รหัสโปรแกรม : 16486 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M)

วันแรก

กรุ งเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขีย้ วแก้ว – เจดียม์ หาวิชยะ - พระมหา
เจดียช์ เวดากอง
(-/L/D)

07.30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์
เตอร์ N สายการบิน Myanmar Airways International (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับ และ อานวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

10.15 น.
11.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ 8M331 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบ ร้อย
่ ม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)
(เวลาท้องถิน่ ทีพ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชาบู บุฟเฟ่ ต์ซีฟ้ ดู )

นำทุกท่ำนไหว้ พระลำภมุนี พระพุทธรู ปหยกขาว (1) ซึ่งเป็ นพระรู ปที่แกะสลักจำกหิน
อ่อน องค์ใหญ่ ที่สดุ ของประเทศพม่ำ สีขำวสะอำด และไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้ำง 24 ฟุต
หนัก 600 ตัน เป็ นพระพุทธ รู ปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวำบรรจุพระบรมสำรีรกิ ธำตุท่ีอญ
ั เชิญ
มำจำกสิงคโปร์ และศรีลงั กำยกขึน้ หัน ฝ่ ำพระหัตถ์ออกจำกองค์ หมำยถึ งกำรไล่ศตั รู และ
ประทำนควำมเจริญ รุ ่งเรือง นอกจำกนีย้ ังมีกำรนำหิน ที่เหลือมำสลักเป็ นพระพุทธบำท
ซ้ำย - ขวำ ประดิษฐำนอยู่ บริเวณด้ำนหลังพระพุทธรูปด้วย

นำท่ำน ไหว้ วัดพระเขีย้ วแก้ว (2) ซึ่งจำลองมำจำกประเทศจีน สร้ำงขึน้ เพื่อใช้เป็ นที่
ประดิษ ฐำนพระเขี ย้ วแก้ว เมื่ อ ครั้งอัญเชิ ญจำกประเทศจี น และเป็ น องค์เ ดี ยวกันกับ ที่
อัญเชิญมำที่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

นำท่ำนไหว้ เจดียม์ หาวิชยะ (3) เป็ นเจดียท์ ่ีเรำ สำมำรถเข้ำไปชมด้ำนในได้ และยัง เป็ นที่
รวบรวม สรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้ำนเพดำนของ องค์เจดียไ์ หว้พระพุทธรู ป ทัง้ 4 ทิศ

ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย ์ ไหว้พระพุทธรู ปทัง้ 4 ทิศ ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดียเ์ พื่อชม
ภำพวำด และสถำนที่ ส ำคัญ ๆ ของพระพุท ธศำสนำของประเทศพม่ ำ ทั้งพระมหำมุนี
เทือกเขำปุกปำ และสถำนที่สำคัญๆ อื่นๆ อีกมำกมำย

จำกนัน้ นำท่ำนนมัสกำร พระมหาเจดียช์ เวดากอง (4) พระเจดียท์ องคำ คู่บำ้ นคู่เมือง ประเทศ
พม่ำ อำยุมำกกว่ำ 2500 กว่ำปี เจดียท์ องแห่งเมืองตำกอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่ำงกุง้
มหำเจดียท์ ่ีใหญ่ท่ีสดุ ในพม่ำ สถำนที่แห่งนีม้ ีลำนอธิฐำนจุดที่ บุเรงนองมำขอพรก่อนออกรบ ท่ำน
สำมำรถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้เพื่อพรจำก องค์เจดียช์ เวดำกอง ณ ลำนอธิฐำนเพื่อเสริม สร้ำง
บำรมี และสิรมิ งคล นอกจำกนี ้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจำวันเกิดประดิษฐำน ทัง้ แปด ทิศรวม 8
องค์ หำกใครเกิดวันไหน ก็ให้ไปสรงนำ้ พระประจำวันเกิด ตนจะเป็ นสิรมิ งคล แก่ชีวิต

19.00 น.

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

่ ัก
ทีพ

GRAND MERCURE / CHATRIUM HOTEL 5 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า

วันทีส่ อง

เจดียโ์ บตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี
วัดบารมี –เจดียก์ าบาเอ – ตลาดสก็อต - สนามบิน – กรุ งเทพ
( B / L / -)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่ำนไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชำวมอญ และพม่ำ
นิยม มำกรำบ ไหว้สักกำระบูชำเพรำะ เชื่อว่ำอธิ ษฐำนขอสิ่งใดแล้วจะได้ตำมปรำรถนำ
สมหวัง ทันใจ นำท่ำนสักกำระพระเกศำของพระพุทธเจ้ำที่ วัดบารมี (6) ที่เชื่อว่ำพระเกศำ
ยังมีชีวิต อยู่จริง ด้วยองค์พระเกศำนัน้ เมื่อนำมำวำงบนมือจะเคลื่อนไหวได้ อีกทัง้ วัดนีย้ งั
ได้ช่ือว่ำ เป็ นที่เก็บองค์พระบรมสำรีรกิ ธำตุไว้มำกที่สดุ ไม่ว่ำจะเป็ นพระโมคำละ พระสำรี
บุตร และองค์พระอรหันต์ต่ำงๆ

12.00 น.

นำท่ำนสักกำระ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมัสกำรพระ
พุทธ รู ปนอนที่มีควำมสวยที่สดุ มีขนตำที่งดงำม พระบำทมีภำพมงคล 108 ประกำร และ
พระบำทซ้อน กัน ซึ่งแตกต่ำงกับศิลปะของไทย จำกนัน้ นำท่ำนสักกำระ เจดียโ์ บตำทำวน์
สร้ำงโดยทหำรพันนำย เพื่อบรรจุพระบรมธำตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รู ป ได้นำมำเมือ 2,000
ปี ก่อน ในปี 2466 เจดียแ์ ห่งนีถ้ ูกระเบิด ของฝ่ ำยสัมพันธมิตร เข้ำกลำงองค์ จึงพบโกศ
ทองคำบรรจุพระเกศำธำตุ และ พระบรมธำตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน สำริด
700 องค์ และจำรึกดินเผำ ภำษำบำลี และตัวหนังสือพรำหมณ์อินเดียทำงใต้ ต้นแบบ
ภำษำพม่ำภำยในเจดีย ์ ประดับด้วยกระเบีอ้ งสีสัน งดงำม และมีมมุ สำหรับฝึ กสมำธิหลำย
จุด ในองค์พระเจดีย ์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนไหว้ พระงาทัตจี (8) มีพระพุทธรู ปองค์ใหญ่หลวงพ่องำทัตจี แปลว่ำหลวงพ่อที่สงู
เท่ำตึก 5 ชัน้ เป็ นพระพุทธรู ปปำงมำรวิชยั ที่แกะสลักจำกหินอ่อนทรงเครื่องแบบ กษัตริย ์
เครื่องทงเป็ น โลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้ำนหลังจะเป็ นไม้สักแกะสลั กทั้งหมด และสลัก
เป็ นลวดลำยต่ ำงๆ จ ำลองแบ บมำจำกพร ะพุ ท ธรู ปทรงเครื่ อ งส มั ย ยะต ะนะ
โบ’(สมัยมัณฑะเลย์)

นำท่ำนสักกำระ พระเจดียก์ าบาเอ (9) เป็ นเจดียท์ รงกลม มีทำงเข้ำทัง้ หมดห้ำด้ำน ทุก
ด้ำนจะมีพระพุทธรูปประดิษฐำนอยู่บนฐำนทักษิ ณ มีพระพุทธรู ปหุม้ ด้วยทองคำ องค์เล็กๆ
อี ก 28 องค์ แทนอดี ต สำวกของพระพุ ท ธเจ้ำ ทั้ ง 28 องค์ มี ค วำมสู ง และเส้น ผ่ ำ น
ศูนย์กลำงคือ 34 เมตร สร้ำงโดยนำยอูนนุ ำยกคนแรก ของพม่ำ เพื่อใช้เป็ นสถำน ทีสงั คำย
นำพระไตรปิ ฎก ในปี ค .ศ. 1954 – 1956 และอุทิศ พระเจดียอ์ งค์นีเ้ พื่อให้เกิดกำรสร้ำง
สันติภ ำพขึน้ ในโลก ภำยในองค์พระเจดี ย ์บรรจุ พระบรมธำตุ มี พระอรหัน ต์สำวกองค์
สำคัญ สององค์ มีพระพุทธรู ปองค์พระประธำน ที่อยู่ขำ้ งในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มีนำ้ หนัก
กว่ำ 500 กิโลกรัม

16.30 น.
18.15 น.

นำท่ำนช้อปปิ ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็ อต เป็ นตลาด เก่าแก่ของชาวพม่า
สร้างขึน้ โดยชาวสก็อต ในสมัยที่ ยังเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อ
กัน หลายหลัง สินค้าที่ จาหน่าย ในตลาด แห่งนี ม้ ี หลากหลาย ชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่ มี
ศิ ล ปะผสมระหว่ า งมอญ กับ พม่ า ภาพวาด งานแกะสลัก จากไม้ อัญ มณี หยก ผ้า ทอ
เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป แป้งทานาคา เป็ นต้น ได้เวลาอันสมควร นาท่าน เดินทางสู่สนามบิน
เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Airways International
เทีย่ วบินที่ 8M336 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ 

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1

ห้องละ 2 - 3 ท่าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

15 - 16 ก.พ. 63

6,997

6,997

6,997

1,900

22 - 23 ก.พ. 63

6,997

6,997

6,997

1,900

29 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

6,997

6,997

6,997

1,900

7 – 8 มี.ค. 63

6,997

6,997

6,997

1,900

14 - 15 มี.ค. 63

6,997

6,997

6,997

1,900

21 - 22 มี.ค. 63

6,997

6,997

6,997

1,900

28 - 29 มี.ค. 63

6,997

6,997

6,997

1,900

4 – 5 เม.ย. 63
11 - 12 เม.ย. 63
*วันสงกรานต์*
12 - 13 เม.ย. 63
*วันสงกรานต์*
18 - 19 เม.ย. 63

7,997

7,997

7,997

1,900

8,597

8,597

8,597

1,900

8,597

8,597

8,597

1,900

6,997

6,997

6,997

1,900

25 - 26 เม.ย. 63

6,997

6,997

6,997

1,900

กาหนดการเดินทาง

พักเดีย่ ว

* * ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท **
** โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยว เป็ น
สาคัญ ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทาง บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ **
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**

………………………………………................อัตรานีร้ วม………………………………….…………………
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป้ ) กรุงเทพ – ย่างกุง้
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ 1 คืน
ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
ค่ารถบัสนาเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)
ทัง้ นีย้ อ่ มอยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
…………………….....................................อัตรานีไ้ ม่รวม…………………………………….…………….
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่นา้ หนักเกิน 30 กก.
 ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ เก็บเพิม่ 1,000 บาท
ค่าวีซ่าพม่า 2,500 บาท (กรณีชาวต่างชาติ)

 ค่าทิปสินนา้ ใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความ
พึงพอใจฃองลูกค้า)
**ขณะนีร้ ฐั บาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ ือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่ง จะมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายืน่ วีซ่าเข้าออก ปกติอีกทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 2,100 บาท**
…………………………………..………...……เงือ่ นไขการให้บริการ……………………………………………
1. เต็มจานวน ภายหลังจากที่ทา่ นส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
หากไม่ชาระตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่น่งั ให้ลกู ค้าท่านอื่นที่รออยู่
หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว
2. เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ
คืนเงินได้ทกุ กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึง เมื่อ
ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**********วันทาการ จันทร์ -ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์************
2.3 สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ่ืนวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการ ยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
3. กรณีผเู้ ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย
4. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่งึ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเ ลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกิดขึน้ ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ท่ีระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง การ
เดินทางใดๆทัง้ สิน้ กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด หรือบางส่วน
ให้กบั ท่าน
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ
7. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ

……………………………………………..………หมายเหตุ………………………………………………………
1. บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีเ้ มื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอก เหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการ
ที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ
5. รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่น่งั บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ื น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถาน ที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

