__ Yangon – Hongsawadi – Inkwan __

LEELA MYANMAR IMPRESSIVE
30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน / 12 – 15 พฤศจิกายน / 27 – 30 พฤศจิกายน /
10 – 13 ธันวาคม / 18 – 21 ธันวาคม 2020

ดื่มด่่าความงดงามจากหัวใจแห่งความศรัทธาต่อพุทธศาสนาอันแรงกล้า ณ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

07.00 น.
ง

08.50 น.
ง

09.40 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3
เคาน์เตอร์ F พร้อมเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ ลีลาวดี ฮอลิเดย์
คอยต้อนรับและอ่านวยความสะดวกแก่ทา่ น
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า โดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์
เที่ยวบินที่ PG 701
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติยา่ งกุง้ น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

น่าท่านมุง่ หน้าสู่ เมืองสิเรียม เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูต่ รงจุดบรรจบของแม่นา้่ หงสาและแม่นา้่ ย่างกุง้

เจดีย์กลางน้า

น่า ท่า นเดิน ทางสู่ เจดีย์ก ลางน้่า หรือ พระเจดีย์ เ ยเลพญา
เมือ งซึ่ง เคยเป็นเมือ งท่า ของโปรตุเกส ตั้ง อยู่ริม แม่น้่า ย่า งกุ้ง ที่
เชื่อมต่อกับแม่น้่าอิระวดี มีเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้่า
เป็นทีส่ กั การะของชาวเมืองสิเรียม ให้ท่านได้กราบสักการะองค์เจดีย์
ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่อง ขอพรด้านธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

มหาเจดีย์ชเวดากอง

เชิญท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดา
กอง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง ) แห่งลุ่มน้่าอิระวดี มหาเจดีย์ที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศพม่า บรรจุพระบรมเกศาธาตุทั้งหมด 8 เส้น มีความ
สูงถึง 326 ฟุต มีทองค่าโอบหุ้มอยู่เป็นน้่าหนักถึง 60 ตันยอดฉัตร
ประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้่าค่า รวมถึงทับทิมขนาดเท่า
ไข่ไก่ มหาเจดีย์ชเวดากอง เป็น พระธาตุระจ่าปีเกิด มะเมีย อีกด้วย
ถ้าใครเกิดปีมะเมีย อย่าพลาดกับการสักการะมหาเจดีย์องค์นี้ ...

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พกั

หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองหงสาวดี
ออกเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี อาณาจักรมอญอัน
รุ่งเรืองในอดีต ซึ่งมีหงส์ตวั เมียเกาะอยู่บนหลังหงส์ตวั ผู้
ซึ่งเป็นต่านาน และเป็นสัญลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้
น่าสักการะ เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือ พระธาตุมเุ ตา
สถานทีเ่ คารพบูชาของกษัตริยม์ อญ พม่า และไทยในอดีต
กาลสร้างคล้ายกับเจดียช์ เวดากองเป็นเจดียท์ ี่สงู ทีส่ ุดใน
เมืองหงสาวดี

พระราชวังกัมโพชธานี
น่ า ท่ า นชม พระราชวั ง กั ม โพชธานี หรื อ
พระราชวังบุเรงนอง อดีตเป็นพระราชวัง ของ
พระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธา ซึ่งถูกขุดค้น และ
บู ร ณะปฏิ สั ง ขรณ์ เ มื่ อ ปี 2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ท่าให้สันนิษฐานได้
ว่าโบราณสถานแห่งนีเ้ ป็นพระราชวังของพระเจ้า
หงสาวดีบเุ รงนอง ปัจจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็จ
สิ้นสมบูรณ์ แต่สามารถเห็นได้ถึงบริเวณของ
พระราชวังที่ดูกว้างใหญ่เพียงใด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังมือ้ อาหารน่าท่านชม พระธาตุอินทร์แขวน องค์เจดียข์ นาดเล็ก ตั้งอยูบ่ น
ก้อนศิลาใหญ่สงู 5.5 เมตรปิดทองทัง้ องค์ซงึ่ ตัง้ อยูบ่ นหน้าผาอย่างหมิน่ เหม่ดู
คล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทกุ ขณะ พระธาตุอนิ ทร์แขวนนีน้ บั เป็น 1ใน 5 มหาบูชา
สถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเป็นทีม่ าและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี
พุทธศักราช 2534 มาลาค่าจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรือ่ ง เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศ
พระธาตุอนิ ทร์แขวน

ค่่า บริการอาหารค่่า
ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

ที่พกั

หรือเทียบเท่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ ัก

DAY 3

จากนัน้ น่าท่านไปกราบไหว้ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุด
ของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณ์
ธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมี
ลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนัน้ พาท่านไปสักการะ เจดีย์ไจ๊ปนุ่ มีพระ 4 ทิศ
ปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ อายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ
ได้แก่ สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าโกนาคมโน,
พระพุทธเจ้ากกุสนั โธ และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ

เมืองย่างกุ้ง
น่าท่านสู่ เมือ งย่างกุ้ง เป็นอดีตเมือ งหลวงที่ใ หญ่ที่สุด
ของพม่า ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ โดยย่างกุ้งเป็น
เมืองทีค่ อ่ นข้างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาได้แก่ศาสนาอิสลาม
และศาสนาคริสต์ตามล่าดับ ถึงแม้ในปัจจุบันย่างกุ้งจะไม่ได้เป็น
เมือ งหลวงของประเทศ แต่ท ว่ า ก็ยั ง เป็น เมือ งที่มีบ ทบาท
ส่าคัญต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศโดยรวม
โดยเฉพาะในเรื่ อ งของการท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ยั ง เป็ น
ศูนย์กลางที่ส่าคัญของประเทศในหลายๆ ด้าน

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
จากนั้น น่าทุกท่านเดินทางชม พระนอนตาหวาน หรือ
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี ซึ่งเป็นพระทีม่ ตี าสวยงามทีส่ ดุ ในพม่า
ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทที่ซ้อนกัน
ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความ
สูง 16 ฟุต ทรงใบหน้าของพระพม่า ค่อ นข้างแตกต่างจาก
บ้านเรา

พระพุทธรูปหินอ่อน
น่าท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในพม่ามี
น้่าหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมือง
มัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างฝีมอื ดีทสี่ ดุ ของพม่า
ค่่า บริการอาหารค่า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

ที่พกั

หรือเทียบเท่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ ัก
น่าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สกั การะพระเกศาของพระพุทธเจ้า
ที่เชื่อว่ายังมีชวี ติ อยูจ่ ริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุเมือ่ น่ามาวางบนจาน
แก้วจะสามารถเคลือ่ นไหวได้อกี วัดนีย้ งั ได้ชื่อว่าเป็นทีเ่ ก็บองค์พระบรม
สารีรกิ ธาตุไว้มากทีส่ ดุ ด้วยไม่วา่ จะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบตุ ร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
และองค์พระอรหันต์ตา่ ง

น่าท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ เป็นหนึ่งในมหาบูชา
สถานของชาวมอญและพม่า สัมผัสความยิง่ ใหญ่ของ
เจดีย์ ซึ่งภายใน ทั้งก่าแพงและพื้น ก็เป็นสีทองอร่าม
ทั้งยังเป็นทีป่ ระดิษฐานพระเกศาธาตุ ครอบแก้วใสทีเ่ ห็น
ชัดเจนหรือจะเป็น พระพุทธรูปทองค่า องค์สง่างาม
เดิ น ถั ด ไปด้ า นหลั ง เพื่ อ ต่ อ แถวเข้ า คิ ว ให้ ไ ด้ ข อพร
พระเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ที่ชาวพม่าและชาวไทยมา
ไหว้พระขอพรและสมหวังทันใจ แต่ว่า การขอพรก็มี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ตลาดสก๊อตมาเก็ต
หลังจากนั้นน่าท่านเลือกซื้อสินค้าที่ สก๊อ ตมาเก็ต หรือ
ตลาดโบโจ๊ก (ScottMarket) ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ
พม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี
ทับ ทิม ไพลิน หยก ไข่ มุก งานไม้สั ก ไม้ห อมแกะสลั ก
งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลี
และญีป่ นุ่ ภาพเขียนสีนา้่ และสีน้่ามันอันงดงามในราคาถูก
สมควรแก่เวลา
อาหารเย็น อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้มีเวลาในการเลือกซื้อ
สินค้าอย่างเต็มที่

น่าท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติยา่ งกุง้
18.20 น. น่าท่านเดินทางกลับ โดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 704
20.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา......ทีเ่ ป็นตัวคุณ

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ผู้ใหญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเี ตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

ลูกค้าปกติ
39,900.37,900.35,900.33,900.5,500.5,700.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
37,900.38,900.35,900.36,900.33,900.34,900.31,900.32,900.5,500.5,500.5,700.5,700.-

**อัตราค่าบริการส่าหรับจ่านวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต่า่ ผู้ใหญ่ 10 ท่าน**
คะแนนสะสมส่าหรับสมาชิก
ประเภทผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยว (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

379
359
339
319
55
322

379
359
339
319
55
322

หมายเหตุ : การใช้คะแนนสาหรับสมาชิก
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตรานีร้ วม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี,
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่รวม
• ค่าทาหนังสือเดินทาง
• ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการช่าระเงิน : ส่าหรับการจอง กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 20,000.- บาท
ช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด
- ช่าระโดยเงินสด
- สามารถช่าระค่ามัดจ่าผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.Leelawadee.holiday
- ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี
บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคาร กสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 639-1-00265-5
“การจ่ายส่วนทีเ่ หลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
การยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมด

หมายเหตุและเงือ่ นไขในการรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา
บนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทั วร์คณะส่วนตัว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่ อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ
• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
• สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับ
การออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นนั้ ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
• บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด
• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตาม
อัธยาศัย
• ตาแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตาแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเทีย่ วพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป
• เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

