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วัน โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวัน ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย –พระธาตุมุเตา  -  พระธาตุ
อินทร์แขวน 

 ✓ ✓  YOE YOE LAY  HOTEL  

2 
หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียง – เจดีย์
ไจ๊ปุ่ น -  เจดีย์ชเวดากอง 

✓ ✓ ✓ PACIFIC HOTEL 

3 
เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทัตจี – วัด
พระหินอ่อน - ช็อปป้ิงตลาดสก็อต - กรุงเทพฯ 

✓ ✓  - 

 
 
 

WONDERFUL MYANMAR 
ไหว้พระขอพร ต้อนรับปีใหม่ 

ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน 
3 วนั 2 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

14,900.- 
ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป  มีหัวหน้าทัวร์  มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

 

เดินทาง 29-31 ธันวาคม 2562 
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วันแรก          กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย –พระธาตุมุเตา  -  พระธาตุอินทร์แขวน 
08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน 

MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
10.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดย สายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที่ UB 020  
 *** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง*** 
11.15 น.           เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองยา่งกุง้ (เวลาท่ีพม่า

ช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมืองมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่และอายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ถึงเมืองหงสาวดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านร่วม ท าบุญ ณ วัดไจ๊คะวาย  ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ์จ าพรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวดัน้ียงัเป็น
สถานท่ีศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกดว้ย  น าท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 ส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ของพม่า) ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาวดีสัญลกัษณ์ยืนยนัความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยงัเป็นเจดีย์
คู่บา้นคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาชา้นาน ทางดา้นทิศ
ใต้ของเจดีย์ช เวมอร์ดอ ท่ านจะได้พบกับพระ
ต าหนักของบุเรงนอง และข้างๆกันกันเช่ือว่าเป็น
พระต าหนกัเรือนไทยของพระนางสุพรรณกลัยา ซ่ึง
ตอนน้ีเหลือแต่ซากตอไม ้ น าท่านออกเดินทางสู่ คิม
ปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
2.30 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้ าสะโตง 
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 
สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระ
แสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึง
ถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้ิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืน
ตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง" นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ คิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนรถเป็นรถแบบทอ้งถ่ิน ขึ้นบนภูเขาไจทิ้โย เพื่อเดินทางสู่ท่ีพกั (น่ังรถ
ท้องถิ่น ขึ้นไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจ่ทิโย ที่เป็นที่ต้ังของพระธาตุอินทร์
แขวน )  ระหว่างทางขึ้นเขาให้ท่านชมทศันียภาพอนัสวยงามของสองขา้ง
ทางพร้อมสัมผสัความเยน็และอากาศบริสุทธ์ิ  พร้อมน าท่านเข้าสู่ที่พักอยู่
ใกล้กับ พระธาตุอินทร์แขวน เดินทางประมาณ 10 นาที  เชิญท่านไป  
นมัสการพระธาตุ  ตามอัธยาศัยบริเวณ พระธาตุอินทร์แขวน  ซ่ึงเป็นเจดีย์
ขนาดเลก็สูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทอง ท่ีวางหม่ินเหม่อยูบ่น
หนา้ผา ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรย ์ โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุ
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อินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนา 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ห้องอาหารในโรงแรม   

หลงัอาหารค ่าท่าน เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนัง่สมาธิหรือ สวดมนตไ์ดต้ลอดคืน 
ส าหรับท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จ ้ท่านควรเตรียมเส้ือ
กนัหนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก พระธาตุอิน
แขวนน้ีเปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00  น.  

สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พกั  YOE YOE LAY  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วันที่สอง       หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง  – เจดีย์ไจ๊ปุ่ น -  เจดีย์ชเวดากอง  
04.30 น. เชิญท่านสักการะ พระธาตุอนิทร์แขวน หรือท่านจะเลือกท าบุญดว้ยการถวายระฆงัเพื่อเป็นสิริมงคลกบัตวั

ท่านเอง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจดัเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลบั 
07.00 น. ออกเดินทางกลับพร้อมน าท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี  เมืองหลวงเก่าแก่ของ

อาณาจักรมอญโบราณท่ีมีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผสั
ชีวิตชาวเมืองหงสาวดี ชมสถานท่ีซ่ึงมีความส าคัญต่อ
ประวติัศาสตร์ของไทยคือ บริเวณท่ีเคยเป็น พระราชวังของ
พระเจ้าบุเรงนอง ซ่ึงปัจจุบนักรมศิลปากรพม่าไดท้ าการ ขุด
คน้ฐานของพระราชวงั ก่อสร้างตวัอาคารจ าลองบรรยากาศ
ของพระราชวงัในสมยัก่อน  

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนู กุ้งแม่น ้าหงสา ท่านละ 1 ตัว 
น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงาม
ในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงาม
ท่ีสุดของพม่า อีกทั้ งท่านสมารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไม้แกะสลัก ท่ีมีให้เลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง 
สมควรแก่เวลาน าท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่ น  ซ่ึงบูรณะเมือง พ.ศ.2019  มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 
ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคค์ือ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยส่ีสาวพี่นอ้งท่ีอุทิศตน
ให้กบัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ จากนั้นน าท่าน 
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่าท่ีมีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ีประดิษฐานพระ
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เกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย ์สร้างด้วยทองค าหนัก 2 ตนัขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 
5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ไก่บนยอดเจดีย ์ซ่ึงมีทั้งผูค้น  ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากนัเท่ียวชมและ
นมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 
 
 
 
 
 

วันที่สาม      เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทัตจี – วัดพระหินอ่อน - ช็อปป้ิงตลาดสก็อต  
กรุงเทพฯ 

07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้ นน าท่านชม  พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมัสการ
พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ี
มีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพ
มงคล 108 ประการ น าท่านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดย
ทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป 
ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของ
ฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงิน 
ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ท่ี
ประดับด้วยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ
หลายจุดในองค์พระเจดีย์ นมัสการพระเทพทันใจเทพ เจ้า
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยท่ีนิยมมากราบไหวข้อพร
และเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้ นน าท่านแวะซ้ือสินค้า
พื้นเมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมือง
ราคาถูก เช่น ไมแ้ละงาชา้งแกะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมืองและ... จากนั้น
วัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปท าจากหินอ่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  และ น าท่านชม
ความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามต าราโบราณ ซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนั…. 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนู เป็ดย่าง + สลัดกุ้งล็อบสเตอร์ 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง 
17.35 น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที่ UB 017 
19.30 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล 

************************ ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ********************** 
 

อตัราค่าบริการ / ท่าน 

 (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทัวร์) 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 
พักกับ 1 
ผู้ใหญ่ 

พักกับ 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พักกับ 2 
ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง 

29-31 ธ.ค.19 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

***ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบือ้งต้นเท่าน้ัน ทางบริษัทยังไม่ได้ท าการจองใดๆทั้งส้ิน อัตราค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษี
น ้ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
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 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน  
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

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

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่ น 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 ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น 
โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลิก 

➢ 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) 
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➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัขึ้นอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

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

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

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
❖ น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มได ้
❖ กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้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 ้

ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


