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เดนิทาง : เดอืน กมุภาพนัธ์– กรกฎาคม  2560 

ออกเดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป  ไม่มหัีวหน้าทัวร์  มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

WONDERFUL MYANMAR 

ย่างกุ้ง  2วนั 1 คนื 

 

ไฮไลท ์
 พกัโรงแรม ยา่นใจกลางเมืองยา่งกุง้ 
 ชมความยิง่ใหญ่ของมหาเจดียท์องค า ชเวดากอง 
 ขอพรเทพทนัใจ, เทพกระซิบ ณ เจดียโ์ปวต์าทาวน์ 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ตลาดสก๊อต 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

9,900.- 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจี - วดับารมี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

08.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N  
สายการบิน MYANMAR AIRWAYS  (8M)  เจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

10.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที ่8M 336  (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาท)ี 
11.00 น.        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองยา่งกุง้ 

เทีย่ง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจี นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต 

 ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการน าน าท่าน
เดินทางสู่ วดับารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวติอยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ี
เม่ือน ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งวดัน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรม
สารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์าง ๆ 
จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ ยา่งกุง้ น าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดียท์องแห่งเมืองดา
กอง หรือ ตะเกิง  (ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ  ประเทศพม่า มี
ความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจา้โอกะลาปะ เม่ือกวา่ 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบ
หุม้อยูเ่ป็นน ้าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชร พลอยอญัมณีล ้าค่ากวา่  5,548 
เมด็ รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่รอบๆ องค ์พระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธา 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม   GREEN HILL HOTEL เทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง    เจดีย์โปตาทาวน์ - พระหินอ่อน– ตลาดสก๊อต  – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรมทีพ่กั   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ผา่นชมทศันียภาพและเก็บภาพความประทบัใจของ เจดีย์ซูเลย์ ซ่ึงเป็น
เจดียท์รงแปดเหล่ียมกลางเมืองยา่งกุง้ สร้างในสมยัท่ีองักฤษยงัปกครองพม่าอยู ่ เปรียบเจดียซู์เลยน้ี์ได้
ดัง่หวัใจของยา่งกุง้ เพราะชาวองักฤษไดว้างผงัเมืองใหเ้จดียน้ี์เป็นศูนยก์ลางสวนสาธารณะ มหาบัณฑุ
ละ ภายในสวนมีอนุสาวรียอิ์สรภาพ รูปเสาแหลมสูง  40  เมตร  ลอ้มรอบดว้ยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ตน้
แทนรัฐท่ีปกครองตนเองก่ึงอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉ่ิน กะยนิ (กะเหร่ียง) กะยา และชมเมืองยา่งกุง้ท่ี
สร้างตามแบบศิลปะ วกิตอเรียผา่นศาลฎีกา และศาลอุธรณ์ และอาคารส าคญัต่างๆ ท่ีก่อสร้างตามแบบ
น าท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ ตามต านานเล่าขานวา่ เม่ือราว 2,000 ปีก่อน พระเจา้โอกะลาปะ กษตัริย์
มอญทรงบญัชาให้นายทหารระดบัแม่ทพัตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุ ท่ีนายวาณิชสองพี่นอ้ง
อญัเชิญมาทางเรือและมาข้ึนฝ่ังเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณน้ี จึงสร้างเจดียโ์บตะทาวน์ไวเ้ป็นท่ี
ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว ้ ก่อนน าไปบรรจุในมหาเจดียเ์วดากองและเจดีย์
ส าคญัอ่ืนๆ เจดียโ์บดาทาวน์จึงเป็นหน่ึงในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเร่ือยมา จนกระทัง่เกิด
สงครามโลกคร้ังท่ี2 เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรไดทิ้้งระเบิดถล่มยา่งกุง้ ท  าใหเ้จดียโ์บดาทาวน์องคเ์ดิม
ถูกท าลายพินาศ แต่ในระหวา่งการบูรณะไดค้น้พบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรม
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สารีริกธาตุคร้ันเม่ือเจดียโ์บดาทาวน์องคใ์หม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงน าพระเกศธาตุมาบรรจุใน
มณฑปครอบแกว้ใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย ์ และท าช่องทางใหพุ้ทธศาสนิกชนเดินเขา้ไปดูและ
สักการบูชาไดอ้ยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีนาชมในอาณาบริเวณเจดียโ์บดาทาวน์คือ พระพุทธรูป
ทองค า ประดิษฐานในวหิารดา้นขวา ซ่ึงเป็นพุทธรูปปางมารวชิยัท่ีมีพุทธลกัษณะงดงามยิง่นกั ตาม
ประวติัวา่เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์ คร้ันเม่ือพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 
2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพธิภณัฑก์ลักตัตาในอินเดีย ท าใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรท่ี
ถล่มวงัมณัฑะเลย ์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน้ี์ถูกจดัไปแสดงท่ีพิพิธภณัฑว์กิตอเรียและแอล
เบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองค าแลว้  จากนั้นน าท่านขอพร พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาว
พม่าและชาวไทย ท่ีนิยมมากราบไหวข้อพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฝาก
หน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงองคเ์ทพกระซิบ น้ีชาวพม่าเช่ือวา่เป็นธิดาของพญานาค  คน
พม่าจะนบัถือเทพองคม์ากรองจากเทพทนัใจ  ท่านจะเห็นไดจ้ากของไหวท่ี้คนพม่าน ามาไหวเ้ม่ือ
ประสบความส าเร็จตามพรท่ีขอ  โดยการขอพรเทพกระซิบน้ี  ตอ้งไปขอเบา ๆ ขา้ง ๆ หู ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
เทพกระซิบ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
น าท่านชม วดัพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปท าจากหินอ่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
จากนั้น น าท่านแวะซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เกต็ เลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองราคาถูก เช่น 
ไมแ้ละงาชา้งแกะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมืองและเคร่ืองเงิน 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง 

16.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS  เทีย่วบินที ่ 8M 331 

18.15 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทบัใจและความเป็นสิริมงคล 

*********************************************** 

ข้อควรควรทราบ : 
 การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 

จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการ / ท่าน (ออกเดินทาง 6ท่านขึน้ไป) 

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

25-26 ก.พ. 60 9,900 9,900 9,900 9,900 2,500 

4-5, 11-12, 18-19, 25-26 ม.ีค. 60 9,900 9,900 9,900 9,900 2,500 

8-9, 22-23, 29-30 เม.ย. 60 9,900 9,900 9,900 9,900 2,500 

5-6 ,6-7,13-14,20-21,27-28 พ.ค.  60 9,900 9,900 9,900 9,900 2,500 

3-4,10-11,17-18,24-25 ม.ิย. 60 9,900 9,900 9,900 9,900 2,500 

1-2,9-10,10-11,15-16,23-24,29-30 ก.ค.60 9,900 9,900 9,900 9,900 2,500 

13-14, 16-17 เม.ย. 60 

30 เม.ย.-1 พ.ค. 60 

8-9, 9-10 ก.ค. 60 

10,900 10,900 10,900 10,900 2,500 

โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการเปลีย่นแปลง เช่น สลบัทีท่่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

***ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบือ้งต้นเท่าน้ัน ทางบริษัทยงัไม่ได้ท าการจองใดๆทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษี
น า้มันอาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั  เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIGประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดนิทาง ประมาณ 400 บาท/ท่าน 
 
 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 5ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15  วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 
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 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
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 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 
 
 


