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  อ ิม่บญุ..2 มหาสถาน 

   พกุาม มณัฑะเลย ์4วนั 3คนื 
   โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส ์PG 

1. รว่มพธิศีกัดิส์ทิธ ิ ์ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมณีุ  

          สิง่ศกัดิส์ทิธ ิส์ูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

2. ชมเจดยีห์ยกทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก “พระเวรสนาเจดยี”์ 

3. ชมพระราชวงัมณัฑะเลยท์ีย่ ิง่ใหญท่ีสุ่ดในอดตี  

4. ชมววิทะเลเจดยีก์วา่ 2,000 องคท์ีส่วยงดงามราวกบัภาพวาด  

5. สกัการะ พระเจดยีช์เวสกิอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

6. บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั  

7. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส ์
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 

Day 1  กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย ์– เจดยีห์ยก – วดักุโสดอ – ชมววิบนยอดเขามณัฑะเลย ์

09.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิ

บางกอกแอรเ์วยส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทา่น 

12.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ มณัฑะเลย ์  โดย  สายการบนิ บางกอกแอรเ์วยส์  เทีย่วบนิที่  PG709 (มบีรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิมณัฑะเลย ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์ ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม พระเวรสนาเจดยี ์

(Weirawsana Zedi) เป็นเจดยีห์ยกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก กวา้งดา้นละ 40.6 เมตร บนเนื้อที ่5 เอเคอร ์(12.5 ไร)่ 

ยกพืน้สงูจากระดับถนนเกอืบ 3 เมตร ทําใหอ้งคพ์ระเจดยีห์ยกสงูกวา่ 20 เมตร ทัง้ภายใน และภายนอกประดับ

ประดาดว้ยแผ่นหยกกับกอ้นหยก รวมเป็นมลูคา่ราว 15 ลา้นดอลลาร ์(495 ลา้นบาท) เป็นจุดทอ่งเทีย่วสําคัญอกี

แหง่หนึง่นําทา่นชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่

ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีทํ่าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 

โดยมแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เขามณัฑะเลย ์(Mandalay Hill) 

ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังมัณฑะเลย ์เขาลกู

นี้สงู 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืง

มัณฑะเลยซ์ ึง่อยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์ับฟ้าอัน

สวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

ทีพ่กั  โรงแรม  VICTORIA PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ– มณัฑะเลย–์เจดยีห์ยก–วดักโุสดอ– 

ชมววิยอดเขามณัฑะเลย ์
 

 
 VICTORIA PALACE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2 

 

มณัฑะเลย–์สะพานไมส้กัอเูบ็ง–วดัมหากนัดา

ยงค–์พกุาม–ชมววิทะเลเจดยี ์    SU TINE SAN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 
พกุาม–ตลาดยองอ–ูเจดยีช์เวสกิอ –วดัอนนัดา–

วหิารธรรมยงัย–ีมณัฑะเลย ์

 

   VICTORIA PALACE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 
มณัฑะเลย–์รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยั

มณีุ–พระราชวงัมณัฑะเลย–์พระตําหนกัไมส้กั 

ชเวนนัดอว–์กรงุเทพฯ 
  

  

เครือ่งแอรบ์สั A320-100/200 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารนํา้ด ืม่และอาหารรอ้น
บนเครือ่งท ัง้ขาไป-ขากลบั 

นํา้หนกัสมัภาระ  
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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Day 2           มณัฑะเลย ์– สะพานไมส้กัอูเบ็ง – วดัมหากนัดายงค ์– พุกาม – ชมววิทะเลเจดยี ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัว เมอืงอมรปุระ (Amrapura) เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะ ซึง่อยูท่างตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลย์

ซึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี เป็นราชธานีแหง่หนึง่ของพมา่กอ่นทีจ่ะยา้ย

มาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยใ์นปี  พ.ศ.2400 จากนัน้นําทา่นผ่านชม  ภูเขา

สกาย ศนูยก์ลางแหง่พระพทุธศาสนาทีสํ่าคัญ ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพ

ของเมอืงสกายลุม่แมน้ํ่าอริะวด ีเจดยีจํ์านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่น

ภเูขาและรมิฝ่ังแมน้ํ่า ชม  สะพานไมอู้เบ็ง  (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าว

ทีส่ดุในโลกสรา้งโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่วา่ “เสาอู” เสาของสะพาน

ใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายกุวา่ 200 ปีทอดขา้มทะเลสาบคองตา

มนั (Toungthamon) นําทา่นรว่มทําบญุถวายปัจจัย ณ  วดัมหากนัดายงค์  (MahaGandayon Monastery) 

ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพมา่ทีเ่มอืงอมรปรุะ ซึง่ในชว่งเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรปู เดนิเรยีงแถวดว้ยอาการสํารวม

เพือ่รับถวายภัตตาหารเพล 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

บา่ย               จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงพุกาม โดยรถบัสปรับ

อากาศ ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง )เมอืง

พุกาม (Bagan) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มืน่องคท์ีม่อีายุ

กวา่ 2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุรทุมหาราชแหง่อาณาจักร

พกุาม  นําทา่นขึน้ ไปชม ววิทะเลเจดยีเ์มอืงพกุามใน

มมุมอง 360 องศา เหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติยต์ก

ดนิยามเย็น หรอืววิพระอาทติยข์ ึน้ยามเชา้ตรู ่ซ ึง่จะเห็น

ววิของเจดยีนั์บพันองคไ์กลสดุลกูหลูกูตา สวยงามราว

กับภาพวาดตัดกับแสงสสีม้ยามพระอาทติยกํ์าลังขึน้หรอืลับขอบฟ้า 

    **หากไมส่ามารถนําคณะมาชมววิพระอาทติยต์กดนิไดท้ัน จะนําคณะมาชมววิพระอาทติยข์ ึน้ชว่งเชา้ตรูข่องอกีวันแทน** 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั  โรงแรม  SU TINE SAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

Day 3        พุกาม – ตลาดยองอู – เจดยีช์เวสกิอง – วดัอนนัดา – วหิารธรรมยางย ี– มณัฑะเลย ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นชม ตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมอืงพกุามทีข่ายสนิคา้ทกุชนดิทัง้เครือ่งอปุโภค-บรโิภค ขา้วปลาอาหาร 

ผักสด เสือ้ผา้ ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเหมาะสําหรับเดนิชมและเลอืกซือ้ของฝาก โดยเฉพาะเครือ่งเขนิทีพ่กุามถอืวา่

เป็นหนึง่เพราะฝีมอืประณีตและออกแบบสวย สกัการะ เจดยีช์เวสกิอง 

(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศักดิส์ทิธข์องพมา่ ซึง่เป็นสถปู

ดัง้เดมิของพมา่โดยแทส้รา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระ

บรมสารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่น มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทัง้ที่

ประชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม ชม เจดยี ์

ตโิลมนิโล (Htilominlo Temple) เจดยีแ์หง่นี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามสวยงาม 
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มากทัง้ภายในและภายนอก วัดนี้สรา้งแบบกอ่อฐิถอืปนู บนฐานกวา้งดา้น

ละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบันได เดนิขึน้สู่

ระเบยีงชัน้บนได ้และวหิารแหง่นี้ไดช้ือ่วา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีาร

สรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมพีระพทุธรปู 4 องคท์ีช่ัน้ที่

หนึง่และชัน้ทีส่อง ภายในมชีอ่งแสงทีเ่มือ่สอ่งกระทบพระพทุธรปูแลว้มี

ความงดงาม นําชม วดัอนนัดา (Ananda Temple) เป็นวัดสขีาว

มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ.1091 ซึง่วหิารแหง่นี้นับไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพกุาม มรีปูรา่ง

เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส มมีขุเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผังเหมอืนไมก้างเขนแบบกรกี ซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่นี้เป็น

ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแหง่นี้ก็คอื ทีช่อ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่ง

เล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระทําใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอัศจรรย ์นําชม วหิารธรรมยงัย ี

(Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์็เชือ่วา่เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงพกุาม 

สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดด

เดน่ยิง่ใหญ่ตระหง่านดังตํานานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กันมา 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บา่ย               นําทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงมณัฑะเลย ์โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั  โรงแรม  VICTORIA PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

Day 4        มณัฑะเลย ์– รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– พระ

ตาํหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์– กรงุเทพฯ 

เชา้ตรู ่  นําทา่นรว่มพธิกีรรมอันศักดิส์ทิธิใ์น พธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ีและรว่มกันถวายผา้จวีรแดพ่ระมหา

มัยมนุี (1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่)ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการ

ขนานนามวา่ “พระพทุธรปูทองคําเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ.689 สงู 12 

ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 

พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามนุี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี 

เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้สปีอ 

กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองคํา จงึทําให ้

ทองคําเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มา

ในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวัดขึน้ใหมม่ขีนาดใหญ่

กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดที่

สรา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ 

โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถทุีนํ่าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) 

พระราชวังทีส่ว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

เอเชยี ในสมัยสงครามมหา-เอเชยีบรูพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่

20 มนีาคม พ.ศ.2488 เครือ่งบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษได ้

ทิง้ระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวัง-มัณฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุล
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วา่พระราชวังนี้เป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลังของกองทัพญีปุ่่ น พระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้

เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคน้ํูารอบพระราชวังทีย่ังเป็นของดัง้เดมิอยู ่ปัจจบุนัพระราชวัง

ทีเ่ห็นอยูเ่ป็นพระราชวังทีรั่ฐบาลพมา่ไดจํ้าลองรปูแบบของพระราชวังของเกา่ขึน้มา นําทา่นชม พระตาํหนกัไม้

สกัชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry) พระตําหนักนี้สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลัง

งดงามตามแบบศลิปะพมา่แท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ยทัง้

หลังคาบานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกับพทุธประวัตแิละทศชาตขิอง

พระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ.2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจาก

อมรปรุะมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลย ์เพือ่เป็นพระตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตห่ลังจากที่

พระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนี้ถวายเป็นวัด ถอื

ไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

14.10 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส ์เทีย่วบนิที ่PG710  

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.35 น.  คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

  

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหต ุ: เดนิทางชว่งวนัที ่12-18 เม.ย. ของทกุปี พระตาํหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์และพระราชวงัมณัฑะเลยปิ์ดทาํการ 
 (วนัปิดทาํการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ ทางบรษิทัขออนุญาตเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่

อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธ ิพํ์านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่

วนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าเขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซี่าเพิม่อกีทา่นละ 2,000 บาท** 

พมา่ อิม่บญุ 2 มหาสถาน 4วนั 3คนื.. 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกั 2 ทา่น 

เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 

2 ปี 1 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

29 มนีาคม-1 เมษายน 2561 15,991 2,999 3,500 

05-08 เมษายน 2561 17,991 2,999 3,500 

13-16 เมษายน 2561 18,991 2,999 3,500 

28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561 16,991 2,999 3,500 

17-20 พฤษภาคม 2561 15,991 2,999 3,500 

24-27 พฤษภาคม 2561 15,991 2,999 3,500 
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*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ] 2,999 บาท / ทา่น *** 

**เด็กทารก [เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ] ผูป้กครองจะตอ้งนําสจูบิตัรฉบบัจรงิไปยนืยนัที่

หนา้เคารเ์ตอรเ์ช็คอนิพรอ้มพาสปอรต์ของเด็กทารกดว้ย** 

*** ราคานี ้เป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์า่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามคามเหมาะสมของสภาพอากาศ ** 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1.    บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง

ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2.    บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3.    บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

(โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4.    บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.    กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6.    เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7.    ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

8.    บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย (ตอ้งมฆีราวาสผูช้ายตดิตาม

อยา่งนอ้ย 1 ทา่น) 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ  

(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน จํานวนคน และมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก.  

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์  
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ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, 

คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด, คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่

ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพูชา 

ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซี่า 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเรง่ดว่น 

6. คา่ธรรมเนียมวซีา่สําหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (800 บาท ตอ่ทา่น)  ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 11,000 บาท ภายใน 48ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ที่

ทีด่แูลเสน้ทาง (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้) 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

การชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั ทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 11,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทาง

ของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่

ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้

จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูการเดนิทาง 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวรไ์มว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ กําหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิ

ได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 

ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.   เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

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

แบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



2pM Holiday ขอนําทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วพมา่ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
349 PSK Place , unit 301 , Chang Akat Uthit Road , Don Mueang , Bangkok  Thailand 10210   

 +662 019 4668 or +662 019 4669  +662 019 4669 (auto) 089 923 8313  www.2pmholiday.com      

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 089 923 8313 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

          FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                      ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

เอกสารการขอวซี่าพมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทาํการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

-ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

-หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

-รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ ( ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน, สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้  

และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

-พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย  จะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี** 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง  

ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่ ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่

จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้ง

แสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่ม

เดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลง

เอกสารเพือ่การเดนิทางรวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิทฯ จะยดึถอื

และคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 
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