
 
 
 
 

 

 

 

มนตเ์สนห่พ์กุาม... มณัฑะเลย ์พกุาม 4 วนั 3 คนื 

 โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย(์PG 

 

 

 
 

 ชม พระตําหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry)   
 สะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก  
 ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัทีส่ว่นใหญก่อ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของเอเชยี  
 ชมววิพระอาทติยอ์สัดงทีย่อดเขามณัฑะเลย ์ 
 รว่มพธิลีา้งหนา้ พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ(ี1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่)  
 เมอืงพกุาม (Bagan) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มืน่องค ์  
 สกัการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัด ิส์ทิธข์องพมา่)       

 
         กําหนดการเดนิทาง 
 

  

วนัที ่21-24 ม.ีค. 62 12,888.- 

วนัที ่28-31 ม.ีค. 62 14,900.- 

วนัที ่13-16 เม.ย. 62 17,900.- 

วนัที ่17-20 พ.ค. 62 (วนัวสิาขบชูา) 15,900.- 

วนัที ่23-26 พ.ค. 62, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ม.ิย. 62 14,900.- 

วนัที ่4-7, 13-16, 14-17 ก.ค. 62 14,900.- 

วนัที ่26-29 ก.ค. 62 16,900.- 

วนัที ่1-4, 22-25 ส.ค., 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 14,900.- 

เร ิม่เพยีง12,888.- 

              ราคาทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             GO1MDL-PG002                2 จาก 

10 
 

วนัที ่09-12 ส.ค. 62 16,900.- 

วนัที ่5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62 14,900.- 

 
 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง คํา่  

1. 
กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ –มณัฑะเลย ์–พระตาํหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์ 
วดักุโสดอ– พระราชวงัมณัฑะเลย–์ ชมววิยอดเขามณัฑะเลย ์  

 ✈ O 
Victoria Palace (3 
Star) or Similar 

2. 
มณัฑะเลย–์สะพานไมส้กัอูเบง – พุกาม  –ชมววิเจดยีพ์รอ้มชมพระ
อาทติยต์กดนิ 

O O O 

Su Thein San 

Hotel(3 Star) or 
Similar 

3. 
พุกาม–ตลาดยองอู –วดัอนนัดา – วหิารธรรมยงัย–ีเจดยีช์เวสกิอง 
มณัฑะเลย ์

O O O 
Victoria Palace (3 
Star) or Similar 

4. มณัฑะเลย ์– รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี– กรุงเทพฯ    O ✈   
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ –มณัฑะเลย ์–เจดยีห์ยก–วดักุโสดอ –ชมววิยอดเขามณัฑะเลย ์  

 

09.00 น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Fโดยมเีจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับ 

12.05 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงมัณฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG709 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.05 น. 
เดนิทางถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กว่า

ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 

 

 นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงมัณฑะเลยร์ะหวา่งทางนําทา่นแวะชม พระเวรสนาเจดยี ์(WeirawsanaZedi) 

เป็นเจดยีห์ยกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก กวา้งดา้นละ 40.6 เมตร บนเนื้อที ่5 เอเคอร ์(12.5 ไร่) ยกพืน้สงูจากระดบั

ถนนเกอืบ 3 เมตร ทําใหอ้งคพ์ระเจดยีห์ยกสงูกว่า 20 เมตร ทัง้ภายใน และภายนอกประดบัประดาดว้ยแผ่น

หยก กบักอ้นหยก รวมเป็นมูลคา่ราว 15 ลา้นดอลลาร ์(495 ลา้นบาท)  เป็นจุดทอ่งเทีย่วสาํคญัอกีแห่งหนึง่ 

นําทา่นชมวดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีทํ่าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้

ที ่5 โดยมแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์

หลงัอาหารนําทา่นชม วดัพระหนิออ่น หรอื วดัตอจ ีแกะสลกัดว้ยหยก

ขาวแทส้วยงามมากซึง่เป็นวัดทีม่พีระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ทีส่ดุในโลก  

สมควรแกเ่วลานําทา่นชมทศันียภาพของเมอืงหลวงเกา่ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่ขา Mandalay Hill ตัง้อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลกูนี้สงู 240 เมตรซึง่เป็นจุดชม

ววิทวิทศันท์ีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลยซ์ ึง่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมอืง

มัณฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืงชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์
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         รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่ัก 

คํา่          เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: มณัฑะเลย–์สะพานไมส้กัอูเบง – พุกาม  –ชมววิทีเ่จดยีพ์รอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ         

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ชมสะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดย

ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่วา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 

ตน้ซึง่มอีายกุว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั 

(Toungthamon)จากนัน้นําทา่นร่วมทําบุญถวายปัจจัย  

 

ณ วดัมหากนัดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึง่

เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่าทีเ่มอืงอมรปุระซึง่ในชว่งเพลจะมภีกิษุ

สงฆนั์บรอ้ยรปูเดนิเรยีงแถวดว้ยอาการสาํรวมเพือ่รับถวาย

ภตัตาหารเพล 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืง พกุามโดยรถบัสปรับอากาศ เมอืงพกุาม(Bagan) ดนิแดนแห่งเจดยีห์มืน่องคท์ีม่อีายุกว่า 

2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุรุทมหาราชแห่งอาณาจกัรพุกาม 

นําทา่นไปชมววิเจดยีเ์มอืงพุกามเหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น หรอืววิพระอาทติยข์ ึน้ยามเชา้ตรู่ 

**หากไม่สามารถนําคณะมาชมววิพระอาทติยต์กดนิไดท้นัจะนําคณะมาชมววิพระอาทติยข์ ึน้ชว่งเชา้ตรู่ของอกี

วันแทน** 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดาว)  หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
พุกาม–ตลาดยองอู –วดัอนนัดา – เจดยีต์โิลมนิโล – วหิารธรรมยงัย–ีเจดยีช์เวสกิอง 

มณัฑะเลย ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําทา่นชมตลาดยองอตูลาดใหญ่ของเมอืงพุกามทีข่ายสนิคา้ทกุชนดิทัง้เครือ่งอปุโภค-บรโิภค ขา้วปลา

อาหาร ผักสด เสือ้ผา้ ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเหมาะสาํหรับเดนิชมและเลอืกซือ้ของฝากโดยเฉพาะเครือ่งเขนิที่

พุกามถอืว่าเป็นหนึง่เพราะฝีมอืปราณีตและออกแบบสวย 

นําชมวดัอนนัดา(Ananda Temple) เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับได ้

ว่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพุกาม มรีูปรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัส มมีุขเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผัง

เหมอืนไมก้างเขนแบบกรกีซึง่ตอ่มาเจดยีแ์ห่งนีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตย-กรรมพมา่ในยุคตน้ของพุกาม และสิง่

ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนีก้็คอื ทีช่อ่งหลงัคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสว่างสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ทําใหม้แีสง

สว่างอย่างน่าอัศจรรย ์

 

ชมเจดยีต์โิลมนิโล เจดยีแ์ห่งนี้ไดร้บัการยกยอ่งว่ามคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วัดนี้สรา้งแบบ

กอ่อฐิถอืปูน บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบนัได เดนิข ึน้สูร่ะเบยีงชัน้

บนได ้และวหิารแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมี

พระพุทธรปู 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่และชัน้ทีส่อง ภายในมชีอ่งแสงทีเ่มือ่สอ่งกระทบพระพุทธรูปแลว้มคีวามงดงาม 

 

นําชม วหิารธรรมยงัย(ีDhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์็เชือ่วา่เป็นวหิารที่

ใหญ่ทีส่ดุในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะตดิตาม

พระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญต่ระหง่านดงัตํานานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา 

ส ั

กการะ เจดยีช์เวสกิอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัด ิส์ทิธข์องพม่าซึง่เป็นสถปูดัง้เดมิของ

พม่าโดยแทส้รา้งขึน้หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่น

มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนานกิายเถรวาทใน

พุกาม 

 

 

 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

       รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่ัก 

คํา่        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทยีบเทา่ 
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วนัที ่4: 
มณัฑะเลย ์– รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– พระตาํหนกั

ไมส้กัชเวนานดอว ์– กรงุเทพฯ    

เชา้ตรู ่

นําทา่นรว่มพธิกีรรมอนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ีและร่วมกนัถวายผา้จวีรแด่

พระมหามยัมุนี(1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพม่า)ถอืเป็นตน้แบบ

พระพุทธรปูทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนาน

นามว่า “พระพุทธรปูทองคําเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่

ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ย

ทองคําเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกั

กวา้ง9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวดั

ยะไข ่(วัดอาระกนั หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะ

เสยีเมอืงพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวทีปิ่ดพระละลายเกบ็เนือ้ทองไดน้ํ้าหนัก

ถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวดัข ึน้ใหม่มขีนาดใหญก่ว่าเดมิโดยสายการ

ออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวัดทีส่รา้งใหม่ทีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืง

พม่าโดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถทุีนํ่าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้นําทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) 

พระราชวังทีส่ว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

เอเชยีในสมัยสงครามมหา-เอเชยีบูรพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่

20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทพัอังกฤษไดท้ิง้

ระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวัง-มัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุล

ว่าพระราชวังนี้เป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลงัของกองทพัญีปุ่่ น

พระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้กักถ็กูไฟไหม ้เผาราบเป็น

หนา้กลองหลงเหลอืกแ็ตป้่อมปราการและคน้ํูารอบพระราชวัง ทีย่ังเป็นของดัง้เดมิอยู่ปัจจุบนัพระราชวังทีเ่ห็น

อยู่เป็นพระราชวังทีร่ฐับาลพม่าไดจํ้าลองรปูแบบของพระราชวังของเกา่ข ึน้มา 

**ปิดชว่งสงกรานต ์10-20 เมษายน ของทกุปี(เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้** 

 

นําทา่นชมพระตําหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry) พระตาํหนักนี้สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้

หลงังดงามตามแบบศลิปะพมา่แท ้ๆ วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกั

ประณีตอ่อนชอ้ยทัง้หลงัคาบานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีด

เกีย่วกบัพุทธประวัตแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มิ

นดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่

ทีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่เป็นพระตําหนักยามแปรพระราชฐานแตห่ลงัจาก

ทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระ
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ตําหนักนี้ถวายเป็นวัดถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ  

**ปิดชว่งสงกรานต ์10-20 เมษายน ของทกุปี(เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้** 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมัณฑะเลย ์

14.05 น. 
ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG710 (มบีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.30 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษวา่งอยา่งตํา่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 
 
โปรแกรม : มนตเ์สนห่พ์ุกาม... มณัฑะเลย ์พุกาม 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย(์PG) 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก8-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคาจอย
แลนด ์

ไม่รวมตัว๋
เครือ่งบนิ 

21-24 มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- 9,900.- 

28-31 มนีาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

13-16 เมษายน 2562 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.- 

17-20 พฤษภาคม 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 10,900.- 

23-26 พฤษภาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

06-09 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

13-16 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

20-23 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 
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27-30 มถินุายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

04-07 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

13-16 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

14-17 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

26-29 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900.- 

01-04 สงิหาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

09-12 สงิหาคม 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 11,900.- 

22-25 สงิหาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

29 สงิหาคม - 01 
กนัยายน 2562 

14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

05-08 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

12-15 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

19-22 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

26-29 กนัยายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 9,900.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

*** ราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

   เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ชน่การ

นัดหยุดงาน,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 จะไม่ขอรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
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1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกนิ

จํานวนวนัจํานวนคนและมคี่าใชจ่้ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. ค่ารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวน  

9. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง 

10. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 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%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัวอาทเิชน่ค่าอาหาร, ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, 

ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่ากําหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

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. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ) ทปิมคัคเุทศก ์(ตามความประทบัใจ) 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง(อาจมกีารเปลีย่นแปลง) โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิให ้

เจา้หนา้ทีท่ีดู่แลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัร

โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

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

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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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 ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ

กําหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระ
ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยัง
คณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

และค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัร์

หรอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิที่
เกดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

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 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายสว่นต่าง

ทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีก

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

3. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

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) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 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 , สต ิก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรุณา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทบัใหแ้นบมาในเล่มพาสปอรต์

ดว้ย 
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**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

 

 

 

   ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบใน

อุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การ

ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, 

สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัครราชทตู 

รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะ

พืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะ

ยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสําคัญ 


