ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน AIR ASIA
เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่ ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
สักการะ เจดียช์ เวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า สักการะ เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์ที่ลอยอยูก่ ลางน้าํ นับพันปี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนทีส่ วยงามที่สุดในพม่า
เมนูพเิ ศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุง้ มังกร และกุ้งแม่น้ําเผา // มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดแู ลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - สิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์ไจ๊เข้า สิเรียม - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่2

ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ - ชเวตาเลียว - ย่าง
กุ้ง - เทพทันใจ - พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา

วันที่3

เจดีย์โบตะทาวน์ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - ตลาดสก็อต - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอน
เมือง)

วันแรก
04.00 น.
07.30 น.
08.15 น.

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - สิเรียม
พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์ไจ๊เข้า - สิเรียม - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาท์เตอร์ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD251
(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง) ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ สิเรียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ํา
หงสาและแม่น้ําย่างกุ้ง ซึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองท่าสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส
นําท่าน นั่งเรือชมพระเจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ํา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) ตามตํานาน
เล่าว่า เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอํานาจ เมื่อราวพันกว่าปีก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้าง
และยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าน้ําท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จํานวนมาก

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS070119

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 1 of 9

เท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่ เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ํา
กว้างใหญ่เท่านั้น และเจดีย์แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่อง ไหว้พระขอพรทําธุระกิจทางการค้า นําท่านไหว้สักการะ
เพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถื อของชาวพม่าสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว
ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ํา
นําท่านแวะสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า (Kyaik Khauk Pagoda) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพม่าถือ
เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองสิเรียม พิเศษสุด!! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ่งเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้งที่
ไหนที่สร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้ก่อน ที่สําคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่า
จะมาขอที่นี้ ทั้งเรื่องงาน เงินและความสําเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี้เป็นเทพทันใจที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
นํ า ท่ า น สั ก ก า ร ะ พ ร ะ ม ห า เ จ ดี ย์ ช เ ว ด า ก อ ง
(Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของ
พม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกัน
ว่าเป็นมหาเจดีย์ที่ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ า
จํานวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448
เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระ
รั ต และทั บ ทิ ม 2,317 เม็ ด ซึ่ ง มี ทั้ ง ผู้ ค นชาวพม่ า และ
ชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขาน
กันว่า ทองคําที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจ ดีย์แห่งนี้มีจํานวนมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ที่
ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
(หมายเหตุ : สถานที่สําคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อน
ออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน
เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้ง แปด
ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)
คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
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
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สัตว์
พญาน
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา
หนูหางยาว หนูหางสั้น
สัญลักษณ์
าค
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ค่ํา
ที่พัก
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก (2)
โรงแรม Millennium Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว
ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์
ชเวตาเลียว - ย่างกุ้ง - เทพทันใจ - พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค(Bago) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) อดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่
ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง ระยะทางประมาณ
80 กิโลเมตร
นําท่านเดินทางสู่ เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) มีอายุมากกว่า 500 ปี
เป็ น พระพุ ธ รู ป ปางมารวิ ชั ย ขนาดใหญ่ เป็ น พระพุ ท ธรู ป ปางประทั บ นั่ ง
โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีค วามงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม
(ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สร้าง
โดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะ
กับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ทําให้พระพุทธรูปองค์นี้มี
ลักษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เจดี ย์ ช เวมอดอร์ หรื อ เจดี ย์ พ ระธาตุ มุ เ ตา (ShweMordore) เจดี ย์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
คู่บ้านคู่เมืองที่สําคัญของเมืองหงสาวดี เป็นมหาเจดีย์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่กลางเมืองหงสาว
ดี เป็นเจดีย์ 1 ใน 5 ของเจดีย์ชื่อดังและมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในพม่า ด้วยความที่เป็นเจดีย์ที่โด่งดังจึงมีผู้คน
แวะเวียนไปสักการบูชาอย่างไม่ข าดสาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งเจดีย์มีลักษณะแบบมอญ มี
ฉัตรแบบเรียบๆและมีองค์ระฆังของเจดีย์มีลักษณะแคบเรียว ภายนอกหุ้มด้วยทองจังโก้ ภายในเป็นอิฐ
กลวง แตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองที่เป็นเจดีย์แบบพม่าซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจน ในส่วนบริเวณรอบๆ
องค์เจดีย์ ก็มีพระพุทธรูปหลายองค์ให้กราบไหว้ ซึ่งมีลักษณะศีลปะของมอญผสมกับศิลปะของพม่ามี
ความสวยงามดูแปลกตา มีอาคารตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมของพม่าผสมตะวันตกให้ดู นอกจากนี้ที่ด้าน
หนึ่งของเจดีย์ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่เก็บโบราณวัตถุต่างๆให้ชม พระธาตุมุเตาเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดของ
พม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปค้ํา
กับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตให้เจริญ รุ่งเรือง
ยิ่งขึ้นไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ําเผาท่านละ 1 ตัว (4)
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังบุเรงนอง (Kambawzathardi Golden Palace) เป็นพระราชวังที่สร้าง
ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่ฐานรากเดิม แต่ก็มีความงดงามแบบศิลปะพม่า สมัยพระเจ้าบุเรงนองขึ้นครองราชย์
โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นที่นี่ พอสิ้นสมัยพระองค์ พระเจ้านันทบุเรงได้ขึ้นครองราชย์แทนแต่พระองค์ไม่
สามารถรักษาเมืองหงสาวดีได้ จึงถูกกองทัพพวกยะไข่ตีเสียสิ้น พระราชวังถูกไฟเผาจนเหลือแต่ตอไม้ และ
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ค่ํา
ที่พัก
วันที่สาม
เช้า

พระเจ้านันทบุเรงนั้นทรงถูกวางยาพิษสิ้นพระชนม์ที่เมืองตองอู โดยแบ่งเป็นอาคาร 2 ส่วนหลักๆคือ
กัมโพชธานี เป็นสถานที่เอาไว้ว่าราชการ ส่วนที่ 2 คือ บัลลังก์ผึ้ง เป็นอาคารมุงด้วยหลังคาสังกะสีขนาด
เล็ก หลังคาซ้อนกันเป็นทรงปราสาท ภายในมีซากเสาไม้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของพระราชวังอีกหลังหนึ่ง
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) เป็นพระนอนที่สวยงาม
ที่สุดในพม่า องค์พระมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ใน
สมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์
ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองค์นี้
ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทาง
รถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่า
ได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสั งขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จน
กลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของ
ฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นําท่านสักการะขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี (Natbobo Gyi) ซึ่ง
ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่ง
ใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
วิธีการสักการะ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี
บูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ด้วยมะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็นเครื่องเซ่นสังเวย เพราะถือว่า ป็นผลไม้
มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามของชีวิต(มีขายบริเวณวัด) จากนั้นนําเงิน
แบ้งก์อะไรก็ได้ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้เพื่อความสิริ
มงคล จากนั้น ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้
นําท่านแวะสักการะ พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา (Kyaikkalaw Pagoda) ณ วัดไจ่กะเลาะ วัดแห่งนี้
เชื่อกันว่าเป็นสถานที่เก็บอัฐิ ของพระสุพรรณกัลยา โดยมีซุ้ มรูปปั้นของพระนางเป็นรูปสักการะด้วย
เรื่องราวของพระนางได้เลือนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่โง่น ได้มาทําพิธีปลด ปล่อย
ดวงวิญญาณพระสุพรรณกัลยาและเหล่านายทหารไทยที่ถูกจองจําตั้งแต่ครั้งเสีย กรุงครั้งที่สอง
(เชิญร่วมระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของบรรพกษัตรีและนักรบไทยที่ เสียสละพระองค์เป็นตัว
ประกันเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองร่วมสวดมนต์อุทิศกุศลให้ ดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต)
บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก (5)
โรงแรม Millennium Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว
เจดีย์โบตะทาวน์ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - ตลาดสก็อต - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
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เที่ยง
บ่าย

21.40 น.
23.30 น.

นําท่านสักการะ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botahtaung Pagoda) หมายถึง เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้
สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนําพระธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์
สําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร (7)
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ
พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyi Buddha)
ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตา
สวยที่ สุ ด ของประเทศพม่ า บริ เ วณพระบาทมี
ภาพวาดรูปสรรพสิ่งอันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด
ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ ใน
บริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎ
จุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะ
ซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดสก็อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สินค้าที่จําหน่ายในตลาด
แห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้
อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (ตลาดปิดวันจันทร์)
(หมายเหตุ : หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้อง
แสดงให้ศุลกากรตรวจ)
สมควรเวลาเดินสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD258
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

คําแนะนํา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อ
ตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าว
มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางบริษัทฯ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
พักเดี่ยว
(งดแถมกระเป๋า)
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
5-7 ม.ค.62
10,999. 10,999. 2,500. 12-14 ม.ค.62
10,999. 10,999. 2,500. 18-20 ม.ค.62
10,999. 10,999. 2,500. 25-27 ม.ค.62
10,999. 10,999. 2,500. 5-7 ก.พ.62
9,999. 9,999. 2,500. 17-19 ก.พ.62 (วันมาฆบูชา)
9,999. 9,999. 2,500. 22-24 ก.พ.62
10,999. 10,999. 2,500. 1-3 มี.ค.62
10,999. 10,999. 2,500. 2-4 มี.ค.62
10,999. 10,999. 2,500. 8-10 มี.ค.62
10,999. 10,999. 2,500. 9-11 มี.ค.62
9,999. 9,999. 2,500. 15-17 มี.ค.62
10,999. 10,999. 2,500. 16-18 มี.ค.62
9,999. 9,999. 2,500. 15-17 เม.ย.62(วันสงกรานต์)
10,999. 10,999. 2,500. 19-21 เม.ย.62
10,999. 10,999. 2,500. 20-22 เม.ย.62
10,999. 10,999. 2,500. 27-29 เม.ย.62
10,999. 10,999. 2,500. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คนื มัดจําไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั้งสิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
**ราคาสําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเครือ่ งบิน 6,999 บาท**
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลั ก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
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 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป - กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจํานวนวัน, จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินกําหนด)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแล
คณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศ
พม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5 - 7
วันทําการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
× ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้นต่ํา 30 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการ
เพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําจากการจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้
เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 41 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงิน
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ที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
 หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ํา 2
หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เ ป็ น เพี ย งข้ อ เสนอที่ ต้ อ งได้ รั บ การยื น ยั น จากบริ ษั ท ฯ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง หลั ง จากได้ สํ า รองโรงแรมที่ พั ก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
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10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง - ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ
มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

หมายเหตุ
กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
 ไม่ทานเนื้อวัว
 ไม่ทานเนื้อหมู
 ไม่ทานสัตว์ปีก
 ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่นๆ ..............................................................................................................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงือ่ นไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง
(..............................................................)
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