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นาทุ กท่านร่วมทาบุ ญ ไหว้พระ ขอพรสิ่ งศักดิ์ ณ ประเทศพม่ า
 นมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง 1 ใน 5 มหาสถานสูงสุดของชาวพม่ า
 กราบขอพร เทพทันใจนัตโบโบยี ขอพรให้ท่านสมดังใจปรารถนา
่
 นมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี พระนอนที่ มีดวงตาที่ งดงามที่ สุดในพม่ า
 นมัสการ พระพุทธรูปหิ นอ่อน สูงเท่ าตึก 5 ชั้น ณ วัดหงาทัตจี
 ชอปปิ้ งสินค้าพื้นเมื องของขวัญของฝาก ณ ตลาดสก๊อต
 อิ่มอร่อยกับเมนู เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร !!!
 แจกฟรีทุกที่ นงั ่ เสื้อยืดทัวร์พม่ าดีดีสุดชิ ค

วันเดียว เที่ยวสบาย อิม่ บุญสุขใจ

กาหนดการเดินทาง ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
รายละเอียดการเดินทาง
โปรแกรม ดอนเมื อง-ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิ บ-เจดียช์ เวดากอง-พระพุทธรูป
เจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหิ นอ่อน-สนามบิ น
04.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7
สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง

07.35 น.
08.25 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึ ง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ ง้ นํ า ท่ า นผ่ า นการตรวจคนเข้า เมื องและ
ด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่ นที่ เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
นํ า ท่ าน กราบนมั ส ก าร เจดี ย ์โ บต าทาวน์ ซึ่ ง บรรจุ พ ระเ กศาธ าตุ ข อง
พระพุทธเจ้าที่ พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นํา มาเมื่ อ 2,000ปี ก่ อน ในปี 2486
เจดียแ์ ห่งนี้ ถู กระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคํา บรรจุ
พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิ น สํ า ริ ด 700
องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัว หนั ง สื อพราหมณ์อิน เดี ย ทางใต้ ต้น แบบ
ภาษาพม่า ภายในเจดี ย ์ที่ ประดับด้ว ยกระเบื้ องสี สั น งดงาม และมี มุมสํ า หรับฝึ ก
สมาธิ หลายจุดในองค์พระเจดีย์
นําท่ านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิ ท ธิ์ ของชาวพม่ า และชาว
ไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผู ้คุ ้มครองสถานที่ ต ามความเชื่ อของ
ชาวพม่า โดยเทพที่ จะถู กจัดว่าเป็ น "นัต" นั้น มักจะเป็ นคนที่ เคยสร้างความดี หรื อมี
วีรกรรมน่ าประทั บใจ และมาตายลงด้ว ยเหตุ ร ้า ยแรงที่ เ รี ย กว่ า ตายโหง ทํ า ให้
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วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่ บา้ นเมือง และยังคงผูกพันกับผูค้ นเบื้ องหลัง ทําให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ ไ ด้ จึ ง
กลายเป็ นนัตที่ มาคอยคุม้ ครองรักษาบ้านเมื อง หรือสถานที่ ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์ งค์สําคัญ
วิ ธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี ) เพื่ อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ใ ห้เ อาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพรา้ วอ่ อน กล้วย จากนั้นก็ ใ ห้เ อาเงิ น จะเป็ นดอลล่ า บาท หรื อ จ๊ า ด ก็ ไ ด้ แล้ว เอาไปใส่ มื อ
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึ กกลับมา 1 ใบ เอามาเก็ บ รัก ษาไว้ จากนั้ น ก็ เ อาหน้า ผากไปแตะกั บ
นิ้ วชี้ ของนัตโบโบยี แค่ น้ ี ท่านก็ จะสมตามความปรารถนาที่ ตั้งใจไว้
คาบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ ะโป๊ ะจีโปตะถ่องสิทธิมั ต ถุ อิ ทั งพะลั ง เอตั ส สะมิ งรั ต ตะนั ง พุ ท ธั ง
ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม
นําท่ านข้ามฝั ่ งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ”
ตามตํานานกล่ าวว่า นางเป็ นธิ ดาของพญานาค ที่ เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่ง
ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิ บต้องเข้าไป
กระซิ บเบาๆ ห้ามคนอื่ นได้ยิน การบูชาเทพกระซิ บ บูชาด้วยน้ านม
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ HOT POT KING
นําท่ านนมัสการ พระมหาเจดี ย ์ชเวดากอง เจดี ย ์ท องแห่ ง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่ อเดิ มของเมื องย่ า งกุ ้ง ) แห่ ง ลุ่ ม
นํ้าอิระวดี เจดียท์ องคําคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่ า อายุ ก ว่ า สอง
พันห้าร้อยกว่ า ปี มหาเจดี ย ์ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศพม่ า มี
ความสู งถึ ง 326 ฟุต สร้า งโดยพระเจ้า โอกะลาปะ เมื่ อกว่ า
2,000 ปี ก่อน มหาเจดี ย ์ช เวดากองมี ท องคํา โอบหุ ้มอยู่ เ ป็ น
นํ้าหนักถึ ง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ าํ ค่า กว่ า 5 ,548 เม็ ด รวมถึ ง ทั บทิ ม
ขนาดเท่ าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้จ ํา นวนมาก
บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่ องชาดประดับกระจกทั้ ง หลั ง
ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูช า เพราะชาวมอญและชาวพม่ า ถื อการกราบ
ไหว้บูชาเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนํามาซึ่งบุญกุ ศลอันเป็ นหนทางสู่ การหลุ ดพ้นทุ กข์โศกโรคภั ย ทั้ ง มวล บ้า งนั ่ง
ทําสมาธิ เจริญสติภาวนานับลู กประคํา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่ า นชมแสงของอัญ มณี ที่
ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่ านจะได้เห็นแสงสี ต่างกัน ออกไป เช่ น สี เ หลื อง , สี น้ ํ า เงิ น, สี ส้ ม , สี แ ดง
เป็ นต้น (สถานที่ สําคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิ ฐาน จุ ด ที่ บุเ รงนองมาขอพรก่ อนออกรบ ท่ า น
สามารถนําดอกไม้ธูปเที ยน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อเสริ มสร้า งบารมี แ ละ
สิ ริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิ ดประดิษฐานทั้งแปดทิ ศรวม 8 องค์ หากใครเกิ ด วัน ไหนก็
ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิต)
วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์
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สัตว์สัญลักษณ์

19.00 น.
20.50 น.

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนู หางยาว หนู หางสั้น พญานาค

นําท่ านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระพุทธไสยาสน์ องค์ข นาดใหญ่ ที่ มี
ความสู งถึ ง 6 ชั้น ยาวกว่ า 70 เมตร ใช้โ ครงเหล็ ก กั้น ถึ ง 65 เมตร มี
หลังคาคลุ ม 6 ชั้น สร้างขึ้ นเมื่อปี 1907 ถู ก ยกย่ องให้เ ป็ นพระนอนที่ มี
ขนาดใหญ่ แ ละงดงามที่ สุ ด ในพม่ า ด้ว ยพระพัก ตร์ที่ ง ดงามเปื้ อนยิ้ ม
ดวงตาทําจากลู กแก้วที่ สงั ่ ผลิ ตจากต่างประเทศ ทาขอบตาด้ว ยสี ฟ้ า และมี
ขนตาหนายาวทําให้ดวงตาดูหวาน จนถู กเรีย กพระนามอี ก ชื่ อคื อ “ พระ
ตาหวาน ” บริเวณพระบาทมี ภ าพวาดลายธรรมจัก ร ตรงกลางฝ่ าพระ
บาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่ แสดงถึ งอากาศโลก สัตว์โลก และสั ง ขารโลก อี ก ทั้ ง จี ว รยัง มี ลั ก ษณะ
พริ้ วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถื อเป็ นพุ ท ธศิ ล ป์ ที่ มีค วาม
งดงามทรงคุณค่า
นําท่ านนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่ ส วยงามตามแบบฉบับ
ศิลปะของพม่ า มี ค วามสู ง ประมาณ ตึ ก 5 ชั้น เป็ นพระพุ ท ธรู ปปางมารวิ ช ัย ที่
แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่ องแบบกษั ต ริ ย ์ เครื่ องทรงเป็ นโลหะ ส่ ว นเครื่ อง
ประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็ นลวดลายต่ า งๆ จํา ลอง
แบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่ องสมัย ยะตะนะโบง(สมัย มัณ ฑเลย์) ซึ่ ง มี ค วาม
งดงามเป็ นอย่างมาก
นําท่ านนมัสการ พระหินอ่อน พระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนทั้ ง ก้อนที่ ใ หญ่
ที่ สุดในประเทศพม่า พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุ ด พบหิ น
อ่อนก้อนใหญ่ ที่สุดที่ ยะไข่ จึงได้มีการแกะสลั ก โดยช่ า งฝี มื อชาวเมื องมัณ ฑะเลย์
เป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัต ถ์ ย กขึ้ น
หันฝ่ าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึ งการไล่ ศตั รูและประทานความเจริ ญ รุ่ ง เรื อง
ประดิษฐานในห้องกระจกติดแอร์รกั ษาอุ ณ หภู มิเ นื่ องจากหิ น อ่ อนเมื่ อโดนความ
ร้อนอาจทําให้เกิดรอยร้าวได้
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึ ง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
******************************************************

หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุ เหลื อใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดื อน นับจากวันเดิ นทาง
และมีหน้าที่เหลื อไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถื อหนังสื อเดิ นทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **
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กาหนดการเดิ นทางและอัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาต่อท่าน / ไม่ มีราคาเด็ก

12 / 13 / 14 / 15 / 21 / 22 / 28 / 29
พฤศจิกายน 61
6 / 11 / 12 / 13 / 19 / 20 / 24 / 25 /
26 / 27 ธันวาคม 61
5 , 10 ธันวาคม 61
7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 15 / 16 /
23 / 24 / 30 / 31 มกราคม 62
11 / 12 / 13 / 14 / 21 / 25 / 26
27 / 28 กุมภาพันธ์ 62
4 / 5 / 6 / 7 / 11 / 12 / 13 / 14
18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 27
28 มี นาคม 62

3,678 บาท
3,678 บาท
4,999 บาท
3,678 บาท
3,678 บาท

3,678 บาท

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้รวม









ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ ง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ ยวตามรายการ
ค่าระวางนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสี ย ชี วิ ต เนื่ องจากอุ บัติ เ หตุ จะคุ ้มครองเป็ นจํา นวนเงิ น 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เ อาประกัน ภั ย อายุ ต าํ ่ กว่ า 6
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ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจํานวนเงิ นเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เงื่ อนไขของกรมธรรม์ / ส่ ว นใน
กรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคุม้ ครอง) วงเงิ น คุ ้มครองอาหารเป็ นพิ ษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็ นพิษเท่ านั้น **)

อัตรานี้ไม่ รวม

 ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ ไม่ระบุไว้ในรายการ
 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น / หั วหน้าทัวร์ / คนขับรถ

1,500 บาท/ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน

(ชาระที่สนามบินก่ อนเดินทาง)





ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทําวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ ื อพาสปอร์ต ต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์

 รายการทั วร์น้ ขี อสงวนสิทธิ์ในการ ชาระค่าทั วร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลั งจากได้ท าการจอง มิ ฉ ะนั้ น
ถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
 ยกเลิ กหลังจากวางเงิ นมัดจํา บริษัทฯจะคิ ดค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ ไม่สามารถ คืนเงิ นได้ (ตัวอย่ า งเช่ น ค่ า ตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิ กหลังจากจ่ายเงิ นเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นทั้งหมดในทุ กกรณี
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่ อง ยื่ น เอกสาร
ไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุ กๆการให้บริ ก าร เพื่ อให้พิ จ ารณาอี ก ครั้ง ทั้ ง นี้ อาจจะต้องใช้ร ะยะเวลาในการ
ดําเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงิ นได้ท้ งั หมด หรื อ บางส่ ว น เพราะ จะขึ้ นอยู่ ก ับการ พิ จ ารณาและ
ตัดสิ นใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุ กๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสําคัญ

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไ ขได้แ ละ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สู ญเสี ยหรือได้รบั บาดเจ็ บที่ นอกเหนื อความรับผิ ด ชอบของหัว หน้ า ทั ว ร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิ ทธิ์ การใช้บริการใดๆตามรายการ หรื อ ถู ก ปฏิ เ สธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุ กกรณี
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 เมื่อท่ านได้ชาํ ระเงิ นมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัว แทนของบริ ษั ท ฯ หรื อชํา ระโดยตรงกับทางบริ ษั ท ฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถื อว่าท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้ งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถื อผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถู กปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้อ งรับผิ ด ชอบเรื่ องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมื องของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ออกเดิ น ทางได้แ น่ น อน ถ้า จ านวนผู ้เ ดิ น ทาง
10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้ว ยแต่ จ ะมี ไกด์ท ้อ งถิ่ น ที่
พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดิ น ทางที่ ป ระเทศพม่ า
เป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตา่ กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น

ในกรณีที่ผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดิ นทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดิ นทางที่ท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่ าตัว๋ ดังกล่ าว
ถ้าเกิดข้อผิ ดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิ ดชอบทุกกรณี

