
 

 

  

MYANMAR 

สบายสบาย สดุแหมง่ 
ยา่งกุง้ พะอนั มะละแหมง่ 3วนั 2คนื 

โดยสายการบนินกแอร ์DD 

1. ตามรอยความรกัของเจา้นอ้ยศขุเกษม กบัสาวแมค่า้ชาวพมา่นามมะเมีย๊ะ 
2. สกัการะพระนอนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก “พระพทุธไสยาสนว์นิเสง่ตอยะ” 
3. ชมความอศัจรรยง์ดงามของถ า้กอกนู หรอืถ า้ ถ า้หมืน่พระ  
4. สกัการะ 1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่ ณ เจดยีช์เวดากอง 
5. ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองค า ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์
6. อิม่อรอ่ยกบัชาบ+ูป้ิงยา่ง ณ เมอืงมะละแหมง่ 

อิม่อรอ่ยกบักุง้แมน่ า้ยา่ง เป็ดปกัก ิง่ สลดักุง้มงักร  
7. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 

 

 

 

 



รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

 
1 
 

 
กรงุเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-พะอนั-ถ า้กอ้กนู – 
เจดยีไ์จก๊ะล ัต๊   -  พระพทุธไสยาสนว์นิเสง่ตอ
ยะ-มะละแหมง่ 
 

 

 

 

 
 

 
 

ROYAL HINTHAR 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
(ระดบั 4 ดาว) 
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พระมหามนุ ี– เจดยีไ์จต๊าลาน – โบสถเ์ซนตแ์พ
ททรคิ   – สะเทมิ-ยา่งกุง้-เจดยีช์เวดากอง 
 

 

  
 

  
 

  
 

BEST WESTERN 

GREENHILL HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ (ระดบั 4 ดาว) 
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เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)-พระนอน
ตาหวาน- พระงาทตัย-ีชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต – 
กรงุเทพฯ 
 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

เครือ่งโบอิง้ 737-800 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารน า้ดืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ - พะอนั – ถ า้กอ้กนู – เจดยีไ์จก๊าลดั –  พระพทุธไสยาสนว์นิเสง่   

ตอยะ - มะละแหมง่ 

06.30 น.   ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 

07.30 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

       (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

                น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพะอนั เมอืงหลวงของรฐักะเหรีย่ง ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกของแมน่ ้าสาละวนิ หา่งจาก      

                แมน่ ้าสาละวนิซึง่ไหลลงสูท่ะเลอนัดามนั 50 กโิลเมตร พืน้ทีโ่ดยรอบเป็นภมูปิระเทศ ทีม่คีวามสงูชนัยืน่ออกมา     

                จากทีร่าบ ภเูขาตา่ง ๆ ท าใหม้ถี ้าจ านวนมาก ซึง่บางแหง่มคีวามส าคัญทางศาสนา 

                 

     04.00 น.  พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์ 

สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกการเดนิทางใหก้บัทา่น 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3


     น าทา่นชมความอศัจรรยง์ดงามของถ า้กอ้กนู (Kaw-   

    goon Cave) หรอืถ ้า ถ า้หมืน่พระ อยูด่า้นเหนอืของแมน่ ้า    

               สาละวนิ ระหวา่งทางเดนิทา่นจะเห็นพระพทุธรปูดา้นขา้ง  

               ของหนา้ผาซึง่เป็นพระพทุธรปูตามแบบศลิปะของมอญ    

               ประมาณครสิตวรรษที ่7 โดยสมเด็มพระราชนิแีหง่เมาะตะ 

               มะ ใหท้า่นไดน้มสัการพระตา่งๆ และชมความอลังการ             

               ของพระพทุธรปูทีต่ดิอยูต่ามผนังถ ้าจ านวนมาก นับหมืน่ 

               องค ์และแทง่หนิแกะสลักโบราณ ถอืวา่เป็นสถานที ่

               ส าคัญแหง่หนึง่ของเมอืงพะอนัทีท่กุคนตอ้งมาเยอืน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางไปยงัเจดยีไ์จก๊ะล ัต๊  (Kyauknalatt) หรอื เจดยีเ์ขา

ตะป ูเจดยีส์ าคัญทีเ่ป็นดังสญัลกัษณ์ของเมอืงพะอนั ลอ้มรอบดว้ยแมน่ ้า

และภเูขา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานศกึษาพระธรรม  

 

 

น าทา่นไปยงัเมอืงมเูดงิ (Mudon) เพือ่ชมและสกัการะ องคพ์ระพุทธไสยาสนว์นิเสง่ตอยะ (Win Sein Taw 

Ya) ซึง่ประดษิฐานพระนอนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก องคพ์ระนอนมคีวามยาว 170 เมตร สงู 33 ม. ความสงูราวตกึ 5 ชัน้

หรอืสงูประมาณ 110 ฟตุ ภายใน แบง่เป็นชัน้ๆ ถงึ 8 ชัน้แตล่ะชัน้มหีอ้งตา่งๆ ทีป่ระกอบดว้ยรปูปนูปัน้แสดงถงึพทุธ

ประวัต ิและค า สอนตา่งๆ ของพทุธศาสนา เชน่เรือ่งนรกสวรรคแ์ละผลแหง่กรรม  

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมะละแหมง่ หรอืทีค่นทอ้งถิน่เรยีกวา่ ‘เมาะล าไย’ ตามรอยความรักของเจา้นอ้ยศขุ

เกษมกบัสาวแมค่า้ชาวพมา่นามมะเมี๊ยะ มะละแหมง่ตัง้อยูบ่นปากแมน่ ้าทีบ่รรจบกนัของแมน่ ้าใหญ ่3 สายไดแ้ก ่

แมน่ ้าสาละวนิ (Thanlwin) แมน่ ้าไจ (Kyaik) และแมน่ ้าอตัตรัน (Attran) กอ่นไหลลงสูท่ะเลอนัดามนัทีอ่า่วเมาะตะ

มะ   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ชาบ ู+ ป้ิงยา่ง 

 

 

 

 



พกัที ่ ROYAL HINTHAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (ระดบั 4 ดาว) 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

       พระมหามยัมนุ–ีเจดยีไ์จต๊าลาน -โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ   –สะเทมิ – ยา่งกุง้ - พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นนมสัการ พระมหามนุ ีทีว่ดั ยาดานา บอน มิน้ท ์หรอืทีช่าวมะละแหมง่

เรยีกวา่ ‘วัดเสง่ดง่’ (Sein Don) เพราะเคยเป็นทีป่ระทับของพระนาง Sein Don 

Mibaya-gyi หนึง่ในพระมเหสขีองพระเจา้มนิดง กษัตรยิพ์มา่แหง่มณัฑะเลย ์

พระนางมพีระราชหฤทัยระลกึถงึพระพทุธรปูมหามนุทีีเ่มอืงมณัฑะเลยจ์งึรับสัง่ให ้

สรา้งองคจ์ าลองขึน้ในปี ค.ศ. 1904 ทีว่ดัแหง่นีย้งัเป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนงานแกะสลัก

ไมอ้ยา่งสวยงามเหมอืนพระต าหนักทีเ่มอืงมณัฑะเลยโ์ดยเฉพาะอาสนบลัลังกท์ี่

แกะสลักไมแ้ละเครือ่งประดบัอยา่งสวยงาม 

 

น าทา่นไปนมสัการ เจดยีไ์จต๊าลาน (Kyaikthanlan) หรอืเจดยีส์ยามพา่ย ตัง้โดดเดน่อยูบ่นเนนิเขาที ่มองเห็น

ววิทวิทศันข์องเมอืงมะละแหมง่ได ้360 องศาทีส่วยงาม เจดยีแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1418 เป็นสถานทีบ่รรจพุระ

เกศาธาตแุละพระทันตธาตขุองพระพทุธเจา้ ตามต านานเลา่วา่เดมิ เจดยีน์ีช้ ือ่ ‘เจดยีไ์จช๊านลาน’ แปลวา่ ‘เจดยี ์

สยามพา่ย’ เนือ่งมาจากในครัง้ทีส่ยามไปตพีมา่ แลว้เกดิทา้ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กนั พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาว

หลอกทหารไทยจนทหารไทย พา่ยแพต้อ้งถอยทัพกลบัเมอืงไทย เจดยีท์ีก่องทัพไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึง่องคนั์น้

ตอ่มาพมา่ ไดก้ลบัมาบรูณะจนเสร็จสมบรูณ์เหมอืนในปัจจบุนั  

 

ชม โบสถเ์ซนตแ์พททรคิ  ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงมะละแหมง่และเป็นโรงเรยีน ทีเ่จา้นอ้ยศขุเกษมเคยมาเลา่เรยีน

ศกึษากอ่นจะพบรักกบัสาวแมค่า้ชาวพมา่นามมะเมี๊ยะจนเกดิ เป็นต านานรัก และจรัล มโนเพชร ก็น ามาแตง่เป็นบท

เพลงขบัรอ้งจนโดง่ดังไปทั่ว ทกุวันนีย้งัใชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาอยู ่ดา้นหนา้โบสถม์รีปูปัน้พระเยชตูรงึไม ้



กางเขน ตวัโบสถม์หีอนาฬกิาสงูใหญต่ัง้เดน่เป็นสงา่ ดา้นขา้งโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนเซนตแ์พททรคิ เมือ่อดตี

เป็นโรงเรยีนกนินอนทีเ่จา้นอ้ยศขุเกษมถกูสง่ตวัมาเรยีนวชิาการป่าไมท้ีน่ี ่ซ ึง่ทกุวันนีโ้รงเรยีนแหง่นีก้็ยงัเปิดสอนอยู ่

แตเ่ป็นโรงเรยีนสอนวชิาชพี หรอืสารพัดชา่งแทน สภาพอาคารแมจ้ะดเูกา่แกไ่ปตามกาลเวลา แตก่็แฝงไวด้ว้ยมนต์

เสน่หอ์นัชวนชม  

หลังจากนัน้เดนิทางผา่นเมอืงสะเทมิ เมอืงแหง่พระพธุศาสนา และเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูย่า่งกุง้ 1.30 ชม. 

 น าท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพมา่ เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เด่นเป็น

สง่าอยูก่ลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบษุราคัมอกี 2 ,317 เม็ด  

มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยูน่ ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิด

องคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีม้ากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่

เก็บอยูใ่นธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสี่

ดา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระ

เกศาธาตุของพระพุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด

ของพมา่ ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้

มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอยา่งน่าอัศจรรย ์ไมว่่าจะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคา

ทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

 

 



พกัที ่ โรงแรม  Best Western Green Hill หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

         เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) วดังาทตัจ ี- พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี -  ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต                

        วดัพระหนิออ่น  ชา้งเผอืก- กรงุเทพฯ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นมสัการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซ ึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้ง

เจดยีโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรงน าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจทุีเ่จดยีช์เวดา

กองและเจดยีส์ าคญัอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิ  นอกจากนีย้งัมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรปูทองค า 

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพธุรปูปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตาม

ประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวังมณัฑะเลย ์ครัง้เมือ่พมา่ตกเป็นอาณานคิม

องักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยงัพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ท าใหร้อด

พน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ลม่พระราชวังมณัฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรปู

องคน์ีถ้กูจัดแสดงทีพ่พิธิภณัฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูปัน้ นตั

โบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่วา่เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสม

ปรารถนาทันใจ 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะเทพทันใจ 

ซึง่ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้กใ็หท้า่นน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของ

เทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซ ึง่มพีระพธุรปูองคใ์หญ ่คอืหลวงพอ่งาทตัจ ี

แปลวา่ หลวงพอ่ทีส่งูเทา่ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจากหนิออ่น 

ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กั

แกะสลักทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครือ่ง

สมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์  

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ! เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร) 

 

 



หลังจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่เป็นพระนอน

ทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพมา่  ทีบ่รเิวณพระ

บาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสุด  ประกอบดว้ยลาย

ลักษณธรรมจักรขา้งละองค์ในบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ย

รปูอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่าง

กบัศลิปะของไทย 

จากนั้นน าท่านเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงที่ ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของ

ประเทศอังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้สนิคา้ที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลัก 

พระพทุธรปูไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทุกวนั

จนัทร)์ 

น าท่านชม วดัพระหนิอ่อน  ซึง่เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า และชม 

ชา้งเผอืก ที่เป็นชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพม่า มสีขีาวเผือกตลอดทัง้ตัวถูกตอ้งตาม คชลักษณะของชา้งเผือกทุก

ประการ 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.45 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 

****  ส าหรบัลกูคา้ทีจ่องทวัรพ์มา่เดนิทางชว่งวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต ่11-21 เมษายน 2561 **** 

ภตัตาคารอาหารเป็ดปกักิง่+กุง้มงักร / ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิาร 

โปรแกรมทวัรจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นรา้นอาหารและสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตามความเหมาะสม 

*** วนัจนัทร ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิาร *** 

โปรแกรมทวัรจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่น

ทา่อากาศยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีล

บงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 



สบายสบาย สดุแหมง่ ยา่งกุง้ พะอนั มะละแหมง่ 3วนั 2คนื DD 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กทารก 

อายไุมเ่กนิ 

2 ปี  

1 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

Join Land 

1 ทา่น 

26-28 เม.ย. 61 9,991.- 9,991.- 9,991.- 2,999.- 3,500 7,491.- 

18-20 พ.ค. 61 10,991.- 10,991.- 10,991.- 2,999.- 3,500 8,491.- 

27-29 พ.ค. 61 10,991.- 10,991.- 10,991.- 2,999.- 3,500 8,491.- 

08-10 ม.ิย. 61 10,991.- 10,991.- 10,991.- 2,999.- 3,500 8,491.- 

22-24 ม.ิย. 61 10,991.- 10,991.- 10,991.- 2,999.- 3,500 8,491.- 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 2,999 บาท / ทา่น *** 

*** ราคานี ้เป็นราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 900 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***   

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที่

ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น

ส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวันจ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิท

ได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

 

 อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่ค่าอาหาร, ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), ค่า

โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่าง

การเดนิทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มคี่าธรรมเนียม 

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

หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเรง่ดว่น 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (900 บาท ต่อท่าน) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความ

ประทบัใจ) 



10. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 %  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่

ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท า

การจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7 วันท าการ)  

การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่า

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วีซา่ให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา
เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่
สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัด
จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซีา่,ค่าวซีา่ 
และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่น
ของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้
กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด 



9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่า
ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้มลูการเดนิทาง 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และ
ไดด้ าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 
แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   
ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย 
และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกันและ
บางโรงแรมอาจมีหอ้งพักแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

-หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รปูถา่ย 

-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอร์

ใชไ้มไ่ด)้ และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาใน

เลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 



ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน

อบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 


