
  

MYANMAR 

พมา่ GO GO BAGAN 
มณัฑะเลยพ์กุาม 4วนั 3คนื 
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยP์G 

1. รว่มพธิศีกัด ิส์ทิธิ ์ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมณีุ  
สิง่ศกัด ิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน 

2. ชมเจดยีห์ยกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก “พระเวรสนาเจดยี”์ 
3. ชมพระราชวงัมณัฑะเลยท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในอดตี 
4. ชมววิทะเลเจดยีก์วา่ 2,000 องคท์ีส่วยงดงามราวกบัภาพวาด 
5. สกัการะเจดยีช์เวสกิอง1 ใน 5 มหาบชูาสถาน 
6. บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 
7. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองของสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 

 

 



รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
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กรุงเทพฯ– มัณฑะเลย ์– เจดยีห์ยก –วดักโุสดอ 
ชมววิยอดเขามัณฑะเลย ์

 

 
 

 

 

 

 

 

VICTORIA PALACE 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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มัณฑะเลย–์ สะพานไมส้กัอเูบ็ง – วดัมหากนัดายง 

พุกาม – ชมววิทะเลเจดยี ์

 

 

 

 

 

 

 

 

SU TINE SAN HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 
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พุกาม – ตลาดยองอ ู– เจดยีช์เวสกิอง – วดัอนันดา 
วหิารธรรมยังย ี– มัณฑะเลย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

VICTORIA PALACE 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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มัณฑะเลย ์ – ร่วมพธิลีา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมณุี 

พระราชวงัมัณฑะเลย ์– พระต าหนักไมส้กัชเวนันดอว ์
กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AIRBUS INDUSTRIE 
A320-100/200 
ทีน่ ัง่แบบ3-3 

บรกิารน า้ด ืม่และอาหารรอ้นบน
เครือ่งท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ–มณัฑะเลย–์ เจดยีห์ยก –วดักโุสดอ – ชมววิบนยอดเขามณัฑะเลย ์

09.30 น.พรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4เคานเ์ตอร ์F 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 

12.00น.ออกเดนิทางสู ่มณัฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่PG709 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.20 น.เดนิทางถงึสนามบนิมณัฑะเลยผ์่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีพ่มา่ชา้ 

 



กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงมัณฑะเลยร์ะหวา่งทางน าทา่นแวะชม พระเวรสนาเจดยี ์

(WeirawsanaZedi)เป็นเจดยีห์ยกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก กวา้งดา้นละ 40.6 เมตร บนเนือ้ที ่5 เอเคอร ์(12.5 ไร่) ยกพืน้สงูจาก

ระดบัถนนเกอืบ 3 เมตร ท าใหอ้งคพ์ระเจดยีห์ยกสงูกวา่ 20 เมตร ทัง้

ภายใน และภายนอกประดบัประดาดว้ยแผน่หยก กับกอ้นหยก รวมเป็น

มลูคา่ราว 15 ลา้นดอลลาร ์(495 ลา้นบาท)  เป็นจดุทอ่งเทีย่วส าคญัอกี

แหง่หนึง่น าทา่นชมวดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึง่ครัง้หนึง่เคย

เป็นสถานทีท่ าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที5่โดยมแีผน่ศลิาจารกึ

พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000พระธรรมขนัธจ์ากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ขา

Mandalay Hillตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉยีงเหนอืของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 เมตรซึง่เป็นจดุชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุ

ของเมอืงมัณฑะเลยซ์ึง่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันยีภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืงชมพระอาทติยล์บัฟ้าอัน

สวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่ VICTORIA PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

มณัฑะเลย–์สะพานไมส้กัอเูบ็ง–วดัมหากนัดายงค–์พกุาม–ชมววิทะเลยเ์จดยี ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงอมรปรุะ (Amrapura) เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลยซ์ึง่เป็นราชธานี

เพยีง 76 ปีเป็นราชธานแีหง่หนึง่ของพมา่กอ่นทีจ่ะยา้ยมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยใ์นปีพ.ศ. 2400 จากนัน้น าทา่นผา่นชมภูเขา

สกายศนูยก์ลางแหง่พระพุทธศาสนาทีส่ าคญั ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของเมอืง

สกายลุม่แมน่ ้าอริะวด ีเจดยีจ์ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขาและรมิฝ่ังแมน่ ้า 

ชมสะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben)สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่

เชือ่วา่เสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม

ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon)น าทา่นร่วมท าบญุถวายปัจจัย ณวดัมหากนั

ดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึง่เป็นวดัทีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่าทีเ่มอืง

อมรปรุะซึง่ในชว่งเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูป เดนิเรยีงแถวดว้ยอาการส ารวมเพือ่รับ

ถวายภัตตาหารเพล 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพุกามโดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง)เมอืงพุกาม(Bagan) ดนิแดนแหง่

เจดยีห์มืน่องคท์ีม่อีายุกวา่ 2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุรุทมหาราชแหง่

อาณาจักรพุกามน าทา่นขึน้ไปชมววิทะเลเจดยีเ์มอืงพุกามใน

มมุมอง 360 องศา เหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น 

หรอืววิพระอาทติยข์ึน้ยามเชา้ตรู่ ซึง่จะเห็นววิของเจดยีนั์บพันองค์

ไกลสดุลกูหูลกู สวยงามราวกับภาพวาดตดักับแสงสสีม้ยามพระ

อาทติยก์ าลงัขึน้หรอืลับขอบฟ้า  

 

**หากไม่สามารถน าคณะมาชมววิพระอาทติยต์กดนิไดท้นัจะน าคณะมาชมววิพระอาทติยข์ึน้ชว่งเชา้ตรู่ของอกีวนัแทน** 

 



เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่ โรงแรม SU TINE SAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

พกุาม – ตลาดยองอ–ูเจดยีช์เวสกิอง–วดัอนนัดา–วหิารธรรมยางย–ี 

มณัฑะเลย ์  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมตลาดยองอูตลาดใหญ่ของเมอืงพุกามทีข่ายสนิคา้ทกุชนดิทัง้เครือ่งอุปโภค-บรโิภค ขา้วปลาอาหาร ผักสด เสือ้ผา้ 

ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเหมาะส าหรับเดนิชมและเลอืกซือ้ของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขนิทีพุ่กามถอืว่าเป็นหนึง่เพราะฝีมอืปราณีต

และออกแบบสวยสกัการะ เจดยีช์เวสกิอง(Shwezigon Pagoda)1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศักดิส์ทิธข์องพม่าซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิ

ของพม่าโดยแทส้รา้งขึ้นหลังพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใชบ้รรจุพระบรม

สารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่นมลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวด

มนตแ์ละศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนานกิายเถรวาทในพุกามชมเจดยีต์โิลมนิโล เจดยี์

แห่งนี้ไดรั้บการยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วัดนี้สรา้งแบบก่อ

อฐิถอืปนู บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบันได 

เดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้และวหิารแห่งนี้ไดช้ ือ่วา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทีม่กีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวหิารมี

พระพุทธรูป 4 องค์ที่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สอง ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบ

พระพุทธรูปแลว้มคีวามงดงาม  น าชมวดัอนนัดา(Ananda Temple)เป็นวัดสขีาว 

มองเห็นไดช้ัดเจนสรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีส่ดุในพุกาม มรีูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส มมีุขเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผัง

เหมอืนไมก้างเขนแบบกรกีซึง่ตอ่มาเจดยีแ์ห่งนี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าใน

ยุคตน้ของพุกาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื ทีช่อ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ 

ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ท าใหม้แีสงสวา่งอย่างน่าอัศจรรย์น าชม วหิารธรรมยงัย(ีDhammayangyi Temple) 

สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก็์เชือ่ว่าเป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผล

กรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญ่ตระหง่านดังต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กัน

มา 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับไปยังเมอืงมัณฑะเลยโ์ดยรถบสัปรับอากาศ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่ VICTORIA PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

มณัฑะเลย ์ –รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ –พระราชวงัมณัฑะเลย ์

พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว–์ กรงุเทพฯ 

เชา้ตรู ่ น าทา่นร่วมพธิกีรรมอนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ีและร่วมกนัถวายผา้จวีรแดพ่ระมหามัยมนุ(ี1 ใน 

5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า)ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูป

http://burma-travel.blogspot.com/2014/01/htilominlo-temple.html


ทองค าเนือ้นิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 

ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตัก

กวา้ง9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามนุ ีหรอืวดัยะไข่ (วดัอาระกนั 

หรอืวดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุ ีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ 

กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ด

พระละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ได ้

เรีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวดัขึน้ใหมม่ขีนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาว

อติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แก่ทีส่ดุในเมอืงพม่าโดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมี

โบราณวตัถุทีน่ าไปจากกรุงศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)พระราชวงัทีส่ว่นใหญก่อ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่

หนึง่ของเอเชยีในสมัยสงครามมหา-เอเชยีบรูพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วนัที ่20 

มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิง้ระเบดิจ านวน

มากมายถลม่พระราชวงั-มัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซอ่ง

สมุก าลงัของกองทพัญีปุ่่ นพระราชวงัมัณฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้

เผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคนู ้ารอบพระราชวงั ทีย่ังเป็น

ของดัง้เดมิอยูปั่จจบุนัพระราชวังทีเ่ห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัทีรั่ฐบาลพมา่ไดจ้ าลอง

รูปแบบของพระราชวงัของเกา่ขึน้มาน า

ทา่นชมพระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว(์Golden Palace Monastry)พระ

ต าหนักนี้สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลังงดงามตามแบบศลิปะพมา่แท ้ๆ วจิติรตระการดว้ย

ลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ยทัง้หลงัคาบานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้

รายละเอยีดเกีย่วกบัพุทธประวัตแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดง

ในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานจีากอมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลย์

เพือ่เป็นพระต าหนักยามแปรพระราชฐานแตห่ลงัจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธี

บอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักนีถ้วายเป็นวดัถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่าง

แทจ้รงิ 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

14.10 น.ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG710 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.35 น.คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: เดนิทางชว่งวนัที ่12-18 เม.ย. ของทุกปี พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์และพระราชวงัมณัฑะเลยปิ์ดท าการ(วนั
ปิดท าการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ ทางบรษิทัขออนุญาตเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม 

 



**ขณะนีร้ฐับาลไทยและพมา่ไดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยาน

นานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

พมา่ Go Go BAGAN 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

22-25 กมุภาพนัธ ์2561 15,991 15,991 15,991 3,500 

01-04 มนีาคม 2561 18,991 18,991 18,991 3,500 

08-11 มนีาคม 2561 15,991 15,991 15,991 3,500 

22-25 มนีาคม 2561 15,991 15,991 15,991 3,500 

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

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

13-16 เมษายน 2561 18,991 18,991 18,991 3,500 

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

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

24-27 พฤษภาคม 2561 15,991 15,991 15,991 3,500 

 

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

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ทา่น(ส าหรบัเดนิทาง ม.ค. 61-ม.ีค. 61)*** 

ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ทา่น(ส าหรบัเดนิทาง เม.ย.-พ.ค. 61)*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

** 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(ตอ้งมฆีราวาสผูช้ายตดิตาม

อยา่งนอ้ย 1 ทา่น) 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

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

เกนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

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. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่

ท่าน และค่าบริการยืน่วซี่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย 

กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเร่งดว่น 



6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (600 บาท/ทา่น/ทรปิ) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

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

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 
1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

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. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูการเดนิทาง 

 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่
ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 



2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา
เดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้
จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิ
ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ ีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 

ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก

แบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 
กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

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 

- พาสสปอรต์ต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเล่ม

พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหายหากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, 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 ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 


