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วันแรก
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หมายเหตุ

วันที สอง
07.00 น.

เที ยง

บ่าย

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง
คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน เคาเตอร์สายการบิ น
เมียนมาร์ แนชันแนล เจ้าหน้าทีบริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชันแนล เที ยวบินที UB 018
เดินทางถึง สนามบินมิ งกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า นํ าท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและพิธกี ารทางศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถินทีพม่าช้ากว่าประเทศไทยครึงชัวโมง)
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพัก TAW WIN GARDEN HOTEL หรือเที ยบเท่า 4 ดาว
www.tawwingardenhotel.com
กรุณาแยกกระเป๋าเสือผ้าเป็ นกระเป๋าใบเล็กที สามารถหิ วได้สะดวก ใส่เสือผ้า, ชุดนอน อย่าง
ละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สําหรับใช้ 1 วัน เพือขึนพระธาตุอินทร์แขวน เพราะต้องเปลียน
รถเพือขึนไปพักที โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน ส่วนกระเป๋าเดิ นทางใบใหญ่จะฝากไว้ทีรถ หาก
กระเป๋าเดิ นทางเป็ นใบเล็กๆ อยู่แล้ว ก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้
ย่างกุ้ง – เจดียโ์ บตะทาวน์ – เทพทันใจ - เทพกระซิ บ – หงสาวดี – เจดียช์ เวมอดอว์ –
พระธาตุอินทร์แขวน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เจดี ยโ์ บตะทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ให้ท่านได้ขอพร “เทพทันใจ” ซึงเป็ นคําทีฮิตติด
ปากชาวไทยทุกคนทีได้เคยมาขอพรจากองค์ท่านทีวัดโบตะทาวน์ อันเนืองมาจากความศักดิสิทธิที
อํา นวยผลให้ผู้ข อได้ส มหวัง อย่า งรวดเร็ว ทัน ใจ และทีวัด โบตะทาวน์ แ ห่งนี ยังเป็ นทีทีสามารถ
สักการะบู ชาพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าได้อย่างใกล้ชดิ อีกทังสักการะองค์พระมหามุนี ทีมี
ประวัตวิ ่าทางการอังกฤษต้องส่งคืน พระองค์ให้กบั พม่า เนืองจากความศักดิสิทธิทีชาวอังกฤษได้
ประสบเอง จากนันพาท่านข้ามถนนไปอีกฝั งเพือไปขอพระกับนัตทีศักดิสิทธิอีกองค์หนึง รูจ้ กั กันใน
นาม “เทพกระซิ บ”ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ทีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง
แรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือสัตว์จนเมือชีวติ ไปกลายเป็ นนัต ซึงชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มา
นานแล้ว จากนันให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันนําท่านชมและสักการะ เจดียช์ เวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา โบราณสถานทีศักดิสิทธิใจ
กลางเมืองหงสาวดี เป็ นพระมหาเจดีย์สงู ใหญ่ค่บู ้านคู่เมืองหงสาวดี ซึงเป็ นทีประดิษฐานพระเกศ
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คํา

วันที สาม
05.00 น.

ธาตุของพระพุทธเจ้า ทังชาวพุทธ พม่า มอญ ไทย มีความเชือและนับถือกันมากว่ามีความศักดิสิทธิ
มาก มีห ลัก ฐานทางประวัติศาสตร์ ข องพม่า ระบุ ว่ า ก่ อนพระเจ้า บุ เ รงนองจะออกทํ า ศึก จะทรง
นมัสการพระธาตุมเุ ตาก่อนทุกครัง รวมถึงห้องบรรทมของพระองค์จะต้องหันหน้าไปสู่ทศิ ทีพระธาตุ
ตังอยู่ พระมหาเจดี ยน์ ี เป็ น 1 ใน 5 สิ งศักดิ สิ ทธิ ที ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สกั ครัง
ในชี วิต จากนันนําท่านเดินทางสู่ คิ มปูนแคมป์ (เชิ งเขาไจท์ทิโย) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมงครึง) ถึงคิมปูนแคมป์ หยุดพักเปลียนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพือขึนบนภูเขาไจท์ทโิ ย (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง) ระหว่างทางชมทัศนียภาพป่ าเขานําตกและลําธารอันสวยงามสอง
ข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึงจะค่อย ๆ เย็นขึนเรือยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอนิ ทร์
แขวน จะถึงทีพักซึงเป็ นโรงแรมทีอยู่ใกล้พระธาตุอนิ ทร์แขวนมากทีสุด มีทศั นียภาพงดงามมาก
ท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก เชิญท่า นเก็บสัมภาระในห้องพัก จากนันนํ าท่านสักการะ พระธาตุ
อิ นทร์แขวน ซึงนับเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า เป็ นทีบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตังสถิตอยู่ปลายก้อนหินบนหน้ าผาทีสูงชัน เชือกันว่าถูกพระอินทร์
แขวนเอาไว้ โดยจะเห็นได้เลยว่าส่วนก้อนหินนันไม่ได้ตดิ กับหน้าผา ถึงแม้จะผ่านกาลเวลามานาน
นับปี ทังแผ่นดินไหว การรุกรานจากกระเหรียงคริสต์ ก็ไม่เคยทําให้องค์พระธาตุนันเปลียนแปลงไป
ยังตังอยูไ่ ด้อย่างน่ ามหัศจรรย์เป็ นทีกล่าวขานเลืองลือ และเป็ นพระธาตุประจําปี เกิ ดของผู้ทีเกิ ดปี
จออีกด้วย
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพัก KYAIKHTO HOTEL หรือเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารคํา เชิญท่านสักการะองค์พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนังสมาธิหรือสวดมนต์บริเวณ
พระเจดียไ์ ด้ตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กทีเปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษทีเข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา
. น. ส่วนสุภาพสตรีสามารถอธิษฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้) หรือจะไหว้ขอพร
เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึงเป็ นสถานทีทีมีความศักดิสิทธิอีกแห่งหนึง
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว – เจดียไ์ จ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระ
พุทธไสยาสน์ เจาทัตยี – เจดียช์ เวดากอง
เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าว
พระพุ ท ธ(เมือถวายข้า วพระพุ ท ธ นิ ย มจุ ด เทีย นตามกํา ลัง วัน หรือ จํ า นวนอายุ) ท่ า นจะพบกับ
บรรยากาศยามเช้าทีสดชืนทิวทัศน์ งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิง
ศักดิสิทธิบนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสจู น์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์
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นีตังอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การทีก้อนหินสีทองวางหมินเหม่บนหน้ าผามานานนับ
พันปี โดยเฉพาะเมือมองจากด้านล่างขึนไปก็ดคู ล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นําไป
แขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี นํ าท่านนมัสการ พระพุทธ
ไสยาสน์ ชเวตาเลียว พระนอนทีมีพุทธลักษณะทีงดงามและยาวทีสุดในพม่า มีอายุประมาณกว่า
1,200 ปี เป็ นสัญลักษณ์ แ ห่ง ความรัก ทีมันคง ดัง ตํา นานการสร้า งทีเจ้า ชายของมอญผู้นับ ถือผี
ต้องการแต่งงานกับหญิงชาวบ้านทีนับถือพุทธ แต่พระบิดาไม่ยอม เพราะหญิงสาวไม่หนั มานับถือผี
และจะประหารหญิงสาว ก่อนถูกประหารหญิงสาวได้ตงจิ
ั ตระลึกถึงพระพุทธคุณ ทําให้เกิดพุท ธ
ปาฏิหาริยร์ ปู ปั นผีแตกหักเป็ นเสียงๆ เป็ นผลให้กษัตริยม์ อญนัน ยอมเปลียนมานับถือพุทธ และหญิง
สาวได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ เป็ นอนุ สรณ์ แห่งความรักของทังคู่ รวมถึงเป็ นพุทธบูชาด้วย ให้ท่าน
ซือของฝากจากเมือง หงสาวดี นําท่านชม เจดียไ์ จ๊ปนุ่ ซึงมีอายุมากกว่า
ปี มีพระพุทธรูปปาง
มารวิชยั ขนาดใหญ่ ลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปางประทับนังโดยรอบทัง ทิศ ทีมีความงดงาม เป็ น
ศิลปะแบบมอญ ประกอบด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้) ,พระกกุสนั โธ (ทิศ
ตะวั น ออก) และพระมหากั ส สปะ (ทิ ศ ตะวั น ตก) สร้ า งโดยสี สาวพี น้ อ งที อุ ทิ ศ ตนให้ ก ับ
พระพุทธศาสนาสร้า งพระพุทธรูป แทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับ บุ รุษ เพศ ซึงต่อมา
พระพุทธรูป องค์หนึ งได้เ กิด พัง ทลายและได้มกี ารบูร ณะใหม่ ทํา ให้พ ระพุ ทธรูป องค์นี มีลัก ษณะ
สวยงามแตกต่างไปจากองค์อนๆ
ื
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี หรือ พระนอน
ตาหวาน (หมายเหตุ : พระนอนตาหวาน อยูในชวงทําการบูรณะอยู ทานสามารถรวมทําบุญเพื่อ
บูรณะพระนอนตาหวานได)ซึงเป็ นพระปางไสยาสน์ทมีี ความงามทีสุดในพม่า มีพระพักตร์และขนตา
ทีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล
ประการ และพระบาทซ้อนกันซึงแตกต่างกับศิลปะของไทย

จากนันนํ าท่านกราบนมัสการ มหาเจดี ย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า
อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุม้ ทองคําหนักยีสิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและอัฐบิ ริขารของพระพุทธเจ้าองค์กอ่ นทังสามพระองค์ บนยอดประดับ
ด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จํานวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ป ระดับอยู่บนยอด
เจดีย์ ณ จุดอธิษฐานศักดิสิทธิ และสรงนําพระประจําวันและเรายังให้ทา่ นได้สกั การะเจดียช์ เวดากอง
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ตามจุดสําคัญๆ ได้ครบทัง 10 จุด นอกจากนีบริเวณลานอธิษฐาน ยังเชือว่าเมือได้ตงจิ
ั ตอธิษฐาน
บริเวณนันแล้ว จะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ยาก

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพัก TAW WIN GARDEN HOTEL หรือเที ยบเท่า 4 ดาว
www.tawwingardenhotel.com

วันที สี
06.00 น.

ย่างกุ้ง – สิ เรียม – เจดียก์ ลางนําเยเลพญา – ย่างกุ้ง - เจดียก์ าบาเอ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่า นเดินทางสู่ เมืองสิ เรีย ม (อยู่ห่า งจากเมืองย่า งกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร) สิเรียมเป็ นอดีต
เมืองท่าของพม่าและเป็ นทีมันของทหารโปรตุเกสในสมัยโบราณ มี เจดียเ์ ยเลพญา ตังอยู่บนเกาะ
กลางนํา มีตาํ นานกล่าวขานถึงความศักดิสิทธิในการขออะไรได้ดงั ประสงค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นํ า ท่า นชม เจดี ย์กาบาเอ เป็ น เจดีย์ทรงกลม มีทางเข้า ทังหมด ด้า น คํา ว่ า กาบาเอ
แปลว่ า โลกแห่ ง สัน ติ สุ ข นายอู นุ นายกคนแรกของพม่ า ได้ ส ร้ า งขึนเพือเป็ นสถานทีชํ า ระ
พระไตรปิ ฎก และอุทศิ เพือให้บงั เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก ภายในเจดียบ์ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ให้
ท่านร่วมทําพิ ธีกรรมทางศาสนาที เรียกว่า “พิ ธีครอบเศี ยร ครอบเกล้า” โดยจะมีการนําพระ
บรมสารีริกธาตุ หรือพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาสักการะไว้ เหนื อศี รษะ เพือเป็ นสิ ริ
มงคล

เที ยง
บ่าย

14.00 น.

ได้เวลาพอสมควร นํ าท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นมิ งกาลาดง สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง เพือ
ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
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17.45 น.
19.15 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชันแนล เทียวบินที UB 017
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดิ นทาง

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

- , - , - , - , - , - มี.ค.
- , - , - , -, - , - , -

ราคาท่านละ

ราคารวมตัวเครืองบิน

ราคาไม่รวมตัวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม
พักห้องเดียวเพิมอีกท่านละ

17,900.16,900.17,500.13,500.5,500.-

12,900.12,500.10,900.9,500.5,500.-

หมายเหตุ

การเดิ นทางในแต่ละครังต้องมีผเ้ ู ดิ นทางจํานวน

ท่านขึนไป

อัตรานี รวม
 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ ชันประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน) สายการบิน และเส้นทางตาม
ระบุในรายการเท่านัน
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร์ ทางบริษทั ฯ คิดอัตรา ณ วันที สิงหาคม
หากทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิมจากวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
 ค่าโรงแรมห้องพัก - ท่านต่อห้องตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าอาหาร เครืองดืมตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนํ าเทียวทีระบุเท่านัน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางนําหนักรวมไม่เกิน 30 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนืองมาจากอุบตั เิ หตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
 หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 นําดืมวันละ ขวด
 ผ้าเปี ยกเช็ดเท้าวันละ ผืน
 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
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 ค่าทิปพนักงานขับรถ,ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน, พนักงานยกกระเป๋ าทีโรงแรม
อัตรานี ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออกสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 ค่าวีซ่าสําหรับลูกค้าทีไม่ได้ถอื พาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารทีสังเพิมเติมจากรายการ
ทีทางบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าภาษีทอ่ งเทียว หากมีการเรียกเก็บเพิม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ไม่บงั คับ ตามแต่ความประทับใจของท่าน)







เงือนไขการเดิ นทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมผี เู้ ดินทางตํากว่า 10 ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระมาแล้ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนตามจริงเท่านัน เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทยืี นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ

การชําระเงิน
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน วันนับจากวันทีจอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ท่านละ , บาท
o ญีปุ่ น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง พม่า ท่านละ , บาท
 ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทังหมดล่วงหน้า วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง
ชําระล่วงหน้า วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือนไข และ
ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก
การยกเลิก





ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน

 คืนเงินมัดจําทังหมด
วัน
 หักเงินมัดจํา %/ท่าน
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ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
 หักเงินมัดจํา 10 %/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง -วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
กรณีตวเครื
ั องบินเป็ นตัวราคาพิเศษ หรือตัวแบบ NON-REFUND  หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง -วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ %/ท่าน
หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม คือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเท่านัน ทังนี
ต้องไม่อยู่ในเงือนไขตัวทีไม่อนุญาตให้เปลียนชือ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึงสถานฑูตได้พจิ ารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่า
ท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงือนไขการยกเลิกด้านบน

การขอเปลียนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงือนไข ดังนี
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่,
ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตัวเครืองบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึงทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดําเนินการออกตัวเครืองบิน
ไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยัน ในกรณีทตัี วเครืองบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระ
เงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ

ค่าธรรมเนี ยมนํามันเชือเพลิงและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่าสุดทีมีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิมทีทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
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โรงแรมและห้องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท่ี านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึนอยู่กบั ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความแตกต่างกัน ซึง
อาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามทีต้องการ
 ในกรณีทมีี การจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัว บริษทั ฯ ขอ สงวนสิทธิ ในการ
ปรับเปลียน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นําหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครืองบินคือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชัน
ประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีนําหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าระวางนําหนักเพิมได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึนเครืองได้ ใบ ความยาวไม่เกิน เซนติเมตร ( นิว) ความกว้าง
ไม่เกิน เซนติเมตร ( นิว) ความหนาไม่เกิน เซนติเมตร ( นิว) ซึงขนาดนีรวมล้อ มือจับและกระเป๋ าด้านข้าง
แล้ว นําหนักสัมภาระถือขึนเครืองจะต้องไม่เกิน กิโลกรัม ( ปอนด์) ทังนีผูโ้ ดยสารจะต้องวางกระเป๋ าไว้บนตูเ้ ก็บ
เหนือศีรษะหรือใต้เบาะของตนเอง
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ ามาตรฐาน
ได้ ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึงผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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