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  04.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1  ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 2 ประตู 6 เคานเ์ตอร์

สายการบนินกแอร ์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า โดย เทีย่วบนิที ่DD900 

07.15 น. เดินทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิน่ทีพ่ม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) จากน้ัน เปล่ียนเป็นรถ 

วนัแรก ดอนเมือง • ย่างกุง้ • หงสา • เจดียไ์จ๊ปุ่น • พระราชวงับุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • พระนอนช

เวตาเลียว          (-/กลางวนั/เยน็) 
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 บัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงที่

เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง

ประมาณ 80 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง 

 

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

พระพุทธรูปปางประทบัน่ังโดยรอบทั้ง 4 

ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์

สมเดจ็พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า 

(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ  กับ

พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ

พระพุทธเจ้ามหากสัสปะ ทศิตะวันตก)เล่ากนัว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีน้องที่มีพุทธศรัทธาสงูส่ง

และต่างให้สตัย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ช่ัวชีวิต 

จากนั้น  นาํท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ึ้ ง(KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุด

ค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ ยังหลงเหลืออยู่ ทําให้

สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคํา

สรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทศิ และเป็นที่ประทบัของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเดจ็พระ

นเรศวรมหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก เม่ือต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน 

พระราชวังแห่งน้ีได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาํลองพระราชวัง

และตาํหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างองิจากพงศาวดาร    
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่นํ้ าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั  

หลังอาหารนาํท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง

และเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สทิธิ์ของ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTR201540 

 

 

จากนั้น   นาํท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการ

พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซ่ึงเป็นที่

เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สดุของพม่าองค์พระยาว 55 

เมตร สงู 16 เมตร 
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เยน็   บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนั้น  นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 
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เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ45กโิลเมตรเม่ือเดินทางถึง

สิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัย

โบราณ ตั้งแต่ในสมัย นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสดุเม่ือปีพ.ศ. 2156 ร่วม

สมัยพระเจ้าทรงธรรมกรงุศรีอยุธยาท่านจะเหน็เศษซากกาํแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยู่

ริมฝั่งแม่นํา้ย่างกุ้งที่เช่ือมต่อกับแม่นํา้อิระวดี นําท่านนัง่เรือแจว ชม พระเจดียเ์ยเลพญา

(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอนังดงามบนเกาะกลางนํา้อายุนับพันปีเป็นที่

สกัการะของชาวสเิรียม เกาะน้ีไม่ว่านํา้จะขึ้นสกัเท่าไหร่กไ็ม่มีวันนํา้ท่วมได้ ที่บริเวณท่าเทยีบ

เรือบนเกาะ นาํท่านไหว้สกัการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาว

พม่าสามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เหน็ครีบหลัง

ที่โผล่เหนือผวินํา้ นาํท่านเดินทางกลบัย่างกุง้ 

วนัทีส่อง ย่างกุง้ • ซีเรียม • เจดียเ์ยเลพญา • เจดียโ์บตาทาวน ์• เทพทนัใจ • พระมหาเจดียช์เวดากอง

พระนอนตาหวาน • ตลาดสกอ๊ต      (เชา้/กลางวนั/เยน็)
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักกิง่** 
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จากนั้น  นาํท่านชม เจดียโ์บตะทาวน ์สร้างโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อนิเดีย 

8 รูป ได้นาํมาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพันธมิตรเข้า

กลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบ

พระพุทธรูปทองเงินสาํริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสันงดงาม และมี

มุมสาํหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองค์พระเจดีย์ 

 

จากนั้น  นาํท่านสกัการะ พระเทพทนัใจและเทพกระซิบ 



 

 

UTR201540 

 

 

   

เยน็ นาํท่านชมและนมัสการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) 
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จากนั้น  สกัการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย(ีKyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน 

 พระพุทธรปูนอนที่มีความ ยาว 55ฟุต สงู 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สดุ 
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 มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

   

จากนั้น  ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke 

Aung San)หรือ  ตลาดสก๊อต(Scot 

Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้าง

ขึ้นโดยชาวสกอ๊ตในสมัยที่ยังเป็นอาณา

นิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคาร

เรียงต่อกนัหลายหลังสนิค้าที่จาํหน่ายใน

ตลาดแห่งน้ี มีหลากหลายชนิด  เ ช่น 

เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก 

เสื้อผ้าสาํเรจ็รปู แป้งทานาคา *รา้นคา้บางรา้นยงัไม่เปิดใหบ้ริการ* 

(หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีทีมี่ราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เนือ่งจากจะตอ้งแสดงให้

ศุลกากรตรวจ) 

จากนั้น  นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 
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19.00น.  บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม *พเิศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ* 

  

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิย่างกุง้ 

08.05 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบนินกแอร(์DD)  เที่ยวบินที่ DD901    

09.50 น. เดินทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 

 

 

 

 

วนัทีส่าม สนามบนิมิงกาลาดง • สนามบนิดอนเมือง      (เชา้/-/-) 
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อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

 

วนัเดินทาง วนัเดินทางกลบั จํานวนต่อกรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

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 (อายไุม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 6,000 บาท  

อตัรานี้ รวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครือ่งบนิแลว้** 



 

 

UTR201540 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุป๊ กรงุเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรงุเทพฯ สายการบิน นกแอร์ (DD)  

เป็นตัว๋หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพัก

ห้องเดี่ยว) 

 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึ้นเคร่ือง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)์  

 นํา้ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศกท้์องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นาํเที่ยวคนไทย 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสทิธิ์เกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ประกนัอบุัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่

ไดร้บัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครอง

โรคประจําตวัของผูเ้ดินทาง 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่านํา้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิ

บาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปล่ียนข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการกกัตัวเพ่ิมเติม 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกนิ 

- ค่าตรวจ ATK เม่ือเดินทางถงึประเทศพม่า ท่านละ 300 บาท 

 

- ค่าวีซ่าประเทศเมียนมาเป็นแบบ E-VISA  ท่านละ 1,800 บาท/50 USD ใช้เวลาย่ืนวีซ่า 7-10 วัน

ก่อนการเดนิทาง  **เงือ่นไขวีซ่าอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศของประเทศเมียนมา** 

**ราคาวีซ่าอาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัค่าเงินUSDในแต่ละวนั** 

- ค่าประกนัพม่า Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกนั 

- อายุ 1-60 ปี ค่าประกนั ท่านละ 50 US ($) 

- อายุ 61-75 ปี ค่าประกนัท่านละ 75 US ($) 

- อายุ 75 ปีขึ้นไป ค่าประกนัท่านละ 100 US ($) 
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**ราคาประกนัเมียนมาอาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัค่าเงินUSDในแต่ละวนั** 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่

บังคับทปิค่ะ) 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่และการยกเลิกทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมัดจาํ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาํระทนัทก่ีอน

การเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,

วันหยุดนักขตัฤกษ์ กรณุาชาํระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาํให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง  

ยกเว้นในกรณวัีนหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาํ

ให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาํ

ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่า

กรณใีด ๆ ทั้งสิ้น 
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กรณียกเลิก : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดนิทางต้องทาํก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาํให้ทั้งหมด 

ยกเว้นในกรณวัีนหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมัดจาํโดยไม่มี

เง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมัดจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเตม็จาํนวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์เกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มี

เง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ

ทาํการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก

หรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุก

กรณ ี

เงือ่นไขอ่ืน ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บริษัทฯ กาํหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องนาํไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ที่เกดิจาก

การยกเลิกของท่าน 
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 คณะผู้เดินทางจาํนวน 20 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวน

สทิธิ์เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อน

การเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่

ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้

ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก

ปฏเิสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบ

ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 เม่ือท่านได้ชาํระเงินมัดจาํหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ

ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทวัร์ทั้งหมด 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัร E-VISA และ ประกนัการเดินทาง 

 ท่องเทีย่วประเทศเมียนมา 7-10 วนัล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสทีี่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ

มากกว่า 6 เดือน  

 รปูถ่าย : รปูส ีขนาด (4.6 cm X 3.8 cm) ที่ถ่ายภายใน 3 เดือน พ้ืนหลังสขีาวเท่าน้ัน 1 รปู หน้าตรง 

ไม่ย้ิมเหน็ฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เคร่ืองประดับ เกบ็ผมให้เรียบร้อย 

 เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส 2 เขม็ ขึ้นไป (vaccine passport)   
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*สแกนสี และ เป็นไฟล ์PDF เท่านั้น** 

**การพจิารณาข้ึนอยู่กบัทางสถานทูต ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศเมียนมา 

ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบคืนเงินค่าทวัรใ์หทุ้กกรณี** 
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ขอ้มูลสําคญัสําหรบักรอกประกนัเมียนมาออนไลน ์

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น ** 

*** กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ขอ้มูลผูร้บัผลประโยชนใ์นการทําประกนัของบริษทัเมียนมา 

คาํนาํหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เดก็ชาย         เดก็หญิง    

TITLE:          MR.  MRS.       MS.                  MSTR.            MISS 

 

ช่ือ/NAME:……………………………………….…นามสกุล/SURNAME:…………………………………….....วัน/เดือน/ปีเกดิ

....................................... 

เลขบัตรประจาํตัวประชาชน .................................................. ความสมัพันธ์

.......................................................................................... 

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

หย่าร้าง/DIVORCE 

ศาสนา RELIGION : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่/ADDRESS  :………………..หมู่ที่…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ตาํบล/

แขวง……………………………….…  

อาํเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณย์ี ……………เบอร์มือถอื…………………

อเีมลล์…………………………………….... 
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ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ที่……….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………

ตาํบล/แขวง…………………..… 

อาํเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณย์ี……………..เบอร์มือถอื…………………

อเีมลล์……………………………..………. 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 

 บริษัทฯ มีสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสอืเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มี

จุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสอืเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 

เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , 

การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีใน

กรณทีี่เกดิเหตุสดุวิสยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตัว 

ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิด

เหตุสดุวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด

อุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสญูหายหรือชาํรุด

จากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า

ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันหรือคืน

เงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตามอตัราค่านํา้มันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสทิธิ์ปรับราคาตัว๋ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ

หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการชาํรดุ เปียกนํา้ การขดีเขยีนรปูต่างๆหรือแม้กระทั่งตรา

ป๊ัมลายการ์ตนู ที่ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของท่าน

ก่อนการเดนิทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 
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 กรณมีี “คดคีวาม” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการ

จองทวัร์ว่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่อยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก

ปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบ

ใดๆทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหนา้อย่างถ่อง

แทแ้ลว้จึงมดัจําเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ทางบริษทัฯจะถอืว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไข

ต่างๆของบริษทัฯทีไ่ดร้ะบุในรายการทวัรท์ั้งหมด** 
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สอบถามขอ้มูลเพิม่เติมหรือจองทวัร ์ติดต่อแผนกทวัรบ์ริษทัยูทวัรท์ราเวลไดที้ ่

 

 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์ :  091-125-1111 

 

 

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

 

 

E-Mail          :  paripatchr@utourtravel.com 

 

 

Line             :  @utourtravel  

 

 

 

 

 


