
 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวงั

บุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง - พระมหาเจดีย์ชเว

ดากอง 

   
Best Western Green Hill 

Yangon 

2 
เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทนัใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจี -  

ตลาดสก๊อต - วดัพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ 
   - 

เดนิทาง : พ.ย.62 – มี.ค.63 

ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป 
มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

 

 

WONDERFUL MYANMAR 

ย่างกุ้ง – หงสาวด ี 
2 วนั 1คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
9,900.- 



 

    

วนัแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวงับุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง - พระ
มหาเจดีย์ชเวดากอง 

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

10.40 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมอืงไทย 30 นาที) 
11.25 น.       เดนิทางถึงสนามบินนานาชาต ิเมง็กะลาดง เมอืงย่างกุ้ง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองยา่งกุง้ 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนู กุ้งแม่น า้หงสา ท่านละ 1 ตวั 
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงหงสาวด ีซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่

และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 
ชม.) ถึงเมืองหงสาวดี น าท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) ซ่ึงเป็น
เจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาวดีสัญลกัษณ์ยืนยนัความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยงัเป็นเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของกรุงหงสาวดี
มาชา้นาน ทางดา้นทิศใตข้องเจดียช์เวมอร์ดอ ท่านจะไดพ้บกบัพระต าหนกัของบุเรงนอง และขา้งๆกนักนัเช่ือ
ว่าเป็นพระต าหนักเรือนไทยของพระนางสุพรรณกัลยา ซ่ึงตอนน้ีเหลือแต่ซากตอไม้   ชมสถานท่ีซ่ึงมี
ความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของไทยคือ บริเวณท่ีเคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซ่ึงปัจจุบนักรม
ศิลปากรพม่าไดท้ าการ ขุดคน้ฐานของพระราชวงั ก่อสร้างตวัอาคารจ าลองบรรยากาศของพระราชวงัใน
สมยัก่อน  นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ี
สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ี
งดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมายตลอดสองขา้งทาง   
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ ย่างกุง้ น าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดียท์องแห่งเมืองดากอง 
หรือ ตะเกิง  (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ  ประเทศพม่า มีความสูงถึง 
326 ฟุต สร้างโดยพระเจา้โอกะลาปะ เม่ือกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่เป็น
น ้าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชร พลอยอญัมณีล ้าค่ากวา่  5,548 เมด็ รวมถึงทบัทิม 
ขนาดเท่าไข่ไก่รอบๆ องค ์พระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธา 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  Best Western Green Hill Yangon หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

วนัทีส่อง    เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทนัใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจี -  ตลาดสก๊อต - วดัพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พกั   
 น าท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ ตามต านานเล่าขานว่า เม่ือราว 2,000 ปีก่อน พระเจา้โอกะลาปะ กษตัริยม์อญทรง

บญัชาใหน้ายทหารระดบัแม่ทพัตั้งแถวถวายสกัการะแด่พระเกศธาตุ ท่ีนายวาณิชสองพ่ีนอ้งอญัเชิญมาทางเรือ
และมาข้ึนฝ่ังเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณน้ี จึงสร้างเจดียโ์บตะทาวน์ไวเ้ป็นท่ีระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระ
พุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว ้ก่อนน าไปบรรจุในมหาเจดียเ์วดากองและเจดียส์ าคญัอ่ืนๆ เจดียโ์บดาทาวน์จึง
เป็นหน่ึงในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเร่ือยมา จนกระทัง่เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี2 เคร่ืองบินฝ่าย
สมัพนัธมิตรไดท้ิ้งระเบิดถล่มยา่งกุง้ ท าใหเ้จดียโ์บดาทาวน์องคเ์ดิมถูกท าลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะ
ไดค้น้พบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุคร้ันเม่ือเจดียโ์บดาทาวน์องค์ใหม่ สร้าง
เสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงน าพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแกว้ใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย ์และท า
ช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเขา้ไปดูและสักการบูชาไดอ้ย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีนาชมในอาณา
บริเวณเจดียโ์บดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวา ซ่ึงเป็นพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีมี
พุทธลกัษณะงดงามยิ่งนกั ตามประวติัวา่เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ันเม่ือพม่าตกเป็นอาณา
นิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑ์กลักตัตาในอินเดีย ท าให้รอดพน้จากระเบิดของ
ฝ่ายสัมพนัธมิตรท่ีถล่มวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน้ี์ถูกจดัไปแสดงท่ีพิพิธภณัฑวิ์กตอเรีย
และแอลเบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองค าแลว้  จากนั้นน าท่านขอพร พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของ
ชาวพม่าและชาวไทย ท่ีนิยมมากราบไหวข้อพรและเพ่ือความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฝาก
หน่ึงของถนนเพ่ือสกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงองคเ์ทพกระซิบ น้ีชาวพม่าเช่ือวา่เป็นธิดาของพญานาค  คนพม่าจะ
นบัถือเทพองคม์ากรองจากเทพทนัใจ  ท่านจะเห็นไดจ้ากของไหวท่ี้คนพม่าน ามาไหวเ้ม่ือประสบความส าเร็จ
ตามพรท่ีขอ  โดยการขอพรเทพกระซิบน้ี  ตอ้งไปขอเบา ๆ ขา้ง ๆ หู ซ่ึงเป็นท่ีมาของเทพกระซิบ จากนั้นน า
ท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมี
ความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ   น าท่านแวะซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ี 
ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองราคาถูก เช่น ไมแ้ละงาชา้งแกะสลกั พระพุทธรูปไมห้อม
แกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพ้ืนเมืองและเคร่ืองเงิน        

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 จากนั้นวัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปท าจากหินอ่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  และ น า

ท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ท่ีมีลกัษณะทั้ง 9 ประการตรงตามต าราโบราณ ซ่ึงหาชมไดย้ากใน
ปัจจุบนั…. 

 
 
 
 
 
 



 

    

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตเิมง็กะลาดง 
16.30 น.  เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 8M 331 
18.15 น.    เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ…..พร้อมความประทบัใจและความเป็นสิริมงคล 
 

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

 
ข้อควรควรทราบ : 
 การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบ

ว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
อตัราค่าบริการ / ท่าน 
-ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป ไม่มีหัวหน้าทวัร์ มีไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

-ออกเดินทาง 15 ท่านขึน้ไปมีหัวหน้าทวัร์จากไทยคอยบริการ 
 

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 

23-24 พ.ย.62 

30 พ.ย.-01 ธ.ค.62 
9,900 9,900 8,900 7,900 1,500 

07-08,14-15,21-22 ธ.ค.62 9,900 9,900 8,900 7,900 1,500 

28-29 ธ.ค.62 10,900 10,900 9,900 8,900 1,500 

04-5,11-12,18-19,25-26 ม.ค.63 9,900 9,900 8,900 7,900 1,500 

01-02,09-10,15-16,22-23 ก.พ.63 

29 ก.พ.-01 ม.ีค.63 
9,900 9,900 8,900 7,900 1,500 



 

    

08-09 ก.พ.63 10,900 10,900 9,900 8,900 1,500 

07-08,14-15,21-22,28-29 ม.ีค.63 9,900 9,900 8,900 7,900 1,500 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

***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. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านข้ึนไป) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 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 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15  วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

    

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
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 

 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
การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

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

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ 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 ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 
 
 


