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MYANMAR 

มณัฑะเลย ์สบาย สบาย 

มณัฑะเลย ์มงิกนุ พกุาม 4 วนั 3 คนื  
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์PG 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่
ง 

เย็น โรงแรมทีพ่กั 
 1 

 
กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย ์-พระราชวงัมัณฑะเลย-์ Mandalay 

Hill 

  
 
 

 
 

Golden Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
2 

 
มัณฑะเลย ์- พุกาม - เจดยีช์เวสกิอง - วดัอนันดา - วหิาร

ธรรมยังย ี - พเิศษน่ังรถมา้ชมมอืง-ชมววิทะเล – เจดยีช์เว
สนัดอร ์

 

   

Su Tine San Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 พุกาม- มัณฑะเลย ์- เมอืงอมรปรุะ – สะพานไมส้กัอเูบง-วดั

มหากนัดายงค-์ มงิกนุ  

 
   

Golden Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
4 มัณฑะเลย ์- ร่วมพธิลีา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมณุี - พระ

ต าหนักไมส้กัชเวนันดอว ์– กรุงเทพฯ  - 
 

 

 

เครือ่งโบอิง้ A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

   

  

1.รว่มพธิศีกัด ิส์ทิธ ิ ์ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมุณี ส ิง่ศกัด ิส์ทิสงูสดุ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

2.ชมความงดงาม เจดยีช์เวสกิอง เมอืงพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

3.ชมความงาม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ชมววิเมอืงมณัฑะเลย ์ทีเ่ขามณัฑะเลย ์

4.ชม สะพานไมอู้เบ็ง สะพานไมส้กัทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

5.ลอ่งเรอืแมน่ า้อริวด ีชมเมอืงมงิกุน ระฆงัมงิกนุ เจดยีม์งิกุน และ ทชัมาฮาลพมา่ 

6.ชมความงดงามของพระต าหนกัไมส้กัทอง แหง่เดยีวในพมา่ ทีพ่ระต าหนกัชเวนนัดอว ์

7.น ัง่รถมา้ชมเมอืงพุกาม 

8.เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้เผา 

9.พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์
10.มบีรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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 หมายเหต ุ: เดนิทางชว่งวนัที ่10-20เม.ย. ของทกุปี พระราชวงัมณัฑะเลยแ์ละพระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอวปิ์ดท าการ (วนั

ปิดท าการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ - มณัฑะเลย ์-พระราชวังมณัฑะเลย-์ Mandalay Hill 

10.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F  

สายการบนิบางกอกแอรเวย ์โดยมเีจา้หนา้ทีจ่าก คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใหแ้กค่ณะ 

 (ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิาร เลา้จนข์องสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ดค้ะ่ มอีาหารวา่ง  

 และน า้ดืม่บรกิาร) 

12.00น. ออกเดนิทางสูก่รุงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG709  

(มบีรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.20น. เดนิทางถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศ

ไทยครึง่ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงมัณฑะเลย ์

 จากนัน้น าทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลยพ์ระราชวงัทีส่ว่นใหญก่อ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของเอเชยีใน

สมัยสงครามมหาเอเชยีบรูพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทพั

องักฤษไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถลม่พระราชวงัมัณฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซอ่งสมุ

ก าลงัของกองทพัญีปุ่่ นพระราชวงัมัณฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่

ป้อมปราการและคนู ้ารอบพระราชวงัทีย่ังเป็นของดัง่เดมิอยูปั่จจปัุนพระราชวงัทีเ่ห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัทีรั่ฐบาลพม่าได ้

จ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเกา่ขึน้มา 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ขาMandalay Hill ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉยีงเหนือของพระราชวัง เขาลกูนี้สงู 240 เมตรซึง่

เป็นจดุชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลยซ์ึง่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันยีภาพของเมอืง

มัณฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืงชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์

 

    ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่ง) 

 

 

 

 

 

ทีพ่กัน า คณะเขา้สูท่ ีพ่กั Golden Hotel (หรอืเทยีบเทา่) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

มณัฑะเลย ์- พกุาม - เจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - วหิารธรรมยงัย ี - พเิศษน ัง่รถมา้ 

ชมมอืง- ชมววิทะเล – เจดยีช์เวสนัดอร ์
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืง พกุาม(Bagan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มืน่องคท์ีม่อีายุกวา่ 2,000ปี 

ของกษัตรยิอ์นุรุทมหาราชแหง่อาณาจักรพุกาม 

น าทา่นสมัผัสแหลง่โบราณสถานและประวัตศิาสตรข์องอาณาจักรพุกามสกัการะ เจดยีช์เวสกิอง(Shwezigon Pagoda) 

 (1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัด ิส์ทิธข์องพมา่) เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจพุระทนัตธาตุ

ของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้อโรรธามหาราชพระองคแ์รก ผูร้วบรวมชน

ชาตพิม่าเป็นปึกแผ่นไดเ้ป็นครัง้แรกในอาณาจักรพุกามเมือ่ 900 ปีเศษมาแลว้ 

องคเ์จดยีส์ทีองอร่ามทรงระฆังคว า่ สงู 160 เมตร ภายในมหีอผนัีต ซึง่เป็นวหิาร

ยาวทีต่ัง้รูปผหีลวงทีช่าวพม่าเคารพนับถอื ในอดตีนัน้เจดยีแ์ห่งนี้มคีวามส าคัญ

ของชาวพม่ามาก เพราะใชเ้ป็นสญัลักษณ์การแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตัง้แต่

โบราณ สิง่ทีน่่าสนใจส าหรับการเขา้ชมเจดยีน์ี้คอืภาพประวัตพิุทธชาดกของพระ พุทธเจา้ทีป่รากฏบรเิวณผนัง พระมหาเจดยีซ์ ิ

กองเป็นทีบ่รรจุพระธาตสุ าคัญ ๓ สว่น คอื พระเขีย้วแกว้ ทีก่ษัตรยิแ์ห่งศรลีังกาไดน้ ามาถวาย พระธาตกุระดกูไหล ่ทีน่ ามาจาก

เมอืงศรเีกษตร (ใกลเ้มอืงแปร) และพระธาตพุระนลาฏ (หนา้ผาก) พระมหาเจดยีท์ีส่ าคัญเป็นอันดับสองรองจาก ชเวดากอง ใน

กรุงยา่งกุง้ น่ันคอื.. "พระเจดยีช์เวสกิอง" แหง่ พุกาม 

น าชมวดัอนนัดา(Ananda Temple) เป็นวดัสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแหง่นี้นับไดว้า่เป็นวหิาร

ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพุกาม มรีูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส มมีุขเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผังเหมอืนไมก้างเขนแบบกรกี ซึง่

ตอ่มาเจดยีแ์ห่งนี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื ทีช่อ่งหลังคาเจาะ

เป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์

กลางวนั   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

น าชม วหิารธรรมยงัย(ีDhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก็์เชือ่วา่เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืง

พุกาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่

ยิง่ใหญต่ระหงา่นดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา 

น าทา่น น ัง่รถมา้ ชมเมอืงทะเลเจดยีท์ีส่วยงาม ของเมอืงพุกามทีย่ังคงวถิี

ชวีติทีเ่รยีบงา่ย 

น าท่านขึน้ไปชมทะเลเจดีย์เมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา ทีเ่จดยีช์เว

สนัดอว ์เจดยีแ์ห่งนี้เป็นทีบ่รรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ เหมาะแก่การ

ชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น หรอืววิพระอาทติยข์ึน้ยามเชา้ตรู่ ซึง่จะเห็นววิ

ของเจดยีนั์บพันองคไ์กลสดุลกูหูลกูตา เจดยีแ์ห่งนี้จะแบง่เป็น 4 ชัน้ สามารถ

เลอืกถา่ยรูปไดต้ัง้แตช่ัน้แรก จนถงึชัน้บนสดุของตวัเจดยี ์
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เย็น    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Nan Da (Puppet Show) 

ทีพ่กั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Su Tine San Hotel (หรอืเทยีบเทา่) 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

พกุาม- มณัฑะเลย ์- เมอืงอมรปรุะ – สะพานไมส้กัอเูบง-วดัมหากนัดายงค-์  มงิกนุ –   

มหาเจดยีย์กัษม์งิกนุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง ชมสะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben)สะพานไมส้กัที่

ยาวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญช่ือ่วา่เสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้กั

ถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายกุวา่ 200 ปีทอดขา้มทะเลสาบคองตามัน 

 

น าทา่นร่วมท าบญุถวายปัจจัย ณ วดัมหากนัดายงค ์(MahaGandayon Monastery) ซึง่เป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ทีเ่มอืง

อมรปรุะซึง่ในชว่งเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูป เดนิเรยีงแถวดว้ยอาการส ารวมเพือ่รับถวายภัตตาหารเพล 

กลางวนั   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืรมิแมน่ ้าอริวด ีลอ่งเรอืขา้มฟากสูร่าชธานเีกา่ของพระเจา้ปดงุ จะเป็นเสน้ทางสู ่มหาเจดยีย์กัษ ์มงิกนุ 

ชมซากเจดยีข์นาดใหญ ่ร่องรอยแหง่ความทะเยอทยานของพระเจา้ปดงุ ทีใ่ชแ้รงงานทาส และนักโทษนับพันคนในการกอ่สรา้ง 

โดยตัง้พระทยัวา่จะสรอ้งใหส้งูใหญก่วา่พระปฐมเจดยีแ์หง่สยาม และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมอืงองัวะทีอ่ยู่ฝ่ัง

ตรงขา้มแมน่ ้าอริวด ีแตด่ว้ยงบประมาณทีบ่านปลาย ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ าท าใหก้ารกอ่สรา้งลา่ชา้ และใน

ทีส่ดุพระองคก็์เสด็จสวรรคตเสยีกอ่น ในปี พ.ศ. 2363 หลงัพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทพั เจดยีอ์งคน์ี ้จงึสรา้งไดแ้คฐ่าน 

หลงัจากนัน้องคเ์จดยีก็์ถกูทิง้รา้งเรือ่ยมา แตเ่พยีงฐานก็นับวา่ใหญโ่ตมาก หากสรา้งเสร็จจะมขีนาดใหญแ่ละสงูทีส่ดุในโลก และ
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ยังมอีกีหนึง่ทีใ่หญร่ะดับโลกของมงิกนุคอื ระฆงัยกัษม์งิกนุ สรา้งเมือ่ พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดงุ สรา้งถวายแดเ่จดยีม์งิกนุ มี

น ้าหนัก 90 ตนั สงู 4 เมตร ปากระฆังกวา้ง 5 เมตร ในอดตีระฆังองคน์ีใ้หญเ่ป็นอนัดบั 2 รองจากระฆังแหง่พระราชวงัแครมลนิ 

ในกรุงมอวโก ประเทศรัสเซยี แตร่ะฆังเครมลนิแตกไปแลว้ ปัจจบุนัระฆังยักษ์มงิกนุ จงึเป็นระฆังทีม่สีภาพสมบรูณ์ ทีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลก หลงัจากนัน้ชมเจดยีส์ขีาวบรสิทุธิ ์ทีส่รา้งบนฐาน 7 ชัน้ รูปเกลยีวคลืน่งดงาม เจดยีพ์ญาเธยีรดาน สรา้งขึน้เมอืงปี พ.ศ. 

2329 เพือ่ใหเ้ปรยีบเสมอืงเจดยีจ์ฬุามณี ทีต่ัง้อยูเ่หนือเขาพระสเุมรุ ตามความเชือ่ในไตรภมูพิุทธศาสนาทีว่า่ คอืแกนกลาง

จักรวาล ซึง่ถูกลอ้มรอบดว้ยสตั

ตบรพัินธ ์และมหานทสีทีนัดรทัง้ 

7 ชัน้ พระเจดยีแ์หง่นียั้งถกุสรา้ง

ใหเ้ป็นสกัขพียานรักของราชนกิลุ

องัวะ 

โดยพระ

เจา้บา

กะยดีอว ์เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ความรักทีม่ตีอ่พระมเหสชีนิพวิเม ทีส่ ิน้พระชนมไ์ปกอ่นทีพ่ระเจา้บา

กะยดีอวจ์ะขึน้ครองราชย ์แมจ้ะไมม่ชห่นิอน่เหมอืนทชัมาฮาล แตก็่ไดรั้บสมญานามวา่ ทชัมาฮาลแหง่

ลุม่อริวด ี

 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่ง) 

ทีพ่กั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Golden Hotel (หรอืเทยีบเทา่) 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

มณัฑะเลย ์- รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ – พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว-์ 

กรงุเทพฯ 
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เชา้ตรู ่ น าทา่นร่วมพธิกีรรมอนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี

และร่วมกนัถวายผา้จวีรแดพ่ระมหามัยมนุ(ี1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่)ถอืเป็น

ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ 

“พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่

ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดบั

ทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดัมหา

มนุ ีหรอืวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอืวดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุ ีและใน

ปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดั

ทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท 

ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวดัขึน้ใหมม่ขีนาดใหญ่

กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืง

พมา่โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวตัถุทีน่ าไปจากกรุงศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมพระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์พระต าหนักนีส้รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศลิปะพมา่แท ้ๆ วจิติรตระการดว้ย

ลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ย ทัง้หลงัคาบานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้

รายละเอยีดเกีย่วกบัพุทธประวัตแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระ

เจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยูท่ี่

เมอืงมัณฑะเลยเ์พือ่เป็นพระต าหนักยามแปรพระราชฐาน แตห่ลงัจากที่

พระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักนี้

ถวายเป็นวัดถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาว มัณฑะเลยอ์

ยา่งแทจ้รงิน าทา่นชมวดักโุสดอ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการ สงัคายนา

พระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์

14.05 ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG710 (มบีรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 16.30 คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ  

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

มณัฑะเลย ์เสรมิบญุ..  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

28-31 มกราคม 2561 15,991 15,991 15,991 3,500 

01-04 กมุภาพนัธ ์2561 17,991 17,991 17,991 3,500 

15-18 กมุภาพนัธ ์2561 17,991 17,991 17,991 3,500 

15-18 มนีาคม 2560 17,991 17,991 17,991 3,500 

05-08 เมษายน 2561 17,991 17,991 17,991 3,500 

12-15 เมษายน 2561 18,991 18,991 18,991 3,500 

19-22 เมษายน 2561 16,991 16,991 16,991 3,500 

26-29 เมษายน 2561 16,991 16,991 16,991 3,500 

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

 

*** ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี  / เด็กทารก 2,999 บาท *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 
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** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways)  

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่น ัง่รถรถมา้ และลอ่งเรอืแมน่ า้อริวด ี 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
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ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

 อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามคีา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่

ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย 

กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพม่า ในกรณีเร่งดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 150 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10.คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

-กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไม่ต า่กวา่ 7 วนัท าการ)  

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 
ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้ เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก
แบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

-หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ชไ้ม่ได)้ 

และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอร์ตต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยทีม่ีตราประทับใหแ้นบมาในเล่ม

พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณี ** 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิ

ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 


