
1  

WONDERFUL MYANMAR
ยย่างกกกุ้ง - หงสาวดดี - พระธาตกออินทรร์แขวน

3 ววัน 2 คคืน

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

14,900.- เดอินทาง : เดคือน กกมภาพวันธร์ – กรกฎาคม  2560
ออกเดอินทางตวัตั้งแตย่ 6 ทย่านขขตั้นไป  ไมย่มดีหวัวหนกุ้าทวัวรร์  มดีไกดร์ทกุ้องถอิถิ่นชชานาญเสกุ้นทางคอยดดแลและบรอิการ

ไฮไลทร์
 ออกเดอินทาง 6 ทย่าน ไดกุ้โดยไมย่ตกุ้องรอกรกรุ๊ป (ไมย่มดีหวัวหนกุ้าทวัวรร์)
 พวักโรงแรมยย่านใจกลางเมคืองยย่างกกกุ้ง
 สวักการะ 3 ใน 5 มหาสถานศวักดอิดิ์สอิทธอิดิ์ ของประเทศพมย่า ไดกุ้แกย่ พระมหาเจดดียร์ชเวดากอง   

เจดดียร์ชเวมอรร์ดอรร์(พระธาตกมกเตา) และพระธาตกออินทรร์แขวน
 สวักการะเจดดียร์โปวร์ตาทาวนร์ พรกุ้อมขอพรศวักดอิดิ์สอิทธอิดิ์ กวับเทพทวันใจ
 พอิเศษ กวับเมนดกกกุ้งแมย่นชตั้าหงสา เปป็ดปวักกอิถิ่ง สลวัดกกกุ้งมวังกร



ววันแรก      กรกงเทพฯ–ยย่างกกกุ้ง – หงสาวดดี – ววัดไจรุ๊คะวาย –พระธาตกมกเตา  -  พระธาตกออินทรร์แขวน
08.30 น. พรต้อมกกน ณ สนามบอินสกวรรณภดมอิ อาคารผดกุ้โดยสารขาออก ชวัตั้น 4 ประตดทดีถิ่ 6 เคาวร์เตอรร์ N  สายการบอิน

MYANMAR AIRWAY  (8M)  เจต้าหนต้าททรของบรรษกท คอยออานวยความสะดวกใหต้แกทททาน
10.15น. ออกเดอินทางสดย่ กร กงยย่างกกกุ้ง โดยเทดีถิ่ยวบอินทดีถิ่ 8M 336  (เวลาทดีถิ่พมย่าชกุ้ากวย่าเมคืองไทย 30 นาทดี)

*** บรอิการอาหารและเครคืถิ่องดคืถิ่มบนเครคืถิ่อง***
11.00 น.       เดอินทางถขงสนามบอินนานาชาตอิ เมป็งกะลาดง เมคืองยย่างกกกุ้ง  หลกงผทานพรธทการตรวจคนเขต้าเมมืองยทางกก ต้ง
เทดีถิ่ยง        บรอิการอาหารเทดีถิ่ยง  ณ ภวัตตาคาร พอิเศษ เมนด กกกุ้งแมย่นชตั้าหงสา ทย่านละ 1 ตวัว

จากนกนน นอาททานเดรนทางสสท  เมคืองหงสาวดดี ซซรงในอดทตเปป็นเมมืองหลวงททรเกทาแกทททรสกดของเมมืองมอญโบราณททรยร รง
ใหญทและอายกมากกวทา 400 ปท อยสทหทางจากยทางกก ต้ง (ระยะทางประมาณ 80 กรโลเมตร ใชต้เวลาเดรนทางประมาณ
1.45 ชม.) ถซงเมมืองหงสาวดท นอาททานรทวม ทชาบกญ ณ ววัดไจรุ๊คะวาย  ซซรงเปป็นวกดสอาคกญมทพระสงฆฆ์จอาพรรษากวทา
1,000 รสป อทกทกนงวกดนทน ยกงเปป็นสถานททรศซกษาธรรมของพระและสามเณรอทกดต้วย  
นอาททานชม เจดดียร์ชเวมอดอรร์ หรคือพระธาตกมกเตา (1 ใน 5 สอิถิ่งศวักดอิดิ์สอิทธอิดิ์ของพมย่า) ซซรงเปป็นเจดทยฆ์ททรสสงททรสกดในหง
สาวดทสกญลกกษณฆ์ยมืนยกนความเจรรญรกท งเรมือง อทกทกนงยกงเปป็นเจดทยฆ์คสทบต้านคสทเมมืองของกรกงหงสาวดทมาชต้านาน ทาง
ดต้านทรศใตต้ของเจดทยฆ์ชเวมอรฆ์ดอ ททานจะไดต้พบกกบพระตอาหนกกของบกเรงนอง และขต้างๆกกนกกนเชมืรอวทาเปป็นพระ
ตอาหนกกเรมือนไทยของพระนางสกพรรณกกลยา ซซรงตอนนทน เหลมือแตทซากตอไมต้  
นอาททานออกเดอินทางสดย่ คอิมปดนแคกุ้มปร์  (เชอิงเขาไจกุ้กร์โท) ใชต้เวลาเดรนทางประมาณ  2.30 ชก รวโมง ระหวทางทาง
ผทานชม แมย่นชตั้าสะโตง สถานททรสอาคกญทางประวกตรศาสตรฆ์ ซซรงในอดทตขณะททร สมเดป็จพระนเรศวรก อาลกงรวบรวม
คนไทยกลกบอโยธยา ไดต้ถสกทหารพมทาไลทตาม สมเดป็จพระนเรศวรทรงใชต้พระแสงปมืนคาบชกดยาวเก ต้าคมืบ ยรง
ถสกสกรกรรมา แมททกพหนต้าพมทาเสทยชทวรตบนคอชต้าง กองทกพของพมทาเหป็นขวกญเสทย จซงถอยทกพ กลกบกรกงหงสาว
ดท พระแสงปมืนททรใชต้ยรงสกรกรรมาตายบนคอชต้างนทน ไดต้นามปรากฏตทอมาวทา "พระแสงปมืนตต้นขต้ามแมทนอนาสะโตง"
นกบเปป็นพระแสง อกษฎาวกธ อกนเปป็นเครมืรองราชสปโภค ยกงปรากฏอยส ทจนถซงทกกวกนนทน   
จากนกนนนอาททานเดรนทางสสท  ครมปสนแคต้มปฆ์ เปลทรยนรถเปป็นรถแบบทต้องถรรน ขซนนบนภสเขาไจต้ทรโย เพมืรอเดรนทางสสท
ททรพกก (นวัถิ่งรถทกุ้องถอิถิ่น ขขตั้นไปจนถขงบนสกดยอดเขาไจย่ทอิโย ทดีถิ่เปป็นทดีถิ่ตวัตั้งของพระธาตกออินทรร์แขวน )  ระหวทางทาง
ขซน นเขาใหต้ททานชมทกศนทยภาพอกนสวยงามของสองขต้างทางพรต้อมสกมผกสความเยป็นและอากาศบรรสกทธรธ
พรกุ้อมนชาทย่านเขกุ้าสดย่ทดีถิ่พวัก ...อยดย่ใกลกุ้กวับ พระธาตกออินทรร์แขวน เดอินทางประมาณ 10 นาทดี เชอิญทย่านไป  นมวัสการ
พระธาตก  ตามอวัธยาศวัยบรอิเวณ พระธาตกออินทรร์แขวน  ซซรงเปป็นเจดทยฆ์ขนาดเลป็กสสง 5.5 เมตร ตกนงอยสทบนกต้อนศรลา
ใหญทปรดทอง ททรวางหมรรนเหมทอยสทบนหนต้าผา ซซรงถมือวทาเปป็นสรรงมหกศจรรยฆ์  โดยเชมืรอวทาถต้าผสต้ใดไดต้มานมกสการพระ
ธาตกอรนทรฆ์แขวนนทนครบ 3 ครกน ง ผสต้นกนนจะมทแตทความสกขความเจรรญ พรต้อมทกนงขอสรรงใดกป็จะไดต้สมดก รงปรารถนา

คชถิ่า  รวับประทานอาหารคชถิ่า  ณ  หกุ้องอาหารในโรงแรม  
หลกงอาหารคอราททาน เชรญททานสวักการะพระธาตกออินทรร์แขวน หรมือททานจะไปนกรงสมาธรหรมือ สวดมนตฆ์ไดต้ตลอด
คมืน สอาหรกบททานททรตต้องการนมกสการกลางแจต้งเปป็นเวลานาน ททรบรรเวณระเบทยงททรยมืรนสสทพระเจดทยฆ์ไจต้ ททานควร
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เตรทยมเสมืนอกกนหนาว หรมือกกนลมหรมือผต้าหทม ผต้าพกนคอ เบาะรองนก รงเนมืรองจากบรรเวณพมืนนททรนกนนมทความเยป็นมาก
พระธาตกอรนแขวนนทน เปรด ตลอดคมืนแตทประตสเหลป็กททรเปรดสอาหรกบ สกภาพบกรกษ จะเปรดถซงเวลา 22.00  น. 
สมควรแกย่เวลากลวับสดย่ทดีถิ่พวัก   YO YOLAY  HOTEL หรคือเทดียบเทย่า 3*** 

ววันทดีถิ่สอง      หงสาวดดี – พระราชววังบกเรงนอง – พระพกทธไสยาสนร์ชเวตาเลดียง  – เจดดียร์ไจรุ๊ปกย่น -  เจดดียร์ชเวดากอง 
04.30 น. เชอิญทย่านสวักการะ พระธาตกออินทรร์แขวน หรมือททานจะเลมือกทอาบกญดต้วยการถวายระฆกงเพมืรอเปป็นสรรรมงคลก กบตกว

ททานเอง สมควรแกทเวลานอาททานเดรนทางกลกบททรพกก
06.00 น.  รวับประทานอาหารเชกุ้า ณ หกุ้องอาหารของโรงแรม และจกดเกป็บสกมภาระเพมืรอเดรนทางกลกบ
07.00 น. ออกเดรนทางกลกบพรต้อมนอาททานเดรนทางสสทกรกงหงสาวดท เมคืองบะโค หรคือหงสาวดดี เมมืองหลวงเกทาแกทของ

อาณาจกกรมอญโบราณททรมทอายกมากกวทา 400 ปท และสกมผกสชทวรตชาวเมมืองหงสาวดท ชมสถานททรซซรงมทความสอาคกญ
ตทอประวกตรศาสตรฆ์ของไทยคมือ บรรเวณททรเคยเปป็น พระราชววังของพระเจกุ้าบกเรงนอง ซซรงปกจจกบกนกรมศรลปากร
พมทาไดต้ทอาการ ขกดคต้นฐานของพระราชวกง กทอสรต้างตกวอาคารจอาลองบรรยากาศของพระราชวกงในสมกยกทอน 

เทดีถิ่ยง         รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร 
นมกสการ พระพกทธไสยาสนร์ชเวตาเลดียง กราบนมกสการพระพกทธรสปนอนททรททรมทพกทธลกกษณะททรสวยงามใน
แบบของมอญ  ในปท พ.ศ.2524  ซซรงเปป็นททรเคารพนกบถมือของชาวพมทาทก รวประเทศ และเปป็นพระนอนททรงดงาม
ททรสกดของพมทา อทกทกนงททานสมารถททรจะเลมือกหา เครมืรองไมต้แกะสลกก ททรมทใหต้เลมือกมากมาย ตลอดสองขต้างทาง
สมควรแกทเวลานอาททานชม เจดดียร์ไจรุ๊ปกย่น  ซซรงบสรณะเมมือง พ.ศ.2019  มทพระพกทธรสปปางประทกบนก รงโดยรอบทกนง
4 ทรศ ประกอบดต้วยองคฆ์สมเดป็จพระสมณะโคดมสกมมาสกมพกทธเจต้า (ผรนพระพกกตรฆ์ไปทางทรศเหนมือ) กกบ
พระพกทธเจต้าในอดทต สามพระองคฆ์คมือ พระพกทธเจต้ามหากกสสปะ (ทรศตะวกนตก) สรต้างโดยสทรสาวพทรนต้องททรอกทรศ
ตนใหต้กกบพระพกทธศาสนาสรต้างพระพกทธรสปแทนตนเอง และสาบานตนไมทขต้องแวะกกบบกรกษเพศ จากนวัตั้น
นมวัสการพระมหาเจดดียร์ชเวดากอง พระมหาเจดทยฆ์คสทบต้านคสทเมมืองพมทาททรมทอายกกวทา 2,500 ปท เปป็นททรประดรษฐาน
พระเกศาธาตก 8 เสต้น ของพระพกทธเจต้าองคฆ์พระเจดทยฆ์ สรต้างดต้วยทองคอาหนกก 2 ตกนขนาดเททาไขทประดกบดต้วย
เพชร 5,548 เมป็ด รวมถซงทกบทรม ไกทบนยอดเจดทยฆ์ ซซรงมททกนงผสต้คน  ชาวพมทา และชาวตทางชาตรมากมายพากกนเททรยว
ชมและนมกสการทกนงกลางวกนและกลางคมืนอยทางไมทขาดสาย

19.00 น.        รวับประทานอาหารคชถิ่า ณ ภวัตตาคาร
นชาทย่านเขกุ้าสดย่ทดีถิ่พวัก Uptown Hotel // New Ayar Hotel  หรคือเทดียบเทย่า

ววันทดีถิ่สาม     เจดดียร์โปตาทาวนร์ – พระเทพทวันใจ – พระพกทธไสยยาสนร์เจาทวัตจดี – ววัดพระหอินอย่อน - ชป็อปปอิตั้งตลาดสกป็อต 
กรกงเทพฯ

07.00 น.        รวับประทานอาหารเชกุ้า ณ หกุ้องอาหารของโรงแรม
จากนกนนนอาททานชม พระพกทธไสยาสนร์เจรุ๊าทวัตจดี นมกสการพระพกทธรสปนอนททรมทความยาว 55 ฟกต สสง16 ฟกต
ซซรงเปป็นพระททรมทความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมทภาพมงคล 108 ประการนอา...ททานชม
เจดดียร์ โปตาทาวนร์ สรต้างโดยทหารพกนนายเพมืรอบรรจกพระบรมธาตกททรพระสงฆฆ์อรนเดทย 8 รสป ไดต้นอามาเมมืรอ 2,000
ปทกทอน ในปท 2486 เจดทยฆ์แหทงนทน ถสกระเบรดของฝทายสกมพกนธมรตรเขต้ากลางองคฆ์จซงพบโกศทองคอาบรรจกพระเกศา
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ธาตกและพระบรมธาตกอทก 2 องคฆ์ และพบพระพกทธรสปทองเงรน สอารรด 700 องคฆ์ และจารซกดรนเผาภาษาบาลท
และตกวหนกงสมือพราหมณฆ์อรนเดทยทางใตต้ ตต้นแบบภาษาพมทาภายในเจดทยฆ์ททรประดกบดต้วยกระเบมืนองสทสกนงดงาม
และมทมกมสอาหรกบฝซกสมาธรหลายจกดในองคฆ์พระเจดทยฆ์ นมกสการพระเทพทวันใจเทพเจต้าศกกดรธ สรทธรธ ของชาวพมทา
และชาวไทยททรนรยมมากราบไหวต้ขอพรและเพมืรอความเปป็นสรรรมงคล  จากนกนนนอาททานแวะซมืนอสรนคต้าพมืนนเมมืองททร
ตลาดสกรุ๊อตมารร์เกป็ต เลมือกซมืนอของททรระลซกพมืนนเมมืองราคาถสก เชทน ไมต้และงาชต้างแกะสลกก พระพกทธรสปไมต้หอม
แกะสลกก แปต้งทานาคา ผต้าปกกพมืนนเมมืองและ...จากนกนนววัดพระหอินอย่อน (พระมหาลาภ) ซซรงเปป็นวกดททรมทพระพกทธ
รสปทอาจากหรนอทอนททรใหญทททรสกดในโลก  และ นอาททานชมความนทารกกแสนรสต้ของ ชกุ้างเผคือก ทดีถิ่มดีลวักษณะทวัตั้ง 9
ประการตรงตามตชาราโบราณ ซซรงหาชมไดต้ยากในปกจจกบกน….

เทดีถิ่ยง           รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร พอิเศษ เมนด เปป็ดปวักกอิถิ่ง + สลวัดกกกุ้งมวังกร
สมควรแกทเวลานอาททานเดรนทางสสท สนามบอินนานาชาตอิเมป็งกะลาดง

16.30  น.       ออกเดอินทางกลวับกรกงเทพฯ โดยสายการบอิน MYANMAR AIRWAY  เทดีถิ่ยวบอินทดีถิ่  8M 331
18.15 น.        เดอินทางถขงกรกงเทพฯ โดยสววัสดอิภาพ…..พรกุ้อมความประทวับใจและความเปป็นสอิรอิมงคล

************************ ขอขอบพระคกณทดีถิ่เลคือกใชกุ้บรอิการ **********************
อก  ตราคย่าบรอิการ   /   ทย่าน   (   ออกเดอินทาง   6   ทย่านโดยไมย่มดีหวัวหนกุ้าทวัวรร์   )

กชาหนดการดอินทาง ผดกุ้ใหญย่ หกุ้องละ 2-
3 ทย่าน

เดป็ก อายก 2-12 ปดี
พวักเดดีถิ่ยว

เพอิถิ่มทย่านละพวักกวับ 1 ผดกุ้ใหญย่ พวักกวับ 2 ผดกุ้ใหญย่ 
มดีเตดียง

พวักกวับ 2
ผดกุ้ใหญย่

ไมย่มดีเตดียง

 24-26 ก.พ. 60 14,900 14,900 14,900 14,900 4,000
3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มดี.ค. 60
31 มดี.ค.-2 เม.ย. 60 

14,900 14,900 14,900 14,900 4,000

7-9, 21-23, 28-30  เม.ย 60 14,900 14,900 14,900 14,900 4,000

5-7 ,12-14,19-21,26-28 พ.ค.60 14,900 14,900 14,900 14,900 4,000

2-4,9-11,16-18, 23-25  มอิ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 14,900 4,000

7-9,14-16,21-23,28-30 ก.ค. 60 14,900 14,900 14,900 14,900 4,000
13-15, 14-16 เม.ย. 60
29 เม.ย.-1 พ.ค. 60
30เม.ย-02 พ.ค. 60
8-10 , 9-11 ก.ค.60

15,900 15,900 15,900 15,900 4,000
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โปรแกรมทวัวรร์อาจจะมดีการเปลดีถิ่ยนแปลง เชย่น สลวับทดีถิ่ทย่องเทดีถิ่ยวตามความเหมาะสม
***ราคานดีตั้เปป็นเพดียงการนชาเสนอราคาเบคืตั้องตกุ้นเทย่านวัตั้น ทางบรอิษวัทยวังไมย่ไดกุ้ทชาการจองใดๆทวัตั้งสอิตั้น อวัตราคย่าตวัตั๋วเครคืถิ่องบอินและภาษดี

นชตั้ามวันอาจจะมดีการปรวับเปลดีถิ่ยนไดกุ้ตามความเหมาะสม***
อวัตรานดีตั้รวม 

 คทาตก ตวเครมืรองบรนไป–กลกบ ชกนนประหยกด (เดรนทางไปกลกบพรต้อมกรกรุ๊ปเททานกนน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบกในรายการ
 คทาภาษทสนามบรน และคทาภาษทนอนามกนตามรายการทกวรฆ์ 
 คทารถปรกบอากาศนอาเททรยวตามระบกไวต้ในรายการ พรต้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมทอนกญาตใหต้คนขกบรถเกรน 12 ช.ม. / วกน)
 คทาเขต้าชมสถานททรตทางๆ ตามททรระบกไวต้ในรายการ
 โรงแรมตามระบก หรมือเททยบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า 
 คทาอาหารตามททรระบกในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรนมลองอาหารพมืนนเมมืองของแตทละประเทศ
 คทานอนาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนกญาตททานละ 1 ใบ นอนาหนกกไมทเกรน 20 กก. 
 คทาประกกนอกบกตรเหตกในการเดรนทาง คกต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษกท MSIG ประกกนภกย (เงมืรอนไขตามกรมธรรมฆ์)

อวัตรานดีตั้ไมย่รวม 
 คทาดอาเนรนการทอาหนกงสมือเดรนทาง หรมือคทาธรรมเนทยมในการยมืรนใบอนกญาตเขต้า-ออกเมมืองสอาหรกบคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตกว อาทร คทาโทรศกพทฆ์, คทาซกกรทด, คทาเครมืรองดมืรมและอาหารนอกเหนมือจากททรระบกในรายการ
 คทาอาหารและเครมืรองดมืรมททรสกรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากททรบรรษกทฯ จกดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกกนเปป็นกรณทพรเศษ
 คทานอนาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรเกรนกวทาสายการบรนกอาหนด 
 ยกเลรกคทาธรรมเนทยมวทซทา สามารถอยสทไดต้ไมทเกรน 14 วกน
 คทาภาษทมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษทหกก ณ ททรจทาย 3%
 คย่าทอิปพนวักงานขวับรถ คย่าทอิปไกดร์  ตลอดการเดอินทาง ประมาณ 600 บาท/ทย่าน
เงคืถิ่อนไขการเดอินทาง
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณทมทผสต้เดรนทางตอรากวทา 15 ททาน 
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรกบเปลทรยนโปรแกรมเพมืรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตกอกนเนมืรองมาจากการ

ลทาชต้าของสายการบรน, การนกดหยกดงาน, ภกยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภกย, การกทอจลาจล, อกบกตรเหตก ฯลฯ โดยจะคอานซงถซงผล
ประโยชนฆ์ของผสต้เดรนทางเปป็นสอาคกญ

 บรรษกทฯ จะไมทรกบผรดชอบคทาใชต้จทายททรเกรดขซนน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมมือง อกนเนมืรองจากการกระทอาททรสทอไปในทางผรด 
กฎหมายหรมือการหลบหนทเขต้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงรนคทาทกวรฆ์ททรชอาระมาแลต้ว

 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณทททรเกรดภกยพรบกตรทางธรรมชาตร อาทร สซนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟระเบรด 
อกทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนมือจากการควบคกมของบรรษกทฯ โดยทางบรรษกทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชต้จทายททรเกรดขซนนตามจรรง
เททานกนน เชทน คทามกดจอาตก ตวเครมืรองบรน, คทาวทซทาในกรณทททรยมืรนวทซทาแลต้ว และคทาวางมกดจอาหต้องพกก ฯลฯ

การสชารองทดีถิ่นวัถิ่งและ  ชชาระเงอิน
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 ยคืนยวันการสชารองทดีถิ่นวัถิ่งกกบเจต้าหนต้าททรฝทายขาย พรกุ้อมสย่งสชาเนาหนวังสคือเดอินทาง 
 ชอาระเงรนมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนททรจอง เงรนมกดจอาถมือเปป็นการยมืนยกนการจองของททาน

o ยกโรป อเมรรกา ออสเตรเลทย นรวซทแลนดฆ์ ททานละ 25,000 บาท
o ญทรปกทน เกาหลท ดสไบ ศรทลกงกา อรนเดทย อรนโดนทเซทย ททานละ 10,000 บาท
o จทน ไตต้หวกน เวทยดนาม พมทา กกมพสชา ลาว สรงคโปรฆ์ ททานละ 5,000 บาท

 คทาทกวรฆ์สทวนททรเหลมือทกนงหมด ชอาระลทวงหนต้า 21 วกนกทอนเดรนทาง
 หากททานไมทชอาระเงรนคทาทกวรฆ์สทวนททรเหลมือตามกอาหนดวกนดกงกลทาว ทางบรรษกทฯ ถมือวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมทเงมืรอนไข 

และขอสงวนสรทธรธ ในการคมืนเงรนมกดจอา
 หลกงจากสอารองททรนก รงเรทยบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าททรฝทายขายจะนกดวกน-เวลา ไปรกบหนกงสมือเดรนทางและเอกสารอมืรนททรแจต้งไวต้ใน

โปรแกรม เพมืรอดอาเนรนการยมืรนขอวทซทา (สอาหรกบประเทศททรตต้องทอาวทซทา)
การยกเลอิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วกน  คมืนเงรนมกดจอาทกนงหมด
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วกน  หกกเงรนคทาทกวรฆ์ 50%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วกน  หกกเงรนคทาทกวรฆ์ 75%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วกนเดรนทาง  หกกเงรนคทาทกวรฆ์ 100%
 กรณทยกเลรกการเดรนทางหลกงจากออกตก ตวเครมืรองบรนแลต้ว หากเปป็นตก ตวททรสามารถทอา Refund ไดต้ ผสต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา 

Refund ตามระบบและเงมืรอนไขของสายการบรนเททานกนน (ประมาณ 3 เดมือน)
 หากททานยกเลรกการเดรนทางเงมืรอนไขใดเงมืรอนไขหนซรง แตทททานสามารถหาผสต้เดรนทางมาแทนไดต้ โดยสามารถยมืรนขอวทซทาไดต้ทกน

ตามกอาหนดเวลา ทางบรรษกทฯ ขอครดคทาใชต้จทายเพรรม คมือคทาวทซทา และคทาเปลทรยนชมืรอตก ตวเครมืรองบรนเททานกนน ทกนงนทนตต้องไมทอยสทใน
เงมืรอนไขตก ตวททรไมทอนกญาตใหต้เปลทรยนชมืรอ และไมทอนกญาตใหต้คมืนบกตรโดยสาร

 หากททานยกเลรกการเดรนทาง อกนเนมืรองมาจากบกคคลใดบกคคลหนซรงในคณะของททานไมทไดต้รกบการพรจารณาวทซทาไมทวทาดต้วย
เหตกผลใด ๆ กป็ตามอกนเปป็นการพรจารณาจากสถานฑสต ซซรงการยกเลรกเฉพาะบกคคลหรมือการยกเลรกพรต้อมก กนทกนงหมด ใหต้ถมือ
เปป็นการยกเลรกตามเงมืรอนไขของวกนเวลาททรยกเลรกดกงกลทาวขต้างตต้น 

ตวัตั๋วเครคืถิ่องบอิน
 ตก ตวเครมืรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลกบพรต้อมกกน หากตต้องการเลมืรอนวกนเดรนทางกลกบ ททานตต้องชอาระคทาใชต้จทายททรสาย

การบรนเรทยกเกป็บ และการจกดททรนก รงของกรกรุ๊ปเปป็นไปโดยสายการบรนก อาหนด ทางบรรษกทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้ 
 คทาภาษทสนามบรน, คทาภาษทนอนามกนเชมืนอเพลรงและคทาประกกนวรนาศภกยทางอากาศ ครดตามอกตราททรทางสายการบรนแจต้ง ณ วกนททรออก

ราคาขาย หากสายการบรนมทการปรกบขซนนราคาในภายหลกง ถมือเปป็นคทาใชต้จทายสทวนททรเพรรม ทางบรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการเรทยก
เกป็บตามความเปป็นจรรง ณ วกนททรออกตก ตว

โรงแรมและหกุ้องพวัก
 หต้องพกกในโรงแรมสทวนใหญทเปป็นแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพกกขซนนอยสทกกบการวางรสปแบบของแตทละ

โรงแรม กรณทผสต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอมืรนๆ อาจทอาใหต้ไมทไดต้หต้องพกกตรดกกนตามททรตต้องการ 
 โดยทก รวไป โรงแรมอนกญาตใหต้มทผสต้เขต้าพกกใน 1 หต้องมากททรสกด คมือ 3 คนเททานกนน
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 โรงแรมสทวนใหญทไมทมทหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือมทจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปป็นหต้องพกกคสท และเพรรม
เตทยงเสรรมใหต้ (Extra Bed) 

 ในกรณทททรมทการจกดประชกมนานาชาตร (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตทางๆ เปป็นผลใหต้คทาโรงแรมสสงขซนน 3-4 เททาตกวจากราคา
ตต้นทกนททรครดไวต้ บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรกบเปลทรยนหรมือยต้ายไปพกกเมมืองใกลต้เคทยงเพมืรอความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปป๋าและสกมภาระเดรนทาง
 นอนาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนกญาตททานละ 1 ใบ นอนาหนกกไมทเกรน 30 กรโลกรกม (สอาหรกบผสต้

โดยสารชกนน Economy Class) หากสกมภาระมทนอนาหนกกเกรน สายการบรนมทสรทธรธ เรทยกเกป็บคทาระวางนอนาหนกกเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสกมภาระททรสายการบรนอนกญาตใหต้นอาขซนนเครมืรองไดต้ ตต้องมทนอนาหนกกไมทเกรน 7 กรโลกรกม และมทความกวต้าง+ยาว+สสง ไมทเกรน 

115 เซนตรเมตร หรมือ 25 เซนตรเมตร (9.75 นรนว) x 56 เซนตรเมตร (21.5 นรนว) x 46 เซนตรเมตร (18 นรนว) 
 ในบางรายการทกวรฆ์ ททรตต้องมทบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นอนาหนกกของกระเปป๋าอาจจะถสกก อาหนดใหต้ตอรากวทามาตรฐานไดต้ 

ทกนงนทนขซนนอยสทกกบขต้อกอาหนดของแตทละสายการบรน ซซรงผสต้เดรนทางตต้องเปป็นผสต้รกบผรดชอบคทาใชต้จทายเอง
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