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WONDERFUL MYANMAR 
ย่างกุ้ง - พกุาม  

3 วนั 2 คืน 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

23,900.- 
เดนิทาง : ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562 

ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป  มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
ม้ืออาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า  เช้า กลางวนั ค า่ 

1 
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง  - วดัพระหินอ่อน– ช้างเผือก- พุกาม (บินภายใน)- 
ทะเลเจดีย์เจดีย์ชเวสันดอร์ 

   BAWGATHEIKDI HOTEL 

2 
พุกาม – ตลาดยองอู – วดัอนันดา – วหิารธรรมยนัจี – เจดย์ีชเวสิ
กอง – ย่างกุ้ง(บินภายใน)

   PACIFIC HOTEL 

3 
เจดีย์ชเวดากอง – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจ้าทตัจี  -  
ช็อปป้ิงตลาดสกอ็ต  กรุงเทพฯ 

   - 
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วนัแรก          กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง  - วดัพระหินอ่อน– ช้างเผือก -  พุกาม - ทะเลเจดีย์เจดีย์ชเวสันดอร์ 
08.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N  สายการบิน MYANMAR 

AIRWAY  (8M)  เจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม  http://bit.ly/2NMk5YE 

10.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที) 
 *** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง*** 
11.00 น.       เดนิทางถึงสนามบินนานาชาต ิเมง็กะลาดง เมืองย่างกุ้ง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองยา่งกุง้ 
เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

       น าท่านชม  วดัพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปท าจากหินอ่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  และ                 
น าท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มลีกัษณะทั้ง 9 ประการตรงตามต าราโบราณ ซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนั 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  

15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ …......  
16.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดียห์ม่ืนองค์ ท่ีมีอายุกว่า 2,000 ปี ของกษตัริยอ์นุรุทมหาราชแห่ง

อาณาจกัรพุกาม จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองพุกาม จากนั้นชม เจดีย์ชเวสันดอ เช่ือกนัว่าภายในบรรจุพระเกศา
ของพระพุทธเจา้และยงัมีรูปป้ันเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีช่ือเรียกแบบฮินดูว่า

http://bit.ly/2NMk5YE
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เจดียก์าเนซา จากบริเวณน้ีท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตยต์กลบัขอบฟ้า และเจดียน์อ้ยใหญ่ ท่ีตั้งอยู่รายรอบจนได้
สมญานามวา่ “ป่าทะเลเจดย์ี” ใหท่้านเกบ็ภาพประทบัใจ ตามอธัยาศยั…  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลากลบัสู่ที่พกั  BAWGATHEIKDI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 
วนัทีส่อง      พุกาม – ตลาดยองอู – วดัอนันดา – วหิารธรรมยนัจี – เจดีย์ชเวสิกอง – ย่างกุ้ง 
07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเที่ยวชม ตลาดยองอู YONG U MARKET เป็นตลาดใหญ่ของเมืองพุกาม ท่ีขายสินคา้ทุกชนิด ทั้งเคร่ือง

อุปโภค บริโภค ขา้วปลา อาหาร ผกัสด เส้ือผา้ ของท่ีระลึกพ้ืนเมือง เหมาะส าหรับเดินชมเลือกซ้ือของฝาก โดยเฉพาะ
เคร่ืองเขินของเมืองพุกาม ถือว่าเป็นหน่ึงเพราะฝีมือท่ีประณีตและการออกแบบท่ีสวยงาม จากนั้นน าท่านเขา้ชม วัด
อานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีข้ึนช่ือไดรั้บการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ี
รู้จกัเหนือวิหารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจา้จานสิตา  เม่ือก่อนยอดพระเจดียย์งัเป็นสีขาวเหมือนกบัพระเจดียอ์งค์อ่ืนๆ 
ของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าไดม้าทาสีทองทบัเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสร้างอานนัทวิหารครบรอบ 900 ปี  
ตะวนัตกชม วหิารธรรมมายนัจ ีวิหารท่ีวดัน้ีไดช่ื้อวา่ใชค้วามหนาแน่น  ความละเอียดพิถีพิถนัในการสร้างมากท่ีสุดใน
พม่ากว็า่ได ้

เที่ยง          บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านสกัการะ เจดย์ีชเวสิกอง(1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า)  สร้างเป็นทรงสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณ์

เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนหลงัพระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์เพ่ือใชบ้รรจุพระบรมสารีริกาตุ จากพระสรีระหลาย
ส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่  ทั้ งท่ีเป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเข้ียวแก้วของพระ
เจา้อโนรธา ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของอาณาจกัรพุกาม 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองพุกาม 
18.20 น. น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ ….. 
19.40 น.       เดนิทางถึงสนามบินนานาชาต ิเมง็กะลาดง เมืองย่างกุ้ง   
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พัก PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  

วนัทีส่าม      เจดีย์ชเวดากอง – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทตัจี  - ช็อปป้ิงตลาดสกอ็ต  กรุงเทพฯ 

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าท่ีมีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ี
ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจา้องคพ์ระเจดีย ์สร้างดว้ยทองค าหนกั 2 ตนัขนาดเท่าไข่ประดบัดว้ย
เพชร 5,548 เมด็ รวมถึงทบัทิม ไก่บนยอดเจดีย ์ซ่ึงมีทั้งผูค้น  ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากนัเท่ียวชมและ
นมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย  น าท่านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพ่ือบรรจุพระ
บรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้
กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงิน ส าริด 700 องค ์
และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่าภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ือง
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สีสนังดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย์ นมสัการพระเทพทันใจเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่า
และชาวไทยท่ีนิยมมากราบไหวข้อพรและเพ่ือความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน าท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจ ี
นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระ
บาทมีภาพมงคล 108 ประการ    

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านแวะซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองราคาถูก เช่นไมแ้ละงาชา้ง
แกะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพ้ืนเมือง 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตเิมง็กะลาดง 

16.30 น.       ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY  เที่ยวบินที่  8M 331 
18.15 น.        เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล 

************************ ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ********************** 
อตัราค่าบริการ / ท่าน  

- ออกเดินทาง 4 ท่านโดยไม่มีหัวหน้าทวัร์ มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยคอยดูแลและบริการ 
- ออกเดินทาง 10 ท่าน ขึน้ไป ลด 1,000 บาท ไม่มีหัวหน้าทัวร์ (กรณกีรุ๊ปถึง 15 ท่านมีหัวหน้าทวัร์)  

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-

3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง 

26-28 ต.ค.61 
02-04,09-11,16-18,23-25 พ.ย.61 

30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 
07-09,14-16,21-23 ธ.ค.61 

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 ม.ีค.62 

23,900 23,900 22,900 21,900 4,500 

21-23,22-24 ต.ค.61 
08-10,29-31 ธ.ค.61 
30 ธ.ค.-01 ม.ค.62 

17-19 ก.พ.62 

24,900 24,900 23,900 22,900 4,500 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

***ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ทางบริษัทยงัไม่ได้ท าการจองใดๆทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มัน
อาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 
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อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 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 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดการเดนิทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
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การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีจอง 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 กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น 
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) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  
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ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา

ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ 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 ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


