้ทุกคร้ัง ตามต านาน เจดียช์

เวดากองนั้นสร้างเม่ือ 2,500 ปีท่ีแลว้ แต่นกัประวติัศาสตร์และนกัโบราณคดีเช่ือกนัว่าสร้างระหว่างคริสตศ์ตวรรษท่ี 

6–10 โดยชาวมอญ ตามต านานนั้นกล่าววา่มีพี่นอ้งพ่อคา้ 2 คนคือ ตปุสสะและภลัลิกะ จากตอนเหนือของเนินเขาสิง

คุตระ ไดไ้ปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ พระองคจึ์งประทานพระเกศาใหพ้่อคา้ทั้งสองมา 8 เส้น พ่อคา้ทั้งสองกลบัมายงัพม่า

และไดค้วามช่วยเหลือจากผูป้กครองทอ้งถ่ิน พระราชาโอะกะลาปะ ในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขา

สิงคุตระ 

 

***ส าหรับวิธีการขอพรนั้น ให้ยกมือขอพรตามท่ีเราต้องการก่อน แล้วค่อยตักน ้ารดท่ีพระพุทธรูปประจ าวันเกิด จากน้ันก็รดท่ี
เทวดาท่ียืนอยู่ด้านหลังองค์พระพุทธรูป แล้วต่อด้วยรดท่ีสัตว์ประจ าวันเกิด โดยให้รดน ้าจ านวนขันตามอายุของเราเอง แล้วบวก
เพิม่ไปอกี 1 ขันเพ่ือการถือเคลด็ให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต*** 
 
 



ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทฺติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่ีแปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกดิ อาทิตย์ จันทร์ องัคาร 
พุธ 

(กลางวัน) 
พุธ 

(กลางคืน) 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น **เมนูพเิศษ!! กุ้งมังกร+เป็ดปักกิง่ 

 ท่ีพกั  GRAND UNITED HOTEL หรือ HOTEL STADIUM หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม เจดีย์โบตาทาวน์ + เทพทันใจ + เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี (พระนอนตาหวาน) -  

วัดหงาทัตจี                                                                                                                          (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 

2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ

และพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700 องค์ ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสัน

งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์

จากนั้นพาท่านขอพร พระเทพทันใจ เป็นเทพท่ีรักษาองค์

พระบรมเกศาธาตุท่ีเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ซ่ึงตาม

ต านานพระไตรปิฎกเล่าว่า ก่อนท่ีชาวรามนัทั้ง 8 จะเขา้ไป

นมสัการพระพุทธเจา้ ไดมี้เทวดาองคห์น่ึงซ่ึงเคยเกิดเป็นญาติ

ของชาวรามญักลุ่มน้ี ไดช้ี้น้ิวไปยงัทิศท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัส

รู้ซ่ึงจุดน้ีจึงเป็นต านานในการสร้างเทวรูปเป็น “เทพทนัใจ” 

ยื่นช้ีน้ิว ไปทางพระบรมสารีริกธาตุ ในเจดีย์ชเวดากอง

นัน่เอง และ “เทพทนัใจ” ยงัคง จดัไดว้า่ท่ีพึ่งทางใจของคนไทย ไม่วา่จะเป็นอาชีพ นกัการเมือง ดารา ศิลปิน นกัร้อง

หรือคนทัว่ไปนับถือกนัเป็นจ านวนมาก หรือ แมก้ระทั้งพ่อคา้แม่ขายจะนิยมกนัมาก เพราะเช่ือกนัว่าเม่ือไดข้อพร

เก่ียวกบัธุรกิจก็ไดส้มหวงัรวดเร็วทนัใจทุกที ช่ือว่า เทพทนัใจ จึงเป็นค า ท่ีติดปาก และคนไทยเป็นคนตั้ง ซ่ึงตามช่ือ

จริงๆ แลว้ก็คือช่ือ “นตัโบโบย”ี ท่ีชาวพม่ารู้จกั เป็นท่ีเคารพมาตั้งแต่ สมยัโบราณ 



จากนั้นน าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ

เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านาน กล่าวว่า 

นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธ ศาสนาอยา่งแรง

กลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือ ส้ินชีวิตไปกลายเป็น

นตั ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานาน แลว้ การขอพรเทพ

กระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ ยิน การบูชาเทพ

กระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไมแ้ละ ผลไม ้

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบยกอองซาน สร้างโดย นายสก๊อต ชาวองักฤษ ตลาดสก๊อต เป็น
ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด มีอาคารหลายหลงัเช่ือมต่อกนัหลายหลงั มีสินคา้วางขายแทบทุกชนิด  เป็นสถานท่ีช้อปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศพม่า เป็นแหล่งศูนยร์วมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดท่ีมีสินคา้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
เส้ือผา้ ของท่ีระลึกต่างๆ เคร่ืองเงิน, อญัมณี, เคร่ืองแกะสลกั,  ผา้ไหมลายต่างๆ, สินคา้จากชนกลุ่มนอ้ย ฯลฯ  

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน **เมนูพเิศษ!! HOT POT & BBQ BUFFET 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ท่ีมี

ความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้นเม่ือปี 1907 ถูกยกย่อง

ให้เป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตร์ท่ีงดงามเป้ือนยิ้มดวงตาท าจากลูกแกว้ ท่ีสั่ง

ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนาม อีกช่ือคือ “ 

พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูป มงคล 108 ประการ ท่ี

แสดงถึงอากาศโลก สัตวโ์ลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลกัษณะพร้ิวไหวสมจริง และตรงชายประดบัด้วยอญั

มณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า 

 



จากนั้นน าชม วัดหงาทัตจี มีพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบ

ฉบับของพม่า ประชาชนมานิยมกราบไหว ้โดยผูช้ายพระ

พม่ า จะกราบไหว้พระแบบนั่ ง ยองๆ  ส่ วนผู ้ห ญิงจะ

นั่งขัดสมาธิลงกับพื้น ท่ี น่ีจะมีพระพุทธรูปปรางค์สมาธิ 

แบบศิปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น 

เย็น        อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.15 น.  เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบินท่ี DD909 

23.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 
 

 
 

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหาร
เวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือ
สภาพการจราจรในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว ไฟล์ทเดนิทาง 

30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2566 15,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

01-03 มกราคม 2566 15,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

13-15 มกราคม 2566 12,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

27-29 มกราคม 2566 12,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 



 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

03-05 กุมภาพนัธ์ 2566 12,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

10-12 กุมภาพนัธ์ 2566 12,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

17-19 กุมภาพนัธ์ 2566 12,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

24-26 กุมภาพนัธ์ 2566 12,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

03-05 มีนาคม 2566 13,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

10-12 มีนาคม 2566 12,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

17-19 มีนาคม 2566 12,555 4,500 
DD900 DMK-RGN 06.30-07.30 

DD909 RGN-DMK 21.15-23.10 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ  

ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลบั  

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น **กรณีชาวต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 
  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน  

*ค่าทิปช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**  ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 



แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั  จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น 
บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ 
SOFA BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  )เง่ือนไขตามกรมธรรม์(   
 ค่าประกนัเดินทาง MYANMAR INSURANCE (ส าหรับผู้เดินทางอายุ 1-60 ปี) 
 อายุ 61-75 ปี ช าระส่วนต่างค่าประกนั เพิม่ท่านละ 1,000 บาท 
 อายุ 75 ปีขึน้ไป ช าระส่วนต่างค่าประกนั เพิม่ท่านละ 2,000 บาท 
• หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการกกัตวัเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียก

ตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกิน 

• ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อน
การใชบ้ริการ) 

 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง  

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

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
 ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง 
 ค่าตรวจ ATK เม่ือเดินทางไปถึงท่ีประเทศเมียนม่า ท่านละ 15,000 จ๊าต  
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเมียนมา ***เง่ือนไขวีซ่าอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามประกาศของประเทศเมียนมา*** 
 
 



เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 8,000 บาท และ ค่าประกันเดินทาง MYANMAR INSURANCE (ราคา
แตกต่างกันตามช่วงอายุ) และ ค่า E-VISA (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของประเทศเมียนมา) พร้อมหน้าพาสฯ 
ภายใน 2 วนั หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนั่งเพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้ง
ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิใน
การเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง

ยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 

1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ (ไม่
นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

2. กรณีตอ้งท าวีซ่า ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป
แลว้หรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบ
ล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนัท าการ (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท /  ตัว๋  1 ใบ   +ส่วนต่างของภาษีน ้า มนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ (ไม่
นบัรวมเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 
 

หมายเหตุ 

1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 



4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ  /หรือ  เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น )WHEELCHAIR(, เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4   -  5  ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 



เอกสารที่ต้องใช้ในการย่ืนขอ E-VISA และประกันการเดินทาง 
ส าหรับท่องเที่ยวประเทศเมยีนมา (ใช้ระยะเวลาในการย่ืนวซ่ีา 7-10 วนัท าการ) 

➢ สแกนหนา้พาสปอร์ตสีท่ีชดัเจน หา้มถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายหุนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน 

➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด (4.6 CM X 3.8 CM)  พื้นหลงัสีขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน จ านวน 1 รูป  
หน้าตรง ไม่ยิม้ห้ามเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เคร่ืองประดับ เกบ็ผมให้เรียบร้อย โชว์ใบหน้าชัดเจน 

➢ เอกสารการฉีดวคัซีนครบโดส 2 เขม็ ขึ้นไป  (วคัซีนอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับเดินทางไปต่างประเทศ) 

➢ ขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์ในการท าประกนัของบริษทัเมียนมา 

ตัวอย่างเอกสาร *สแกนสี และ เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น** * 

 
 

 
 
 

**การพจิารณาขึน้อยู่กบัทางสถานฑูต ในกรณวีซ่ีา ของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศเมียนมา 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

 
 
 
 
 
 



กรุณากรอก ข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกประกนัเมียนมาออนไลน์ 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน **  

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 
ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ในการท าประกนัของบริษัทเมียนมา 

ค าน าหนา้ :  นาย   นาง   นางสาว  เด็กชาย   เด็กหญิง 

TITLE:   MR.   MRS.   MS.   MSTR.  MISS 

ช่ือ-นามสกุล /NAME- SURNAME (ตามหนา้พาสปอร์ต) :………………………………………. ……………………………… 

วนั/เดือน/ปีเกิด...................................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................................................................. 

ความสัมพนัธ์กบัผูท้  าประกนั............................................................................................................................................................ 

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

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

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

ต าบล/แขวง……………….......................................อ าเภอ/เขต…………................………….จงัหวดั…………......……………

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

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS :………....หมู่ท่ี…….ตรอก/ซอย……................................หมู่บา้น……...................………… 

ต าบล/แขวง……………….....................อ าเภอ/เขต…………........………….จงัหวดั………….....………รหสัไปรษณีย ์.........… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อควรระวัง    

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศ กบัเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง 

 -กรณีลูกค้าท่ีต้องเดินทางด้วยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือ

ตรวจสอบกบัทางบริษัททัวร์ ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  

รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีช าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อ

ให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน   ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง

หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการประเทศไทยและ )

ประเทศพม่าทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี   

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**  
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง  

พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา  

ต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดา มารดาให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศด้วย 

 


