
#15780 ทัวรพมา ยางกุง 1 วัน พระมหาเจดียชเวดากอง ขอ
พรเทพทันใจ บิน FD
ทัวรพมา ยางกุง พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน พระพุทธรูป
องคใหญ หลวงพอหงาทัตจี ชอปปงตลาดสกอต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - เจดียชเวดากอง - พระพุทธไสยาสนเจาทัต
ยี - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ) - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) -
ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 เม.ย. 63 - 21 เม.ย.
63

฿4,900 ฿4,900 ฿4,900 ฿0

23 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 ฿4,900 ฿4,900 ฿4,900 ฿0

20 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 ฿4,900 ฿4,900 ฿4,900 ฿0



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - พระมหา
เจดียชเวดากอง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เทพทันใจ (นัตโบ
โบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) - ตลาดโบโออองซาน (ตลาด
สกอต) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเตอร 1-2 สายการบินแอรเอเชีย ประตู 1-2 โดย
สายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

07.15 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน FD251

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง (เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เป็นท่ีเรียบรอย และรับกระเปา

นําทานเดินทางสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เป็นเจดีย
ทองคําท่ีงดงาม ตั้งเดนเป็นสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีทองคําโอบหุมอยูน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคํา
แทตีเป็นแผนปิดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวา
ทองคําท่ีเก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก

รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เป็นพระธาตุประจําปี
เกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร)

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (Chaut Htet Gyi Pagoda) นมัสการพระพุทธรูปนอน
ท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

จากนั้นสักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี (Nga Htet Gyi Pagoda) หลวงพอท่ีสูงเทาตึก 5 ชั้น เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเป็นโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเป็น
ไมสักแกะสลักท้ังหมด และสลักเป็นลวดลายตางๆจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง

นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ (Bothahtaung Pagoda) เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทยวิธีการสัก
การะรูปป้ันเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือ
ผลไมอ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาทหรือจาดก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวา
เพราะเราเป็นคนไทย) แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอา
หนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว

นําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสักการะเทพกระซิบซ่ึงมีนามวา “อะมาดอวเมีย๊ะ” ตามตํานานกลาววา นางเป็น
ธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาว
พมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองค
น้ีกันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม

นําทานเท่ียวชม ตลาดโบโจก อองซาน (BogyokeAung San) หรือตลาดสกอต (Scot Market) เป็นตลาดเกาแกของชาว
พมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาท่ีจําหนายใน
ตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผา
ทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เป็นตน (หากซ้ือสิ้นคาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะ
ตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)

หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะปิดทุกวันจันทร

ค่ํา

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง

่ ่



19.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD258

21.10 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

เจดียชเวดากอง

 เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น
ทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

เจดียน้ีตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดีย
ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

 บาย

สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี
ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็นเทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ี
ตั้งใจไว



 หมายเหตุ หากซ้ือสิ้นคาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ

ตลาดสกอตจะปิดทุกวันจันทร

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อนั้น เวลาท่ีจะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น
ทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน(ผูใหญ)โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวง

หนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง,
การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไ์มคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีได
ระบุไวแลวท้ังหมด

8. บริษัทขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

การชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 3,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด

2. สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวนสิทธิใ์น
การบอกยกเลิกการเดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางท่ี
สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการไป–กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได)

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา

5. คารถรับ–สง และนําเท่ียวตามรายการ

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทไดทําไว )

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

2. คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป ตอ 1 ทาน

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี)

4.  น้ําหนักกระเปาสัมภาระสายการบิน Air Asia

5.  คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว
3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็นผู
ดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา–ออก
ดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

6. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเป็นผูชําระดวยตนเอง)



วีซา
พาสสปอรตจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
ราคาทัวรน้ียังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป ตอ 1 ทาน

ตลาดสกอตจะปิดทุกวันจันทร

รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวง
เทศกาล เป็นตน  ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับลูกคาเป็นสําคัญ

สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกท่ีน่ังและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาท่ีมีความประสงคตองการน่ังแถวหนาและน่ังติดกัน
หรือเลือกท่ีน่ังได เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันใน
คณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน  

ในกรณีตองการล็อกท่ีน่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกท่ีน่ังไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว

ตองการล็อคท่ีน่ังแถวหนา Hot Seat
แถวท่ี 1 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน

แถวท่ี 2-5 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน

แถวท่ี 6-8 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 300 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 600 บาท/ทาน

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจอง **

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

 และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทา
งบริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น


