รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-18JAN-30MAR19

โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB)
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วันแรก

07.30 น.

10.40 น.
11.10 น.
12.00 น.

กรุ งเทพฯ - ย่ างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขีย้ วแก้ ว – เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง
(-/L/D)
พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5
เคาน์ เตอร์ K สายการบิน Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การ
ต้ อนรับ และอานวย ความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน UB020 (บริการอาหารว่ างบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว (เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ ากว่าไทยครึ่งชัว่ โมง)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

นาทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรู ปหยกขาว (1) ซึง่ เป็ นพระรูปที่แกะสลักจากหิน
อ่อน องค์ใหญ่ ที่สดุ ของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีตาหนิ สูง 37 ฟุต กว้ าง 24 ฟุต
หนัก 600 ตัน เป็ นพระพุทธ รูปประทับนัง่ พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุที่อญ
ั เชิญ
มาจากสิงคโปร์ และศรี ลงั กายกขึ ้นหัน ฝ่ าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศตั รู และ
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ประทานความเจริญรุ่งเรื อง นอกจากนี ้ยังมีการนาหิน ที่เหลือมาสลักเป็ นพระพุทธบาท
ซ้ าย - ขวา ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้ านหลังพระพุทธรูปด้ วย

นาท่าน ไหว้ วัดพระเขีย้ วแก้ ว (2) ซึง่ จาลองมาจากประเทศจีน สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่
ประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ ว เมื่อครัง้ อัญเชิญจากประเทศจีน และเป็ นองค์เดียวกันกับที่
อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล
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จ.นครปฐม นาท่านไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ (3) เป็ นเจดีย์ที่เรา สามารถเข้ าไปชมด้ านในได้
และยัง เป็ นที่รวบรวม สรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้ บนด้ านเพดานของ องค์เจดีย์ไหว้
พระพุทธรูป ทัง้ 4 ทิศก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์ ไหว้ พระพุทธรูปทัง้ 4 ทิศ ก่อน จะเดินชม
รอบๆ เจดีย์เพื่อชมภาพวาด และสถานที่ สาคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า
ทังพระมหามุ
้
นี เทือกเขาปุกปา และสถานที่สาคัญๆ

19.00 น.

อื่นๆ อีกมากมาย จากนันน
้ าท่นนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (4) พระเจดีย์ทองคา
คู่บ้านคู่เมือง ประเทศพม่า อายุมากกว่า 2500 กว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองตากอง หรื อ ตะ
เกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในพม่า สถานที่แห่งนี ้มีลานอธิฐานจุดที่
บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อพรจาก องค์
เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานเพื่อเสริม สร้ างบารมี และสิริมงคล นอกจากนี ้ รอบองค์
เจดีย์ยงั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐาน ทังแปด
้
ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน ก็ให้ ไป
สรงน ้าพระประจาวันเกิด ตนจะเป็ นสิริมงคล แก่ชีวิต
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ***เมนูพเิ ศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ ดปั กกิ่ง
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ที่พัก

CHATRIUM / SEDONA / SHANGRILA / LOTTE 5ดาว หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที่สอง

เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี – วัดงาทัตจี
วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ – สนามบิน – กรุ งเทพ
( B / L / -)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านไหว้ ขอพร นัตโบโบยี หรื อเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิ์ ซึง่ ชาวมอญ และพม่า
นิยม มากราบ ไหว้ สกั การะบูชาเพราะ เชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้ วจะได้ ตามปรารถนา
สมหวัง ทันใจ นาท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้ าที่ วัดบารมี (6) ที่เชื่อว่าพระเกศา
ยังมีชีวิต อยู่จริง ด้ วยองค์พระเกศานัน้ เมื่อนามาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได้ อีกทังวั
้ ดนี ้ยัง
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ได้ ชื่อว่า เป็ นที่เก็บองค์พระบรมสารี ริกธาตุไว้ มากที่สดุ ไม่ว่าจะเป็ นพระโมคาละ พระสารี
บุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ

12.00 น.

นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี หรื อ พระนอนตาหวาน (7) นมัสการพระ
พุทธ รูปนอนที่มีความสวยที่สดุ มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซ้ อน กัน ซึง่ แตกต่างกับศิลปะของไทย จากนันน
้ าท่านสักการะ เจดีย์โบตาทาวน์
สร้ างโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้ นามาเมือ 2,000
ปี ก่อน ในปี 2466 เจดีย์แห่งนี ้ถูกระเบิด ของฝ่ ายสัมพันธมิตร เข้ ากลางองค์ จึงพบโกศ
ทองคาบรรจุพระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน
สาริด 700 องค์ และจารึกดินเผา ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้
ต้ นแบบ ภาษาพม่าภายในเจดีย์ ประดับด้ วยกระเบี ้องสีสนั งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ ก
สมาธิหลายจุด ในองค์พระเจดีย์
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ชาบูชิ)
นาท่านไหว้ พระงาทัตจี (8) มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อที่สงู
เท่าตึก 5 ชัน้ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่ องแบบ กษัตริย์
เครื่ องทงเป็ น โลหะ ส่วนเครื่ องประกอบด้ านหลังจะเป็ นไม้ สกั แกะสลักทังหมด
้
และสลัก
เป็ นลวดลายต่างๆจาลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่ องสมัยยะตะนะโบง
(สมัยมัณฑะเลย์)

รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-18JAN-30MAR19

17.50 น.
19.20 น.

นาท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ (9) เป็ นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้ าทังหมดห้
้
าด้ าน ทุก
ด้ านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้ วยทองคา องค์เล็กๆ
อีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้ า ทัง้ 28 องค์ มีความสูง และเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร้ างโดยนายอูนนุ ายกคนแรก ของพม่า เพื่อใช้ เป็ นสถาน ทีสงั คาย
นาพระไตรปิ ฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศ พระเจดีย์องค์นี ้เพื่อให้ เกิดการสร้ าง
สันติภาพขึ ้นในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุ พระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์สาคัญ
สององค์ มีพระพุทธรูปองค์พระประธาน ที่อยู่ข้างในหล่อด้ วยเงินบริสทุ ธิ์มีน ้าหนัก กว่า 500
กิโลกรัม
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที่
UB017 (บริการอาหารว่ างบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม 
 ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ 

รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-18JAN-30MAR19
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1

ห้ องละ 2 - 3 ท่ าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

18 - 19 มกราคม 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

19 - 20 มกราคม 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

25 - 26 มกราคม 2562

7,597

7,597

7,597

1,500

26 - 27 มกราคม 2562

7,597

7,597

7,597

1,500

01 - 02 กุมภาพันธ์ 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

02 - 03 กุมภาพันธ์ 2562
05- 06 กุมภาพันธ์ 2562
*ตรุ ษจีน
08 - 09 กุมภาพันธ์ 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

7,997

7,997

7,997

1,500

6,997

6,997

6,997

1,500

09 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

15 - 16 กุมภาพันธ์ 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
18 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
*มาฆะบูชา
22 -23 กุมภาพันธ์ 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

7,997

7,997

7,997

1,500

7,597

7,597

7,597

1,500

23 -24 กุมภาพันธ์ 2562

7,597

7,597

7,597

1,500

01 - 02 มีนาคม 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

02 - 03 มีนาคม 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

08 - 09 มีนาคม 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

09 - 10 มีนาคม 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

15 - 16 มีนาคม 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

16 - 17 มีนาคม 2562

6,997

6,997

6,997

1,500

22 - 23 มีนาคม 2562

7,597

7,597

7,597

1,500

23 - 24 มีนาคม 2562

7,597

7,597

7,597

1,500

29 - 30 มีนาคม 2562

7,597

7,597

7,597

1,500

30 - 31 มีนาคม 2562

7,597

7,597

7,597

1,500

กาหนดการเดินทาง

พักเดี่ยว
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โปรแกรมท่ องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ ของนักท่ องเที่ยว เป็ น
สาคัญ ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั ง้
มิฉะนัน้ ทาง บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
………………………………………................อัตรานีร้ วม………………………………….…………………
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุ้ป ) กรุงเทพ – ย่างกุ้ง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ 1 คืน
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
ค่ารถบัสนาเที่ยว พร้ อมมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)
ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต
…………………….....................................อัตรานีไ้ ม่ รวม…………………………………….…………….
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น ้าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าวีซ่าพม่ า กรณีชาวต่างชาติ เก็บค่า VISA 2,500 บาท (พาสปอร์ ตไทยได้ รับการยกเว้ นวีซ่า)
 ค่ าทิปสินนา้ ใจ คนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท (ไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความ
พึงพอใจฃองลูกค้ า)
**ขณะนี ้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึง่ จะมีผลบังคับใช้
ตังแต่
้ วนั ที่ 11 สิงหาคม 2558 ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออก ปกติอีกทางทัวร์
จะต้ องเรี ยกเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มอีกท่ านละ 2,100 บาท**
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้ บริการ……………………………………………
1. เต็มจานวน ภายหลังจากที่ทา่ นส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
หากไม่ชาระตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ ลกู ค้ าท่านอื่นที่รออยู่
หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
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2. เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ
คืนเงินได้ ทกุ กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ
เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อ
ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
**********วันทาการ จันทร์ อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัติกษ์ -ศุกร์ ไม่ นับเสาร์ -************
2.3 สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการ ยกเลิก
การเดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทังหมด
้
3. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยไม่มีหวั หน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
4. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซงึ่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเ ลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
ห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆที่เกิดขึ ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
5. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านันจึ
้ งไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง การ
เดินทางใดๆทังสิ
้ ้น กรณียกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้
หรื อบางส่วน
ให้ กบั ท่าน
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่บริษัทฯ ระบุ
ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆ
……………………………………………..………หมายเหตุ………………………………………………………
1. บริ ษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอก เหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญ
หาย ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การ
ที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสาร เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจาก
สายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถาน ที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
***************************************************************************

