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พมา่ สดุจีด๊ (4ดาว)ยา่งกุง้ 2 วนั 1 คนื ไหวพ้ระ 9 วดั  

 สายการบนินกแอร ์(DD)  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

• ไหวพ้ระ 9 วดั เพือ่เป็นศริมิงคล กบัชวีติและครอบครวั 
• สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพมา่)  
• ไหวพ้ระขอพร ณ วดัพระเขีย้วแกว้   

• ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรปูทองคาํ ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์
• ขอพรหลวงพอ่งาทตัย ีพระพุทธรปูปางมารวชิยั ทรงเครือ่งแบบกษตัรยิ ์

 • สกัการะพระเกศาธาตทุีว่ดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) 
• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 

• อิม่อรอ่ยกบัอาหารเลศิรส เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร 
• พกัด ี4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรอื Summit Parkview Hotel 
• เทีย่วเต็มอิม่ บนิเชา้กลบัดกึ 
 
 

          กําหนดการเดนิทาง  
 
วนัที ่: 02-03 / 09-10/ 23-24  ก.พ. 62             7,888.- 
วนัที ่: 02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 /30-31ม.ีค.62       6,888.- 
วนัที ่: 04-05 / 19-20 / 25-26 / 28-29  เม.ย. 62           6,888.- 

 เร ิม่เพยีง 6,888.-  

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



 
 
 
 
 
 

 

พมา่ สดุจ ีด๊ (4ดาว) ไหวพ้ระ 9 วดั  2วนั 1คนื                                                                                             GO1RGN-DD0010          หนา้ 2 จาก 9        
 

วนัที ่: 11-12 เม.ย. 62               8,888.- 
 
  

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง คํา่  

1. 

กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง) – ยา่งกุง้-วดัพระเขีย้วแกว้ - เจดยีก์า
บาเอ-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)-พระ

งาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เวดากอง 

✈ O O 

BEST WESTERN 
GREENHILL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

2. 
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-วดับารม-ีตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – 

วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก-ดอนเมอืง 
O O ✈ X 

 

โปรแกรมการเดนิทางรมการเดนิทาง 
 

วนัที ่1:  
กรงุเทพฯ( ดอนเมอืง)-ยา่งกุง้-วดัพระเขีย้วแกว้-เจดยีก์าบาเอ-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี

(พระนอนตาหวาน)-พระงาทตัย-ีเจดยีม์หาวชิยะ-เจดยีช์เวดากอง 

04.00 น. 
พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการ
บนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

07.15 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยคร ึง่ช ัว่โมง) 
 

 

นําทา่นขอพรที ่วดัพระเขีย้วแกว้ พระเขีย้วแกว้ทีน่ี่ไดม้าจากศรลีงักาตัง้แต่สมัยของพระเจา้บุเรงนอง นับเป็น
ส ิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองของย่างกุง้ เป็นหนึง่ในวัดทีต่อ้งไปสักการะเมื่อมาเยือนย่างกุง้ ตัววัดมีรูปทรงแปด

เหลีย่มทีส่วยงาม รวมถงึขา้งในทีป่ระดษิฐสถานพระเขีย้วแกว้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 นําทา่นสกัการะ พระเจดยีก์าบาเอ  เป็นเจดยีท์รงกลม มทีางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทกุดา้นจะมพีระพุทธรปู

ประดษิฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มพีระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองคําองคเ์ล็กๆอกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของ
พระพุทธเจา้ทัง้ 28 องค ์มคีวามสงูและเสน้ผ่าศนูยก์ลางคอื 34 เมตร สรา้งโดยนายอูนุนายกคนแรกของพมา่ 
เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทศิพระเจดยีอ์งคน์ี้เพือ่ใหเ้กดิการ

สรา้งสนัตภิาพขึน้ในโลก ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรมธาต ุมพีระอรหนัตส์าวกองคส์าํคญัสององค ์มี
พระพุทธรปูองคพ์ระประธานทีอ่ยู่ขา้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิม์น้ํีาหนัก กวา่ 500 กโิลกรัม   
 
 
 

 
 
 

 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html
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หลงัจากนัน้นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี 

(พระนอนตาหวาน) ซ ึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ
และดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ทีบ่รเิวณพระบาทมี
ภ า พ ว า ด รู ป ส ร ร พ สิ่ง  อั น ล ้ว น เ ป็ น มิ่ ง ม ง ค ล สู ง สุด  

ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจ
กลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 

ประการ พระบาทมลีกัษณะซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของ
ไทย  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซ ึง่มพีระพุธรูปองคใ์หญ่ คอืหลวงพอ่
งาทตัจ ีแปลว่า หลวงพอ่ทีส่งูเทา่ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัที่

แกะสลกัจากหนิอ่อน ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่ง
ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ 

จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย)์  
 
 
 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์อยู่ตดิกบัเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้เจดยีม์หาวชิยเจดยีถ์กูสรา้งขึน้
เมือ่ พ.ศ.2523 มคีวามเชือ่ของชาวเมอืงว่า มพีระเกศาธาตอุกีสองเสน้ ภายในเจดยีม์หีอ้งโถงทีใ่หญ่มาก 
เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพตน้โพธิ ์มภีาพพุทธประวัตขิองพระพุทธเจา้ ตรงกลางประดษิฐาน

พระพุทธรปู 8 องค ์จงึทําใหท้ีม่หาเจดยีแ์ห่งนี้เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืง และนักเทีย่วมาสกัการะกราบไหวบู้ชา
กนัอย่างเนอืงแน่น 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยีท์องคําทีง่ดงาม ตัง้เด่น

เป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคัมอีก 
2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่น้ําหนักถงึ 1 ,100 กโิลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช ้

ทองคําแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองคําทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้
มากมายมหาศาลกว่าทองคําทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ย
เจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย 

ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปี
มะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึง่มีทัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากัน

สกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่า
จะเป็นความงามของวหิารทศิทีทํ่าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รียกว่า พยา
ธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานสาํหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

พมา่ สดุจ ีด๊ (4ดาว) ไหวพ้ระ 9 วดั  2วนั 1คนื                                                                                             GO1RGN-DD0010          หนา้ 4 จาก 9        
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
     
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์
 

เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พยานาค 
 

 
คาํสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 
เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคีาํสวดบูชาดงันี ้

ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุวณัณะทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสั
สะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปัง  พุทธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  
จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตโุย 

อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 
 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั 
โรงแรม  Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วนัที ่2:  
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – วดับารม ี– ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต – วดัพระหนิออ่น-ชา้งเผอืก-
ดอนเมอืง 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน  ์ ซ ึง่โบตะทาวน์ แปลว่า 
เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นี้และ

ทรงนําพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนทีจ่ะนําไปบรรจุทีเ่จดยีช์
เวดากองและเจดีย์สําคัญอื่นๆ เมื่อเด ินเขา้ไปในเจดีย์

สามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยัง
มีส ิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูป
ทองคํา ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามือ เป็นพระพุธรูปปาง

มารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่ง นัก ตามประวัต ิว่ า เคย
ประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมื่อพม่าตกเป็น

อาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยา้ยไปยัง
พพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของ
ฝ่ายพันธมติรทีถ่ล่มพระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 

พระพุทธรูปองคน์ี้ถูกจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรียและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปปั้น นตัโบโบย ี
หรอื เทพทนัใจ ซ ึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมื่ออธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสม
ปรารถนาทนัใจ  

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะเทพ
ทนัใจ ซึง่ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) 

ไปใสม่อืของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ 
นําทา่นขอพร เทพกระซบิ หรือ อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามตํานานเล่าว่า เป็นธดิาของพญานาค ทีศ่รัทธาในพุทธ
ศาสนา จนสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตทีช่าวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยทา่นสามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆ หา้มให ้

คนอืน่ไดย้นิ และนําน้ํานมไปจ่อไวท้ีป่าก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม  ้
จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องเทพทนัใจ ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว ้
 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้  

องคพ์ระเกศาธาต ุเมือ่นํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวได ้และทีว่ัดยังเป็นทีเ่ก็บพระบรมสารรีกิธาตุ
ของพระโมคาลา พระสารบีตุร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร)   

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซ ึง่สรา้งเมื่อครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานคิมของ
ประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก 
พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เครื่องเงนิ ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิด

ทกุวนัจนัทรแ์ละวนัหยุดสงกรานต)์ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

พมา่ สดุจ ีด๊ (4ดาว) ไหวพ้ระ 9 วดั  2วนั 1คนื                                                                                             GO1RGN-DD0010          หนา้ 6 จาก 9        
 

 นําทา่นชม วดัพระหนิออ่น  ซ ึง่เป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพม่า 
 

 
 
 

 
 

 
นําทา่นชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคู่เมืองของพม่า มีสขีาวเผือกตลอดทัง้ตัวถูกตอ้งตาม คชลักษณะของ

ชา้งเผอืกทกุประการ 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.55 น. 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพํิานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าเขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซี่าเพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

 

โปรแกรม : พมา่ สุดจ ีด๊ (4ดาว) ยา่งกุง้ 2 วนั 1 คนื ไหวพ้ระ 9 วดั สายการบนินกแอร ์(DD) 

อตัตราคา่บรกิาร 
 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก8-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคาจอย
แลนด ์

ไม่รวมตัว๋
เครือ่งบนิ 

02-03 กมุภาพันธ ์2562 7,888.- 7,888.- 7,888.- 1,500.- - 

09-10 กมุภาพันธ ์2562 7,888.- 7,888.- 7,888.- 1,500.- - 

23-24 กมุภาพันธ ์2562 7,888.- 7,888.- 7,888.- 1,500.- - 

02-03 มนีาคม 2562 6,888.- 6,888.- 6,888.- 1,500.- - 

09-10 มนีาคม 2562 6,888.- 6,888.- 6,888.- 1,500.- - 

16-17 มนีาคม 2562 6,888.- 6,888.- 6,888.- 1,500.- - 

23-24 มนีาคม 2562 6,888.- 6,888.- 6,888.- 1,500.- - 

30-31 มนีาคม 2562 6,888.- 6,888.- 6,888.- 1,500.- - 

04-05 เมษายน 2562 6,888.- 6,888.- 6,888.- 1,500.- - 

11-12 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 1,500.- - 
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19-20 เมษายน 2562 6,888.- 6,888.- 6,888.- 1,500.- - 

25-26 เมษายน 2562 6,888.- 6,888.- 6,888.- 1,500.- - 

28-29 เมษายน 2562 6,888.- 6,888.- 6,888.- 1,500.- - 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 1,500 บาท / ทา่น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก*์** 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกนํา้ด ืม่วนัละ 2 ขวด ผา้เย็นวนัละ 2 ผนื ** 

 

   เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ชน่

การนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ

คํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 

วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่ขอ

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกนิจํานวน

วันจํานวนคนและมคี่าใชจ่้ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways, Nok Air)  

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. ค่ารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวน  

9. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง 

10. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัวอาทเิชน่ค่าอาหาร, ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร์, น้ําดืม่, บหุรี่, เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, 

ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพม่าสําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตแิละผูถ้อืเอกสารต่างดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามคี่าธรรมเนียม 

1,600 บาทต่อทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย 

กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งย ืน่วซีา่ 

4. ค่าหอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

5. ค่านํากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วดั 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

7. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มัคคุเทศก)์ 

8. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขับรถ (1,500  บาท ต่อทา่น ต่อทรปิ) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  
 

1. ชําระเงนิเต็มจํานวนค่าทวัรภ์ายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง(อาจเปลีย่นแปลงได)้ โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูล

เสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออก

บตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด  

 

การชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

  

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใชจ่้ายทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืค่ามัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทั
ฯกําหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระ
ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยัง
คณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัร์
หรอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่,ค่าวซีา่ และค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิ

ทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน
สทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ  

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 



 
 
 
 
 
 

 

พมา่ สดุจ ีด๊ (4ดาว) ไหวพ้ระ 9 วดั  2วนั 1คนื                                                                                             GO1RGN-DD0010          หนา้ 9 จาก 9        
 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายสว่น

ต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4. น่ังที ่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้ (น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไม่มากนัก จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

  เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทําการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

- รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพี ืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรุณา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทบัใหแ้นบมาในเล่มพาสปอรต์

ดว้ย 

 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

 

 

 

   ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ

ในอุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, 

การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาน

เอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และ

ประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/

หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการ

ความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีด

ดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวน

สทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสําคัญ 

 


