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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

โรงแรม 
เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง– เจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โปตาทาวน์ – เทพทันใจ– 
พระธาตุอนิทร์แขวน 

   YOE YOE LAY HOTEL 

2 
พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - วัดไจ๊ปุ่น - 
พระธาตุมุเตา - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ 

   - 

WONDERFUL MYANMAR 
ไหว้พระขอพร ย่างกุ้ง หงสา 

พระธาตุอนิทร์แขวน 
2 Days 1 Night 

เดนิทางช่วง มิถุนายน – กนัยายน 2563 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

14,900.- 
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วนัที่หน่ึง     กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง– เจดย์ีชเวดากอง – เจดย์ีโปตาทาวน์ – เทพทันใจ– พระธาตุอนิทร์แขวน 
06.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาวเ์ตอร์ สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) เจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
08.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ PG701 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมอืงไทย 30 นาที) 

*** บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง*** 
09.40 น.        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมง็กะลาดง เมืองย่างกุง้ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ เมือง

ย่างกุ้ง น าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของพม่าท่ีมีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ี
ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจา้ องค์พระเจดียส์ร้างดว้ยทองค าหนกั 2 ตนัขนาดเท่าไข่ประดบั
ดว้ยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ไก่บนยอดเจดีย ์ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากนัเท่ียวชม
และนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย  

 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 
2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถกูระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงิน ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่าภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ
หลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 
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นมสัการพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยท่ีนิยมมากราบไหวข้อพรและเพ่ือความเป็นสิริ
มงคล   

 
 
 

 
 
   
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2.30 ชัว่โมง ระหว่างทางผ่านชม 
แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอ
โยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพั
หน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้ิงสุ
รกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง" นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนั
เป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จากนั้นน าท่านเปล่ียนรถเป็นรถแบบทอ้งถ่ิน ข้ึนบนภูเขาไจก้โ์ท 
เพ่ือเดินทางสู่ท่ีพกั (น่ังรถท้องถิ่น และเปลี่ยนเป็นน่ังกระเช้าขึ้นไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจก์โท ที่เป็นที่ตั้งของ
พระธาตุอนิทร์แขวน) ระหว่างทางข้ึนเขาใหท่้านชมทศันียภาพอนัสวยงามของสองขา้งทางพร้อมสมัผสัความเยน็
และอากาศบริสุทธ์ิ 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม  YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า อยู่ใกล้พระธาตุอนิทร์แขวน  
เชิญท่าน นมสัการพระธาตุอินทร์แขวน  ซ่ึงเป็นเจดียข์นาดเลก็สูง 5.5 เมตร 
ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทอง ท่ี   วางหม่ินเหม่อยู่บนหนา้ผา ซ่ึงถือว่าเป็น
ส่ิงมหศัจรรย ์ โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 
3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้ งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดั่ง
ปรารถนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ห้องอาหารในโรงแรม   
หลงัอาหารค ่า เชิญท่าน สักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั่ง
สมาธิหรือ สวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้
เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จ ้ท่านควรเตรียมเส้ือกนั
หนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ี
นั้นมีความเยน็มาก พระธาตุอินแขวนน้ีเปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิด
ส าหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  
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วนัที่สอง       พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวด ี- พระราชวงับุเรงนอง - วดัไจ๊ปุ่น - พระธาตุมุเตา – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ 

04.30 น. เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกท าบุญดว้ยการถวายระฆงัเพ่ือเป็นสิริมงคลกบัตวัท่าน
เอง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจดัเก็บสัมภาระเพ่ือเดินทางกลบั 
08.00 น. เดินทางลงจากเขา จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองบะโค หรือ หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญ  

โบราณท่ีมีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผสัชีวิตชาวเมืองหงสาวดี น าท่านร่วม ท าบุญ ณ วัดไจ๊คะวาย ซ่ึงเป็นวดั
ส าคญัมีพระสงฆจ์ าพรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวดัน้ียงัเป็นสถานท่ีศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกดว้ย ชม
สถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของไทยคือ บริเวณท่ีเคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซ่ึง
ปัจจุบนักรมศิลปากรพม่าไดท้ าการ ขดุคน้ฐานของพระราชวงั ก่อสร้างตวัอาคารจ าลองบรรยากาศของพระราชวงั
ในสมยัก่อน  

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 

น าชม  เจดี ย์ ไจ๊ ปุ่ น   ซ่ึ งบู รณ ะเมือง พ .ศ .2019  มี
พ ระพุ ท ธ รูปป างป ระทับนั่ งโด ยรอบทั้ ง  4 ทิ ศ 
ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัม
พุ ท ธ เจ้า  (ผิ น พ ระพักต ร์ ไปท าง ทิ ศ เห นื อ ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้า
มหากัสสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยส่ีสาวพ่ีน้องท่ี
อุทิศตนให้กบัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ น าท่านชม 
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาวดีสัญลกัษณ์
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ยืนยนัความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยงัเป็นเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน ทางดา้นทิศใตข้องเจดียช์
เวมอร์ดอ ท่าน   จะไดพ้บกบัพระต าหนกัของบุเรงนอง และขา้งๆกนักนัเช่ือว่าเป็นพระต าหนกัเรือนไทยของพระ
นางสุพรรณกลัยา ซ่ึงตอนน้ีเหลือแต่ซากตอไม ้

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตเิมง็กะลาดง 
18.20 น.          เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS  (PG)   เที่ยวบินที่  PG704 
20.20 น.         เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล 

********************************** 
ข้อควรควรทราบ : 
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการ 
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่  

ห้องละ 2-3 
ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง 

20-21 ม.ิย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 2,500 

27-28 ม.ิย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 2,500 

18-19 ก.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 2,500 

01-02 ส.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 2,500 

08-09 ส.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 2,500 

15-16 ส.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 2,500 

22-23 ส.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 2,500 

29-30 ส.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 2,500 
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05-06 ก.ย.63 14,900 14,900 13,900 12,900 2,500 

โปรแกรมทวัร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเทีย่วตามความเหมาะสม 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 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/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 ออกเดินทางอยา่งนอ้ย 10 ท่านข้ึนไป ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยใหบ้ริการ) // 15 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัร์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 10 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 



 

 7   

 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 ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

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) 

 
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 
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 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 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 

 
 


