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  บนิตรงเชยีงใหม!่! 
  มณัฑะเลย ์ มงิกนุ พุกาม (บนิภายใน) 
  4วนั 3คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

MYANMAR 
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ก าหนดการเดนิทาง  

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 เชยีงใหม ่- มณัฑะเลย ์

X X 
 

Hazel Hotel หรอื 
Golden Hotel หรอืระดับ

เทยีบเทา่ 
2 มณัฑะเลย ์- พกุาม - เจดยีช์เวสกิอง – วัดอนันดา  

วหิารธรรมยังย ี- พเิศษสดุน่ังรถมา้ชมเจดยีเ์มอืงพุกาม - 
ชมววิทะเลเจดยีท์ีเ่จดยีช์เวสนัดอร ์

   

Hazel Hotel หรอื 
Golden Hotel หรอืระดับ

เทยีบเทา่ 
3 เจดยีโ์บตะทาวน ์- วัดงาทัตจ ี- พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทัต

ย ีวัดบารม ี- สก๊อตมาร์เก็ตพุกาม - มัณฑะเลย ์- เมอืง
อมรปรุะ - สะพานไมส้กัอเูบง - วัดมหากนัดายงค ์- มงิกนุ 
- มหาเจดยีย์กัษ์มงิกนุ   

   

Bagan Lotus Hotel หรอื 
Bagan Land Mark Hotel 
หรอื Su Tine San Hotel 

หรอืระดับเทยีบเทา่ 

4 
ร่วมพธิีลา้งพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระต าหนักไม ้
สักชเวนันดอว ์- Mandalay Hill – พระราชวังมัณฑะเลย ์
- เชยีงใหม ่

  

 

 

**หมายหมายเหต ุ:  
- รายการนีร้วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถเรยีบรอ้ยแลว้  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

 

  วนัที ่22 – 25 ก.พ. 2561   26,899.- 
  วนัที ่29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2561   26,899.- 
  วนัที ่12 – 15 เม.ย. 2561   28,899.- 

 รว่มพธิศีกัดิส์ทิธิ ์ลา้งพระพักตร ์พระมหามยัมนุ ีสิง่ศักดิส์ ิท่ธิส์ดุ 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน 
 ชมสะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก 
 ชมความงาม พระราชวังมณัฑะเลย ์ชมววิเมอืงมณัฑะเลย ์ทีเ่ขามณัฑะเลย ์
 สกัการะเจดยีช์เวสกิอง เมอืงพกุาม 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน 
 ชมความงดงามของพระต าหนักไมส้กัทอง แหง่เดยีวในพมา่ ทีพ่ระต าหนักชเวนันดอว ์

 ลอ่งเรอืแมน่ า้อริวด ีชมมหาเจดยีย์กัษ ์มงิกนุ 
 จากมณัฑะเลย-์พกุาม ไป-กลบั ไมต่อ้งน ัง่รถ บนิภายในจา้  
 พเิศษสดุ!! ชมโชวห์ุน่กระบอกเมอืงพกุาม 
 พเิศษสดุถงึขดีสดุ!! น ัง่รถมา้ชมเมอืงพกุาม  
 รวมทปิไกดแ์ละคนขบัรถแลว้ 
 พกัโรงแรมด ี4 ดาว อรอ่ยเด็ดทกุมือ้!! พรอ้มเมนกูุง้ยา่งตวัโต  
 แถมฟร!ี!! หมวก พดั และถงุผา้สดุเก ๋
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เครือ่ง ATR 72-500 / ATR 72-600 

ทีน่ ัง่แบบ 2 - 2 

เสรฟ์ิอาหาร 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง     
เชยีงใหม ่- มณัฑะเลย ์
14.00น. 
 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร
ตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น  

16.15น.

  

ออกเดนิทางสู ่กรุงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG709 (บรกิารอาหาร 

พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

17.20น.    

  

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

  

 

 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  

โรงแรม : Hazel Hotel หรอื Golden Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   

มณัฑะเลย ์- พุกาม - เจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - วหิารธรรมยงัย ี- พเิศษสุดน ัง่รถ

มา้ชมเจดยีเ์มอืงพกุาม - ชมววิทะเลเจดยีท์ ีเ่จดยีช์เวสนัดอร ์
 

เชา้ 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม (น่ังเครือ่งภายใน) โดยสายการบนิ..... เทีย่วบนิที.่.... 
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  ถงึเมอืงพุกาม ดนิแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี 

ของกษัตรยิอ์นุรทุมหาราช  แหง่อาณาจักรพกุาม น าทา่นสมัผัสแหลง่

โบราณสถานและประวัตศิาสตรข์องอาณาจักรพกุาม สกัการะ เจดยีช์

เวสกิอง ซึง่เป็นสถูปดัง้เดิมของพม่าโดยแท ้ สรา้งขึน้หลังพระ

เจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ จากพระ

สรรีะหลายส่วน มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชุม

สวดมนต ์และศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม 

 น าท่านชม วดัอนนัดา เป็นวัดสขี  าว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จ

เมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

พุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้น 

แผนผังเหมอืนไมก้างเขนแบบกรกี ซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้เป็นตน้แบบ

ของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพุกาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิาร

แห่งนี้ก็คอื ทีช่อ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมา

ตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้)  
 

 น าทา่นชม วหิารธรรมยงัย ีสรา้งโด  ยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์็

เชือ่วา่เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ย

ทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปใน

ชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญต่ระหง่านดังต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่

ตอ่กนัมา   

 น าท่าน น ัง่รถมา้ ชมเมอืงทะเลเจดยีท์ีส่วยงาม และหมู่บา้นเกา่แก่

ของเมอืงพกุามทีย่งัคงวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ย 

 น าท่านขึน้ไปชมทะเลเจดีย์เมืองพุกามในมุมมอง  360 องศา ณ 

เจดีย ์ชเวสนัดอว์ เจดีย์แห่งนี้ เ ป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ เหมาะแก่การชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น หรอืววิ

พระอาทติยข์ึน้ยามเชา้ตรู่ ซ ึง่จะเห็  นววิของเจดยีนั์บพันองคไ์กลสดุ

ลูกหูลูกตา เจดีย์แห่งนี้จะแบ่งเป็น 4 ชัน้ สามารถเลือกถ่ายรูปได ้

ตัง้แตช่ัน้แรก จนถงึชัน้บนสดุของตัวเจดยี ์

ค า่ 
รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวห์ุน่กระบอกเมอืงพุกาม  

 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  

โรงแรม : Bagan Lotus Hotel หรือ Bagan Land Mark Hotel หรือ Su Tine San 

Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

พุกาม - มณัฑะเลย ์- เมอืงอมรปุระ - สะพานไมส้กัอูเบง - วดัมหากนัดายงค ์- มงิกนุ 

- มหาเจดยีย์กัษม์งิกนุ   
 

เชา้ 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดนิทางสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์ (น่ังเครือ่งภายใน) โดยสายการบนิ..... เทีย่วบนิที.่.... 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืง ชม สะพานไมอู้เบ็ง สะพาน

ไมส้ ั กทีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญช่ือ่วา่เสาอ ูเสาของ

สะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบ

คองตามนั  

 น าท่านร่วมท าบุญถวายปัจจัย ณ วดัมหากนัดายงค ์ซ ึง่เป็นวั  ดที่

ใหญท่ีส่ดุของพมา่ทีเ่มอืงอมรปรุะ ซึง่ในชว่งเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ย

รปู เดนิเรยีงแถวดว้ยอาการส ารวม เพือ่รับถวายภตัตาหารเพล 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ตวัโต)  
 

บา่ย ออกเดนิทางสู ่ท่าเรอืรมิแมน่ ้าอริวด ีน าทุกทา่นลอ่งเรอื ขา้มฟากสู่

ราชธานเีกา่ของพระเจา้ปดงุ จะเป็นเสน้ทางสู ่มหาเจดยีย์กัษ ์มงิกนุ  

ถงึท่าเรอืน่ังรถชมซากเจดยีข์นาดใหญ ่ร่องรอยแห่งความทะเยอทยา

นของพระเจา้ปดุง ที่ใชแ้รงงานทาส และนักโทษนับพันคนในการ

ก่อสรา้ง โดยตัง้พระทัยว่าจะสรอ้งใหสู้งใหญ่กว่าพระปฐมเจดยีแ์ห่ง

สยาม  และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมอืงอังวะทีอ่ยู่

ฝ่ังตรงขา้มแม่น ้าอริวด ีแต่ดว้ยงบประมาณทีบ่านปลาย ประกอบกับ

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ าท าใหก้ารก่อสรา้งล่าชา้ และในที่สุด

พระองคก์็เสด็จสวรรคตเสยีกอ่น ในปี พ.ศ. 2363 หลังพา่ยแพไ้ทยใน

สงคราม 9 ทัพ เจดยีอ์งคน์ี ้จงึสรา้งไดแ้คฐ่าน หลังจากนัน้องคเ์จดยีก์็

ถกูทิง้รา้งเรือ่ยมา แตเ่พยีงฐานก็นับวา่ใหญโ่ตมาก หากสรา้งเสร็จจะมี

ขนาดใหญแ่ละสงูทีส่ดุในโลก และยงัมอีกีหนึง่ทีใ่หญร่ะดับ  โลกของ

มงิกุนคือ ระฆงัยกัษม์งิกุน สรา้งเมือ่ พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดุง 

สรา้งถวายแดเ่จดยีม์งิกนุ มนี ้าหนัก 90 ตัน สงู 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 

5 เมตร ในอดีตระฆังองค์นี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่ง

พระราชวังแครมลนิ ในกรุงมอวโก ประเทศรัสเซยี แต่ระฆังเครมลิ

นแตกไปแลว้ ปัจจุบันระฆังยักษ์มงิกนุ จงึเป็นระฆังทีม่สีภาพสมบูรณ์ 

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  
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  หลังจากนัน้ชมเจดยีส์ขีาวบรสิทุธิ ์ทีส่รา้งบนฐาน 7 ชัน้ รปูเกลยีวคลืน่

งดงาม เจดยีพ์ญาเธยีรดาน สรา้งขึน้เมอืงปี พ.ศ. 2329 เพื่อให ้

เปรยีบเสมอืงเจดยีจ์ุฬามณี ทีต่ัง้อยูเ่หนือเขาพระสเุมรุ ตามความเชือ่

ในไตรภมูพิทุธศาสนาทีว่า่ คอืแกนกลางจั  กรวาล ซึง่ถกูลอ้มรอบดว้ย

สัตตบรพัินธ ์และมหานทสีทีันดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดยีแ์หง่นีย้ังถกุสรา้ง

ใหเ้ป็นสักขพียานรักของราชนกิุลอังวะ โดยพระเจา้บากะยดีอว ์เพือ่

เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักทีม่ตี่อพระมเหสชีนิพวิเม ทีส่ ิน้พระชนมไ์ปกอ่นทีพ่ระเจา้บากะยดีอวจ์ะขึน้

ครองราชย ์แมจ้ะไมใ่ชห่นิอน่เหมอืนทัชมาฮาล แตก่็ไดรั้บสมญานามวา่ ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อริวด ี

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  

โรงแรม : Hazel Hotel หรอื Golden Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่:    รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี–พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์

              Mandalay Hill –พระราชวงัมณัฑะเลย-์เชยีงใหม ่ 
เชา้ตรู ่ น าทา่นรว่มพธิกีรรมอนัศักดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้ง พระพกัตรพ์ระมหา

มยัมุน ีและร่วมกันถวายผา้จีวรแด่พระมหามัยมุนี ถือเป็นตน้แบบ

พระพุทธรูปทองค าขนาด  ใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนาน

นามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหล่อขึน้

ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลว

หนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ใน

ปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามนุี หรอืวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐาน

พระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัด

ทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 

ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวัดขึน้ใหมม่ขีนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึ

นับไดว้่าเป็นวัดทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่โดยรอบๆระเบยีงเจดยี์

ยงัมโีบราณวัตถทุีน่ าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์พระต าหนักนี้สรา้งดว้ย

ไมส้ักทัง้หลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ย

ลวดลายแกะ  สลักประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลังคา บานประตูและ

หนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกับพุทธประวัต ิและทศชาตขิอง

พระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่

พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่ เป็น
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 พระต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็

ทรงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัด ถือไดว้่าเป็นงานฝีมอืที่ประณีตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลยอ์ย่าง

แทจ้รงิ  

 จาก นั้นน าท่ า น เ ดินทา งสู่ เ ข า  Mandalay Hill ตั ้ง อยู่ ท า ง  

ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึง่เป็น

จุดชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่อยู่บนยอด

เขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืง 

ชมพระอาทติยล์ับฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม วดักุโสดอ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการ สังคายนา

พระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 

พระธรรมขนัธ ์ 

 จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังที่ส่วนใหญ่

ก่อสรา้งดว้ยไมส้ักที่สวยงาม  ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัย

สงครามมหาเอเชยีบรูพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่20 มนีาคม 

2488 เครื่องบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ ไดท้ิง้ระเบดิ

จ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่า

พ ร ะ ร า ช วั ง นี้ เ ป็ น แ หล่ ง ซ่ อ ง สุ ม ก า ลั ง ข อ ง ก อ งทั พญี่ ปุ่ น 

พระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้ักก็ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลือก็แต่ป้อม

ปราการและคนู ้ารอบพระราชวัง ทีย่งัเป็นของดั่งเดมิอยู ่ปัจจปัุนพระราชวังทีเ่ห็นอยูเ่ป็นพระราชวังทีรั่ฐบาล

พมา่ไดจ้ าลองรปูแบบของ พระราชวังของเกา่ขึน้มา 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ 

18.00น. ออกเดนิทางกลับเชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG710 

(บรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.55น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
อตัราคา่บรกิาร  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

เด็กไมม่ ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

  วนัที ่22 – 25 ก.พ. 2561 26,899.- 26,899.- 26,899.- 3,500.- 

  วนัที ่29 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2561 26,899.- 26,899.- 26,899.- 3,500.- 

  วนัที ่12 – 15 เม.ย. 2561 28,899.- 28,899.- 28,899.- 3,500.- 

**ราคาส าหรบัเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) ตดิตอ่สอบถาม** 
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 **หมาย

เหต ุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

ภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู ้

รว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

 

 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

**หมายเหต ุ  

1.บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

***ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 
 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบนิชัน้นักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวันจ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20กก. 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

10. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ มณัฑะเลย ์– พกุาม ภายในประเทศพมา่   

11. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุ ม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

12. ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

กบัทางบรษัิทได ้**  
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 13. เ บี้ ย

ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

14. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

15. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

16. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

17. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

18. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทเิช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพเิศษ(มนิิบาร์, น ้าดื่ม, บุหรี่, เหลา้, เบยีร์ ฯลฯ), ค่า

โทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่30ก.ก.

และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามคี่าธรรมเนียม 

810 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ ยกเวน้ 

หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเรง่ดว่น 

6. คา่น ากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก)์ 

10. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

11. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

12. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 %และ ภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 

วางเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ หากใน

คณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วันในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน

และ/หรอืผูร้่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่านในกรณีนี้บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนยีมวซี่าซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้

ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการเชน่การนัดหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการจลาจลตา่งๆเป็นตน้ 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่                                                  

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีม

เอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7วันท าการ)  

2. เนื่องจากการยืน่วซีา่เป็นแบบกรุ๊ปคณะทอ่งเทีย่วควรเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีบ่รษัิทฯก าหนดและควรเตรยีม

เอกสารใหท้ันทใีนกรณีทีเ่อกสารไมค่รบเพือ่ประโยชนใ์นการขออนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตูฯ 

3. หากท่านตดิธุระหรอืไมส่ามารถยืน่เอกสารพรอ้มคณะเดนิทางไดท้างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่กรุ๊ป 

และทา่นจะตอ้งไปด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตัวทา่นเองทีส่ถานทตู นัน้ๆ   

4. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วัน กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้ม ี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บและค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้

ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซีา่,ค่าวซีา่ 

และค่าใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารใน

สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้

แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทางหรอือาจออกเดนิทางแบบไมม่หีัวหนา้ทัวร ์
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 ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้

ด าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบาง

โรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมง

ตดิต่อกนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 
 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

     - หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รปูถา่ย 

     - รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ,  

        สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมา

ในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 
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 - **

หา้มแม็กซร์ปูใสพ่าสปอรต์โดยเด็ดขาด ** 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบดา้นการความคุม

โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ย

ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 


