กำหนดกำร กรุงเทพฯ–ย่ ำงกุ้ง–พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง–พระนอนตำหวำน–วัดหงำทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบกรุงเทพฯ
(-/กลำงวัน/-)
04.00น.
06.45น.
07.35 น.
จากนั้น

พร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ขำออก ชั้น 3 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบินไลอ้ อนแอร์ ประตู 6
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน SL 200
เดินทางถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลำท้องถิ่นที่เมียนมำร์ ช้ ำกว่ำประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นมัสกำรพระมหำเจดีย์ชเวดำกอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้ำนคู่เมืองประเทศพม่ ำอำยุกว่ ำสองพัน
ห้ ำร้ อยกว่ ำปี เจดีย์ทองแห่ งเมืองดำกอง หรื อตะเกิง ชื่ อเดิมของเมืองย่ ำงกุ้ง มหำเจดีย์ที่ใหญ่ ที่สุดในพม่ ำสถำนที่แห่ ง
นี้มีลำนอธิษฐำน ซึ่งเป็ นจุดที่บุเรงนองมำขอพรก่ อนออกรบท่ ำนสำมำรถนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจำก
องค์ เจดีย์ชเวดำกองณ ลำนอธิษฐำนเพื่อเสริมสร้ ำงบำรมีและสิ ริมงคลได้ นอกจำกนีร้ อบองค์ เจดีย์ยงั มีพระประจำวัน
เกิดประดิษฐำนทั้งแปดทิศ หำกใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนำ้ พระประจำวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวติ พระเจดีย ์
นี้ ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่ อหุ ้มด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบสามตัน
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฐบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
ทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ น
ยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่ งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆ
งานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมิหลังความเป็ นมา

ทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิ ดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสี ยก่ อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ ก็ไ ม่ ข้ ึ น
ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความสามัคคีซ่ ึ งชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆัง
ศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่ ต้องการชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุ ด
ชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไปเช่นสี เหลือง,สี น้ าเงิน,สี ส้ม,สี แดงเป็ นต้น

**ร่ วมทำพิธีนำสวดมนต์ เสริมบำรมี ขอพรแก้ปีชง โดยอำจำรย์ และผู้ที่มีประสบกำรณ์ ในประเทศพม่ ำ **
วันเกิด
สั ตว์สัญลักษณ์

อำทิตย์
ครุ ฑ

จันทร์
เสื อ

อังคำร
พุธ
พุธกลำงคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
สิ งห์
ช้ ำงมีงำ ช้ ำงไม่ มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงสั้ น
คำไหว้พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง
วันทำมิอุตตมะชมพูวระฐำเนสิ งกุตตะเรมะโนลัมเมสั ตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุ วรรณะตันตังธำตุโยธัสสะติทุติยงั โกนำคะมะนังธัมมะกำระนังธำตุโย
ธัสสะติตติยงั กัสสปังพุทธจีวะรังธำตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศำธำตุโยธัสสะติ
อหังวันทำมิตุระโตอหังวันทำมิธำตุโยอหังวันทำมิสัพพะทำอหังวันทำมิสิระสำ
*** อธิษฐำนพร้ อมด้ วยใบไม้ ทแี่ ปลว่ำชัยชนะและควำมสำเร็จ ***

เสำร์
พญำนำค

เทีย่ ง
จากนั้น

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร**เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร**
พระพุทธไสยำสน์ เจำทัตยี หรื อ พระนอนตำหวำนนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สู ง 16ฟุตซึ่ งเป็ น
พระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

จากนั้น

สัก การะ พระพุ ทธรู ปองค์ ใ หญ่ หลวงพ่ อ หงำทัต จี หลวงพ่อที่ สู ง เท่ า ตึ ก 5 ชั้น เป็ นพระพุ ท ธรู ป ปางมารวิชัยที่
แกะสลักจากหิ นอ่อน ทรงเครื่ องแบบกษัตริ ย ์ เครื่ องทรงเป็ นโลหะ ส่ วนเครื่ องประกอบด้า นหลังจะเป็ นไม้สั ก
แกะสลักทั้งหมด และสลักเป็ นลวดลายต่างๆจาลองแบบมาจากพระพุทธรู ปทรงเครื่ องสมัยยะตะนะโบง
นาท่านขอพร นัตโบโบยีหรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์ สิทธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีกำรสั กกำระรู ปปั้ นเทพ
ทันใจ(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่ งใดแล้ วสมตำมควำมปรำรถนำ ให้ เอำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพำะมะพร้ ำวอ่ อน กล้ วยหรื อ
ผลไม้ อื่นๆมำสั กกำระ นัตโบโบยี จะชอบมำก จำกนั้นก็ให้ เอำเงินจะเป็ นดอลล่ ำ บำทหรื อจ๊ ำดก็ได้ (แต่ แนะนำให้ เอำ
เงินบำทดีกว่ ำเพรำะเรำเป็ นคนไทย)แล้ วเอำไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึกกลับมำ 1ใบ เอำมำเก็บ
รักษำไว้จำกนั้นก็เอำหน้ ำผำกไปแตะกับนิว้ ชี้ของนัตโบโบยีแค่ นีท้ ่ำนก็จะสมตำมควำมปรำรถนำทีข่ อไว้

จากนั้น

19.00 น.
20.55 น.

น าท่ า นข้ า มฝั่ ง ไปอี ก ฟากหนึ่ งของถนนเพื่ อ
สักการะเทพกระซิบซึ่ งมีนามว่า“อะมำดอว์ เมี๊ยะ”
ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิ ดาของพญานาค ที่
เกิ ดศรั ทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล
ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต
ชาวพม่ า เคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว กำรขอ
พรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบำๆ ห้ ำมคนอื่นได้
ยิน ชำวพม่ ำ นิ ย มขอพรจำกเทพองค์ นี้กั น มำก
เช่ นกั น กำรบู ช ำเทพกระซิ บ บู ช ำด้ ว ยน้ ำ นม
ข้ ำวตอก ดอกไม้ และผลไม้
สมควรเวลาเดินสู่ สนำมบินนำนำชำติมิงกำลำดง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่ วบินที่ SL 207
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

........................................................................................................
อัตรำค่ ำบริกำรและเงื่อนไขรำยกำรท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทำง

11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
8 ม.ค.62
15 ม.ค.62
22 ม.ค.62
29 ม.ค.62
12 ก.พ.62
26 ก.พ.62
5 มี.ค.62
12 มี.ค.62

กลับจำกเดินทำง สำยกำรบิน จำนวน

11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
8 ม.ค.62
15 ม.ค.62
22 ม.ค.62
29 ม.ค.62
12 ก.พ.62
26 ก.พ.62
5 มี.ค.62
12 มี.ค.62

SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

รำคำต่ อท่ ำน/ไม่ มรี ำคำเด็ก
4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.4,999.-

19 มี.ค.62
26 มี.ค.62

19 มี.ค.62
26 มี.ค.62

SL
SL

31
31

4,999.4,999.-

อัตรำค่ ำบริกำรรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนำจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ ำเปลีย่ นแปลงตั๋ว
อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในกำรสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์ )
ค่ ำเข้ ำชมสถำนทีต่ ำมรำยกำรระบุ
ค่ ำระวำงนำ้ หนักกระเป๋ำไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ำรถโค้ ชรับ-ส่ งสถำนที่ท่องเทีย่ วตำมรำยกำรระบุ
ค่ ำไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ ำทัวร์ นำเทีย่ วตำมรำยกำร
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็ นไปเงื่อนไขตำมกรมธรรม์ )
ภำษีนำ้ มันและภำษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิ์เก็บเพิม่ หำกสำยกำรบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทำง)

อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวม
ภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%และภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7%
ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงไทย และค่ ำธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพำสปอร์ ตต่ ำงชำติ
ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่ำน
ค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนตัว อำทิ อำหำรและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสำร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบำร์ , ซักรีด ทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้
ในรำยกำร
ค่ ำใช้ จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ ำช้ ำของสำยกำรบิน, อุบัติภัยทำงธรรมชำติ, กำรประท้ วง, กำรจลำจล ,กำรนัดหยุดงำน, กำรถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ ำเมือง จำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองและเจ้ ำหน้ ำที่กรมแรงงำนทั้งที่เมืองไทย และต่ ำงประเทศซึ่ ง
อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ
ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 500 บำท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ ำน(บังคับตำมระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ตำมสิ นนำ้ ใจของทุกท่ ำนค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนี้รัฐบำลไทยและเมียนมำร์ ได้ ลงนำมควำมตกลง ยกเว้ นกำรตรวจลงตรำผู้ถือหนั งสื อเดินทำงธรรมดำ ผ่ ำนท่ ำ
อำกำศยำนนำนำชำติ และจะมีสิทธิ์พำนักในดินแดนของอีกฝ่ ำยหนึ่ง เป็ นระยะเวลำไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่
วันที่ 11 สิ งหำคม 2558 ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมำยื่นวีซ่ำปกติอีก ทำงทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ ำวีซ่ำเพิ่มอีก
ท่ำนละ 1,000 บำท **

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่งและกำรยกเลิกทัวร์
กำรจองทัวร์ :
• กรุ ณำจองทัวร์ ล่วงหน้ ำ ก่ อนกำรเดินทำง พร้ อมชำระเต็มจำนวนเนื่ องจำกเป็ นรำคำพิเศษ มิฉะนั้นถือว่ ำท่ ำนยกเลิกกำร
เดินทำงโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
• ยกเลิกกำรเดินทำงก่ อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ำมัดจำให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกำล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกกำรเดินทำง 15-30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ ำทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์กำรคืนเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะทำกำรเลื่อนกำร
เดินทำงของท่ ำนไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยที่ไม่ สำมำรถยกเลิกหรื อเลื่อนกำรเดินทำงได้ ตำมควำม
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ ำเพียง 7 วันทำกำร ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ ครบตำม
จำนวนที่บริ ษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่ ำนขึน้ ไป)เนื่ องจำกเกิดควำมเสี ยหำยต่ อทำงบริ ษัทฯและผู้เดินทำงอื่นที่เดินทำงในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนำไปชำระค่ ำเสี ยหำยต่ ำงๆทีเ่ กิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
• คณะผู้เดินทำงจำนวน 10 ท่ ำนขึน้ ไปจึงออกเดินทำงในกรณีที่มีผ้ ูเดินทำงไม่ ถึง 10 ท่ ำนไม่ มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยร่ วมเดินทำง
ไปด้ วยโดยทำงบริษัทจะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบล่วงหน้ ำ 7 วันก่อนกำรเดินทำง
• กรณีที่ท่ำนต้ องออกตั๋วภำยใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน ,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณำสอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ทุกครั้ งก่ อนทำกำรออก
ตั๋ว เนื่ องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำทำงบริ ษัทฯจะไม่
รั บผิดชอบใดๆในกรณีถ้ำท่ ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบและหำกไฟล์ ทบินมีกำรปรั บเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ ำ
ท่ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร(เล่ มน้ำเงิน)เดินทำงเพื่อกำรท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ ำ–ออก
ประเทศใดๆก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ ำทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รำยละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อำจแก้ ไขได้

➢ เที่ยวบิน รำคำ และรำยกำรท่ องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทำง
เป็ นสำคัญ
➢ หนังสื อเดินทำงต้ องมีอำยุกำรใช้ งำนเหลือไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดื อน และบริ ษัทฯ รั บเฉพำะผู้มีจุดประสงค์ เดินทำงเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ ำนั้น (หนังสื อเดินทำงต้ องมีอำยุเหลือใช้ งำนไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือน บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่ ถึงและไม่ สำมำรถ
เดินทำงได้ )
➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดควำมล่ ำช้ ำของสำยกำรบิน, สำยกำรบินยกเลิกบิน, กำรประท้ วง, กำรนัด
หยุดงำน,กำรก่ อจลำจล หรื อกรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ ำหรื อออกเมื องจำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมือง หรื อเจ้ ำหน้ ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ ำงประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อควำมรั บผิดชอบของบริ ษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (ซึ่ งลูกค้ ำ
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอำจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม)
➢ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หำกผู้เดินทำงประสบเหตุ สภำวะฉุ ก เฉิ นจำกโรคประจ ำตัว ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจำก
อุ บั ติ เ หตุ ใ นรำยกำรท่ อ งเที่ ย ว (ซึ่ ง ลู ก ค้ ำ จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื่ อ นไขนี้ ใ นกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย ซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ควำม
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ ำนใช้ บริ กำรของทำงบริ ษัทฯ ไม่ ครบ อำทิ ไม่ เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ ทำน
อำหำรบำงมื้อ, เพรำะค่ ำใช้ จ่ำยทุกอย่ ำงทำงบริ ษัทฯ ได้ ชำระค่ ำใช้ จ่ำยให้ ตัวแทนต่ ำงประเทศแบบเหมำจ่ ำยขำด ก่ อนเดินทำง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นกำรชำระเหมำขำด
➢ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิด ชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจำกควำม
ประมำทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋ำเกิดสู ญหำยหรื อชำรุ ดจำกสำยกำรบิน
➢ กรณีที่กำรตรวจคนเข้ ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ ำงประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทำงออกหรื อเข้ ำประเทศที่ระบุไว้ ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ ำบริกำรไม่ ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีทที่ ่ำนไม่ เดินทำงพร้ อมคณะไม่ สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สำมำรถเปลี่ยน
ชื่ อได้ หำกมีกำรปรั บรำคำบัตรโดยสำรสู งขึน้ ตำมอัตรำค่ ำน้ำมันหรื อค่ ำเงินแลกเปลี่ยน ทำงบริษัท สงวนสิ ทธิ์ปรับรำคำตั๋ว
ดังกล่ำว
➢ เมื่อท่ ำนตกลงชำระเงินไม่ ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วนผ่ ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ
จะถือว่ ำท่ ำนได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ ำง ๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้ำงต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำหรื อค่ ำทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ ของท่ ำนเอง**

