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วัน โปรแกรมการเดินทาง 

ม้ืออาหาร 
โรงแรม 

หรือเทียบเท่า 3 ดาว*** เช้า 
กลางวั

น 
ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย –พระธาตุมุเตา  
-  พระธาตุอินทร์แขวน 

    YOE YOE LAY  HOTEL  

2 
หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตา
เลียง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น -  เจดีย์ชเวดากอง 

   PACIFIC HOTEL 

3 
เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์
เจาทัตจี – วัดพระหินอ่อน - ช็อปปิ้งตลาดสก็อต - กรุงเทพฯ 

   - 

 

WONDERFUL MYANMAR 
ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน 

3 วนั 2 คืน 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

13,900.- 
เดนิทาง : เดือนธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2562 

ออกเดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป  ไม่มหัีวหน้าทวัร์  มไีกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
ออกเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป มหีัวหน้าทวัร์ 



 

 

 
 
 
วันแรก      กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย –พระธาตุมเุตา  -  พระธาตุอินทร์แขวน 
08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที  6 เคาว์เตอร์ N  สายการบิน 

MYANMAR AIRWAY  (8M)  เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน 
10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที ยวบินที  8M 336 (เวลาที พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที) 
 *** บริการอาหารและเครื องดื มบนเครื อง*** 
11.00 น.       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุ้ง 
เที ยง        บริการอาหารเที ยง  ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู กุ้งแม่น้่าหงสา ท่านละ 1 ตัว 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่
ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม.) ถึงเมืองหงสาวดี น าท่านร่วม ท่าบุญ ณ วัดไจ๊คะวาย  ซึ่งเป็นวัดส าคัญมีพระสงฆ์จ า
พรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย   น าท่านชม เจดีย์
ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์
ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกท้ังยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน ทางด้านทิศใต้ของเจดีย์ช
เวมอร์ดอ ท่านจะได้พบกับพระต าหนักของบุเรงนอง และข้างๆกันกันเชื่อว่าเป็นพระต าหนักเรือนไทยของ
พระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งตอนนี้เหลือแต่ซากตอไม้  น าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้
เวลาเดินทางประมาณ  2.30 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านชม แม่น้่าสะโตง สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่ง
ในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระ
นเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของ
พม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏ
ต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่
จนถึงทุกวันนี้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ เปลี่ยนรถเป็นรถแบบท้องถิ่น ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เพ่ือ
เดินทางสู่ที่พัก (นั งรถท้องถิ น ขึ้นไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจ่ทิโย ที เป็นที ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน )  
ระหว่างทางขึ้นเขาให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นและอากาศบริสุทธิ์  
พร้อมน่าท่านเข้าสู่ที พักอยู่ใกล้กับ พระธาตุอินทร์แขวน เดินทางประมาณ 10 นาที เชิญท่านไป  
นมัสการพระธาตุ  ตามอัธยาศัยบริเวณ พระธาตุอินทร์แขวน  ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่
บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์  โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มา
นมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่ง
ปรารถนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ห้องอาหารในโรงแรม   



 

 

หลังอาหารค่ าท่าน เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั่งสมาธิหรือ สวดมนต์ได้ตลอดคืน 
ส าหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน ที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ ท่านควรเตรียม
เสื้อกันหนาว หรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพ้ืนที่นั้นมีความเย็นมาก พระธาตุ
อินแขวนนี้เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00  น.  
สมควรแก่เวลากลับสู่ที พัก  YOE YOE LAY  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที สอง      หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง  – เจดีย์ไจ๊ปุ่น -  เจดีย์ชเวดากอง  
04.30 น. เชิญทา่นสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกท าบุญด้วยการถวายระฆังเพ่ือเป็นสิริมงคลกับตัว

ท่านเอง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับที่พัก 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพ่ือเดินทางกลับ 
07.00 น. ออกเดินทางกลับพร้อมน าท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของ

อาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผัสชีวิตชาวเมืองหงสาวดี ชมสถานที่ซึ่งมีความส าคัญ
ต่อประวัติศาสตร์ของไทยคือ บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากร
พม่าได้ท าการ ขุดค้นฐานของพระราชวัง ก่อสร้างตัวอาคารจ าลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อน  

เที ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม

ในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงาม
ที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทาง 
สมควรแก่เวลาน าท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น  ซึ่งบูรณะเมือง พ.ศ.2019  มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 
ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพ่ีน้องที่อุทิศตน
ให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ จากนั้นน าท่าน 
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐาน
พระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองค าหนัก 2 ตันขนาดเท่าไข่ประดับด้วย
เพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คน  ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยว
ชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย 

19.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น่าท่านเข้าสู่ที พัก PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที สาม      เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทัตจี – วัดพระหินอ่อน - ช็อปปิ้งตลาดส
ก็อต  กรุงเทพฯ 

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซึ่ง
เป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ น าท่านชม เจดีย์ 



 

 

โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน 
ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุม
ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นมัสการพระเทพทันใจเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพ่ือความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน าท่านแวะซื้อสินค้าพ้ืนเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์
เก็ต เลือกซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมืองราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทา
นาคา ผ้าปักพ้ืนเมืองและ... จากนั้นวัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปท าจากหินอ่อน
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และ น าท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที มีลักษณะท้ัง 9 ประการตรงตามต่ารา
โบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน…. 

เที ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู เป็ดปักกิ ง + สลัดกุ้งมังกร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง 

16.30 น.       ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY  เที ยวบินที   8M 331 
18.15 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล 

************************ ขอขอบพระคุณที เลือกใช้บริการ ********************** 
 
อัตราค่าบริการ / ท่าน 
ออกเดินทาง 6 ท่านโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีไกด์ท้องถิ นพูดภาษาไทยคอยดูแลและบริการ 
(กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์) 

ก่าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-
3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พักเดี ยว 

เพิ มท่านละ 
พักกับ 1 
ผู้ใหญ่ 

พักกับ 2 
ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พักกับ 2 
ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง 
04-06,11-13,18-20,25-27 ม.ค.62 
01-03,08-10,15-17,22-24 ก.พ.62 
01-03,08-10,15-17,22-24,29-31 

มี.ค.62 
06-08,13-15, 14-16,19-21,26-28 

เม.ย.62 
03-05,10-12,18-20,24-26 พ.ค.62 

31 พ.ค.-02 มิ.ย.62 
07-09,14-16,21-23,28-30 มิ.ย.62 

13,900 13,900 12,900 11,900 4,500 



 

 

30 ธ.ค.-01 ม.ค.62 
17-19 ก.พ.62 

14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี ยนแปลง เช่น สลับที ท่องเที ยวตามความเหมาะสม 

***ราคานี้เป็นเพียงการน่าเสนอราคาเบื้องต้นเท่านั้น ทางบริษัทยังไม่ได้ท่าการจองใดๆทั้งสิ้น อัตราค่าตั๋วเครื องบิน
และภาษีน้่ามันอาจจะมีการปรับเปลี ยนได้ตามความเหมาะสม*** 

 

อัตรานี้รวม  

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
 
อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองส าหรับคนต่างด้าว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  
 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน 
 
เงื อนไขการเดินทาง 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน  
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 



 

 

❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระมาแล้ว 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจ าห้องพัก ฯลฯ 
 

การส่ารองที นั งและช่าระเงิน 
➢ ยืนยันการส่ารองที นั งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินมัดจ าภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจ าถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท 
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

➢ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ช าระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามก าหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 
➢ หลังจากส ารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน 
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศที่ต้องท าวีซ่า) 
 
การยกเลิก 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน ➢ คืนเงินมัดจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน ➢ หักเงินค่าทัวร์ 50% 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน ➢ หักเงินค่าทัวร์ 75% 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง ➢ หักเงินค่าทัวร์ 100% 
➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถท า Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่
อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น  

 
 



 

 

ตั๋วเครื องบิน 
❖ ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องช าระค่าใช้จ่ายที่

สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้  

❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ 
วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่ เพ่ิม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 

 
 
โรงแรมและห้องพัก 
❖ ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจท าให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามท่ีต้องการ  
❖ โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และ

เพ่ิมเตียงเสริมให้ (Extra Bed)  
❖ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจาก

ราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพ่ือความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
❖ น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพ่ิมได้ 
❖ กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  
❖ ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า

มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


