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รหสัโปรแกรม : 10682 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

  

 

 

 

น ำทุกทำ่นรว่มท ำบุญ ไหวพ้ระ ขอพรส่ิงศกัด์ิ ณ ประเทศพม่ำ 

 นมสักำร พระมหำเจดียช์เวดำกอง 1 ใน 5 มหำสถำนสูงสุดของชำวพม่ำ 

 กรำบขอพร เทพทนัใจนตัโบโบย ีขอพรใหท้่ำนสมดัง่ใจปรำรถนำ 

 นมสักำร พระพุทธไสยำสนเ์จำ๊ทตัย ีพระนอนที่มีดวงตำที่งดงำมที่สุดในพม่ำ 

 นมสักำร พระพุทธรูปหินอ่อน สูงเท่ำตกึ 5 ชั้น ณ วดัหงำทตัจ ี

 อิ่มอรอ่ยกบัเมนู เป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร !!! 

 แจกฟรทุีกท่ีนัง่ เสื้ อยดืทวัรพ์ม่ำดีดีสุดชิค 

วนัเดียว เที่ยวสบำย อิ่มบุญสุขใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง พฤศจกิำยน 61 – มีนำคม 62 

รำยละเอียดกำรเดินทำง 

 

 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL) ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทาง  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยำ่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL)  

08.25 น. ถึง สนำมบินมิงกลำดง เมืองย่างกุง้ น าท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ

ด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  

น าท่านกราบนมัสการ เจดีย ์โบตำทำวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 

เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุ

พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึก ดินเผาภาษา

บาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม 

และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

โปรแกรม ดอนเมือง-ยำ่งกุง้-เจดียโ์บตำทำวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-เจดียช์เวดำกอง-พระพุทธรูป

เจำ๊ทตัจ-ีพระพุทธรูปหงำทตัจ-ีพระหินอ่อน-สนำมบิน 

http://bit.ly/2NMk5YE


RGN-PM01-SL                                                                                                                                                                UPDATE 25 OCT 18 

3                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือ

วิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพมา่ โดยเทพท่ีจะถูกจดัวา่เป็น 

"นัต" น้ัน มกัจะเป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตา

ยลงด้วยเหตุร้ายแรงท่ี เรียกว่า ตายโหง  ท าให้วิญญาณยังมีความห่วงใยใน

ภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบ้ืองหลงั ท าใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ได ้

จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เช่น พระ

เจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความ

ปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อา

เงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ 

ไหวข้อพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไป

แตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แคน้ี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

ค ำบูชำเทพทันใจ เอหิ สกักะ มหำนัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนัง พุทธงั 

ธมัมงั สงัฆงั เทวำนงั ประสิทธิลำโภ ชยโยนิจจงั วนัทำมิสพัพะทำ สวำโหม 

น าท่านขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่  “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” 

ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนา

อยา่งแรงกลา้ รกัษาศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึง

ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไป

กระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน า้นม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปักก่ิง 

น าท่านนมัสการ พระมหำเจดียช์เวดำกอง เจดีย์ทองแห่ง

เมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่ม

น ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสอง

พันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มี

ความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 

2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็น

น ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กว่า 5 ,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม 

ขนาดเท่าไขไ่ก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก 

บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั 

ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบ
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ไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่

ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ี

ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง , สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง 

เป็นตน้ (สถานท่ีส าคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน

สามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและ

สิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็

ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อำทิตย ์ จนัทร ์ องัคำร พุธ พุธกลำงคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสำร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชำ้งมีงำ ชำ้งไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงสั้น พญำนำค 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยำสนเ์จำ๊ทตัจี หรือ พระนอนตำหวำน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ีมี

ความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มี

หลังคาคลุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมี

ขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ท่ีงดงามเป้ือนยิ้ ม 

ดวงตาท าจากลูกแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมี

ขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระ

ตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระ

บาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลกัษณะ

พร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดับดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความ

งดงามทรงคุณค่า 

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงำทตัจี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบั

ศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ี

แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ือง

ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลอง

แบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย์) ซ่ึงมีความ

งดงามเป็นอยา่งมาก   

น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งกอ้นท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศพมา่ พระหินอ่อนสรา้งในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหิน

อ่อนกอ้นใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงไดม้ีการแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย ์

เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหตัถย์กขึ้ น

หนัฝ่าพระหตัถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง 
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ประดิษฐานในหอ้งกระจกติดแอรร์กัษาอุณหภูมิเน่ืองจากหินอ่อนเม่ือโดนความรอ้นอาจท าใหเ้กิดรอยรา้วได ้

19.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

20.50 น. ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

****************************************************** 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงและอตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง รำคำตอ่ท่ำน / ไม่มีรำคำเด็ก 

12 / 13 / 14 / 15 / 21 / 22 / 28 / 29 

พฤศจกิำยน 61 
3,678 บำท 

6 / 11 / 12 / 13 / 19 / 20 / 24 / 25 / 

26 / 27 ธนัวำคม 61 
3,678 บำท 

5 , 10 ธนัวำคม 61 4,999 บำท 

7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 15 / 16 /  

23 / 24 / 30 / 31 มกรำคม 62 
3,678 บำท 

11 / 12 / 13 / 14 / 21 / 25 / 26 

27 / 28 กุมภำพนัธ ์62 
3,678 บำท 

4 / 5 / 6 / 7 / 11 / 12 / 13 / 14 

18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 27 

28 มีนำคม 62 

3,678 บำท 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไมน่้อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
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รำคำไม่รวมค่ำทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมืองไทย 

1,500 บำท / ลกูทวัร ์1 ทำ่น / ทริป (ช ำระที่สนำมบินก่อนกำรเดินทำง) 

อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 

 ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กวา่ 6 

ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนใน

กรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 
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อตัรำน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่ น / หัวหนา้ทวัร ์/ คนขบัรถ 1,500 บาท/ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน  

(ช าระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัข้ึนรำคำ 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์

 รายการทัวรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ ช าระค่าทัวรย์อดเต็ม ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากไดท้ าการจอง 

มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  
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กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสาร

ไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและ

ตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมำยเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ ส ำหรบั จ  ำนวนผูเ้ดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป ออกเดินทำงไดแ้น่นอน ถำ้จ  ำนวนผูเ้ดินทำง 

10-15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ ออกเดินทำง แต่จะไม่มีหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่

พูดภำษำไทยไดเ้ป็นอย่ำงดี คอยรบัที่สนำมบินพม่ำ และ จะคอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศพม่ำ

เป็นอยำ่งดี แตถ่ำ้ต  ำ่กว่ำ 10 ท่ำน ทำงบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรุป๊นั้น 

 
ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินคา่ตัว๋ดงักลา่ว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


