วันที่พิมพ์ : 01-02-2019 15:03:58

DE968 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (FD)

เดือน

กำหนดการ

กุมภาพันธ์ 2562

05-07 ก.พ. 62 , 17-19 ก.พ. 62 , 22-24 ก.พ. 62

มีนาคม 2562

01-03 มี.ค. 62 , 02-04 มี.ค. 62 , 08-10 มี.ค. 62 , 09-11 มี.ค. 62 , 15-17 มี.ค.
62 , 16-18 มี.ค. 62

เมษายน 2562

15-17 เม.ย. 62 , 19-21 เม.ย. 62 , 20-22 เม.ย. 62 , 27-29 เม.ย. 62

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์
- พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน

04.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาท์เตอร์ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

07.30 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD251
(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

08.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
อดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง
ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
นำท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย (Kyakhat Wine Monastery)
วัดนี้มีชื่อเสียงและเป็นวัดใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองหงสาวดี เป็นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนา เปรียญธรรมชั้นตรี โท และเอก
อันโด่งดังของพม่า จึงมีคนส่งลูกหลานมาบวชเรียนธรรมะที่นี่กันเป็นจำนวนมากนับพันรูป ท่านสามารถนำสมุด ปากกา
ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว (1)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ เจดีย์พระธาตุมุเตา (ShweMordore)
เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเมืองหงสาวดี เป็นมหาเจดีย์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปี
เจดีย์ชเวมอดอร์ ตั้งอยู่กลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ 1 ใน 5 ของเจดีย์ชื่อดังและมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในพม่า
ด้วยความที่เป็นเจดีย์ที่โด่งดังจึงมีผู้คนแวะเวียนไปสักการบูชาอย่างไม่ขาดสาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
อีกทั้งเจดีย์มีลักษณะแบบมอญ มีฉัตรแบบเรียบๆและมีองค์ระฆังของเจดีย์มีลักษณะแคบเรียว ภายนอกหุ้มด้วยทองจังโก้
ภายในเป็นอิฐกลวง แตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองที่เป็นเจดีย์แบบพม่าซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจน
ในส่วนบริเวณรอบๆองค์เจดีย์ ก็มีพระพุทธรูปหลายองค์ให้กราบไหว้
ซึ่งมีลักษณะศีลปะของมอญผสมกับศิลปะของพม่ามีความสวยงามดูแปลกตา
มีอาคารตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมของพม่าผสมตะวันตกให้ดู นอกจากนี้ที่ด้านหนึ่งของเจดีย์ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ
ที่เก็บโบราณวัตถุต่างๆให้ชม พระธาตุมุเตาเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดของพม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร ท่านจะได้นมัสการ ณ
จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล
ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังบุเรงนอง (Kambawzathardi Golden Palace)
เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่ฐานรากเดิม แต่ก็มีความงดงามแบบศิลปะพม่า สมัยพระเจ้าบุเรงนองขึ้นครองราชย์
โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นที่นี่ พอสิ้นสมัยพระองค์
พระเจ้านันทบุเรงได้ขึ้นครองราชย์แทนแต่พระองค์ไม่สามารถรักษาเมืองหงสาวดีได้ จึงถูกกองทัพพวกยะไข่ตีเสียสิ้น
พระราชวังถูกไฟเผาจนเหลือแต่ตอไม้ และพระเจ้านันทบุเรงนั้นทรงถูกวางยาพิษสิ้นพระชนม์ที่เมืองตองอู โดยแบ่งเป็นอาคาร
2 ส่วนหลักๆคือ กัมโพชธานี เป็นสถานที่เอาไว้ว่าราชการ ส่วนที่ 2 คือ บัลลังก์ผึ้ง
เป็นอาคารมุงด้วยหลังคาสังกะสีขนาดเล็ก หลังคาซ้อนกันเป็นทรงปราสาท ภายในมีซากเสาไม้
ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของพระราชวังอีกหลังหนึ่ง
นำท่านเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ เชิงเขาไจ้โท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น้ำสะโตง
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ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช
พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามแม่น้ำที่กว้างใหญ่นี้ไปต้องแม่ทัพพม่า จนได้รับชัยชนะ
เดินทางถึง คิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็น รถบรรทุกหกล้อ
(เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ขึ้นบนภูเขาไจ้โท
ถึง สถานีกระเช้าไฟฟ้า
นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวนเพื่อให้ลูกค้าได้ชมทัศนียภาพความสวยงามจากมุมสูงแบบพาโนรามา
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (รวมค่ากระเช้าขาขึ้นแล้ว)
(หมายเหตุ : ในกรณีกระเช้าปิดหรือสภาวะอากาศ รวมถึงเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทน โดยทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)
เชิญชมทัศนียภาพงดงามของ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ เจดีย์ไจ้ทีโย Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)
มีลักษณะเด่นเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่
เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ
พระธาตุอินทร์แขวนนี้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ มีความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง
ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ เชิญท่านอิสระตามอัศธนยาศัย หรือ
ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (2)

ที่พัก

โรงแรม Kyaikhto Hotel หรือ Yoe Yoe Lay Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เมืองย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - ตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เช้าตรู่

เชิญท่านอิสระสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ใส่บาตรพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งท่านสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าจำหน่าย
ราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ ประมาณ 3,000-10,000 จ๊าต และดอกไม้ธูปเทียน เริ่มต้นชุดละ ประมาณ 2,000
จ๊าต(กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับใดๆ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่าน)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
อำลาที่พัก นำท่าน เปลี่ยนนั่งรถ เดินทางถึง คิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ
นำท่านเดินทางสู่กลับสู่ เมืองหงสาวดี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) มีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
เป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ
ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)
สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ทำให้พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์
อื่นๆ
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) เป็นพระนอนที่สวยงามที่สุดในพม่า
องค์พระมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร และที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม
ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ

www.doubleenjoy.com

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม
โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน
ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม
เมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองค์นี้ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424
เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491
หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyi Buddha)
ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่งอันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์
ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ
พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสก็อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด
งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (ตลาดปิดวันจันทร์)
(หมายเหตุ : หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง
เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง
เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด
โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด
ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
โดยกล่าวขานกันว่า
ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกแล
ะนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
(หมายเหตุ : สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ
ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ
ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 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
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร (5)

ที่พัก

โรงแรม Sky Star Hotel หรือ Jasmine Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3

ย่างกุ้ง - สิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ -
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ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางสู่ สิเรียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง
ซึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองท่าสำคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส
นำท่าน นั่งเรือชมพระเจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) ตามตำนานเล่าว่า
เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ เมื่อราวพันกว่าปีก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า
ถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่
เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้น และเจดีย์แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่อง
ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า
นำท่านไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่าสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใ
หญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู HOTPOT KING (7)

บ่าย

นำท่านสักการะ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botahtaung Pagoda) หมายถึง เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย
ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ
เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด
นำท่านสักการะขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี (Natbobo Gyi) ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา
ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
วิธีการสักการะ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี
บูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ด้วยมะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็นเครื่องเซ่นสังเวย เพราะถือว่า ป็นผลไม้มงคล
เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามของชีวิต(มีขายบริเวณวัด)
จากนั้นนำเงินแบ้งก์อะไรก็ได้ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้เพื่อความสิริมงคล
จากนั้น ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้
นำท่านสักการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์เมี๊ยะ (Ahmagyi Mya Nan New) ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค
ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต
ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน
วิธีบูชาเทพกระซิบ อะมาดอว์เมี๊ยะ บูชาด้วยน้ำนมข้าวตอก และ ผลไม้ และกระซิบเพื่อขอพรท่าน
สมควรเวลาเดินสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง

21.40 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD258

23.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

05 - 07 กุมภาพันธ์ 2562
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 03 มีนาคม 2562
02 - 04 มีนาคม 2562
08 - 10 มีนาคม 2562
09 - 11 มีนาคม 2562
15 - 17 มีนาคม 2562
16 - 18 มีนาคม 2562
15 - 17 เมษายน 2562
19 - 21 เมษายน 2562
20 - 22 เมษายน 2562
27 - 29 เมษายน 2562

11,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
12,888
15,888
14,888
14,888
14,888

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
11,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
12,888
15,888
14,888
14,888
14,888
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เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
11,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
12,888
15,888
14,888
14,888
14,888

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวัน,
จำนวนคนและ
• มีค่าใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินกำหนด)
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
• ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
• ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
อัตรานี้ไม่รวม
• ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 600 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ
ที่มิได้ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600
บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว
เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
• ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
• มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
• ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

•หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
•หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
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•เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
•หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
•ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด,
ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
• เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
• การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
• กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก
2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ
ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
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• บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
• การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ
มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
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