
 

 

ยา่งกุง้ สเิรยีม หงสาวด ี3 วนั 2 คนื 
เปิดตวัซุปตาร ์

 ก าหนดการเดนิทาง มกราคม – เมษายน 2562 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA  
เทีย่วบนิสบายๆ สไตล ์แอรเ์อเชยี สู ่ดนิแดนแหง่พระพทุธศาสนา 

สกัการะ เจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพมา่ 

สกัการะ เจดยีเ์ยเลพญา เจดยีท์ ีล่อยอยูก่ลางน า้นบัพนัปี 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ 

พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว พระนอนทีส่วยงามทีส่ดุในพมา่ 
เมนพูเิศษ!! เป็ดปกัก ิง่ สลดักุง้มงักร และกุง้แมน่ า้เผา 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่นตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

12 – 14 มกราคม 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

18 – 20 มกราคม 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

25 – 27 มกราคม 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

17 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 (วนัมาฆบชูา) 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

01 – 03 มนีาคม 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

02 – 04 มนีาคม 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

08 – 10 มนีาคม 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

09 – 11 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

15 – 17 มนีาคม 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

16 – 18 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

15 – 17 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

19 - 21 เมษายน 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

20 - 22 เมษายน 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

27 - 29 เมษายน 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 



 

 

 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น   
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ทา่อากาศยานมงิกาลาดง-ยา่งกุง้-สเิรยีม

  พระเจดยีเ์ยเลพญา-เจดยีไ์จเ๊ขา้-สเิรยีม-ยา่งกุง้-พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

04.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี 

(FD)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

07.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง  กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่

FD251 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

08.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ไทยครึง่

ช ัว่โมง) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านเดนิทางสู่ สเิรยีม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) เมอืงเล็กๆตัง้อยูต่รงจุดบรรจบ

ของแม่น ้ าหงสาและแม่น ้ าย่างกุง้ ซ ึง่ในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองท่าส าคัญในการเดินเรือของชาว

โปรตเุกส  

น าท่าน น ัง่เรอืชมพระเจดยีเ์ยเลพญา หรอื เจดยีก์ลางน า้ (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) 

ตามต านานเล่าว่า เจดยีแ์ห่งนี้สรา้งในสมัยมอญเรอืงอ านาจ เมือ่ราวพันกว่าปีกอ่น โดยมคีหบดชีาว

มอญเป็นผูส้รา้งและยังไดต้ัง้จติอธษิฐานว่า ถา้น ้าท่วมก็ขออย่าใหท้่วมองคพ์ระเจดยี ์ถา้มผีูค้นมา

กราบไหวจ้ านวนมากเท่าไหร่ก็ขอใหไ้มม่วีันเต็มลน้พืน้ที ่เพราะเจดยีแ์ห่งนี้สรา้งบนเกาะมสีภาพเป็น

เพยีงเกาะเล็กๆกลางแมน่ ้ากวา้งใหญเ่ทา่นัน้ และเจดยีแ์หง่นี้ข ึน้ชือ่ในเรือ่ง ไหวพ้ระขอพรท าธุระกจิ

ทางการคา้ น าทา่นไหวส้กัการะเพือ่ขอพรพระจกบาตรหรอืพระอุปคปุทีเ่ป็นทีน่บัถอืของชาว

พมา่สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตวัขนาดใหญน่บัรอ้ยๆ ตวัทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลงั

ทีโ่ผลเ่หนอืผวิน า้  

น าทา่นแวะสกัการะ เจดยีไ์จเ๊ขา้ (Kyaik Khauk Pagoda) ซึง่เป็นเจดยีท์ีเ่กา่แกอ่กีแหง่หนึง่ของ

พม่าถอืเป็นเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงสเิรยีม พเิศษสุด!! ขอพรเทพทันใจไจ๊เขา้ ซึง่เป็นหัวหนา้ของเทพ

ทันใจในยา่งกุง้ทีไ่หนทีส่รา้งเทพทันใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตทีน่ี้กอ่น ทีส่ าคัญ ใครอยากได ้

งานใหญ่เงนิใหญ่คนพมา่จะมาขอทีน่ี้ ทัง้เรือ่งงาน เงนิและความส าเร็จ ถา้จะนับแลว้องคน์ี้เป็นเทพ

ทันใจทีใ่หญท่ีส่ดุในยา่งกุง้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย   น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) 

น าท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืง
ของพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาเชยีงกุตระ 
เมอืงยา่งกุง้ เชือ่กนัวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 
เสน้ บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 
5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชร
เม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 
เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่และชาวตา่งชาติ
มากมายที่พากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้
กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย 
โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าที่ใชใ้นการ
ก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจ  ดียแ์ห่งนี้มี
จ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ที่
ธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก   
(หมายเหต ุ: สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมา
ขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดา
กอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระ
ประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระ
ประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 
 

 
 



 

 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ 
พญา
นาค 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) 

ทีพ่กั  โรงแรม Millennium Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว 

วนัทีส่อง   ยา่งกุง้-หงสาวด-ีเจดยีไ์จปุ๊่ น-เจดยีช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-พระพทุธไสยาสน ์

   ชเวตาเลยีว-ยา่งกุง้-เทพทนัใจ-พระบรมรปูพระสพุรรณกลัยา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงหงสาวด ี หรอื เมอืงพะโค(Bago) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) อดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง

มอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ 
ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร  

  น าท่านเดนิทางสู่ เจดยีไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) มอีายุมากกว่า 
500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางประทับ
น่ัง โดยรอบทัง้ 4 ทศิ ที่มคี  วามงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศลิปะแบบ
มอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, 
พระกกสุนัโธ (ทศิตะวันออก)และพระมหากสัสปะ (ทศิตะวันตก)สรา้งโดย
สีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมข่อ้งแวะ
กับบรุุษเพศ ซึง่มพีระพุทธรูปองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลายและไดม้กีารบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพทุธรปูองค์
นีม้ลีักษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ 

น าท่านเดนิทางสู ่เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื เจดยีพ์ระธาตมุเุตา (ShweMordore) เจดยีศ์ักดิส์ทิธิ์

คูบ่า้นคูเ่มอืงทีส่ าคัญของเมอืงหงสาวด ีเป็นมหาเจดยีเ์กา่แกย่าวนานกวา่ 2,000 ปี ตัง้อยูก่ลางเมอืง
หงสาวด ีเป็นเจดยี ์1 ใน 5 ของเจดยีช์ ือ่ดังและมคีวามยิง่ใหญท่ีส่ดุในพมา่ ดว้ยความทีเ่ป็นเจดยีท์ี่
โด่งดังจงึมผีูค้นแวะเวยีนไปสักการบชูาอยา่งไมข่าดสาย ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิอกีทัง้เจดยีม์ี

ลักษณะแบบมอญ มฉัีตรแบบเรยีบๆและมอีงคร์ะฆังของเจดยีม์ลีักษณะแคบเรยีว ภายนอกหุม้ดว้ย

ทองจังโก ้ภายในเป็นอฐิกลวง แตกต่างจากเจดยีช์เวดากองทีเ่ป็นเจดยีแ์บบพม่าซึง่เราจะเห็นได ้

อยา่งชดัเจน  ในสว่นบรเิวณรอบๆองคเ์จดยี ์ก็มพีระพุทธรูปหลายองคใ์หก้ราบไหว ้ซึง่มลีักษณะศลี

ปะของมอญผสมกบัศลิปะของพมา่มคีวามสวยงามดแูปลกตา มอีาคารตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมของ

พมา่ผสมตะวันตกใหด้ ูนอกจากนี้ทีด่า้นหนึง่ของเจดยีก์็ยังมพีพิธิภณัฑเ์ล็กๆ ทีเ่ก็บโบราณวัตถตุา่งๆ

ใหช้ม  พระธาตมุเุตาเป็นพระธาตทุีส่งูทีส่ดุของพมา่ซึง่มคีวามสงูถงึ 114 เมตร ทา่นจะไดน้มสัการ 

ณ จุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพือ่

เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค า้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ กุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั (4) 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงับุเรงนอง (Kambawzathardi Golden Palace) เป็นพระราชวัง

ทีส่รา้งขึน้มาใหมท่ัง้หมดทีฐ่านรากเดมิ แต่

ก็มคีวามงดงามแบบศลิปะพมา่ สมัยพระเจา้

บุเรงนองขึ้นครองราชย์ โปรดใหส้รา้ง

พระราชวังขึน้ทีน่ี่ พอสิน้สมัยพระองค ์พระ

เจา้นันทบุเรงไดข้ึ้นครองราชย์แทนแต่

พระองค์ไม่สามารถรักษาเมอืงหงสาวดไีด ้

จงึถูกกองทัพพวกยะไขต่เีสยีสิน้ พระราชวัง

ถูกไฟเผาจนเหลือแต่ตอไม ้และพระเจา้

นันทบเุรงนัน้ทรงถกูวางยาพษิสิน้พระชนมท์ี่

เมืองตองอู โดยแบ่งเป็นอาคาร 2 ส่วน

หลักๆคอื กมัโพชธาน ีเป็นสถานทีเ่อาไวว้่าราชการ ส่วนที ่2 คอื บลัลงักผ์ ึง้ เป็นอาคารมุงดว้ย



 

 

หลังคาสังกะสขีนาดเล็ก หลังคาซอ้นกันเป็นทรงปราสาท ภายในมซีากเสาไม ้ซึง่เชือ่ว่าเป็นทีต่ัง้

ของพระราชวังอกีหลังหนึง่  

  น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) เป็นพระนอนที่
สวยงามทีสุ่ดในพมา่ องคพ์ระมคีวามยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน 
พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพีุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาทตา่ง
จากพระพุทธไสยาสน์ของไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม 
เมือ่ครัง้กอ่นพระพธุรปูองคน์ีถ้กูปลอ่ยใหท้รดุโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิทา่มกลางป่ารก จนถงึปี 
พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 
หลังพมา่ไดรั้บเอกราชก็มกีารบรูณปฏสิังขรณ์ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพทุธ
รปูทีส่วยงามในปัจจบุนั   อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจ้ันทรห์อม  ผา้ปัก
พืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรปูตา่งๆ   

  น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

น าท่านสักการะขอพร เทพทนัใจ หรอื นตัโบโบย ี(Natbobo Gyi) 

ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เชือ่ว่าเมือ่

อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 
 

วธิกีารสกัการะ เทพทนัใจ หรอื นตัโบโบย ี  
บูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ด้วยมะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็น
เครือ่งเซ่นสงัเวย เพราะถอืว่า ป็นผลไมม้งคล เป็นสญัลกัษณ์
ของความอดุมสมบรูณ์เจรญิงอกงามของชวีติ(มขีายบรเิวณวดั) 
จากน ัน้น าเงนิแบง้กอ์ะไรก็ไดไ้ปใสม่อืของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหว้
ขอพรแล้วดงึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้เพื่อความสริมิงคล 
จากน ัน้ ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยแีคน่ีท้่านก็
จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้
 
น าท่านแวะสักการะ พระบรมรูปพระสุพรรณกลัยา (Kyaikkalaw Pagoda) ณ วัดไจ่กะเลาะ 

วัดแห่งนี้เชือ่กันว่าเป็นสถานที่เก็บอัฐขิองพระสุพรรณกัลยา โดยมีซุม้รูปปั้นของพระนางเป็นรูป

สักการะดว้ยเรื่องราวของพระนางไดเ้ลือนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชือ่กันว่าหลวงปู่ โง่น 

ไดม้าท าพธิปีลด ปลอ่ยดวงวญิญาณพระสพุรรณกลัยาและเหลา่นายทหารไทยทีถ่กูจองจ าตัง้แตค่รัง้

เสยี กรงุครัง้ทีส่อง  

(เชญิรว่มระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษัตรแีละนักรบไทยที ่เสยีสละพระองคเ์ป็นตัว

ประกนัเพือ่ความสงบสขุของบา้นเมอืงรว่มสวดมนตอ์ทุศิกศุลให ้ดวงวญิญาณบรรพบรุษุไทยในอดตี) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) 

ทีพ่กั  โรงแรม Millennium Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 วนัทีส่าม   เจดยีโ์บตะทาวน-์พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย-ีตลาดสก็อต-ทา่อากาศยานมงิกาลาดง 

   กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

   น าท่านสักการะ เจดยีโ์บตะทาวน ์(Botahtaung Pagoda) หมายถงึ เจดียน์ายทหาร 1,000 

นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรงน าพระธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจทุีเ่จดยีช์เวดากอง

และเจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลช้ดิ   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่ + สลดักุง้มงักร  (7) 

บา่ย  น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี หรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyi 
Buddha) ซึง่เป็นพระนอนที่มคีวามสวยงาม
ที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า 
บรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่อันลว้น
เป็นมิง่มงคลสูงสุด ประกอบดว้ยลายลักษณ
ธรรมจักรขา้งละองค ์ในบรเิวณใจกลางฝ่าพระ
บาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 
ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกนัซึง่แตกตา่ง
กบัศลิปะของไทย 
น าท่ าน เดินทางสู่  ตลาดสก็อต (Scot 
Market)  เ ป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า 
สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลาย
ชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่าง



 

 

มอญกับพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็น
ตน้ (ตลาดปิดวนัจนัทร)์  
(หมายเหตุ : หากซื้อสิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทุกคร ัง้ 
เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

 สมควรเวลาเดนิสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ 

21.40 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD258  

23.30 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไม่
คนืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิ
เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 6,999 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน, จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยตามทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่นของหวัหนา้ทวัร ์

ทีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพม่าส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตแิละผูถ้อืเอกสารต่างดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้

ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทต่อทา่น และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อทา่น ใชร้ะยะเวลาในการ
ยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 30 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 
 
 

 
 
 



 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั ้งหนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  



 

 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ        

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม

การเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 

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

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


