WONDERFUL MYANMAR
ย่ างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่ มต้น

16,900
บาท/ท่าน
วัน

กาหนดการเดินทางเดือน มิถุนายน 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทาง
คอยดูแลและบริการ
โปรแกรม

มือ้ อาหาร
เช้ า กลางวัน คา่

1

กรุ งเทพฯ – ย่ างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – เจดีย์ไจ๊ ปุ่น –
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน

2

หงสาวดี – วัดไจ๊ คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์
ชเวตาเลียง – ย่ างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง



3

เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์ เจาทัตจี –
ตลาดสก๊ อต – กรุ งเทพฯ





โรงแรม



YOE YOE LAY HOTEL
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า





SULE SHANGRILA
YANGON
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า





-



1

วันแรก
06.00 น.
08.50 น.
09.40 น.

กลางวัน

กรุ งเทพฯ – ย่ างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – เจดีย์ไจ๊ ปุ่น – พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
คณะพร้ อมกันท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เจ้ าหน้ าที่ให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่ างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ PG701 (เวลาที่พม่ าช้ ากว่ าเมืองไทย 30 นาที)
*** บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง***
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุง้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุง้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่ งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยงิ่ ใหญ่
และอายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ ่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
ถึงเมืองหงสาวดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ+++กุ้งแม่ นา้ ย่ าง
จากนั้น นาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่ อยู่ห่างจากย่างกุง้
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.45
ชม.) เมืองหงสาวดี ซึ่ งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของ
เมืองมอญโบราณที่ ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจาก
ย่างกุง้ (ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 1.45 ชม.) นาท่ านชม เจดีย์
ชเวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่ า)
ซึ่ งเป็ นเจดี ย ์ที่ สู ง ที่ สุ ด ในหงสาวดี สั ญ ลัก ษณ์ ยื น ยัน ความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง อีกทั้งยังเป็ นเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองของกรุ งหงสาวดีมาช้านาน ทางด้าน
ทิศใต้ของเจดียช์ เวมอร์ดอ ท่าน จะได้พบกับพระตาหนักของบุเรงนอง และข้างๆ
กันกันเชื่อว่าเป็ นพระตาหนักเรื อนไทยของพระนางสุ พรรณกัลยา ซึ่ งตอนนี้เหลือ
แต่ ซากตอไม้ นาชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึ่ งบูรณะเมื อง พ.ศ.2019 มี พระพุทธรู ปปาง
ประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัม
พุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ
พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิ ศตะวันตก) สร้างโดยสี่ สาวพี่นอ้ งที่ อุทิศตนให้กบั
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษ
เพศ นาท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้ มป์ (เชิงเขาไจ้ ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง ระหว่างทางผ่าน
ชม แม่ น้าสะโตง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่ งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทย
กลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุ รกรรมา
แม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชี วิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพ กลับกรุ งหงสาวดี พระแสงปื นที่ใช้
ยิงสุ ร กรรมาตายบนคอช้างนี้ ไ ด้นามปรากฏต่ อมาว่า "พระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ าสะโตง" นับเป็ นพระแสง
อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่ องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนาท่านเปลี่ยนรถเป็ นรถแบบท้องถิ่น ขึ้ น
บนภูเขาไจ้กโ์ ท เพื่อเดินทางสู่ ที่พกั (นั่งรถท้ องถิ่น และเปลี่ยนเป็ นนั่งกระเช้ าขึน้ ไปจนถึงบนสุ ดยอดเขาไจก์ โท
ที่เป็ นที่ต้ ังของพระธาตุอินทร์ แขวน) ระหว่างทางขึ้ นเขาให้ท่านชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของสองข้างทาง
พร้อมสัมผัสความเย็นและอากาศบริ สุทธิ์
2

ค่า

วันที่สอง
04.30 น.

06.00 น.
08.00 น.

นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่ า อยู่ใกล้ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
เชิ ญท่ าน นมัสการพระธาตุ อินทร์ แขวน ซึ่ งเป็ นเจดี ย ์ขนาดเล็กสู ง 5.5 เมตร
ตั้งอยู่บนก้อนศิ ลาใหญ่ปิดทอง ที่ วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ ง
มหัศจรรย์ โดยเชื่ อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์ แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู ้
นั้นจะมีแต่ความสุ ขความเจริ ญ พร้อมทั้งขอสิ่ งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนา
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
หลังอาหารค่า เชิ ญท่าน สั กการะพระธาตุอินทร์ แขวน หรื อท่านจะไปนัง่ สมาธิ
หรื อ สวดมนต์ไ ด้ต ลอดคื น ส าหรั บ ท่ า นที่ ต ้อ งการนมัส การกลางแจ้ง เป็ น
เวลานาน ที่บริ เวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์ จ้ ท่านควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาว หรื อ
กันลมหรื อผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เนื่องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมาก
พระธาตุ อินแขวนนี้ เปิ ด ตลอดคื นแต่ประตูเหล็กที่ เปิ ดสาหรั บ สุ ภาพบุรุษ จะ
เปิ ดถึงเวลา 22.00 น.
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน - หงสาวดี – วัดไจ๊ คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียง – ย่ างกุ้ง –
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เชิญท่ านสักการะ พระธาตุอินทร์ แขวน หรื อท่านจะเลือกทาบุญด้วยการถวายระฆังเพื่อเป็ นสิ ริมงคลกับตัวท่าน
เอง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พกั

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
เดิ นทางลงจากเขา จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองบะโค หรื อ หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญ
โบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผัสชี วิตชาวเมืองหงสาวดี นาท่านร่ วม ทาบุญ ณ วัดไจ๊ คะวาย ซึ่ งเป็ นวัด
สาคัญมีพระสงฆ์จาพรรษากว่า 1,000 รู ป อีกทั้งวัดนี้ยงั เป็ นสถานที่ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย ชม
สถานที่ ซ่ ึ งมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ ของไทยคื อ บริ เวณที่ เคยเป็ น พระราชวังของพระเจ้ าบุเรงนอง ซึ่ ง
ปั จ จุ บ ันกรมศิ ล ปากรพม่ า ได้ท าการ ขุ ด ค้นฐานของพระราชวัง ก่ อ สร้ า งตัว อาคารจ าลองบรรยากาศของ
พระราชวังในสมัยก่อน

3

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ+++กุ้งแม่ นา้ ย่ าง
นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียง กราบนมัสการ
พระพุทธรู ปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามใน แบบของมอญ
ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ งเป็ นที่ เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ
และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะ
เลือกหา เครื่ องไม้แกะสลัก ที่ มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้าง
ทาง จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองย่ างกุ้ง นาท่าน นมัสการพระ
มหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองของพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็ นที่ประดิ ษฐานพระเกศาธาตุ 8
เส้น ของพระพุทธเจ้า องค์พระเจดียส์ ร้างด้วยทองคาหนัก 2 ตันขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึง
ทับทิ ม ไก่บนยอดเจดี ย ์ ซึ่ งมีท้ งั ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวัน
และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม SULE SHANGRILA YANGON หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์ เจาทัตจี – ตลาดสก๊ อต – ช้ างเผือก – สนมบิน –
กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รู ป ได้นามาเมื่อ
2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถกู ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรู ปทองเงิ น สาริ ด 700 องค์ และจารึ กดิ นเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสื อพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดี ยท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้องสี สันงดงาม และมีมุม
สาหรับฝึ กสมาธิ หลายจุดในองค์พระเจดีย ์

เช้ า

4

นมัสการพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทยที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็ น
สิ ริมงคล

กลางวัน
บ่ าย

18.20 น.
20.20 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!! เป็ ดย่ าง+กุ้งล๊ อปสเตอร์
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจ๊ าทัตจี นมัสการพระพุทธรู ป
นอนที่มีความยาว 55 ฟุต สู ง16 ฟุต ซึ่ งเป็ น พระที่ มีความสวยงาม
มากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมี ภ าพมงคล 108 ประการ
จากนั้น นาท่านแวะซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊ อตมาร์ เก็ต เลือก
ซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก พื้ น เมื อ งราคาถู ก เช่ น ไม้แ ละงาช้า งแกะสลัก
พระพุทธรู ป ไม้หอมแกะสลัก แป้ งทานาคา ผ้า ปั กพื้ นเมื องและ
เครื่ องเงิน
นาท่านชมความน่ ารักแสนรู ้ของ ช้ างเผือก ที่มีลกั ษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตาราโบราณ ซึ่ งหาชมได้ยากใน
ปัจจุบนั
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) เที่ยวบินที่ PG704
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้ อมความประทับใจและความเป็ นสิ ริมงคล
************************ ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ บริการ **********************

ข้ อควรควรทราบ :
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
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อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นชานาญเส้ นทางคอยดูแลและบริการ

เด็ก อายุ 2-12 ปี

ผู้ใหญ่
กาหนดการดินทาง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่

มีเตียง

ไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

ห้ องละ 2-3
ท่ าน

พักกับ 1
ผู้ใหญ่

05-07 มิ.ย.63

16,900

16,900

15,900

14,900

4,500

12-14 มิ.ย.63

16,900

16,900

15,900

14,900

4,500

19-21 มิ.ย.63

16,900

16,900

15,900

14,900

4,500

26-28 มิ.ย.63

16,900

16,900

15,900

14,900

4,500

เพิม่ ท่ านละ

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับที่ท่องเทีย่ วตามความเหมาะสม
อัตรานีร้ วม









ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
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 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยูไ่ ด้ไม่เกิน 14 วัน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ ค่ าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ลูกค้ า 1 ท่ าน ตลอดการเดินทาง
เงือ่ นไขการเดินทาง
 ออกเดินทางอย่างน้อย 6 ท่านขึ้นไป ไม่มีหวั หน้าทัวร์ (มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทยให้บริ การ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 6 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษ ทั ฯ จะไม่รั บผิ ดชอบค่ า ใช้จ่า ยที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ า นถูกปฏิ เ สธการเข้า เมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิ ด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงิ นค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่ อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)

การยกเลิก
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 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน





 คืนเงินมัดจาทั้งหมด

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)

ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบิ นแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่ สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิ น, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ ทางสายการบิ นแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตี ยงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่ าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบิ นอนุ ญาตท่ านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 20 กิ โลกรั ม (สาหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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