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...HILIGHT MYANMAR… 

ยา่งกุง้-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตอุินทรแ์ขวน 

3 วนั 2 คืน โดย สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) 

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว….เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบูสไตลพ์ม่า + สลดักุง้มังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุง้เผา  

 

เงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเมียนมา 
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1. ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีหลักฐานการไดร้บัวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้ นไป ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งปีท่ีปรากฎตอ้งเป็นคริสตศักราช เช่น 27/10/2022 หรือ 27 OCTOBER 

2022 เท่าน้ัน โดยจะตอ้งปรินทอ์อกมาเป็นเอกสาร ทางสนามบินฯ ไม่รบัตรวจเอกสารในรูปแบบ

ดิจิตอล (พาสปอรต์วัคซีน หรือ เอกสารรบัรองการรบัวัคซีน)  

❖ หากรบัวัคซีนไม่ครบโดส (นอ้ยกว่า 2 เข็ม) ตอ้งการผลตรวจ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมงก่อน

เดินทาง 

2. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าประกนัอุบติัเหตุและประกนัโควิดกบัตวัแทนบริษัทประกนัของประเทศเมียนมา

ท่ีไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลเมียนมา ค่าธรรมเนียมในการท าประกนั 

• อายุระหว่าง 1-60 ปี ราคาท่านละ 2,000 บาท 

• อายุระหว่าง 61-75 ปี ราคาท่านละ 2,800 บาท 

• อายุ 76 ปี ขึ้ นไป ราคาท่านละ 3,700 บาท 

3. ผูเ้ดินทางจะตอ้งกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะไดร้บัแจกเอกสารดังกล่าวบน

เครื่องบิน เพื่อท าการยื่นท่ีสนามบิน 

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

ขอ้มูลอพัเดทล่าสุด 01 ธ.ค. 65 
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ตารางการเดินทาง 

วันท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกั ระดบั 5 ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวัน เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบนิย่างกุง้-หงสาวดี-

พระพุทธรูป 4 ทิศ-พระธาตุมุเตา-ไจ๊ทิโย- 

พระธาตุอินทรแ์ขวน 

- - ✓ 
KYAIKHTO HOTEL หรือ 

 YOE YOE LAY HOTEL 

วนัท่ีสอง  

พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวดี-วดัไจ๊คะวาย-พระ

นอนชเวตาเลียว-ย่างกุง้-ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต- 

เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ- 

พระมหาเจดียช์เวดากอง 

✓ ✓ ✓ 
LOTTE HOTEL YANGON 

ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 

ย่างกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญ-พระพทุธรู

พระพุทธรูปเจ๊าทตัจี-วดัพระหินอ่อน- 

สนามบินย่างกุง้ 

✓ ✓ -  

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ(BKK)-ย่างกุง้(RGN) 10.25-11.10 8M336 1 ชัว่โมง 15 นาที 

ย่างกุง้(RGN)-สุวรรณภูมิ(BKK) 17.30-19.15 8M350 1 ชัว่โมง 15 นาที 

รายละเอียดการเดินทาง 

 
 

07.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 สายการบิน เมียนมาร ์

แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการออกบตัรท่ีนัง่ 

10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดย เท่ียวบินท่ี 8M336 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 

11.10 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนม่าร์ ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็น

เมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่ งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ ้ง 

(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินย่างกุง้-เมอืงหงสาวดี-พระพุทธรูป 4 ทิศ-พระธาตมุุเตา- 

 ไจท๊ิโย-พระธาตุอินทรแ์ขวน 
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น าท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 

500 ปี หันพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพื่อ

แทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลับพบรักกับชายหนุ่ม

และแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพังทลายลงมา และมีการ

บูรณะขึ้ นมาใหม่จึงท าให้พระพุทธรูปองค์น้ีจะมีลักษณะ แตกต่างจากองค์อื่นๆ จากน้ันน าท่านนมัสการ 

เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่า

มีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ักซึ่งชาวมอญและ

ชาวพม่าเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของ

เจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน้ี์ สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะ

ของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่

ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ี

แห่งน้ียังเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาลิ้ นด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ

ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุม

หน่ึงขององคเ์จดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั 
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จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ี

ส าคัญทางประวติัศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถู้กทหาร

พม่าไล่ตามหลงัมาซึ่งน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นทพัหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรง

ใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็น

เช่นน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง คิ้ มปูน

แคม้ป์ เพื่อท าการเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเรา

จะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้

เพื่อเขา้สู่ท่ีพัก ใหท่้านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย น าท่านนมัสการ เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอินทร์

แขวน กอ้นหินสีทอง ซึ่งถือเป็นหน่ึงส่ิงสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บน

กอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งค์ย่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชา

พระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้

จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดไดม้านมัสการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 ครั้งผู้น้ันจะมีแต่

ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์

ไดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งค์น้ีเปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององค์เจดีย์

เปิดถึงเวลา 21.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถ

เตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 
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**หมายเหตุ** แนะน าใหท่้านใชก้ระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส าหรับ 1 คืน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้ง

ลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ท่ี 1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กับความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL  

 

 

จากน้ันท่านสามารถขึ้ นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

วันที่สอง พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวด-ีวัดไจค้ะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-ตลาดสกอ๊ต- 

                 เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 
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น าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) จากน้ันน าท่านร่วม

ท าบุญถวายปัจจัยเพื่อซื้ อขา้วสาร ส าหรับภิกษุ สามเณร ท่ีมาศึกษาพระไตรปิฏก ณ วัดไจค้ะวาย ซึ่งเป็น

สถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎก มีพระภิกษุและสามเณรจ าพรรษา ณ วดัแห่งน้ีกว่า 500 รูป นอกจากน้ันท่านยงั

สามารถน าสมุด ปากกา ดินสอ อุปกรณ์เครื่องเขียน ต่างๆมาท าบุญถวายเพิ่มเติมได ้ณ วดัแห่งน้ี 
 

 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! กุง้แม่น ้าเผา ท่านละ 1 ตวั 

 

 

จากน้ันน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ี

สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงาม

ท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เครื่องไมแ้กะสลัก ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยัง

สามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก ไดเ้วลาอันสมควร น าทุกท่านเดินทางกลับ

เมืองย่างกุง้ จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตใน

สมัยท่ียังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี
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หลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ 

เส้ือผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้ อส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง 

เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์ และช่วงเทศกาลปี

ใหม่ / วนัสงกรานต์) จากน้ันน าท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ี

พระสงฆอ์ินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองค์

จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ยกระเบื้ อง

สีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์น าท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้

ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาว

พม่า โดยเทพท่ีจะถูกจัดว่าเป็น "นัต" น้ัน มักจะเป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลง

ดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกว่า ตายโหง ท าใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักับผูค้น

เบื้ องหลัง ท าใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรักษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เช่น 

พระเจดียอ์งค์ส าคัญ วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้

เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา

ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะ

กับน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สกักะ มหานัทโป๊ะ

โป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลงั เอตสัสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจ

จงั วันทามิสพัพะทา สวาโหม น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านาน

กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเมื่อ

ส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 

หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
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น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้) 

แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดา

กองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า 

กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรง

ศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเครื่องไมห้ลงัคาทรง

ปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบ

ไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซึ่งบุญกุศลอัน

เป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดิน

ประทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้

เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดา

กอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพร

จากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมแีละสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์เจดียย์งัมีพระ

ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

 

 

 

 

วันเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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บทสวดมนตบ์ูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมัง กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 

ธสัสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรงั ธาตุโย ธสัสะติ จตุกัง โคตะมัง อตัถะเกศา  

ธาตุโย ธสัสะติ อหงั วันทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหงั วันทามิ  

สพัพะทา อหงั วันทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มังกร + เป็ดปักกิ่ง 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม LOTTE HOTEL YANGON ระดบั 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

 
 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซึ่งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่

ริมแม่น ้าย่างกุง้ท่ีเชื่อมต่อกับแม่น ้าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ เจดียเ์ยเลพญา 

เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้าเป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม  

วันที่สาม ย่างกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา-พระนอนตาหวาน-วัดพระหินอ่อน-สนามบินย่างกุง้-  

สนามบินสุวรรณภูมิ 
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สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแลว้ เชื่อกนัว่าตอนท่ีสรา้ง

เจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ าการอธิษฐานขอใหน้ ้าอย่าท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมากราบไหวจ้ านวนมากเท่าไรก็

ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพื้ นท่ี และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้ าการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ่งท าให้

ผูค้นเกิดความเชื่อว่าการมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะท าใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านได้

นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก์ไมแ้กะสลักปิดทองค าทองเปลวท่ีมี

ความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะบันดาลใหม้ีกินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ 

สมควรแก่เวลากลบักรุงย่างกุง้  

 
น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่

ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ นเมื่อปี 

1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพักตร์ท่ีงดงามเป้ือนยิ้ ม 

ดวงตาท าจากลูกแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน 

จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระ
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บาทลอ้มรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก  อีกทั้งจีวรยังมี

ลกัษณะพริ้ วไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์

หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ๊าต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน เป็นวัดท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากหินอ่อนสีขาวมันวาวทั้งก้อนโดยช่างฝีมือเมืองมัณฑะเลย ์โดยพระหัตถ์ขวา

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน

ย่างกุง้ เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

17.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 8M350 สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์

19.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

24-26 มี.ค. 66 

31 มี.ค. – 02 เม.ย. 66 
12,999 บาท 12,999 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

1-3 เม.ย. 66 

06-08 เม.ย. 66 

7-9 เม.ย. 66 

8-10 เม.ย. 66 

12,999 บาท 12,999 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ โปรดสอบถาม ** 

*** ราคายงัไมร่วมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาท/ท่าน *** 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
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อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) 

✓ ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนการเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัต่อ 1 ใบ (โหลดไดท่้านละ 1 ใบ)  
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั ย่างกุง้ 1 คืน โรงแรมเทียบเท่าระดบั 5 ดาว  
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั บนพระธาตุอินทรแ์ขวน 1 คืน  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเมนูหรือสลบัมื้ ออาหารตามสถานการณ์) 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ บริการน ้าด่ืมบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง คุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณี ท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ค่า

รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้เอา

ประกันภัยอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเงื่อนไข

ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศัพท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่า / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

 ค่าใชจ่้ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวันเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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 ในกรณีท่ีรฐับาลไทย และหรือ รัฐบาลพม่า มีการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนด และหรือ เงื่อนไขในการกักตัวเพิ่มเติม การขอ

เรียกตรวจโรคเพิ่มเต่ิม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกินขา้งตน้. 

  หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการท าวีซ่าเพื่อเดินทางเขา้ประเทศพม่าในภายหลัง ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่า 

 ค่าประกนัการเดินทาง MYANMAR INSURANCE ใชใ้นการเดินทางเขา้ประเทศพม่า ซึ่งท ากบับริษัทประกนัของทางประเทศ

พม่า 

-อายุ 1-60 ปี ค่าประกนัท่านละ 2,000 บาท 

-อายุ 61-75 ปี ค่าประกนัท่านละ 2,800 บาท 

-อายุ 75 ปีขึ้ นไป ค่าประกนัท่านละ 3,700 บาท 

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

▪ กรุณาวางเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีไดท้ าการจองภายใน 3 วนั  ท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้ับค่ามัดจ าแล้ว

เท่าน้ัน  

▪ ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

▪ ในกรณีท าการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

▪ ส าเนาหนา้หนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนๆท่ีใชใ้นการย่ืนของวีซ่าตอ้งส่งใหท้างบริษัทหลังจากท าการจองและ

ช าระเงินเรียบรอ้ยภายใน 7 วัน ยกเวน้กรณีท่ีท าการจองนอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางลูกคา้จะตอ้งช าระ

เงินพรอ้มทั้งส่งเอกสารทนัที 

▪ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋หมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล ์และท่ีนัง่จะเป็นการ RAMDOM จึงไม่สามารถลอ๊คท่ี

นัง่ได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดท่ี้นัง่ติดกัน ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขของทางสายการบิน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 บริษัทฯจะคืนเงินมัดจ าใหท้ั้งหมดโดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริงท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอย่างเช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน, ค่าตัว๋เครื่องบินท่ีช าระเต็มจ านวน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทั้งหมดในทุกกรณี 

• ยกเลิการเดินทาง 0-14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสาร

ไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณา

และตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั  
 

หมายเหตุ 

http://www.plan-travel.com/
mailto:sv@plan-travel.com


 

RGN-HL01-8M  www.plan-travel.com   Tel: 02-416-1537-38  sv@plan-travel.com  Page 15 of 16 
 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

▪ ส าหรับ ผู้โดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็น

สุดวิสัยอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ี

ไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ี

พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่า

เป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

▪ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฎิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากท่ีท่านไดท้ าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอียดในการย่ืนประกันเมียนมาออนไลน ์

 

 

http://www.plan-travel.com/
mailto:sv@plan-travel.com


 

RGN-HL01-8M  www.plan-travel.com   Tel: 02-416-1537-38  sv@plan-travel.com  Page 16 of 16 
 

***โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นดว้ยภาษาอังกฤษ*** 

 

รายละเอียดผูเ้อาประกัน 

1. ชื่อ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง).................................................................................................................. 

2. วันเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ………………………………………………………………………………………………………………............... 

3. สถานภาพ  ○แต่งงาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

4. ท่ีอยู่ปัจจุบนั เลขท่ี.............................หมู่ท่ี...................หมู่บา้น..................................................................ซอย

..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวัด....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

5. เบอรโ์ทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ..................................................... 

6. อีเมล.์......................................................................................................................................................................... 

7. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี.............................หมู่ท่ี...................หมู่บา้น..................................................................

ซอย..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวัด....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

รายละเอียดผูร้บัผลประโยชน ์

1. ชื่อ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ................................................................................................................. 

2. วนัเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ………………………………………………………………………………………………………………............... 

3. สถานภาพ  ○แต่งงาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

4. ท่ีอยู่ปัจจุบนั เลขท่ี.............................หมู่ท่ี...................หมู่บา้น..................................................................ซอย

..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวัด....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

5. เบอรโ์ทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ..................................................... 

6. อีเมล.์......................................................................................................................................................................... 

7. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น เลขท่ี.............................หมู่ท่ี...................หมู่บา้น..................................................................

ซอย..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวัด....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

8. ความสมัพนัธกั์บผูท้  าประกัน............................................................................. 
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