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...HILIGHT MYANMAR… 
ย่างกุง้-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทรแ์ขวน 

) วัน + คืน โดย สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) 
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว….เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบูสไตลพ์ม่า + สลัดกุง้มังกร + เป็ดปักกิ?ง + กุง้เผา  
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เงื?อนไขการเดินทางท่องเที?ยวประเทศเมียนมา 
1. ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีหลักฐานการได้รับวัคซีนครบ + เข็มขึF นไป ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย GH วัน 

เป็นภาษาอังกฤษ รวมทัFงปีที?ปรากฎตอ้งเป็นคริสตศักราช เช่น +L/GN/+N++ หรือ +L OCTOBER 
+N++ เท่านัFน โดยจะตอ้งปรินทอ์อกมาเป็นเอกสาร ทางสนามบินฯ ไม่รับตรวจเอกสารในรูปแบบ
ดิจิตอล (พาสปอรต์วัคซีน หรือ เอกสารรับรองการรับวัคซีน)  

❖ หากรับวัคซีนไม่ครบโดส (นอ้ยกว่า 2 เข็ม) ตอ้งการผลตรวจ RT-PCR ภายใน 48 ชั ?วโมงก่อน
เดินทาง 

2. ผูเ้ดินทางจะตอ้งทาํประกันอุบัติเหตุและประกันโควิดกับตัวแทนบริษัทประกันของประเทศเมียนมา
ที?ไดร้ับการรับรองจากรัฐบาลเมียนมา ค่าธรรมเนียมในการทาํประกัน 

• อายุระหว่าง G-YN ปี ราคาท่านละ +,NNN บาท 

• อายุระหว่าง YG-L[ ปี ราคาท่านละ +,\NN บาท 

• อายุ LY ปี ขึF นไป ราคาท่านละ ),LNN บาท 

3. ผูเ้ดินทางจะตอ้งกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะไดรั้บแจกเอกสารดังกล่าวบน
เครื?องบิน เพื?อทาํการยื?นที?สนามบิน 

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

ขอ้มูลอัพเดทล่าสุด NG ธ.ค. Y[ 
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ตารางการเดินทาง 

วันที? สถานที?ท่องเที?ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที?พัก ระดับ [ ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวัน เย็น 

วันที�หนึ�ง 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินย่างกุง้-หงสาวดี-
พระพุทธรูป 0 ทิศ-พระธาตุมุเตา-ไจ๊ทิโย- 
พระธาตุอินทร์แขวน 

- � � 
KYAIKHTO HOTEL หรือ 
 YOE YOE LAY HOTEL 

วันที�สอง  

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจค๊ะวาย-พระ
นอนชเวตาเลียว-ย่างกุง้-ช้อปปิD งตลาดสก๊อต- 
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

� � � 
LOTTE HOTEL YANGON 

ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที�สาม 
ย่างกุง้-สิเรียม-เจดีย์กลางนํDาเยเลพญ-พระพุทธรู
พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-วัดพระหินอ่อน- 
สนามบินย่างกุง้ 

� � -  

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที?ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ(BKK)-ย่างกุง้(RGN) 10.25-11.10 8M336 1 ชั�วโมง OP นาที 
ย่างกุง้(RGN)-สุวรรณภูมิ(BKK) 17.30-19.15 8M350 1 ชั�วโมง OP นาที 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

 

NL.)N น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัFน H ประตู Y สายการบิน เมียนมาร ์
แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 เจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการออกบัตรที�นั�ง 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินย่างกุง้-เมืองหงสาวด-ีพระพุทธรูป H ทิศ-พระธาตุมุเตา- 
 ไจทิ๊โย-พระธาตุอินทรแ์ขวน 
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GN.+[ น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดย เที?ยวบินที? \M))Y สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 
11.GN น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ นําท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร  

(เวลาทอ้งถิ�นที�เมียนม่าร์ ชา้กว่าประเทศไทยครึ�งชั �วโมง)  
เที?ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ�งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุด ของเมืองมอญโบราณที�
ยิ�งใหญ่และอายุมากกว่า 0XX ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ YX กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
O.0P ชม.) นําท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดีย์ที�มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทัDง 0 ดา้น
อายุกว่า PXX ปี หันพระพักตร์ไปยัง 0 ทิศ  สร้างขึD นโดย 0 สาวพี� น้องที�อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้าง
พระพุทธรูปเพื�อแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลับพบรักกับ

ชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที�แทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพังทลายลงมา และมี
การบูรณะขึD นมาใหม่จึงทําให ้พระพุทธรูปองค์นีD จะมีลักษณะ แตกต่างจากองค์อื�นๆ จากนัDนนําท่านนมัสการ 
เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ที�ตัDงตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นีD ถือว่ามี
ความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า \,^XX ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยังเป็น O ใน 
P มหาบูชาสถานสิ�งศักดิ_สิทธิ_ สําคัญสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ�งชาวมอญและชาวพม่า
เชื�อกันว่าเป็นจุดที�ศักดิ_สิทธิ_มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ_สิทธิ_ และสามารถนําธูปไปคํDากับยอดของเจดีย์องค์ที�หัก
ลงมาเพื�อเป็นสิริมงคลซึ�งเปรียบเหมือนดั �งคํDาจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ�งขึD นไป) ซึ�งเจดีย์นีD  สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดีย์องค์นีD เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่าง
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กลมกลืน พระเจดีย์สูง OO0 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง O0 เมตร มีจุดอธิษฐานที�ศักดิ_สิทธิ_อยู่ตรงบริเวณ
ยอดฉัตร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. \0bc ดว้ยนํDาหนักที�มหาศาล ตกลงมายังพืD นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพ
เดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ �าลือถึงความศักดิ_-สิทธ์โดยแท้ และสถานที�แห่งนีD ยังเป็นสถานที�ที�พระเจ ้า
หงสาลิD นดํา ใช้เป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึD น
ครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ที�สูงที�สุดในพม่า ส่วนปลียอดที�พังลงมาก็ได ้ตัDงไว ้ที�มุมหนึ�งขององค์ เจดีย์เพื�อให ้
พุทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัDนนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่นํFาสะโตง สถานที�
สําคัญทางประวัติศาสตร์ซึ�งในอดีตขณะที�สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่
ตามหลังมาซึ�งนําทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสง
ปืนต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นเช่นนัDนจึงขวัญ
เสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ \.cX-c ชั �วโมง ก็จะถึง คิF มปูนแคม้ป์ เพื�อทําการ
เปลี�ยนเป็นรถท้องถิ�น (รถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กเป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวที?เราจะสามารถขึF นพระ
ธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ cX-0P นาที จากนัDนท่านจะตอ้งเดินเท ้าเพื�อเขา้สู่ที�พัก ใหท้่าน
อิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นําท่านนมัสการ เจดีย ์ไจท้ีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน กอ้นหินสีทอง ซึ�งถือ
เป็นหนึ�งสิ�งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง P.P เมตร ตัDงอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองที�วางหมิ�น
เหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ_สิทธิ_ที�บรรจุอยู่ภายในพระ
เจดีย์องค์ย่อมทําให้หินกอ้นนีD ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื�อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปีเกิดของชาว
ลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนนีD ใหถ้ือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื�อ
ว่าถา้ผู้ใดไดม้านมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนีD ครบ c ครัDงผูนั้Dนจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทัDงขอสิ�งใดก็จะ
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ได้สมดั �งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั�งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน  (พระเจดีย์องค์นีD เปิดตลอดคืนแต่
ประตูเหล็กที�เปิดสําหรับสุภาพบุรุษที�เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา \O.XXน. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิ
ฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท้่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื�อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน) 

 
 
 
 

**หมายเหตุ** แนะนาํให้ท่านใชก้ระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสาํหรับ G คืน เนื?องจากอาจจะตอ้งจ้างลูกหาบ
แบกสัมภาระซึ?งจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ?มตน้ที? G,NNN จา๊ด ประมาณ )N บาท) ทัFงนีF ขึF นอยู่กับ
ความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

คํ ?า � รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

� นําท่านเขา้สู่ที�พัก  KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL  
จากนัDนท่านสามารถขึD นไปนมัสการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดีย์ไดต้ลอดทัDงคืน 
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เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิF มปูนแค้มป์ เปลี�ยนเป็นรถโค้ชปรับ
อากาศ นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ O ชั �วโมง cX นาที) จากนัDนนําท่านร่วม
ทําบุญถวายปัจจัยเพื�อซืD อขา้วสาร สําหรับภิกษุ สามเณร ที�มาศึกษาพระไตรปิฏก ณ วัดไจ้คะวาย ซึ�งเป็นสถานที�
ศึกษาพระไตรปิฎก มีพระภิกษุและสามเณรจําพรรษา ณ วัดแห่งนีD กว่า PXX รูป นอกจากนัDนท่านยังสามารถนํา
สมุด ปากกา ดินสอ อุปกรณ์เครื�องเขียน ต่างๆมาทําบุญถวายเพิ�มเติมได ้ณ วัดแห่งนีD  

 
 
 
 
 
 

 
เที?ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! กุง้แม่นํFาเผา ท่านละ G ตัว 

จากนัDนนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที�มีพุทธลักษณะที�

วันที?สอง พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวดี-วดัไจค้ะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-ตลาดสก๊อต- 
                 เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 
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สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.\P\0 ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาวพม่าทั �วประเทศ และเป็นพระนอนที�
งดงามที�สุดของพม่า อีกทัDงท่านสามารถที�จะเลือกหา เครื�องไมแ้กะสลัก ที�มีให ้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทาง
และยังสามารถเลือกซืD อ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของที�ระลึกต่างๆ ในราคาถูก ไดเ้วลาอันสมควร นําทุกท่าน
เดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง จากนัDนใหท้่านอิสระช้อปปิD ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึD น
โดยชาวสก๊อตในสมัยที�ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ที�จําหน่าย
ในตลาดแห่งนีD มีหลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจาก
ไม้ อัญมณี หยก ผา้ทอ เสืD อผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซืD อสิD นค ้าหรืออัญมณีที�มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครัDง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุก
วันจันทร์ และช่วงเทศกาลปีใหม่ / วันสงกรานต์) จากนัDนนําท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซึ�งบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ ้าที�พระสงฆ์อินเดีย Yรูป ไดน้ํามาเมื�อ \,XXXปีก่อน ในปี \0Y^ เจดีย์แห่งนีD ถูกระเบิด
ของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก \องค์ และพบ
พระพุทธรูปทอง เงิน สําริด bXXองค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบ
ภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที�ประดับด้วยกระเบืD องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ 
นําท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศักดิ_สิทธิ_ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือ
วิญญาณเทพผู ้คุม้ครองสถานที�ตามความเชื�อของชาวพม่า โดยเทพที�จะถูกจัดว่าเป็น "นัต" นัDน มักจะเป็นคนที�
เคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุรา้ยแรงที�เรียกว่า ตายโหง ทําใหวิ้ญญาณยัง
มีความห่วงใยในภาระหน้าที� บ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผู้คนเบืD องห ลัง ทําให้ไม่อาจไปเกิดให ม่ได้ จึง
กลายเป็นนัตที�มาคอยคุม้ครองรักษาบา้นเมือง หรือสถานที�ศักดิ_สิทธิ_  เช่น พระเจดีย์องค์สําคัญ วิธีการสักการะ
รูปปั นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ� งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพรา้วอ่อน กล้วย จากนันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 
. ใบ ไหวข้อพรแล้วดึกกลับมา 0 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว้ จากนันก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิวชีของนัตโบโบ
ยี แค่นีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตังใจไว ้คาํบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่อง
สิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิ
สัพพะทา สวาโหม นําท่านขา้มฝั�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ�งมีนามว่า “อะมาดอว์เมีv ยะ” ตามตํานานกล่าว
ว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนืD อสัตว์จนเมื�อ
สิD นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบ
เบาๆ ห้ามคนอื�นไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
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นําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื�อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) 
แห่งลุ่มนํDาอิระวดี เจดีย์ทองคําคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห ้ารอ้ยกว่าปี มหาเจดีย์ที�ใหญ่ที�สุดของ
ประเทศพม่า มีความสูงถึง c\^ ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื�อกว่า \,XXX ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมี
ทองคําโอบหุ ้มอยู่เป็นนํDาหนักถึง OOXX กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีลํDาค่า กว่า 
5,P0Y เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 
พุทธศาสนิกชนได้จํานวนมาก บริเวณทางขึD นทัD งสี�ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื�องไม้หลังคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัDงหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให ้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 
เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะนํามาซึ�งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่
การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทัDงมวล บ้างนั�งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบ้างเดินประทักษัณรอบ
องค์เจดีย์ จากนัDนใหท้่านชมแสงของอัญมณีที�ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกัน
ออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํDาเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที�สําคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิ
ฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดา
กอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนีD รอบองค์เจ ดีย์ ยังมีพระประจําวัน เกิด
ประดิษฐานทัDงแปดทิศรวม Y องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํDาพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิต) 

 
 

วันเกิด อาทิตย ์ จันทร  ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร  ์ เสาร ์

สัตว์สัญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัFน พญานาค 
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บทสวดมนตบู์ชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา  

ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ  
สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพร้อมดว้ยใบไมท้ี?แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 
 
 
ค ํ ?า � รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุง้มังกร + เป็ดปักกิ?ง 
 �  นาํท่านเขา้สู่ที?พัก โรงแรม LOTTE HOTEL YANGON ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
 
 
 
 
เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ ้งประมาณ 0P กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ O ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที�ซึ�งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัDงอยู่ริมแม่นํDาย่างกุ ้ง
ที�เชื�อมต่อกับแม่นํDาอิระวดี จากนัDนชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํFา หรือ เจดียเ์ยเลพญา เจดีย์จะตัDงตระหง่านอยู่
บนเกาะกลางนํDาเป็นที�สักการะของชาวสิเรียม  

วันที?สาม ย่างกุง้-สิเรียม-เจดยีก์ลางนํFาเยเลพญา-พระนอนตาหวาน-วัดพระหินอ่อน-สนามบินย่างกุง้-  
สนามบินสุวรรณภูมิ 
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สร้างโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที�อาณาจักรมอญรุ่งเรืองเมื�อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว เชื�อกันว่าตอนที�สร้างเจดีย์
เศรษฐีชาวมอญไดทํ้าการอธิษฐานขอใหนํ้Dาอย่าท่วมถึงองค์เจดีย์ ถา้มีคนมากราบไหวจํ้านวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวัน
เต็มพืD นที� และผูใ้ดมาทําบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย์ ขอใหท้ําการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ�งทําใหผู้ค้นเกิดความเชื�อว่า
การมาทําบุญกราบไหว้ ณ เจดีย์แห่งนีD  จะทําใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ให ้ท่านไดน้มัสการพระพุทธรูปเก่าแก่
ทรงเครื�องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก์ไมแ้กะสลักปิดทองคําทองเปลวที�มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที�
ชาวพม่ามีความเชื�อว่าจะบันดาลให้มีกินมีใช้ไม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลับกรุงย่างกุ้ง นําท่านสักการะ 
พระพุทธไสยาสน์เจา๊ทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ�งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที�มีความสูงถึง 6 ชัDน ยาว
กว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกัDนถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชัDน สรา้งขึD นเมื�อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนที�มี
ขนาดใหญ่และงดงามที�สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที�งดงามเปืD อนยิD ม ดวงตาทําจากลูกแกว้ที�สั �งผลิตจากต่างประเทศ ทา
ขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทําใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื�อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระ
บาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ที�แสดงถึงอากาศโลก สัตว์
โลก และสังขารโลก อีกทัDงจีวรยังมีลักษณะพริD วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที�มี
ความงดงามทรงคุณค่า  
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เที?ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์

หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ วัดเจา๊ต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน เป็นวัดที�ประดิษฐานพระพุทธรูปที�
แกะสลักจากหินอ่อนสีขาวมันวาวทัD งก้อนโดยช่างฝีมือเมืองมัณฑะเลย์ โดยพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุง้ เพื�อเดินทางกลับ
สู่ประเทศไทย  

Ob.cX น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที?ยวบินที? \M)[N สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์
Oy.OP น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า Y เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที?เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ยกว่า + หนา้ 

** กรณี ถอืหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
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อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่ 
(พักหอ้งละ +-) ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใ้หญ่ + ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผูใ้หญ่ + ท่าน) 

พักเดียวเพิ?ม 

GL-Gj มี.ค. YY G+,jjj บาท G+,jjj บาท G+,[NN บาท 3,[NN บาท 

24-26 มี.ค. YY 
)G มี.ค. – N+ เม.ย. YY 

G+,jjj บาท G+,jjj บาท G+,[NN บาท 3,[NN บาท 

G-) เม.ย. YY 
Y-\ เม.ย. YY 
L-j เม.ย. YY 

\-GN เม.ย. YY 

G+,jjj บาท G+,jjj บาท G+,[NN บาท 3,[NN บาท 

G)-G[ เม.ย. YY 
GH-GY เม.ย. YY 

G),jjj บาท G),jjj บาท G),[NN บาท ),[NN บาท 

+G-+) เม.ย. YY 
+\-)N เม.ย. YY 

G+,jjj บาท G+,jjj บาท G+,[NN บาท 3,[NN บาท 

+j เม.ย.-NG พ.ค. YY G),jjj บาท G),jjj บาท G),[NN บาท ),[NN บาท 

G+-GH พ.ค. YY 
Gj-+G พ.ค. YY 
+Y-+\ พ.ค. YY 

G+,jjj บาท G+,jjj บาท G+,[NN บาท 3,[NN บาท 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน + ขวบ ท่านละ +,NNN บาท ** 
*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศกท์อ้งถิ?น/คนขับรถ 

หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย G,[NN บาท/ท่าน *** 
 

 
 
 
 

ในกรณีที?ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที?เกี?ยวขอ้งกับวันเดินทางที?ท่านไดท้าํการจองไวก้ับทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที?ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั mวดังกล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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อัตรานีF รวม 

� ค่าตั zวเครื�องบินไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) 
� ค่าภาษีสนามบิน ภาษีนํDามัน ภาษีตั zว (ขอสงวนสิทธิ_ในการเรียกเก็บเพิ�มหากสายการบินมีการปรับขึD นก่อนการเดินทาง) 
� ค่าระวางนํDาหนักกระเป๋าไม่เกิน \X กิโลกรัมต่อ O ใบ (โหลดไดท่้านละ O ใบ)  
� ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าโรงแรมที�พัก ย่างกุง้ 1 คืน โรงแรมเทียบเท่าระดับ P ดาว  
� ค่าโรงแรมที�พัก บนพระธาตุอินทร์แขวน O คืน  
� ค่ามัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น และหัวหน้าทัวร์คนไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ (ขอสงวนสิทธิ_ในการเปลี�ยนแปลงเมนูหรือสลับมืD ออาหารตามสถานการณ์) 
� อัตราค่าเข้าชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� บริการนํDาดื�มบนรถวันละ \ ขวด/ท่าน 
� ประกันภัยในการเดินทาง คุ ้มครองเป็น จํานวนเงิน  1,000,000 บาท ในกรณีที� เสีย ชีวิต เนื� องจากอุ บัติ เหตุ  ค่า

รักษาพยาบาลเนื�องจากอุบัติเหตุ PXX,XXX  บาท (คุ ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง ^-bP ปี ในกรณีที�ผู ้เอา
ประกันภัยอายุตํ �ากว่า ^ ปี หรือ ระหว่าง bP-YP ปี คุ้มครอง PX % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทัDงนีD ขึD นอยู่กับเงื�อนไข
ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า YP ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครอง
อาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านัDน**)  

อัตรานีF ไม่รวม 

� ภาษีมูลค่าเพิ�ม b% และ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย c% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตัวที�ไม่ระบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ?น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย G,[NN บาทต่อลูกทัวร ์G ท่านต่อทริป  
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื�น ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทําวีซ่า / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํDามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึD นราคา 
� ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง 

� ในกรณีที�รัฐบาลไทย และหรือ รัฐบาลพม่า มีการเปลี�ยนแปลงข ้อกําหนด และหรือ เงื�อนไขในการกักตัวเพิ�มเติม การขอ
เรียกตรวจโรคเพิ�มเติ�ม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินขา้งตน้. 

�  หากมีการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับการทําวีซ่าเพื�อเดินทางเข ้าประเทศพม่าในภายหลัง ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการทําวีซ่า 
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� ค่าประกันการเดินทาง MYANMAR INSURANCE ใชใ้นการเดินทางเขา้ประเทศพม่า ซึ�งทํากับบริษัทประกันของทางประเทศ
พม่า 
-อายุ O-^X ปี ค่าประกันท่านละ \,XXX บาท 
-อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ \,YXX บาท 
-อายุ 75 ปีขึD นไป ค่าประกันท่านละ c,bXX บาท 
 

เงื?อนไขการจองทัวร ์

� กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ P,XXX บาท หลังจากที�ได ้ทําการจองภายใน c วัน  ที�นั�งจะถูกยืนยันเมื�อไดรั้บค่ามัดจําแล้ว
เท่านัDน  

� ชําระค่าทัวร์ทัDงหมด \X วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัDนทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
� ในกรณีทาํการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า GH วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิnเก็บค่าทัวรเ์ต็มจาํนวน 
� สาํเนาหนา้หนังสือเดินทางและเอกสารอื?นๆที?ใช้ในการยื?นของวีซ่าตอ้งส่งใหท้างบริษัทหลังจากทาํการจองและ

ชาํระเงินเรียบรอ้ยภายใน L วัน ยกเว้นกรณีที?ทําการจองนอ้ยกว่า GH วันก่อนการเดินทางลูกค้าจะต้องชําระ
เงินพรอ้มทัFงส่งเอกสารทันที 

� เนื?องจากตั mวเครื?องบินเป็นตั mวหมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล ์และที?นั ?งจะเป็นการ RAMDOM จึงไม่สามารถล๊อคที?
นั ?งได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดท้ี?นั ?งติดกัน ทัFงนีF ขึF นอยู่กับเงื?อนไขของทางสายการบิน 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง cX บริษัทฯจะคืนเงินมัดจําให ้ทัDงหมดโดยหักค่าใชจ่้ายที�เกิดขึD นจริงที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจําตั zวเครื�องบิน, ค่าตั zวเครื�องบินที�ชําระเต็มจํานวน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําหอ้งพัก เป็นตน้)  

• ยกเลิกการเดินทาง OP-\y วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ_ในการคืนเงินมัดจําทัDงหมดในทุกกรณี 
• ยกเลิการเดินทาง X-O0 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ_ในการคืนเงินค่าทัวร์ทัDงหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื�องยื�นเอกสาร
ไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให ้บริการ เพื�อให้พิจารณาอีกครัDง ทัDงนีD  อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินได้ทัDงหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึD นอยู่กับการพิจารณา
และตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื�นๆเป็นสําคัญ  

 

หมายเหตุ 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีD  เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง  ๆ 
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� เนื�องจากรายการทัวร์นีD เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ_การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดชํ้าระเงินมัดจําหรือทัDงหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทัDงนีD ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
� สําหรับ ผู ้โดยสาร ที�ไม่ได ้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู ้โดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจ้งเขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที�เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันสืบเนื�องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเที�ยวบิน 
การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที�ไม่ไดเ้กิดขึDนจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

� ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที�เกิดขึD น ค่าเสียความรูส้ึก หรืออื�นๆใดก็ตาม ในกรณีที�เกิดเหตุจําเป็น
สุดวิสัยอันสืบเนื�องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเที�ยวบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที�
ไม่ไดเ้กิดขึD นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จ ํานวนผู ้เดินทาง G[ ท่านขึF นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ ํานวนผู ้เดินทาง 
GN-G[ ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้งถิ?น ที?
พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรับที?สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที?ประเทศพม่า
เป็นอย่างดี แต่ถา้ตํ ?ากว่า GN ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัFน 

� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํFาเงิน) เดินทางเพื?อการท่องเที?ยวกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฎิเสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnไม่คืนค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบใดๆทัFงสิF น 
 

กรุณาอ่านเงื?อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลงัจากที?ท่านไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื?อนไขดังกล่าวในทุกกรณ ี
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กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอียดในการยื?นประกันเมียนมาออนไลน์ 

***โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นดว้ยภาษาอังกฤษ*** 

รายละเอียดผูเ้อาประกัน 

1. ชื?อ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง).................................................................................................................. 

+. วันเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ………………………………………………………………………………………………………………............... 

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

H. ที?อยู่ปัจจุบัน เลขที?.............................หมู่ที?...................หมู่บ้าน..................................................................ซอย

..................................................ถนน....................................................ตาํบล/แขวง............................................... 

อาํเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................... 

[. เบอรโ์ทรศัพทที์?สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรม์ือถือ..................................................... 

Y. อีเมล.์......................................................................................................................................................................... 

L. ที?อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที?.............................หมู่ที?...................หมู่บา้น..................................................................

ซอย..................................................ถนน....................................................ตาํบล/แขวง............................................... 

อาํเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................... 

รายละเอียดผูรั้บผลประโยชน์ 

1. ชื?อ-นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ................................................................................................................. 

+. วันเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง) ………………………………………………………………………………………………………………............... 

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

H. ที?อยู่ปัจจุบัน เลขที?.............................หมู่ที?...................หมู่บ้าน..................................................................ซอย

..................................................ถนน....................................................ตาํบล/แขวง............................................... 

อาํเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................... 

[. เบอรโ์ทรศัพทที์?สามารถติดต่อได.้.......................................................เบอรม์ือถือ..................................................... 

Y. อีเมล.์......................................................................................................................................................................... 

L. ที?อยู่ตามทะเบียนบา้น เลขที?.............................หมู่ที?...................หมู่บา้น..................................................................

ซอย..................................................ถนน....................................................ตาํบล/แขวง............................................... 

อาํเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์......................................... 

\. ความสัมพันธก์ับผูท้าํประกัน............................................................................. 


