
 

 

ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 2 วนั 1 คนื โดย

สายการบนิแอรเ์อเชยี(FD) 

 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นมสัการเจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพมา่)  
 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพมา่)  
 ไหวข้อพรทีพ่ระนอนยิม้หวาน พรอ้มชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืง 
 สกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจโ้ท (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพมา่) 
 ขอพรเทพทนัใจทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์
 เมนพูเิศษกุง้แมน่ า้ยา่ 

  

ก าหนดการเดนิทาง ธนัวาคม 2561 – กมุภาพนัธ ์2562 
 



 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – พระนอนชเวตาเลยีว  
เจดยีช์เวมอดอว ์– พระราชวงับุเรงนอง – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

✈ O O 

KYAIKHTO HOTEL    

or YOE YOE LAY 

HOTEL 

2. 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด–ี ยา่งกุง้ –เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพ

ทนัใจ)– เจดยีช์เวดากอง – กรุงเทพฯ           
O O ✈  

 

 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – พระนอนชเวตาเลยีว  – เจดยีช์เวมอดอว ์–  

พระราชวงับเุรงนอง – พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

 
04.00 น. 

พรอ้มกันณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 3 (อาคาร 1 ) เคานเ์ตอร ์ 2 (ประตู 

3) โดยมเีจา้หนา้ที…่ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

07.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD251 

08.00 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่
เมยีนมาร์ชา้กว่าประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) น าท่านเดนิทางสู่เมอืงหงสาวดี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30
ชัว่โมง)  

 
 

 น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วดัไจค้ะวาย สถานที่ที่มีพระภกิษุและสามเณรไป ศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแหง่นีไ้ด  ้

น าท่านสักการะพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีวเป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 

เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพีทุธลักษณะงดงาม โดยจะวาง

พระบาทเหลือ่มพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองคม์ี

ภาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้กอ่นพระพุธรูปองคน์ีถู้กปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิท่ามกลางป่า

รก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 

หลังพม่าไดรั้บเอกราชก็มกีารบูรณปฏสิังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่

สวยงามในปัจจุบัน   อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้

พมิพเ์ป็นรปูตา่งๆ   

          
เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

  จากนั้นน าท่านสักการะ พระเจดยีช์เวมอดอว  ์เจดีย์นี้เป็น

สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 

สิง่ศักดิ์ส ิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า“พระธาตุมุเตา” 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ครัง้ก่อนเป็น

สถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ใน

สมัยโบราณกาล ไมว่่าจะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระ

เจา้บุเรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ

พระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมา

นมัสการพระเจดีย์องค์นี้  ยั ง เคยผ่านการพังทลายจาก

แผน่ดนิไหวครัง้ใหญม่าแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท าใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ีห้ักพังลงมาแตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืง

มตี่อเจดยีอ์งคน์ีจ้งึไดท้ าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรก

ทีส่รา้งสูง 70 ฟตุ) นับเป็นเจดียท์ีสู่งที่สุดในพม่าส่วนปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีมุ่มหนึ่งขององคเ์จดีย์

เพือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ท่านจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอัน

ศักดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค ้าจุน

ชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 



 

บา่ย จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพือ่ใชเ้ป็นศูนยก์ลางทางการปกครองและ

ใชอ้อกว่าราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรงซึง่

พระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชเมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตัวประกัน มกีาร

คน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถู่กฝังอยูใ่นดนิรัฐบาลพมา่จงึไดท้ า

การขดุคน้และสรา้งพระราชวังบเุรงนองขึน้มาใหม ่โดยถอดแบบ

จากของเดมิซึง่พระต าหนักทีป่ระทับบรรทมสทีองเหลอืงอรา่มที่

ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าและทอ้งพระ

โรงที่ใชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสี

ทองเหลอืงอรา่มทัง้ภายนอกและภายใน  น าทา่นออกเดนิทางสู ่ 

คมิปนูแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวา่งทางทา่นจะเห็นแมน่ ้าสะโตง ซึง่เป็น

แมน่ ้าทีม่คีวามสัมพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มแมน่ ้าทีก่วา้งใหญ่นี้ไปตอ้ง

แม่ทัพพม่า จนไดรั้บชัยชนะ ถงึคมิปูนแคม้ป์ หยุดพักเปลีย่นรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้ขึน้บนภูเขาไจก้โ์ท เพือ่

เดนิทางสู่โรงแรมทีพั่ก ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง  (น ัง่รถบรรทุกขึน้ไปจนถงึจุด

บนสุดของภูเขาไจก้โ์ททีเ่ป็นทีต่ ัง้ของพระธาตุอนิทรแ์ขวน ***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 

ทา่น ส าหรบัรถบรรทุกขึน้บนพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอืน่ ซืง่

อาจใชเ้วลาพอสมควร****) 

 
         รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

ค า่          เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั YOE YOE LAY HOTEL หรอื KYAIKHTO HOTEL 

 

เชญิชมทัศนียภาพงดงาม ตืน่ตาตืน่ใจกับ “พระธาตอุนิทรแ์ขวน” (ซึง่อยูใ่กลท้ีพั่กมากใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 

นาท)ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไจโ้ท อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ อยูบ่นยอดเขา เหนอื
ระดับน ้าทะเล 3,615 ฟุต มลีักษณะเด่นเป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงชันอย่างหมิน่เหม่ 

เหมอืนจะหล่นและทา้ทายแรงดงึดูดของโลกโดยไมต่กลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพมา่ตอ้งไป
สักการะ   และยังเป็นพระธาตุประจ าปีจอ (สุนัข) ที่คนเกดิปีนี้
ตอ้งไปนมสัการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ  
หลังอาหารเย็นเชญิท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย 
นมัสการ เทพทนัใจพระธาตุอนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น นักพรตที่มี
ความศักดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึง่ ท่านสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนต์
ไดต้ลอดคนื ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีง
ทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จโ้ท  ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว  หรอืกนัลม หรอื
ผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระ
เจดยีอ์งคน์ีเ้ปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุษุทีเ่ขา้
ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.)พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ 

เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 
มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

 

 

วนัที ่2: 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด–ี ยา่งกุง้–เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – เจดยีช์เวดากอง 
กรงุเทพฯ         

เชา้ตรู ่

เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวนหรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกบับรรยากาศยามเชา้

ทีส่ดชืน่ ทวิทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ สักการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยภาพและ

ชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิจูนค์วามมหัศจรรยว์่าพระธาตุองคน์ี้ตัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหล่นลง

มาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นล่างขึน้ไปก็ดูคลา้ย

กบัลอยอยูเ่หนอืหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารเมอืงหงสาวด ี (กุง้แมน่ ้ายา่งคนละ 1 ตัว) 



 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

นมสัการ เจดยีโ์บตะทาวนซ์ ึง่โบตะทาวน ์แปลว่า เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวน์นีแ้ละ

ทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปใน

เจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลช้ดิ  นอกจากนี้

ยงัมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองค า 

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีม่ี

ลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน

พระราชวังมณัฑะเลย ์ครัง้เมือ่พมา่ตกเป็นอาณานคิมองักฤษในปี 

พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี 

ท า ใ ห ้ร อ ด พ ้น จ า ก ร ะ เ บิ ด ข อ ง ฝ่ า ย พั น ธ มิ ต ร ที่ ถ ล่ ม

พระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ี้ถูกจัด

แสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะ

เป็นรูปปั้น นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมือ่

อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจจากนัน้น าท่าน  น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหา

เจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร 

ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบษุราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่

น ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองค าทีใ่ช ้

ในการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิงักฤษ

เสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระ

มหาเจดีย์ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ 

ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากันสักการะทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มี

สถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ย

หลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธาน

ส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุง้ 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์

 

เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ์ 

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมี

งา 

ชา้งไมม่งีา หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

ส ัน้ 

พยา

นาค 

 

 

ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 



 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบูชาดงันี ้

ชมพทูเีป  วะระฐาเน  สงิคตุตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุวณัณะทณัฑงั  ธาตโุย  ฐสั

สะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พุทธะจวีะรงั  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ  

จะตตุถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตโุย  ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตโุย 

อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 

21.40 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD258 

23.25 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

โปรแกรม : ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 2 วนั 1 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 

ราคาจอย
แลนด ์

ไมร่วมตัว๋
เครือ่งบนิ 

02-03 ธันวาคม 2561 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

16-17 ธันวาคม 2561 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

06-07 มกราคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

12-13 มกราคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

13-14 มกราคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

20-21 มกราคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

27-28 มกราคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

02-03 กมุภาพันธ ์2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

03-04 กมุภาพันธ ์2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

09-10 กมุภาพันธ ์2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

10-11 กมุภาพันธ ์2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

17-18 กมุภาพันธ ์2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

24-25 กมุภาพันธ ์2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,000.- 4,900.- 

*** ราคานี ้เป็นราคาโปรโมชัน่ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 
 

   เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ส าหรบัรถบรรทกุขึน้บนพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร****) 



 

 บรษิทัฯสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนดัหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

 บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็น

ส าคญั) 

 บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

ฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพงัโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้ง

ไมเ่กนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไมเ่กนิ 20 กก. (Nok Air) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่รถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

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, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, 

ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศพม่าส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตแิละผูถ้ือเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวซี่าเขา้ประเทศพม่ามี

คา่ธรรมเนียม 1,600 บาทต่อทา่น และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ ยกเวน้ 

หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

 คา่น ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วดั 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มัคคเุทศก)์ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ(ตามทีร่ะบ)ุ 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 



 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ป็ น ห มู่ ค ณ ะ  หั ว ห น ้ า ทั ว ร์ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต ้อ ง ดู แ ล ค ณ ะ ทั ว ร์ ทั ้ ง ห ม ด   

 

การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

  

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทาง

ของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่

ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซี่า หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 ขอ้มูลเพิม่เตมิ  

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 



 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น

จ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

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 , สติก๊เกอรใ์ช้

ไมไ่ด)้และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทบัใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 

 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหาย

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

 

   ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จาก

กงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดง

เหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน 

หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูก

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความ

ประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การ

เดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 


