
 

1                                         ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

ทัวร์พม่า 1 วนั ไหว้พระ 5 วดั  

วนัเดยีวกเ็ที่ยวได้ อิม่บุญสุขใจ เดินทางไปกับเรา 
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วนัเดนิทาง และ อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง ราคาต่อท่าน / ไม่มีราคาเดก็ 

22 พ.ค. / 29 พ.ค. 62 3,499 บาท 

05 ม.ิย.  / 06 มิ.ย. / 12 มิ.ย.  
13 ม.ิย. / 19 มิ.ย  / 20 ม.ิย.  

26 ม.ิย.  / 27 มิ.ย. 62 

3,499 บาท 

03 ก.ค. / 04 ก.ค. / 10 ก.ค.  

11 ก.ค. / 18 ก.ค. / 24 ก.ค. 

25 ก.ค. / 31 ก.ค. 62 

3,499 บาท 

01 ส.ค. / 07 ส.ค. / 08 ส.ค. 

14 ส.ค. / 15 ส.ค. / 21 ส.ค. 

22 ส.ค. / 28 ส.ค. / 29 ส.ค. 62 

3,499 บาท 

04 ก.ย. / 05 ก.ย. / 11 ก.ย.  
12 ก.ย. / 18 ก.ย. / 19 ก.ย. 

25 ก.ย. / 26 ก.ย. 62 

3,499 บาท 

 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป(ช าระที่สนามบินก่อนการเดนิทาง) 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

 

 

04.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตู 1  

เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  
07.15 น. ออกเดินทางสู่ ยา่งกุง้ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี FD251 

 

08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ น าท่านผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร์ 

ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  

น าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้) แห่ง

ลุ่มน ้ าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่

ปี มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

พม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดย

พระเจา้โอกะลาปะ เม่ือกว่า 2,000 ปี

ก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบ

หุ้มอยู่เป็นน ้ าหนกัถึง 1100 กิโลกรัม 

ยอดฉัตรประดับประดาด้วย เพชร

พลอยอญัมณีล ้ าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์เวดากองเป็นลาน

กวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งส่ีทิศจะมีวหิารโถงสร้างดว้ยเคร่ือง

โปรแกรม ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-

พระพทุธรูปเจ๊าทตัจี-พระพทุธรูปหงาทตัจ-ีพระหินอ่อน-สนามบิน 
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ไม้หลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้

ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามา

ซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานบัลูกประค า 

และบา้งเดินประทกัษณัรอบองคเ์จดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละ

จุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระ

มหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไป

ไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์

เจดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวนั

เกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ) 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

น าท่านกราบนมสัการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้ ามา
เม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุ
พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษา
บาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม 

และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

น าท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นตัโบโบยี ก็คือ "นตั" 

หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัวา่เป็น "นตั" นั้น มกัจะเป็น
คนท่ีเคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุร้ายแรงท่ีเรียกว่า ตายโหง ท าให้
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วญิญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหนา้ท่ีบา้นเมือง และยงัคงผกูพนักบัผูค้นเบ้ืองหลงั ท าใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ได ้

จึงกลายเป็นนตัท่ีมาคอยคุม้ครองรักษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 

โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากน้ันกใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด กไ็ด้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบ
โบย ี2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบ

ย ีแค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาทีต้ั่งใจไว้  
ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง 
ธัมมัง สังฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วนัทามิสัพพะทา สวาโหม 

น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่  “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของ
พญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวติไปกลายเป็นนตั 

ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยนิ การ
บูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สลดักุ้งมังกร+เป็ดปักกิง่ 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้ น าท่านสู่ ตลาดสก๊อต ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดสก๊อต เป็นตลาด

เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนั

หลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่า

ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญั
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มณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดส

ก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร์ และช่วงเทศกาลสงกรานต)์ น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจี ซ่ึงเป็น

พระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั

ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ัก

แกะสลักทั้ งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง

(สมยัมณัฑเลย)์ ซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 

สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ีมีความ
สูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็ก
กั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สร้างข้ึน
เม่ือปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็นพระนอนท่ีมี
ขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ด้วยพระ
พกัตร์ท่ีงดงามเป้ือนยิ้ม ดวงตาท าจากลูกแกว้ท่ี
สั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและ
มีขนตาหนายาวท าให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียก
พระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณ
พระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่า
พระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตวโ์ลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมี
ลกัษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดบัด้วยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า 
จากนั้นน าท่านนมสัการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งกอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า 
พระหินอ่อนสร้างในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนกอ้นใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงไดมี้การแกะสลกั
โดยช่างฝีมือชาวเมืองมณัฑะเลย ์เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่พระหตัถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหตัถ์
ยกข้ึนหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในห้อง
กระจกติดแอร์รักษาอุณหภูมิเน่ืองจากหินอ่อนเม่ือโดนความร้อนอาจท าให้เกิดรอยร้าวได ้ไดเ้วลาอนัสมควรน า
ท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

19.25 น. เดินทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่FD258 

21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจในการเดินทาง 

****************************************************** 
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อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีนัง่ปกติ ไป-กลบั ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอร์เอเชีย (FD) 

✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต  ่ากวา่ 
6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / 

ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็น
พิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**) 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคเุทศก์ท้องถิน่ / หัวหน้าทัวร์ / คนขบัรถ 1,500 บาท/ผู้เดนิทาง 1 ท่าน  

(ช าระที่สนามบินก่อนเดนิทาง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณทีีส่ายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
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เง่ือนไขการจองทวัร์ 

▪ รายการทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิในการ ช าระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลงัจากได้ท าการจอง มิฉะน้ันถอืว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 

กรณยีกเลกิ 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีา, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท าเร่ือง ยื่น
เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพือ่ใหพ้ิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยู่กบัการพิจารณา
และตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมายเหตุ 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ 

และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษทัฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
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▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้เดินทาง 10-

15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูด
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางทีป่ระเทศพม่าเป็นอย่าง
ดี แต่ถ้าต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปน้ัน 

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผดิพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 


