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เดินทาง : เดือน เมษายน – ธันวาคม  2559 

ย่างกุ้ง – หงสาวดี - สิเรียม 

3 วัน 2 คืน 

ราคาเร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 

12,900.- 

ไฮไลท์ 

 ออกเดนิทาง 10 ท่าน ได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
 พักโรงแรม ย่านใจกลางเมืองย่างกุ้ง 
 ชมความยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์ทองคํา ชเวดากอง 
 ไหว้พระธาตุมุเตา หงสาวดี 1 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 
 ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โปว์ตาทาวน์ 
 ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต 
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วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - วัดบารมี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N  
สายการบิน MYANMAR AIRWAY  (8M)  เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่าน 

10.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336  (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาท)ี 
11.25 น.        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุ้ง 
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นําท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต 
 ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการนํานําท่าน

เดินทางสู่ วัดบารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เช่ือว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้
เมื่อนํามาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ช่ือว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรม
สารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ 
จากนั้น นําท่านเดินทางกลับสู่ ย่างกุ้ง นําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์ทองแห่งเมืองดา
กอง หรือ ตะเกิง  (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ําอิระวดี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของ  ประเทศพม่า มี
ความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มห าเจดีย์ชเวดากองมีทองคํา
โอบหุ้มอยู่เป็นน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร พลอยอัญมณีล้ําค่ากว่า  
5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่รอบๆ องค์ พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธา  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
น่าท่านเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม  ORCHID  HOTEL เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

วันที่สอง     หงสาวดี –  วัดไจ๊คะวาย (ตักบาตร พระสงฆ์ 500 กว่า) –พระธาตุมุเตา –  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง 
พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง – เจดีย์โปว์ตาทาวน์ – เทพทันใจ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม   
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญ่
และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.45 ชม.)  นําท่าน ร่วมท่าบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย  ซึ่งเป็นวัดสําคัญมีพระสงฆ์จําพรรษากว่า 1,000 
รูป  อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ส่าหรับของที่ใช้
ท่าบุญตักบาตร ต้องเตรียมเป็นอาหารแห้ง จากเมืองไทย อาทิเช่น  มาม่า , ปลากรอบ, หมูหยอง, หรือ
ขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่สะดวก สามารถถวายเป็นปัจจั ยได้เช่นกัน) จากนั้น นําชม เจดีย์ชเวมอดอร์ 
หรือเราเรียกกันว่า พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามี
ความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิสําคัญสูงสุดของชาวพม่า นอกจากนี้ มหา
เจดีย์ชเวมอดอร์ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้ง
สุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. พ.ศ. 2473 ได้ทําให้ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ว่าด้วยความศรัทธาที่
ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้ พวกเขาได้ทําการสร้างเจดีย์ชเวมอดอขึ้นมาใหม่ในปี  พ.ศ.2497 ด้วยความสูง
ถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้ง
ไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน     

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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บ่าย นําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง  กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ  เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมง
กะติปะ พ .ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท 
ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม เครื่องไม้
แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางชมสถานที่ซึ่งมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย 
คือ บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง  สร้างขึ้นในปี พ .ศ. 2109  แต่ได้ถูกทําลายด้วย
ฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ .ศ. 2142  อีกทั้งยังเช่ือว่า พระราชวังบุเรง
นองนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกันอีก
ด้วย  ภายในท่านจะได้ชมพระราชวังบุเรงนองที่สร้างตามแบบผังเดิม โดยตัวท้องพระโรงที่ใช้ออกว่า
การก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้ง ภายนอกและภายใน ชมราชรถจําลองที่
สร้างตามแบบมอญโบราณ  และตําหนักบรรทม   ฝ่ังตรงข้ามท่านจะให้ เห็นเสาและกําแพงเดิมที่ขุด
ค้นพบ สมควรแก่ เวลา นําท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง นําท่านชม เจดีย์โปตาทาวน ์ ตามตํานานเล่าขานว่า 
เมื่อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวาย
สักการะแด่พระเกศธาตุ ที่นายวาณิชสองพ่ีน้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ 
บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อน
นําไปบรรจุในมหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สําคัญอื่นๆ เจดีย์โบดาทาวน์จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถาน
ของชาวมอญและพม่าเร่ือยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที2่ เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิด
ถล่มย่างกุ้ง ทําให้เจดีย์โบดาทาวน์องค์เดิมถูกทําลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรง
สถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุคร้ันเมื่อเจดีย์โบดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ .ศ. 
2496 จึงนําพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทําช่องทางให้
พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาชมในอาณาบริเวณ
เจดีย์โบดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองค่า ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซ่ึงเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มี
พุทธลักษณะงดงามย่ิงนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ คร้ันเมื่อพม่าตกเป็น
อาณานิคมอังกฤษในปี พ .ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ทําให้รอดพ้นจาก
ระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่
พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองคําแล้ว  จากนั้นนําท่านขอพร พระเทพ
ทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล  
จากนั้นนําท่านข้ามฝ่ังไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึง่องค์เทพกระซิบ นี้ชาวพม่า
เช่ือว่าเป็นธิดาของพญานาค  คนพม่าจะนับถือเทพองค์มากรองจากเทพทันใจ  ท่านจะเห็นได้จากของ
ไหว้ที่คนพม่านํามาไหว้เมื่อประสบความสําเร็จตามพรที่ขอ  โดยการขอพรเทพกระซิบนี้  ต้องไปขอเบา 
ๆ ข้าง ๆ หู ซ่ึงเป็นที่มาของเทพกระซิบ    

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
น่าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ORCHID  HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่สาม     เมืองสิเรียม – เจดีย์กลางน้่า เยเลพญา - พระหินอ่อน– ตลาดสก๊อต  – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พัก   
ท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม  ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร ชมความสวยงามแปลกตาของ
เมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ําย่างกุ้งที่เช่ือมต่อกับ
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แม่น้ําอิระวดี  นําท่านชม พระเจดีย์เยเลพญาบนเกาะกลางน้ําที่เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณ
ท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้ท่านได้
เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ํา นําท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ผ่านชมทัศนียภาพและเก็บภาพความ
ประทับใจของ เจดีย์ซูเลย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในส มัยที่อังกฤษยัง
ปกครองพม่าอยู่ เปรียบ เจดีย์ซูเลย์นี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้
เป็นศูนย์กลางสวนสาธารณะ มหาบัณฑุละ ภายในสวนมีอนุสาวรีย์อิสรภาพ รูปเสาแหลมสูง  40  เมตร  
ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ต้นแทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน 
(กะเหร่ียง) กะยา และชมเมืองย่างกุ้งที่สร้างตามแบบศิลปะ วิกตอเรียผ่านศาลฎีกา และศาลอุธรณ์ และ
อาคารสําคัญต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ด้วยเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร 
นําท่านชม วัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทําจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
จากนั้น นําท่านแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองราคาถูก เช่น 
ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน  
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง  

16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  8M 331 
18.15 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล 
 

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

ข้อควรควรทราบ :  
 การลงร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ มีผลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จึงขอเรียนใหทุ้กท่านทราบ

ว่า จ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  
 ส่าหรับท่านที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท่าการออกต๋ัว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อัตราค่าบริการ / ท่าน ( ออกเดินทาง 10 ท่านโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์  // กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ ) 
 

ก่าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่
 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

3-5, 17-19,  ก.ย.59 , 30 ก.ย. -02 ต.ค. 59  12,900 3,000 

14-16, 28-30 ต.ค. 59 12,900 3,000 

22-24 ต.ค. 59  13,900 3,000 

4-6 , 18-20 ,25-27 พ.ย. 59  12,900 3,000 

3-5 , 10-12 , 23-25 ธ.ค. 59  13,900 3,000 

 
อัตรานี้รวม  
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป–กลับ ช้ันประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
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 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์  
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน 
 ค่าดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด  
 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ํากว่า 15ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 15  วัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ 

 
การส่ารองที่นั่งและช่าระเงิน 
 ยืนยันการส่ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง  

 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง  ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ชําระเงินค่าทัวรส์่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 
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 หลังจากสํารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดําเนินการยื่นขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ต้องทําวีซ่า) 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง  หักเงินค่าทัวร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทํา Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเท่านัน้ ทั้งนี้ต้อง
ไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น  

 
ต๋ัวเครื่องบิน 
 ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายที่สาย

การบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษนี้ํามันเช้ือเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิม่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและห้องพัก 
 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญเ่ป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทําให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ  
 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให้ (Extra Bed)  
 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา

ต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใตท้้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สําหรับ

ผู้โดยสารช้ัน Economy Class) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มได้ 
 กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 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 น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
 
 
 


