
 

 

ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี 3 วัน 2 คืน 

เปิดตัวซุปตาร์ 

 ก าหนดการเดินทาง มกราคม – เมษายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
โดยสายการบิน  AIR ASIA  

 



 

 

เท่ียวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่ ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา 
สักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี 1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ของพม่า 

สักการะ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์ที่ลอยอยู่กลางน  านับพันปี 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนท่ีสวยงามที่สุดในพม่า 

เมนูพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง สลัดกุ้งมังกร และกุง้แม่น  าเผา 
มีน  าด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พัก 2 -3 ท่านต่อห้อง 
ราคาเด็ก พักเด่ียว 

05 - 07 มกราคม 2562 10,999.- 10,999.- 2,500.- 

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.- 

05 – 07 กุมภาพันธ์ 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

17 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา) 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 
ราคานี ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน   
ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานมิงกาลาดง-ย่างกุ้ง-สิเรียม   
                    พระเจดีย์เยเลพญา-เจดีย์ไจ๊เข้า-สิเรียม-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาท์เตอร์ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)  โดย

มีเจ้าหน้าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ  
07.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD251 

(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) 
08.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาท้องถ่ินที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าไทยคร่ึงชั่วโมง) ผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
น าท่านเดินทางสู่ สิเรียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ า
หงสาและแม่น้ าย่างกุ้ง ซึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองท่าส าคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส  
น าท่าน นั่งเรือชมพระเจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน  า (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) ตามต านาน
เล่าว่า เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอ านาจ เมื่อราวพันกว่าปีก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้าง
และยังได้ต้ังจิตอธิษฐานว่า ถ้าน้ าท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จ านวนมาก
เท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นท่ี เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ า
กว้างใหญ่เท่านั้น และเจดีย์แห่งนี้ขึ้นช่ือในเรื่อง ไหว้พระขอพรท าธุระกิจทางการค้า น าท่านไหว้สักการะ
เพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่าสามารถซื ออาหารเลี ยงปลาดุกตัว
ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน  า  
น าท่านแวะสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า (Kyaik Khauk Pagoda) ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพม่าถือ
เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองสิเรียม พิเศษสุด!! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ่งเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้งท่ี
ไหนท่ีสร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตท่ีนี้ก่อน ท่ีส าคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่า
จะมาขอท่ีนี้ ท้ังเรื่องงาน เงินและความส าเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี้เป็นเทพทันใจท่ีใหญ่ท่ีสุดในย่างกุ้ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
บ่าย   น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

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

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



 

 

น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
( Shwedagon Pagoda)  พ ร ะ ม ห า เ จ ดี ย์
คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ต้ังอยู่บริเวณเนินเขา
เชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เช่ือกันว่าเป็นมหา
เจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มี
เพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ืนข้างบนสุด
มีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 
2,317 เม็ด ซึ่งมีท้ังผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายท่ีพากันเท่ียวชมและนมัสการท้ังกลางวันและ
กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าท่ีใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจ  ดีย์แห่งนี้มี
จ านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ท่ีธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ท่ีงดงามมากท่ีสุด
แห่งหนึ่งของโลก   
(หมายเหตุ : สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อน
ออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน
เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั งแปด
ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน  าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 
 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
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 จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์

สัตว์
สัญลักษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั น 
พญาน

าค 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ โรงแรมที่พัก (2) 
ที่พัก  โรงแรม Millennium Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง   ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน ์
   ชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค(Bago) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) อดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ี
ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง ระยะทางประมาณ 
80 กิโลเมตร  

  น าท่านเดินทางสู่ เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) มีอายุมากกว่า 500 ปี 
เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดยรอบท้ัง 4 ทิศ ท่ีมีค  วามงดงาม
เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ) , พระโกนาคม (ทิศใต้), 
พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องท่ีอุทิศตนให้กับ
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์
หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ท าให้พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์
อื่นๆ 
 
น าท่านเดินทางสู่ เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ เจดีย์พระธาตุมุเตา (ShweMordore) เจดีย์ศักด์ิสิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองท่ีส าคัญของเมืองหงสาวดี เป็นมหาเจดีย์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ต้ังอยู่กลางเมืองหงสาว
ดี เป็นเจดีย์ 1 ใน 5 ของเจดีย์ช่ือดังและมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุดในพม่า ด้วยความท่ีเป็นเจดีย์ท่ีโด่งดังจึงมีผู้คน
แวะเวียนไปสักการบูชาอย่างไม่ขาดสาย ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกท้ังเจดีย์มีลักษณะแบบมอญ มี
ฉัตรแบบเรียบๆและมีองค์ระฆังของเจดีย์มีลักษณะแคบเรียว ภายนอกหุ้มด้วยทองจังโก้ ภายในเป็นอิฐ
กลวง แตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองท่ีเป็นเจดีย์แบบพม่าซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจน  ในส่วนบริเวณรอบๆ
องค์เจดีย์ ก็มีพระพุทธรูปหลายองค์ให้กราบไหว้ ซึ่งมีลักษณะศีลปะของมอญผสมกับศิลปะของพม่ามี
ความสวยงามดูแปลกตา มีอาคารตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมของพม่าผสมตะวันตกให้ดู นอกจากนี้ท่ีด้าน
หนึ่งของเจดีย์ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ท่ีเก็บโบราณวัตถุต่างๆให้ชม  พระธาตุมุเตาเป็นพระธาตุท่ีสูงท่ีสุดของ
พม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธิ์และสามารถน าธูปไปค  า
กับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค  าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง
ยิ่งขึ นไป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น  าเผาท่านละ 1 ตัว (4) 



 

 

บ่าย  น าท่านเดินทาง สู่  พระราชวังบุ เ รงนอง 
(Kambawzathardi Golden Palace) เป็น
พระราชวังท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ท้ังหมดท่ีฐานราก
เดิม แต่ก็มีความงดงามแบบศิลปะพม่า สมัย
พระเจ้าบุเรงนองขึ้นครองราชย์ โปรดให้สร้าง
พระราชวังขึ้นที่นี่ พอส้ินสมัยพระองค์ พระเจ้า
นันทบุเรงได้ขึ้นครองราชย์แทนแต่พระองค์ไม่
สามารถรักษาเมืองหงสาวดีได้ จึงถูกกองทัพ
พวกยะไข่ตีเสียส้ิน พระราชวังถูกไฟเผาจนเหลือแต่ตอไม้ และพระเจ้านันทบุเรงนั้นทรงถูกวางยาพิษ
ส้ินพระชนม์ท่ีเมืองตองอู โดยแบ่งเป็นอาคาร 2 ส่วนหลักๆคือ กัมโพชธานี เป็นสถานท่ีเอาไว้ว่าราชการ 
ส่วนท่ี 2 คือ บัลลังก์ผึ ง เป็นอาคารมุงด้วยหลังคาสังกะสีขนาดเล็ก หลังคาซ้อนกันเป็นทรงปราสาท 
ภายในมีซากเสาไม้ ซึ่งเช่ือว่าเป็นท่ีต้ังของพระราชวังอีกหลังหนึ่ง  

  น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) เป็นพระนอนท่ีสวยงาม
ท่ีสุดในพม่า องค์พระมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ใน
สมัยมอญเรืองอ านาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์
ของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดท่ีสวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองค์นี้
ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทาง
รถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี้  จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามในปัจจุบัน   อีกท้ังยัง
สามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม  ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ   

  น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
น าท่านสักการะขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี (Natbobo Gyi) ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไป
กราบไหว้บูชา ด้วยที่เช่ือว่าเมื่ออธิษฐานส่ิงใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ 
 
วิธีการสักการะ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี   
บูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ด้วยมะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็นเคร่ืองเซ่น
สังเวย เพราะถือว่า ป็นผลไม้มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความอุดม
สมบูรณ์เจริญงอกงามของชีวิต(มีขายบริเวณวัด) จากนั นน าเงินแบ้งก์
อะไรก็ได้ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ 
เอามาเก็บไว้เพื่อความสิริมงคล จากนั น ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ วชี 
ของนัตโบโบยีแค่นี ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ 
 



 

 

น าท่านแวะสักการะ พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา (Kyaikkalaw Pagoda) ณ วัดไจ่กะเลาะ วัดแห่งนี้
เช่ือกันว่าเป็นสถานท่ีเก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา โดยมีซุ้มรูปปั้นของพระนางเป็นรูปสักการะด้วย
เรื่องราวของพระนางได้เลือนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เช่ือกันว่าหลวงปู่โง่น ได้มาท าพิธีปลด ปล่อย
ดวงวิญญาณพระสุพรรณกัลยาและเหล่านายทหารไทยท่ีถูกจองจ าต้ังแต่ครั้งเสีย กรุงครั้งท่ีสอง  
(เชิญร่วมระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของบรรพกษัตรีและนักรบไทยท่ี เสียสละพระองค์เป็นตัว
ประกันเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองร่วมสวดมนต์อุทิศกุศลให้ ดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต) 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ โรงแรมที่พัก (5) 
ที่พัก  โรงแรม Millennium Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
 
วันที่สาม   เจดีย์โบตะทาวน์-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย-ีตลาดสก็อต-ท่าอากาศยานมิงกาลาดง 
   กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
   น าท่านสักการะ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botahtaung Pagoda) หมายถึง เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้

สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงน าพระธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุท่ีเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์
ส าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง + สลัดกุ้งมังกร  (7) 
บ่าย  น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ 

พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyi Buddha) 
ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตา
สวยท่ีสุดของประเทศพม่า บริเวณพระบาทมี
ภาพวาดรูปสรรพส่ิงอันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด 
ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ ใน
บริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎ
จุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะ
ซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดสก็อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาด
แห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ 
อัญมณี หยก ผ้าทอ เส้ือผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (ตลาดปิดวันจันทร์)  
(หมายเหตุ : หากซื อสิ นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั ง เนื่องจากจะต้อง
แสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

 สมควรเวลาเดินสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 
21.40 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD258  



 

 

23.30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั น ไม่เช่นนั นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั งสิ น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ี

ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

**ราคาส าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการต๋ัวเคร่ืองบิน 6,999 บาท** 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั งนี เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี รวม 
✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นนักท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจ านวนวนั, จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายตามท่ีทางสายการบินก าหนด) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
✓ ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก. 
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
✓ ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น 
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแล
คณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 



 

 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศ
พม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 
วันท าการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

× ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
เดินทางขึ นต่ า 30 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ
เพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 
หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ 



 

 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 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 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 



 

 

14. บริการน้ าด่ืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
15. การบริการของรถบัสน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ        มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์.......................................................................... วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผู้ติดต่อ (ผู้จอง) ......................................................... โทร...................................................... 
จ านวนผู้เดินทางท้ังหมด..................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด..........ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 
 

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

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

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

 
ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 

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


