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วันแรก

ดอนเมือง • ย่างกุง้ • หงสา • เจดียไ์ จ๊ปุ่น • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • พระนอนช
เวตาเลียว

04.00 น.

 (-/กลางวัน/เย็น)

พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 2 ประตู 6 เคาน์เตอร์
สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า โดย เทีย่ วบินที่ DD900

07.15 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองเป็ น
ที่เรียบร้ อยแล้ ว (เวลาท้องถิน่ ทีพ่ ม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้น เปลี่ยนเป็ นรถ
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บัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่
เก่าแก่ท่สี ุดของเมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญ่ และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่ างกุ้ง
ประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง

จากนั้น

นํ 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
พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4
ทิศ สู ง 30 เมตร ประกอบด้ ว ย องค์
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า
(ผิ น พระพั ก ตร์ ไ ปทางทิ ศ เหนื อ กั บ
พระพุ ท ธเจ้ า ในอดี ต สามพระองค์ คื อ
พระพุทธเจ้ ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้ างขึ้นโดยสตรีส่พี ่ีน้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่ง
และต่างให้ สตั ย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ ช่ัวชีวิต

จากนั้น

นําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุด
ค้ น และบู ร ณปฏิสั ง ขรณ์ เ มื่ อ ปี พ.ศ.2533 จากซากปรั ก หั ก พั ง ที่ยั ง หลงเหลื อ อยู่ ทํา ให้
สันนิ ษฐานได้ ว่าโบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจ้ า บุเรงนอง ท่านผู้ ท่ีไ ด้ รับคํา
สรรเสริญว่าเป็ น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ครั้งต้ องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้ องเสียกรุงศรีอยุธยาให้ แก่พม่า แต่ปัจจุ บัน
พระราชวังแห่ งนี้ได้ เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้ างจําลองพระราชวัง
และตําหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้ างอิงจากพงศาวดาร
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนู พเิ ศษ กุง้ แม่น้ าํ เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว
หลังอาหารนําท่านเข้ าชมพระธาตุท่ตี ้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
และเป็ น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ของ
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จากนั้น

นําท่าน นมัสการพระพุ ทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่ท่ีมีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็ นที่
เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็ นพระนอนที่งดงามที่สดุ ของพม่าองค์พระยาว 55
เมตร สูง 16 เมตร
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เย็น

 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น

นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

UTR201540

วันทีส่ อง

ย่างกุง้ • ซีเรียม • เจดียเ์ ยเลพญา • เจดียโ์ บตาทาวน์ • เทพทันใจ • พระมหาเจดียช์ เวดากอง
พระนอนตาหวาน • ตลาดสก๊อต

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ45กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึง
สิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัย
โบราณ ตั้งแต่ในสมัย นายพลฟิ ลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. 2156 ร่วม
สมัยพระเจ้ าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากกําแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่ นาํ้ ย่ างกุ้งที่เชื่อมต่ อกับแม่ นาํ้ อิระวดี นําท่ านนัง่ เรือแจว ชม พระเจดียเ์ ยเลพญา
(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางนํา้ อายุนับพันปี เป็ นที่
สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่านํา้ จะขึ้นสักเท่าไหร่กไ็ ม่มีวันนํา้ ท่วมได้ ที่บริเวณท่าเทียบ
เรือบนเกาะ นําท่านไหว้ สกั การะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็ นที่นับถือของชาว
พม่าสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้ อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้ เห็นครีบหลัง
ที่โผล่เหนือผิวนํา้ นําท่านเดินทางกลับย่างกุง้
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เทีย่ ง

UTR201540

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนู พเิ ศษ สลัดกุง้ มังกร เป็ ดปั กกิง่ **

จากนั้น

นําท่านชม เจดียโ์ บตะทาวน์ สร้ างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่พี ระสงฆ์อนิ เดีย
8 รูป ได้ นาํ มาเมื่อ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ า
กลางองค์ จึ ง พบโกศทองคํา บรรจุ พ ระเกศาธาตุ แ ละพระบรมธาตุ อี ก 2 องค์ และพบ
พระพุทธรูปทองเงินสําริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ท่ปี ระดับด้ วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมี
มุมสําหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

จากนั้น

UTR201540

นําท่านสักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ

เย็น

UTR201540

นําท่านชมและนมัสการพระมหาเจดียช์ เวดากอง(Shwedagon Pagoda)

UTR201540

จากนั้น

สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน
พระพุทธรูปนอนที่มีความ ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สดุ
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มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

จากนั้น

ชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน(Bogyoke
Aung San)หรื อ ตลาดสก๊ อ ต(Scot
Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้ าง
ขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็ นอาณา
นิ ค มของอั ง กฤษ เป็ นลั ก ษณะอาคาร
เรียงต่อกันหลายหลังสินค้ าที่จาํ หน่ายใน
ตลาดแห่ ง นี้ มี ห ลากหลายชนิ ด เช่ น
เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่ างมอญกับพม่ าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก
เสื้อผ้ าสําเร็จรูป แป้ งทานาคา *ร้านค้าบางร้านยังไม่เปิ ดให้บริการ*

(หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณีทีม่ ีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนือ่ งจากจะต้องแสดงให้
ศุลกากรตรวจ)
จากนั้น

UTR201540

นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

19.00น.

วันทีส่ าม

เช้า

 บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม *พิเศษ!! บุฟเฟ่ นานาชาติ*

สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง

 (เช้า/-/-)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุง้

08.05 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์(DD) เที่ยวบินที่ DD901

09.50 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
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อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเทีย่ ว

วันเดินทาง

วันเดินทางกลับ จํ านวนต่อกรุป๊

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดีย่ ว

13 ก.ค.65

15 ก.ค.65

20+1

11,999

10,999

2,000

15 ก.ค.65

17 ก.ค.65

20+1

10,999

9,999

2,000

22 ก.ค.65

24 ก.ค.65

20+1

10,999

9,999

2,000

27 ก.ค.65

29 ก.ค.65

20+1

11,999

10,999

2,000

29 ก.ค.65

31 ก.ค.65

20+1

11,999

10,999

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

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 (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้ รวมรายการทัวร์และตัว๋ เครือ่ งบินแล้ว**

UTR201540

อัตราค่าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่องบินไป -กลับพร้ อมกรุป๊ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ สายการบิน นกแอร์ (DD)
เป็ นตัว๋ หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพัก
ห้ องเดี่ยว)
 ค่าระวางนํา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋ าถือขึ้นเครื่อง Hand
Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 ค่ า อาหารทุ กมื้ อตามรายการระบุ (สงวนสิท ธิ์ใ นการสลั บ มื้ อหรื อ เปลี่ ย นแปลงเมนู อ าหารตาม
สถานการณ์)
 นํา้ ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์นาํ เที่ยวคนไทย
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ภาษีนาํ้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณีที่
ได้รบั อุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุม้ ครอง
โรคประจํ าตัวของผูเ้ ดินทาง
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อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถอื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่ส่ังเพิ่ มพิ เศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิ
บาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
- ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การ
นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้ อกําหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม
และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนเกิน
- ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า ท่านละ 300 บาท

- ค่าวีซ่าประเทศเมียนมาเป็ นแบบ E-VISA ท่านละ 1,800 บาท/50 USD ใช้ เวลายื่นวีซ่า 7-10 วัน
ก่อนการเดินทาง **เงือ่ นไขวีซ่าอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามประกาศของประเทศเมียนมา**
**ราคาวีซ่าอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ้ นอยู่กบั ค่าเงินUSDในแต่ละวัน**
- ค่าประกันพม่า Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกัน
- อายุ 1-60 ปี ค่าประกัน ท่านละ 50 US ($)
- อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ 75 US ($)
- อายุ 75 ปี ขึ้นไป ค่าประกันท่านละ 100 US ($)
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**ราคาประกันเมียนมาอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ้ นอยู่กบั ค่าเงินUSDในแต่ละวัน**
- ค่ าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
- ค่ าทิปหั วหน้ าทัวร์ตามสินนํา้ ใจของทุกท่านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่
บังคับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสํารองทีน่ งและการยกเลิ
ั่
กทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อน
การเดินทางไม่ น้อยกว่ า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุป๊ )
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ ท้งั หมด โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจํา
ให้ ท้งั หมด โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจํา
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ท้ังหมดไม่ ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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กรณียกเลิก : (ตัดกรุป๊ )
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้ องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ ท้งั หมด
ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้งั หมดโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็ บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก
หรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง

 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก
กรณี
เงือ่ นไขอื่น ๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การยกเลิกของท่าน
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 คณะผู้เดินทางจํานวน 20 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวน
สิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อน
การเดินทาง
 กรณีท่ที ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่
ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้ งให้
ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้ า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบ
ใด ๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านได้ ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบริษัทฯที่ได้ ระบุไว้ ในรายการทัวร์ท้งั หมด

เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร E-VISA และ ประกันการเดินทาง
ท่องเทีย่ วประเทศเมียนมา 7-10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 สแกนหน้ าพาสปอร์ตสีท่ชี ัดเจน ห้ ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือ
มากกว่า 6 เดือน
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด (4.6 cm X 3.8 cm) ที่ถ่ายภายใน 3 เดือน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้ าตรง
ไม่ย้ มิ เห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับ เก็บผมให้ เรียบร้ อย
 เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส 2 เข็ม ขึ้นไป (vaccine passport)
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*สแกนสี และ เป็ นไฟล์ PDF เท่านั้น**
**การพิจารณาขึ้ นอยู่กบั ทางสถานทูต ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศเมียนมา
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี**
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ข้อมูลสําคัญสําหรับกรอกประกันเมียนมาออนไลน์
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน **
*** กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ***
ข้อมูลผูร้ บั ผลประโยชน์ในการทําประกันของบริษทั เมียนมา
คํานําหน้ า : นาย
TITLE:

นาง
MR.

นางสาว
MRS.

เด็กชาย
MS.

เด็กหญิง
MSTR.

MISS

ชื่อ/NAME:……………………………………….…นามสกุล/SURNAME:…………………………………….....วัน/เดือน/ปี เกิด
.......................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .................................................. ความสัมพันธ์
..........................................................................................
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :

แต่งงาน/ MARRIED

โสด/ UN MARRIED

หย่าร้ าง/DIVORCE
ศาสนา RELIGION :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่/ADDRESS :………………..หมู่ท่…ี ………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ตําบล/
แขวง……………………………….…
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………
อีเมลล์……………………………………....
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ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ ADDRESS : …………...หมู่ท่…ี …….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………
ตําบล/แขวง…………………..…
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………
อีเมลล์……………………………..……….

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6
เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,
การประท้ วง,การนัดหยุ ดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว
ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่เี กิด
เหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ,ไม่ ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาํ ระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิด
อุบัติเหตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุด
จากสายการบิน
 กรณีท่ีการตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดิน ทางออกหรื อเข้ า
ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ที ่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืน
เงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่านํา้ มันหรือค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋ ดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่มกี ารชํารุด เปี ยกนํา้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้ กระทั่งตรา
ปั๊มลายการ์ตนู ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่าน
ก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
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 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการ
จองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ชี ัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ(เล่ มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่อง
แท้แล้วจึ งมัดจํ าเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทั ฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไข
ต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุในรายการทัวร์ท้ งั หมด**
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สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือจองทัวร์ ติดต่อแผนกทัวร์บริษทั ยูทวั ร์ทราเวลได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 091-125-1111

Facebook

: https://www.facebook.com/utourtravelthailand

E-Mail

: paripatchr@utourtravel.com

Line

: @utourtravel
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