** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ **
**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้ าทัวร์
ท่ านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน**

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ-ย่ างกุ้ง-วัดพระเขีย้ วแก้ วจุฬามณี-เจดีย์กาบาเอ
วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
07.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ N โดยสาย
การบินMYANMAR AIRWAYS INT’L (8M) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
10.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่ างกุ้ง ประเทศพม่ า โดยสายบิน MYANMAR AIRWAYS INT’L เที่ยวบินที่ 8M336
11.25 น.
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว (เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์
ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าชม (วันที่1) วัดพระเขีย้ วแก้ วจุฬามณี (Buddha Tooth Relic Pagada) จาลองมาจากประเทศจีนสร้ าง
ขึ ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี ้ยวแก้ ว ชมเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้ วยทองคาแท้ อร่ ามตา กลางโถง
เจดีย์เป็ นที่ประดิษฐานของพระเขี ้ยวแก้ วองค์จาลอง หรื อพระทันตธาตุโดยบรรจุอยูใ่ นโถแก้ ว ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นบุษบกสีทองรายรอบ
ด้ วยพระพุทธรูปสีทองปางต่าง ๆ แล้ วล้ อมด้ วยราวเหล็กอีกชันหนึ
้ ่ง ยกฝ่ าพระหัตถ์หนั ออกจากองค์มีความหมาย คือ การไล่
ศัตรู พร้ อมประทานความเจริ ญรุ่ งเรื องให้ แก่เมือง นาท่านเข้ าชม (วัดที่2) พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye pagoda) เป็ น
เจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุ้ง มีความสูงและเส้ นผ่าศูนย์กลาง 34 เมตร ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ มีพระอรหันต์
สาวกองค์สาคัญสององค์ พระเจดีย์กาบาเอนันมี
้ ทางเข้ าทังหมดห้
้
าด้ าน ทุกด้ านมีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิ ณ
มีพระพุทธรู ป หุ้ม ด้ ว ยทองค าองค์ เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดี ตสาวกของพระพุท ธเจ้ า ทัง้ 28 องค์ ที่อุบัติขึน้ ในโลกนี ้ ส่ว น
พระพุทธรู ปองค์พระประธานที่อยู่ข้างในหล่อด้ วยเงินบริ สทุ ธิ์มีน ้าหนัก กว่า 500 กิโลกรัม นายอูนนุ ายกคนแรกของพม่า ได้
สร้ างขึ น้ เพื่ อ ใช้ เป็ นสถานที่ ช าระพระไตรปิ ฎก ค าว่ า กาบาเอ ในภาษาพม่ า หมายถึ ง โลกแห่ ง สัน ติ สุข สร้ างขึ น้ ใน
ปี 1952 เจดีย์แห่งนีเ้ ป็ นที่ราลึกถึงการประชุมประสภาสงฆ์ระดับโลก ครัง้ ที่ 6 เพื่อให้ บังเกิ ดสันติสุขแก่ชาวโลกของพุทธ
ศาสนา ซึ่งจัดขึ ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปี 1954 หลังจากพม่าได้ รับเอกราชจากอังกฤษ นาท่านชม (วัดที่3) วัดบารมี ให้ สกั การะ
พระเกศาของพระพุทธเจ้ า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริ ง ด้ วยองค์พระเกศาธาตุนี ้เมื่อนามาวางบนมือ
จะสามารถเคลือ่ นไหวได้ อีกทังวั
้ ดนี ้ยังได้ ชื่อว่าเป็ นที่เก็บองค์พระบรมสารี ริกธาตุไว้ มากที่สดุ ด้ วย
ไม่ว่าจะเป็ นของพระโมคาลา พระสารี บุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆพร้ อมรั บพระธาตุเพื่อ
นากลับไปบูชาเพื่อความเป็ นสิริมงคลฟรี !! นาท่านชม (วัดที่4) เจดีย์เจ๊ าทัตจี หรื อ พระ
นอนตาหวาน ซึง่ เป็ นพระที่มีความสวยงามที่สดุ มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้ อนกัน
ซึง่ แตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
นาท่านเข้ าชม (วัดที่5) เจดีย์มหาวิชยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึ่งป็ นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสาคัญอีก
องค์หนึง่ ของเมืองย่างกุ้งอยูใ่ กล้ กบั เจดีย์ชเวดากอง เป็ นองค์เจดีย์ที่เราสามารถเข้ าไปเดินชมด้ านในองค์เจดีย์ได้ โดยภายใน
ท่านจะได้ พบกับภาพเขียนเล่าเรื่ องต่างๆของพม่า นอกจากนันยั
้ งมีองค์เจดีย์ (จาลอง)ที่สาคัญต่างๆในประเทศพม่ารวบรวม
ไว้ ให้ กบั เราได้ ชมเปรี ยบเหมือนว่ามาที่นี่ที่เดียวได้ เที่ยวครบทังประเทศพม่
้
าเลย
นาท่านชม (วัดที่6) มหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คบู่ ้ านคูเ่ มืองพม่า ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อ
กันว่าเป็ นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้ าจานวน 8 เส้ น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด

เย็น

วันที่ 2
เช้ า

โดยเฉพาะชื ้นข้ างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึง่ มีทงผู
ั ้ ้ คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมาย
ที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคาที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
ซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี ้มีจานวนมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติองั กฤษเสียอีกและนับเป็ นมหาเจดีย์ที่
งดงามมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก (สถานที่สาคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิ
ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบ ท่ านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อ
ขอพรจากองค์ เจดีย์ช เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อเสริ ม สร้ างบารมีและสิ ริม งคล
นอกจากนีร้ อบองค์ เจดีย์ยงั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หาก
ใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนา้ พระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ ชีวิต)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
VINTAGE LUXURY YACHT HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

เจดีย์โบตาทาวน์ -ขอพรเทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดงาทัตจี-วัดพระหยกขาว
สนามบิน-กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าชม (วัดที่7) พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึง่ เป็ นเจดีย์ที่สร้ างขึ ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นาไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเว
ดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ ้นจากเรื อ ได้ นามาประดิษฐานไว้ ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี ้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี ้ได้
ถูก ทาลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และได้ รับการปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทวั่ ไปคือ
ออกแบบให้ ใต้ ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้ างโปร่งให้ คนเดินเข้ าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ ในผอบทองคาให้ ผ้ คู นได้
เข้ ามากราบไหว้ มองเห็นได้ ชดั เจน ส่วนผนังใต้ ฐานเจดีย์ ได้ นาทองคาและของมีค่าต่าง ๆ ที่มี
พุทธศาสนิกชนชาวพม่านามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นาท่านสักการะขอพรจาก
“เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึง่ ชาวพม่าให้ ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้ วยเชื่อว่าอธิ
ฐานสิง่ ใดจะสมความปรารถนา จากนัน้ นาท่ านข้ ามฝั่ งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ
เทพกระซิบ ซึง่ มีนามว่า“อะมาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง
แรงกล้ ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื ้อสัตว์จนเมื่อสิ ้นชีวิตไปกลายเป็ นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กนั มานานแล้ ว ซึ่งการขอพร
เทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นีก้ ันมากเช่ นกันการบูชาเทพ
กระซิบ บูชาด้ วยนา้ นม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ ท่านเดินทางสู่ (วัดที่8) วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี ้
มีพระพุทธรู ปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่ องแบบกษัตริ ย์
เครื่ องทรงเป็ นโลหะด้ านหลังจะเป็ นไม้ สกั แกะสลักทังหมด
้
สลักเป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบมาจากพระพุทธรู ปทรงเครื่ อง

สมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชัน้ นอกจากที่วดั จะมีพระประธานองค์ใหญ่แล้ ว บริ เวณรอบๆ องค์พระประธานก็
จะมีพระพุทธรูปประจาวันเกิด ให้ ผ้ คู นได้ สกั การะโดยการสรงน ้า ประดุจดังสงน ้าพระในวันสงกรานต์และจานวนครัง้ ที่สรงน ้า
ถือตามอายุ เมื่อเดินรอบๆองค์พระงาทัตจีแล้ ว ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีคา
บรรยายเป็ นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษด้ วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนมัสการ (วันที่9) พระลาภมุนี พระพุทธรู ปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha image) ซึ่งเป็ น พระรู ปที่
แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สดุ ของประเทศพม่ า สีขาวสะอาดและไม่มีตาหนิ สูง 37 ฟุต กว้ าง24 ฟุต หนัก 600 ตัน
เป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุที่อญ
ั เชิญมาจากสิงคโปร์ และศรี ลงั กา ยกขึ ้นหันฝ่ าพระ
หัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศตั รูและประทานความเจริ ญรุ่งเรื องนอกจากนี ้ยังมีการนาหินที่ เหลือมาสลักเป็ นพระพุทธ
บาท ซ้ าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริ เวณด้ านหลังพระพุทธรู ปด้ วย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน มิงกาลาดง
เมืองย่างกุ้ง
16.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงย่างกุ้ง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน MYANMAR AIRWAYS INT’L ด้ วยเที่ยวบินที่ 8M331
18.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
รายการท่ องเที่ยวนีอ้ าจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ าทัวร์ และผู้
ประสานงานท้ องถิ่นในครัง้ นัน้ ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ ของท่ านเป็ นสาคัญ
และขึน้ อยู่กับสภาพการณ์ ปัจจุบัน

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
03-04 มิ.ย.61
10-11 มิ.ย.61
17-18 มิ.ย.61
24-25 มิ.ย.61
28-29 มิ.ย.61
01-02 ก.ค.61
08-09 ก.ค.61
15-16 ก.ค.61
22-23 ก.ค.61
29-30 ก.ค.61

ผู้ใหญ่
7,500.7,500.6,666.6,666.6,666.6,666.6,666.6,666.6,666.7,900.-

เด็ก
7,500.7,500.6,666.6,666.6,666.6,666.6,666.6,666.6,666.7,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.-

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชันประหยั
้
ด กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS INT’L (8M)
 ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ระดับ 4 ดาว 1 คืน
 ค่าระวางน ้าหนัก 30 กิโลกรัม
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ที่ระบุไว้ ในรายการ
 อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวติ เนื่องจากอุบตั เิ หตุ จะคุ้มครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของ
จานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์ จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ ว่า **อาหารเป็ นพิษเท่ านัน้ **)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว้ ในรายการ
 ทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้ านอาหาร,หัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย 1,500 บาท / ลูกค้ า 1 ท่ าน
(ชาระที่สนามบินก่ อนเดินทาง)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม
 ค่าทาวีซา่ ในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาชาระเงินเต็มจานวนพร้ อมกับเตรี ยมเอกสารส่งให้ เรียบร้ อย ภายใน 2-3
วัน หลังจากทาการจองแล้ ว (เนื่องจากเป็ นโปรแกรมโปรโมชั่น)
 หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทังหมด
้ (แต่สามารถเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง)

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ
คณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การแจ้ งเข้ า
แจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้ าและออกจาก
ประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ จานวนผู้เดินทาง 10 ท่ านขึน้ ไป ออกเดินทางได้ แน่ นอน ถ้ าจานวนผู้เดินทางต่ากว่ า 8 ท่ าน ทางบริษัทฯ ออก
เดินทาง แต่ จะไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ ปด้ วยแต่ จะมี ไกด์ ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี คอยรับที่
สนามบินพม่ า และ จะคอยบริการทุกท่ าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่ าเป็ นอย่ างดี แต่ ถ้าต่ากว่ า 8 ท่ าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ ออกเดินทางในกรุ๊ ปนัน้ แต่ จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนล่ วงหน้ า 5 วัน ในกรณีนีบ้ ริษัทฯ ยินดีคนื เงินให้ ทงั ้ หมด หรือ
จัดหาคณะทัวร์ อ่ ืนให้ ถ้าต้ องการ

สาคัญที่สุด!!
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 7 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีท่ ผี ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทาง
บริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

