
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประทบัใจเมืองมะริดพระเจดียเ์ตตอจีพระนอนเกาะปะทอปะแทะบา้นรงันกพระหอ้งแถวไข่มุกSouth Sea เสาหลกั

เมืองและสระราชมงัคลาตะนาวศรี 

ท่ีพกัระดบัมาตรฐานในตวัเมืองมะริด 2 คืน 

อาหารชิมอาหารทะเลสดๆเลิศรสทุกม้ือพิเศษ!!! เมนูปูน่ิมเลิศรสสดจากฟารม์ 



#กาํเนิดการเดินทาง# 

วนัเดินทาง อตัราค่าบรกิาร พกัเดี่ยว 

27 – 29 มี.ค 63 10,900.- 2,200.- 

4 – 6 เม.ย 63 10,900.- 2,200.- 

12 – 14 เม.ย 63 10,900.- 2,200.- 

11 – 13 เม.ย 63 10,900.- 2,200.- 

13 – 15 เม.ย 63 10,900.- 2,200.- 

24 – 26 เม.ย 63 10,900.- 2,200.- 

1 – 3 พ.ค 63 10,900.- 2,200.- 

2 – 4 พ.ค 63 10,900.- 2,200.- 

9 – 11 พ.ค 63 10,900.- 2,200.- 

22 – 24พ.ค 63 10,900.- 2,200.- 

12 – 14 มิ.ย 63 10,900.- 2,200.- 

26 – 28 มิ.ย 63 10,900.- 2,200.- 

4 – 6 ก.ค 63 10,900.- 2,200.- 

26 – 28 ก.ค 63 10,900.- 2,200.- 
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เมืองม

ตะนาวศรีอนั

ของแควน้เมือ

สินคา้จากอิน

อดีตเมืองมะริ

นารายณม์หา

ครองเมืองชา

ในปีพ.ศ. 24

มืองทวายแล

จอมเกลา้เจา้

ของฝ่ายองักฤ

Comrade” ซึ

ลงัฝ่ายองักฤษ

องักฤษทั้งส้ิน

ไข่มุก (Sou

คุณภาพดีแล

มากมายในเมื

รือและทางเ

สภาพถนนได้

 

องมะริ

มะริด...เมือง

นประกอบดว้

องมะริดเป็นเ

นเดียและยุโร

ริดเคยเป็นส่ว

าราชมาจนถึ

ายฝัง่ทะเลขอ

11 องักฤษแ

ละเกาะสองต

อยูห่วัจนถึงใ

ฤษจึงไดมี้กา

ซ่ึงหน่ึงในน้ัน

ษทาใหอ้งักฤ

น 63 ปีปัจจุบั

th Sea Pe

ะมีฟารม์ปน่ิู

มืองมะริดกา

คร่ืองบินทาง

ดมี้การปรบัป

รดิ* 

งแปดรอ้ยเก

ยเมืองมะริด

เมืองท่าสาํคญั

ปสู่อุษาคเน

วนหน่ึงของไ

ง ยุครตันโกสิ

องพม่ารวมทั้ง

และไทยไดมี้ก

ตอ้งตกอยู่ใน

ในช่วงสมยัสง

รจดัตั้งกองทั

นมีนายพลออู

ฤษยอมคืนเอ

บนัเมืองมะริด

earl) ท่ีมีรา

มขนาดใหญ่

ารเดินทางจา

งรถยนตท่ี์ใก

รุงใหส้ามาร

กาะเป็นเมือง

ดเมืองทวายแ

ญมาตั้งแต่อดี

ยแ์ละเมืองต่

ทย มาหลาย

สินทรต์อนต้

งัเมืองต่างๆใ

การลงนามใน

นการปกครอ

งครามโลกค

ทพัอิสระข้ึนแ

อองซานซ่ึงเป็

กราชใหแ้ก่พ

ดเป็นเมืองสาํ

าคาแพงและ

เพ่ือการส่งอ

ากประเทศไท

กลแ้ละสะดวก

ถใชเ้ดินทางไ

เก่าตั้งอยูท่า

และเมืองบุเร

ดีตจนถึงปัจจุ

างๆทางฝัง่ท

ยยุคหลายสมั

น้ในปีพ.ศ. 2

ในแควน้ตะน

นสนธิสญัญา

งขององักฤษ

รั้งท่ี 2 พม่า

และไดส่้งทหา

ปนบิดาของน

พม่าในปีพ.ศ

าคญัทางดา้น

มีช่ือเสียงเป็น

อกมีนักลงทุน

ทยไปยงัเมือง

กท่ีสุดคือผ่าน

ไดอ้ยา่งสะดว

างตอนใตข้อง

รงนองพอยต์

บนัเป็นจุดศนู

ทะเลจีนใตต้ั้ง

มยัตั้งแต่รชัสม

2366 ยุคท่ีอ

นาวศรีซ่ึงตรง

ปักปันเขตแด

ษอย่างเป็นทา

าพยายามต่อ

ารจานวน 3

างอองซานซู

. 2491 รว

นเศรษฐกิจเมื

นท่ียอมรบัไป

นทั้งจากไทย

งมะริดสามา

นทางจุดผ่อน

วกสบายมีทศั

งพม่าบนชาย

ห์รือเกาะสอ

นยก์ลางท่ีสาํ

งแต่ก่อนยุคก

มยัสมเด็จพร

องักฤษออกล

กบัปลายรชัส

ดนระหวา่งพ

างการตรงกบั

อสูเ้พ่ือใหไ้ดม้

30 นายไป

จีร่วมอยูด่ว้ย

วมระยะเวลา

องหน่ึงของแ

ปทัว่โลกนอก

ยและชาวต่าง

ารถไปไดห้ลา

นปรนพิเศษด

ศนียภาพท่ีน่า

ยฝัง่ทะเลอนัด

องมีเมืองทวา

าคญัในการซ้ื

กรุงศรีอยุธยา

ระนเรศวรมห

ล่าอาณานิคม

สมยัพระพุทธ

ม่ากบัไทยจึง

บัรชัสมยัพระ

มาซ่ึงเอกราช

ฝึกท่ีญ่ีปุ่นภา

ยในท่ีสุดก็สา

าท่ีพม่าตกเป็

แควน้ตะนาว

กจากน้ันยงัมี

งชาติต่างเขา้

ายเสน้ทางทั้

ด่านสิงขรจ. 

าสนใจตลอด

ดามนัอยู่ในแ

ายเป็นเมืองห

อขายแลกเป

าจนถึงปัจจุบั

หาราชสมเด็จ

มองักฤษไดเ้ข

ธเลิศหลา้นภ

งทาใหเ้มืองม

ะบาทสมเด็จ

ชจากการยึดค

ายใตช่ื้อ “T

มารถชนะกอ

ปนอาณานิคม

ศรีเป็นแหล่ง

มการส่งออกรั

มาทาํธุรกิจต

ั้งทางรถยนต

ประจวบคีรี

ดเสน้ทาง 

แควน้

หลวง

ปล่ียน

บนัใน

จพระ

ขา้ยึด

ภาลยั

มะริด

จพระ

ครอง

Thirty 

องกา

มของ

งผลิต

รงันก

ต่างๆ

ตท์าง

รีขนัธ์



วนัแ
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เท่ีย

บ่าย

คํา่ 

 

แรก  

40 คณะพร้

ในการเดิ

00 สมควรแ

00  อิสระอา

00 ถึง ดา่น

นําท่าน

หมู่บา้น

ปาล์มซ่ึง

สะพานต

ยง บรกิารอ

ย นําท่านช

ต่างประ

ท่านผ่าน

สละชีวติ

ใชใ้นพิธี

อุปคุตสม

ยาวเป็น

ยาวทั้งส้ิ

ดว้ยเกาะ

ผูค้นท่ีตอ้

ศึกคกั ช

ปาเทะอิ

เมืองมะริ

บรกิารอ

และนําท

 

 

 

 กรุงเทพฯ–

อ้มกนัณจุดนั

ดินทาง 

แก่เวลาออกเด

าหารเชา้หลงั

นสิงขรจ. ประ

ผ่านพิธีการ

เล็กๆหมู่บา้น

งปลูกเรียงรา

ต่างๆทั้งหมด

อาหารกลางว

ชมเมืองตะน

ะเทศทางอินเ

นปากประตเูมื

ตเพ่ือคอยปกป

ปลงผมของผู

มควรแก่เวลา

อนัดบัท่ี 2 ข

สนประมาณ 

ะแก่งต่างๆม

อ้งการเดินท

ชมพระพทุธไ

สระใหท่้านถ

ริดอิสระชมสิ

อาหารคํา่ณห

ท่านเขา้สู่ท่ีพกั

–ประจวบคีรี

นัดหมายโดย

ดินทางจาก ก

งรบัประทาน

ะจวบคีรขีนัธ

ตรวจคนเขา้

นแรกซ่ึงอยูติ่

ายเป็นทิวแถ

ด  14 สะพาน

วนั ณ หอ้งอ

นาวศรีถือเป็

เดียและยุโรป

มืองตะนาวศ

ปักรกัษาเสาห

ผูท่ี้ประสงคจ์

าออกเดินทา

ของพมา่รองจ

1 กิโลเมตร

ากกวา่ 800

างไป-มาระห

ไสยาสนซ่ึ์งตั้

ถ่ายรปูจากบริ

สินคา้ต่างๆ ข

หอ้งอาหาร 

กGRAND JAD

รขีนัธ–์ตะนา

จะมีเจา้หน้า

กรุงเทพมหา

นอาหาร นําท่

ธ/์พรอ้มแล

าเมือง และเ

ติดกบัชายแด

ถวสวยงามบ

นชมทศันียภา

อาหาร 

ป็นเมืองท่ีมีค

ปนําสินคา้มา

รีจากน้ันสกัก

หลกัเมืองน้ีไ

ะเขา้อุปสมบ

างสู่เมืองมะริ

จากสะพานขา้

รเดินทางต่อ

0 เกาะส่วนใ

หวา่งเกาะแก่

ั้งอยูบ่นเกาะ

ริเวณริมทะเล

ของพมา่ในบริ

DE HOTELหรื

าวศร-ีมะรดิ

ท่ีของบริษัท

นครฯ มุง่หน้

านออกเดินท

กเปล่ียนสกุ

เดินทางสู่เมื

ดนไทยชมหอ

นเน้ือท่ีหลา

าพอนัอุดมส

ความสาํคัญอี

าทางเรือแล

การะเสาหลกั

วนํ้าชมสระน

บทมีสะพานเ

ดระหวา่งทา

ามแมน่า้สาล

ถึงเมืองมะริด

ใหญ่ยงัคงสภ

ก่งต่างๆกบัตวั

ปาทอปาแทะ

ล เดินทางสู่M

ริเวณหา้ง 

รือเทียบเท่า 

ด 

คอยใหก้ารต้

นา้สู่ จ. ประจ

ทางสู่ดา่นสิง

ลเงิน ไทย(บ

องตะนาวศรี

อนาฬิกาประ

ยหม่ืนไร่ไกล

มบรูณข์องป่า

อีกเมืองหน่ึง

ะขนถ่ายข้ึนท

กัเมืองตะนา

นํ้าโบราณรา

ดินทอดไปท่ี

งท่านจะเห็น

ละวนิท่ีเมืองม

ดชมอาคารบ

ภาพท่ีสมบรูณ

วเมืองมะริดไ

ะซ่ึงชาวพม่า

Myeik Shopp

ตอ้นรบัและอํ

วบคีรีขนัธ ์

ขร 

บาท) ->พม

รีระหว่างทา

จาหมู่บา้นระ

ลสุดลูกหูลูก

าเขาตลอดสอ

งในอดีตเน่ือ

ทางบกเพ่ือเข

าวศรีซ่ึงเช่ือกั

าชมงัคลาอา

ศาลากลางน้ํ

นสะพานขา้ม

มะละแหมง่สะ

บา้นเรือนและ

ณเ์มืองมะริดจึ

ไดจ้นทาํใหท่้

เรียกพระนอ

ping Center 

าํนวยความส

 

ม่า(จตัพม่า) 

างผ่านชมหมู

ะหว่างทางท่

ตาผ่านหมู่บ

องขา้งทาง 

งจากเป็นเมื

ขา้มาคา้ขาย

กนัวา่มีหญิงส

ายุกวา่ 700 ี

น้ําเป็นท่ีประดิ

มแม่นํ้าตะนา

ะพานแห่งน้ีมี

ะสภาพตวัเมื

จึงเป็นจุดกร

าเรือขนส่งต่

นองคน้ี์วา่ชเ

 แหล่งชอ้ปป้ิ

สะดวกแก่ทุก

 

มู่บา้นมุด่อง

านจะไดเ้ห็น

บา้นโรงเรียน

มืองท่ีพ่อคา้จ

ยในเมืองไทย

สาวช่ืออาวตา

ปีซ่ึงน้ําในสร

ดิษฐานของพ

าวศรีซ่ึงมีคว

มี           คว

มืองมะริดเต็ม

ะจายสินคา้แ

างๆ ของเมือ

เวตาเลียวปา

ปงท่ีใหญ่ท่ีสุด

กท่าน

งเป็น

นสวน

นและ

จาก

ยนํา

าได้

ระน้ี

พระ

วาม

วาม

มไป

และ

องดู

ทอ

ดใน



วนัท่ีสอง ตลาดเชา้-วดัเตง่ตอจ-ีวดัชาเชเต-บา้นรงันก-เจดียช์เวดากองจาํลอง 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ตลาดเชา้เมืองมะริด(เซจี) ภายในมีรา้นจาํหน่ายสินคา้นานาชนิดทั้งอาหารแหง้สินคา้พ้ืนเมือง

แป้งทานาคาชาและกาแฟพมา่รวมถึงผา้โสร่งในบริเวณใกลก้นัน้ันยงัมีหอนาฬกิาประจาํเมืองซ่ึงมีลกัษณะคลา้ย

กบัหอนาฬกิาในหลายๆเมืองท่ีเคยตกเป็นอาณานิคมขององักฤษนําชมวดัเตง่ตอจศีนูยร์วมจิตใจของชาวมะริด

ท่ีนับถือศาสนาพุทธสกัการะพระเจดียเ์ต่งตอจีรดน้ําขอพรพระประจาํวนัเกิดไหวพ้ระประธานซ่ึงประดิษฐาน

อยูภ่ายในพระอุโบสถชมพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆพรอ้มชมววิตวัเมืองจากบริเวณพระเจดียซ่ึ์ง

สามารถมองเห็นตวัเมืองท่ีอยูอ่าศยัท่าเรือตลาดและเกาะต่างๆอนัสวยงาม เดินทางสู่บริเวณท่าเรือเป็นท่าเรือท่ี

ใชส้าํหรบัขนส่งสินคา้และผูค้นเพ่ือเดินทางไปเกาะสอง/ทวายและเกาะแก่งต่างๆนําท่านชมไข่มุก(South Sea 

Pearls) ท่ีรา้น Royal Pearl เป็นรา้นขายไข่มุกแทท่้านสามารถเลือกซ้ือไข่มุก            เป็นเคร่ืองประดบัเป็น

ของฝากหรือเป็นของท่ีระลึกไดเ้ดินทางสู่ วัดเตเอกูเป็นวดัท่ีมีรูปป้ันพระบิณฑบาตยาวสุดลูกหลููกตาดา้นบน

เป็นท่ีประดิษฐานของพระเจดียท่์านสามารถชมวิวแบบพาโนรามาอนัสวยงามจากน้ันนําท่านสกัการะพระ

เจดียม์หาเตทิซายาชเวดากองจาํลองท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือใหช้าวพม่าท่ีอาศยัอยู่ในแควน้ตะนาวศรีไดเ้ดินทางมา

สกัการะแทนพระเจดียอ์งคจ์ริงซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองยา่งกุง้ภายในพระเจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรปูปางต่างๆ 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนัณหอ้งอาหาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่วัดชาเชตาวสกัการะพระยืนช้ีน้ิวท่ีมีความสูง 18 ศอกลกัษณะองคพ์ระจะยืนช้ีน้ิวซ่ึงมี

ความหมายว่าหากท่านช้ีไปทางทิศใดแลว้ทิศน้ันก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองผ่อนคลายอิริยาบถนัง่จิบชากาแฟ

เพ่ือชมบา้นรงันกเป็นอาคารท่ีสรา้งเพ่ือใหน้กเขา้มาทํารังตัวอาคารจะมีช่องไวใ้หน้กบินเขา้ออกและสําหรับ

ระบายอากาศจากน้ันนําท่านชมเมืองมะริดบริเวณชายหาดดา้นทิศเหนือเป็นท่ีตั้งของฟู้ ดเซ็นเตอร์หมู่บา้น

จดัสรรแนวใหม่พรอ้มชมปากอ่าวของเมืองชมทิวทศัน์เกาะแก่งต่างๆทั้งหมดกวา่ 800 เกาะท่านจะเห็นเกาะปา

ทอปาแทะเป็นท่ีตั้งของฟารม์ปน่ิูมเพ่ือการส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นเกาะท่ีอยู่ใกลฝั้ง่เมืองมากท่ีสุดถดัออกไปเป็น

เกาะกะลาจากน้ันก็เป็นเกาะกะดันซ่ึงลกัษณะตวัเกาะจะมีขนาดและสนันิษฐานคลา้ยๆกบัเกาะภูเก็ตมีผูค้นตั้ง

บา้นเรือนเป็นชุมชนมีถนนใชส้ญัจรไปมาไดร้อบเกาะ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ณหอ้งอาหาร 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกัGRAND JADE HOTELหรือเทียบเท่า 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1.ค่าพาหนะเดินทางไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

2.ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐานหอ้งละ 2 ท่าน จาํนวน 2 คืน 

3.ค่ารถโคช้หรือรถตูป้รบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

กรณีเสียชีวติและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  500,000 บาท  

8.ค่าดาํเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝัง่ไทย และฝัง่พมา่ 

9.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเชน่  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย

จากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

2.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

3.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 500 บาท/ต่อท่านตลอดทริป  

** ค่าทิปโปรดชาํระกบัเจา้หนา้ท่ี ณ  วนัเดินทางรวมทั้งส้ิน 500 บาท/ตอ่ทา่น ** 

เง่ือนไขการจอง 

1.ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดั

จาํแลว้เทา่นั้น  

2. ส่งสาํเนาบตัรประชาชนเป็นขาวดาํ เพ่ือใชป้ระกอบในการทาํเอกสารขา้มชายแดน  

3.หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ 

ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด   

เง่ือนไขการชาํระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 25 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ผ่านการอนุมตัทิาํเอกสารขา้มแดนหรอื

ยกเลิกการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจรงิ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนท่ีบรษิทัฯกาํหนดไว ้(8 ทา่นข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทาง

ในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  



2.บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภเูขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั โรคไวรสัอนัตรายและสถานการณต่์างๆ ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

3.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจาํโรงแรม ค่ารา้นอาหาร  

4.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


