
 

 

รหัสทัวร PVC1903513 
ทัวรพมา ไหวพระ 7 วัด 1 วัน (FD) 
ยางกุง   เจดียชเวดากอง   เจดียโบตาทาวน   เทพทันใจ   เทพกระซิบ 
ตลาดสกอต   พระพุทธรูปเจาทัตจ ี  วัดบารมี   พระพุทธรูปงาทัตจี 
วัดเอ็งดอยา   พระหินออน 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง  มีนาคม-สิงหาคม 2563 
ราคาเพียงทานละ 3,499 บาท 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม ** 
ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขบัรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
1,500 บาท / ลูกทัวร 1 ทาน / ทริป(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 

 

 
 
รายละเอียดการเดนิทาง 
04.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 3 ประต ู1  

เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย (AIR ASIA) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง  

07.30 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินที ่FD251 

 
08.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง นําทานผานการตรวจคนเขาเมืองและดาน

ศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

โปรแกรม ดอนเมือง-ยา่งกุง้-เจดียช์เวดากอง-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-
พระพุทธรูปเจา๊ทตัจ-ีพระพุทธรูปหงาทตัจ-ีวดับารมี-วดัเอ็งดอยา-พระหินอ่อน-สนามบิน 



 

 

 
 

นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง 
(ช่ือเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ
กวาสองพันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 
ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชร
พลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระ
เจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก 
บริเวณทางขึ้นทั้ ง ส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเครื่องไมหลังคาทรงปราสาท
ปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให
ประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียช
เวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้ง
มวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองค



 

 

เจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทาน
จะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่
สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออก
รบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ 
ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระ
ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ํา
พระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

บทสวดมนตบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ 
ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมี

งา ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น พญานาค 

 
นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่
พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิด
ของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม
ธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษา



 

 

บาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับ
ดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  
นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย 
นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพมา 
โดยเทพที่จะถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน มักจะเปนคนที่เคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนา
ประทบัใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความ
หวงใยในภาระหนาที่บานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบื้องหลัง ทําใหไมอาจไปเกิด
ใหมได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ เชน 
พระเจดียองคสําคัญ 

 
วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากน้ันก็ใหเอา
เงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว
ขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับ
น้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว  
คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป�ะโป�ะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง 
เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง 
วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
นําทานขามฝم�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึง่มีนามวา  “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานาน
กลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รกัษา
ศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซึง่ชาวพมาเคารพกราบไหวกัน



 

 

มานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซบิเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การ
บูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สลัดกุงมังกร+เปด
ปกก่ิง 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง นําทานสู ตลาดสกอต ใหทานอิสระชอป
ปم�ง ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปน
อาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายใน
ตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมา
ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปน
ตน (หากซื้อส้ินคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจาก
จะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวัน
จันทร และชวงเทศกาลสงกรานต)  

 
นําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับ
ศิลปะของพมา มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลัก
จากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลัง



 

 

จะเปนไม สักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความงดงามเปนอยาง
มาก 
สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธ
ไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความสูงถึง 
6 ชั้น ยาวกวา 70 เมตร ใช โครง
เหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 
6 ชั้น สรางขึ้นเมื่อป  1907 ถูกยก
ยองใหเปนพระนอนที่มีขนาดใหญ
และงดงามที่ สุดในพมา ดวยพระ
พักตรที่งดงามเปم�อนยิ้ม ดวงตาทํา
จากลูกแกวที่ส่ังผลิตจากตางประเทศ 
ทาขอบตาดวยสีฟ�าและมีขนตาหนายาวทําใหดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีก
ช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ�าพระ
บาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขาร
โลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณีแวววาว 
ถือเปนพุทธศิลป�ที่มีความงดงามทรงคุณคา จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดบารมี เพื่อ
ไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา ที่เช่ือวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระ
เกศาธาตุนั้นเมื่อนํามาวางบนจานแกวจะสามารถเคลื่อนไหวได อีกทั้งวัดน้ียังไดถือวา
เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุไวมากที่สุดดวย อาทิเชน 
พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ เปนตน พรอมทั้งรับพระธาตุนํามาบูชาเพ่ือความเปนสิริ
มงคล นําทานเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา วัดแหงน้ีทีช่ือเสียงอยางมาก ในการขอพร 
เกี่ยวกับเร่ืองอสังหาริมทรัพย เชน ใครที่ตองการ ซื้อ-ขาย บาน, ที่ดิน หรือลงทุนทํา
ธุรกิจ ก็มักจะเดินทางมาขอพรที่วัดแหงน้ีเปนจํานวนมาก จากนั้นนําทานนมัสการ 
พระหินออน  พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินออนทั้งกอนที่ใหญที่สุดในประเทศพมา 
พระหินออนสรางในสมัยนายพลตานฉวยโดยมีการขุดพบหินออนกอนใหญที่สุดที่ยะ



 

 

ไข จึงไดมีการแกะสลักโดยชางฝมือชาวเมืองมัณฑะเลย เปนพระพุทธรูปประทับน่ัง
พระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถยกขึ้นหันฝ�าพระหัตถออกจากองค 
หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง ประดิษฐานในหองกระจกติดแอร
รักษาอุณหภูมิเน่ืองจากหินออนเมื่อโดนความรอนอาจทําใหเกิดรอยราวได ไดเวลาอัน
สมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย  

21.40 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD258 
23.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจในการเดินทาง 

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

วันเดินทาง และ อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาตอทาน / ไมมีราคาเดก็ 

04 มี.ค. / 18 มี.ค. / 25 มี.ค. 63 3,499 บาท 
30 เม.ย. 63 3,499 บาท 

20 พ.ค. / 27 พ.ค. 62 3,499 บาท 
04 มิ.ย. / 10 มิ.ย. / 17 มิ.ย. 63 
18 มิ.ย. / 24 มิ.ย. / 25 มิ.ย. 63 3,499 บาท 

01 ก.ค. / 02 ก.ค. / 08 ก.ค. 63 
09 ก.ค. / 15 ก.ค. / 16 ก.ค. 63 
22 ก.ค. / 23 ก.ค. / 29 ก.ค. 63 

30 ก.ค. 63 

3,499 บาท 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ � เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหน้าที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่น้อยกวา่ � หน้า 

** กรณี ถือหนังสอืเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 



 

 

05 ส.ค. / 06 ส.ค. / 12 ส.ค. 63 
13 ส.ค. / 19 ส.ค. / 20 ส.ค. 63 

26 ส.ค. / 27 ส.ค. 63 
3,499 บาท 

 
อัตรานีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินที่น่ังปกติ ไป-กลับ ดอนเมือง – ยางกุง – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอร
เอเชีย (FD) 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน**) 

อัตราน้ีไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น / หัวหนาทัวร / คนขับรถ 1,500 บาท / ผูเดินทาง 1 ทาน  

(ชําระที่สนามบินกอนเดินทาง) 



 

 

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เง่ือนไขการจองทัวร 

 รายการทัวรนี้ขอสงวนสิทธ์ิในการ ชําระคาทัวรยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดทํา
การจอง มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 
กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือให
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

 

หมายเหตุ  
**สําคัญควรศึกษากอนทําการจองทัวร** 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ



 

 

บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสาร
ตองรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ 
ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและ
ออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้น คาเสียความรูสึก หรืออ่ืนๆใดก็ตาม ใน
กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไมไดเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทาง
บริษทั 

 ขอสงวนสิทธ์ิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ตํ่ากวา 15 ทานขอ
สงวนสิทธ์ิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน และยินดีคืนเงินเต็มจํานวนในกรณีกรุปไมออก
เดินทางเทาน้ัน 

 ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ  
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินคา่ตั �วดงักลา่ว  
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


