
 

พมา่ 1 วนั ไหวพ้ระ 5 วดั 
โดยสายการบนิ NOK AIR (DD) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 - มนีาคม 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ไหวข้อพรพระมหาเจดยีช์เวดากอง 1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์

ขอพรเทพทนัใจ เทพกระซบิ สกัการะเจดยีโ์บตาทาวน ์

นมสัการพระพุทธไสยาสนเ์จา้ทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน 

นมสัการพระหงา่ทตัจพีระพุทธรูปเครือ่งทรงกษตัรยิ ์

ไหวข้อพรพระเกศาธาตุวดับารมพีรอ้มรบัพระธาตุกลบัไปบูชาฟร!ี! 

เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิง..ตลาดสกอ๊ต ชมชา้งเผอืก 

พเิศษ !! อิม่อรอ่ยกบั HOTPOT CITY ชาบูไมอ่ ัน้+น า้ดืม่+ผา้เย็น 



 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 

กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋

เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 

ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการ

ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 

ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่

คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง ขออภยัใน

ความไมส่ะดวก  

ก าหนดการ  สนามบนิดอนเมอืง-ยา่งกุง้-เจดยีช์เวดากอง-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพ

กระซบิ-วดับารม-ีพระนอนตาหวาน-พระหงา่ทตัจ-ีตลาดสกอ๊ต-เขา้ชมชา้งเผอืก-

สนามบนิดอนเมอืง   

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ประตู 6 ช ัน้3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายบนินกแอร ์(DD) พรอ้มพบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.15 น. เดินทางถึง สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคู่เมอืงพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนิน

เขาเชยีงกตุระ เมอืงย่างกุง้ เชือ่กันวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้

จ า  นวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสุด

มีเพชรเม็ดใหญ่อยู่  72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั ้งผู ค้นชาวพม่าและ

ชาวต่างชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาด

สาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มี

จ านวนมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่ทีธ่นาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ี่

งดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

(สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอ

พรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองค์

เจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนีร้อบ

องคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนั

ไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

 

 

จากนั้นเดนิทางสู่ พระเจดยีโ์บตาทาวน  ์ซึง่เป็นเจดีย์ที่สรา้งขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุ

ก่อนทีน่ าไปบรรจุในพระเจดยีช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตุได ้ถูกอัญเชญิขึน้จากเรือ ได ้

น ามาประดษิฐานไวท้ี่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ไดถู้ก ท าลายใน

ระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดร้ับการปฏสัิงขรณ์ขึน้มาใหม่ โดยมคีวามแตกตา่งกับ

พระเจดีย์ทั่วไ  ปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดีย์มีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไป

ภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตไุวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็น

ไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดน้ าทองค าและของมคีา่ตา่ง ๆ ทีม่พุีทธศาสนกิชนชาว

พม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” 

(นตัโบโบย)ี ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชือ่ว่าอธฐิาน

สิง่ใดจะสมความปรารถนา  

จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิ ซึง่มีนามว่า 

“อะมาดอวเ์มีย๊ะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาว

พม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ 

หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพ

กระซบิ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษบุฟเฟ่!! HOTPOT CITY 

น าท่านสู ่วดับารม ีเพือ่สักการะบชูา พระเกศาของของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยู่

จรงิ ดว้ยองคพ์ระธาต ุนัน้เมือ่น ามาวางบนจานแกว้แลว้จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัด

นี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตุไวม้ากทีสุ่ดดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคา

ลา พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่งๆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอืพระนอนตาหวานซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามที ่สดุ  มขีน

ตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับศลิปะ

ของไทยที่ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาว

ขององค ์70 เมตร 

จากนัน้น าทุกท่านนมัสการ พระหงา่ทตัจ ีพระพุธรูปองคใ์หญ่ แปลวา่ หลวงพ่อทีสู่งเท่า

ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที่แกะสลักจากหนิอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ์  

เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลังจะเป็นไมสั้กแกะสลักทัง้หมด และ

สลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง 

(สมัยมัณฑเลย)์ 

เราจะน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่า มสีนิคา้ของทีร่ะลกึ

มากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไข่มุก เครื่องเงนิ เครื่องหวาย งานฝีมอื เชน่ 

ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสร่ง จากนัน้น าท่านสู ่ 

เมื่อเราชอ้ปป้ิงจุใจแลว้แลว้น าท่านสู่ ปางช้างเผือก (Royal White Elephant 

Garden) ซึง่เป็นสถานทีเ่ลีย้งดูชา้งจะมชีา้งเผือก ซึง่ถอืว่าเป็นสัตวม์งคลและแสดงถงึ

บุญบารมขีองผูค้รองนครนัน้ๆ และชา้งเป็นสัตวค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวไทยและชาวพม่า ที่

หาชมไดย้ากในปัจจุบันนี้ โดยปางชา้งเผือกแห่งนี้มชีา้งเผือกอยู่ 3 ชา้ง ตามความเชือ่

ของคนสมัยก่อนเชือ่ว่า ขนหางของชา้งเผือกถอืว่าเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ที่

สามารถป้องกันคุณไสย เสนียดจัญไร แก่ผูท้ี่ครอบครองได ้จึงนิยมน ามาท าเป็น

เครือ่งประดับ เชน่ แหวน ก าไรขอ้มอื เพือ่ใสไ่วต้ดิตัว   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่ สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงย่างกุง้  

ค า่   อสิระอาหารค า่ ในสนามบนิ 

21.00 น. ออกเดนิทางจาก กรุงย่างกุง้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK AIR ดว้ยเทีย่วบนิ

ที ่DD4239 

22.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

*** ขอความกรุณาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง 

เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ีทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ 

(ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น (ไมม่รีาคาเด็ก) 

01 พฤศจกิายน 62 2,999.- 

02 พฤศจกิายน 62 3,499.- 

03 พฤศจกิายน 62 3,499.- 

08 พฤศจกิายน 62 2,999.- 

15 พฤศจกิายน 62 2,999.- 

16 พฤศจกิายน 62 3,499.- 

17 พฤศจกิายน 62 3,499.- 

22 พฤศจกิายน 62 3,499.- 

23 พฤศจกิายน 62 3,499.- 

29 พฤศจกิายน 62 2,999.- 

30 พฤศจกิายน 62 3,499.- 

13 ธนัวาคม 62 2,999.- 

20 ธนัวาคม 62 2,999.- 

17 มกราคม 63 2,999.- 

24 มกราคม 63 2,999.- 

31 มกราคม 63 2,999.- 

07 กุมภาพนัธ ์63 2,999.- 

14 กุมภาพนัธ ์63 2,999.- 

 21 กุมภาพนัธ ์63 2,999.- 

28 กุมภาพนัธ ์63 2,999.- 

06 มนีาคม 63 2,999.- 

13 มนีาคม 63 2,999.- 

20 มนีาคม 63 2,999.- 



 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK AIR 

(DD) 

✓ คา่ภาษีสนามบนิพม่า และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

✓ คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

✓ อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

✓ ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อา

ประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ 

**อาหารเป็นพษิเทา่น ัน้**) 

อตัรานีไ้มร่วม 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

× คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

× คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. ตอ่ 1 ใบ 

× คา่บรกิารและคา่ใชจ่้ายสว่นตัวทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ 

× ทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร,หวัหน้าทวัร์จาก

เมอืงไทย 2,000 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัว หรอื คา่ใชจ่้ายอืน่ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

× คา่ท าวซีา่ในกรณีเร่งดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  

× คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

× คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

❖ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาช าระเงนิเต็มจ านวนพรอ้มกับเตรยีม

เอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ (เนื่องจากเป็นโปรแกรม

โปรโมช ัน่) 

❖ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ี

ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

❖ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิท ัง้หมด 

 



 

หมายเหตุ 

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสัิยจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการ

จลาจล ตา่งๆ  

➢ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ 

หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

➢ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง

กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

➢ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั ้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

➢ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศ

ไทยและพม่า 

➢ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบ

เรือ่งเอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบใน

กรณี ที ่ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

➢ ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่

กว่า 8 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไม่มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแต่

จะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุก

ทา่น ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศพม่าเป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต ่ากว่า 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวน

สทิธไิม่ออกเดนิทางในกรุ๊ปน ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดี

คนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 

ส าคญัทีสุ่ด!! 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 7 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง และมหีนา้ทีเ่หลอืไว้

ประทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่

ทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋

ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี 

 

 

 

  


