
LEELA MYANMAR IMPERSSIVE 
__ Yangon – Hongsawadi – Inkwan __
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7-10 / 14-17 / 21-24  SEPTEMBER 5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 OCTOBER  



ดื่มด่่ำควำมงดงำมจำกหวัใจแห่งควำมศรทัธำต่อพุทธศำสนำอนัแรงกล้ำ ณ ย่ำงกุง้ ประเทศพม่ำ

06.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคำน์เตอร ์C
พร้อมเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบรษิัทฯ ลีลำวดี ฮอลเิดย์ คอยต้อนรับและอำ่นวยควำมสะดวกแก่ท่ำน

08.00 น.  ออกเดินทำงสู่ เมืองย่ำงกุ้ง ประเทศพม่ำ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 303

09.37 น.  เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติย่ำงกุง้ น่ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเข้ำเมอืง

น่ำทุกทำ่นมุง่หนำ้สู ่เมืองสิเรยีม เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูต่รงจดุบรรจบของแม่น้ำ่หงสำและแมน่้ำ่ยำ่งกุง้



มหาเจดีย์ชเวดากอง

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

น่ำท่ำนเดินทำงสู่ เจดีย์กลำงน้่ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญำ เมือง
ซึ่งเคยเป็นเมืองท่ำของโปรตุเกส ตั้งอยู่ริมแม่น้่ำย่ำงกุ้ง ที่เชื่อมต่อกับ
แม่น้่ำอิระวดี มีเจดีย์ที่ตั้งตระหง่ำนอยู่บนเกำะกลำงน้่ำเป็นที่สักกำระ
ของชำวเมืองสิเรียม ให้ท่ำนได้กรำบสักกำระองค์เจดีย์ ซึ่งเจดีย์แห่งนี้
ขึ้นชื่อในเรื่อง ขอพรด้ำนธุระกิจกำรค้ำ เจริญรุ่งเรือง

เจดีย์กลางน ้า

เชิญท่ำนชม พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดำ
กอง (ชื่อเดิมของเมืองย่ำงกุ้ง) แห่งลุ่มน้่ำอิระวดี มหำเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศพม่ำ บรรจุพระบรมเกศำธำตุทั้งหมด 8 เส้น มีควำมสูงถึง 
326 ฟุต มีทองค่ำโอบหุ้มอยู่เป็นน้่ำหนักถึง 60 ตันยอดฉัตรประดับ
ประดำด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้่ำค่ำ รวมถึงทับทิมขนำดเท่ำไข่ไก่ มหำ
เจดีย์ชเวดำกอง เป็น พระธำตุระจ่ำปีเกิด มะเมีย อีกด้วย ถ้ำใครเกิดปี
มะเมีย อย่ำพลำดกับกำรสักกำระมหำเจดีย์องค์นี้... 



ที่พกั

หรือเทียบเทา่

ค่่ำ บริกำรอำหำรค่่ำ ณ ภัตรำคำรอำหำรพื้นเมอืง



ออกเดินทำงสู่ เมืองหงสำวดี อำณำจักรมอญ
อันรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งมีหงส์ตัวเมียเกำะอยู่บนหลัง
หงส์ตัวผู้ ซึ่งเป็นต่ำนำน และเป็นสัญลักษณ์มำจนถึง
ทุกวันนี้

น่ำสักกำระ เจดีย์ชเวมอรด์อร์ หรือ พระธำตุมุ
เตำ สถำนที่เคำรพบูชำของกษัตริย์มอญ พม่ำ และไทย
ในอดีตกำรสร้ำงคล้ำยกับเจดีย์ชเวดำกองเป็นเจดีย์ท่ี
สูงที่สุดในเมืองหงสำวดี

เมืองหงสาวดี

เช้ำ  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



พระรำชวังกัมโพชธำนี

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

น่ ำท่ ำนชม พร ะร ำชวั งกั ม โพชธำนี  หรื อ 
พระรำชวังบุเรงนอง อดีตเป็นพระรำชวัง ของ
พระเจ้ำบุเรงนองกยอดินนรธำ ซึ่งถูกขุดค้น และ
บู รณปฏิ สั ง ขรณ์ เ มื่ อ ปี  2533  จ ำกซ ำก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท่ำให้สันนิษฐำนได้
ว่ำโบรำณสถำนแห่งนี้เป็นพระรำชวังของพระเจ้ำ
หงสำวดีบุเรงนอง ปัจจุบันกำรขุดค้นยังไม่เสร็จ
สิ้นสมบูรณ์ แต่สำมำรถเห็นได้ถึงบริเวณของ
พระรำชวังที่ดูกว้ำงใหญ่เพียงใด
กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



หลังมื้ออำหำรน่ำท่ำนชม  พระธำตอุินทรแ์ขวน องคเ์จดีย์ขนำดเล็ก ตั้งอยู่บน
ก้อนศิลำใหญสู่ง 5.5 เมตรปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหนำ้ผำอย่ำงหมิน่เหม่ดู
คล้ำยว่ำจะตกลงไปในหุบเหวได้ทกุขณะพระธำตุอินทร์แขวนนีน้บัเปน็ 1ใน 5 มหำบูชำ
สถำนสูงสุดของพุทธศำสนกิชนชำวพม่ำเป็นทีม่ำและแรงบันดำลใจของกวซีีไรส์ ปี 
พุทธศักรำช 2534 มำลำค่ำจนัทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง เจ้ำจันทร์ผมหอม นิรำศ
พระธำตุอินทร์แขวน



ที่พกั

หรือเทียบเทา่

ค่่ำ บริกำรอำหำรค่่ำ 
ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง



เช้ำ : รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั

DAY 3
จำกนั้นน่ำท่ำนไปกรำบไหว้ พระพุทธไสยำสน์ชเวตำเลียว พระนอนที่มีควำมสวยงำยที่สุดและดวงตำสวยที่สุดของ

ประเทศพม่ำ ที่บริเวณพระบำทมีภำพวำดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลำยลักษณ์ธรรมจักรข้ำงละ
องค์ในบริเวณใจกลำงฝ่ำพระบำท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประกำร พระบำทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่ำงกับ
ศิลปะของไทย กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร

จำกนั้นพำท่ำนไปสักกำระ เจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระ 4 ทิศ ปำงมำรวิชัยขนำดใหญ่  
อำยุกว่ำ 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ ได้แก่  สมเด็จพระสมณโคดม
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ หันพระพักตร์ไปทำงทิศเหนือ พระพุทธเจ้ำโกนำคมโน      
หันพระพักตร์ไปทำงทิศใต้  พระพุทธเจ้ำกกุสันโธ หันพระพักตร์ไปทำง       
ทิศตะวันออก พระพุทธเจ้ำมหำกัสสปะ หันพระพักตร์ไป ในทิศตะวันตก 



เมืองย่างกุ้ง

จำกนั้นน่ำทุกท่ำนเดินทำงชม พระนอนตำหวำน หรือ พระ
พุทธไสยำสน์เจ๊ำทัตจี ซึ่งเป็นพระที่มีตำสวยงำมที่สุดในประเทศ
พม่ำ ชมพระบำทที่มีภำพมงคล 108 ประกำรและพระบำทซ้อนกัน
ซึ่งแตกต่ำงกับศิลปะของไทย มีขนำดควำมยำว 55 ฟุต ควำมสูง 
16 ฟุต ทรงใบหน้ำของพระพม่ำ ค่อนข้ำงแตกต่ำงจำกบ้ำนเรำ

น่ำท่ำนสู่ เมืองย่ำงกุ้งเป็นอดีตเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของพม่ำ 
ตั้งอยู่ทำงภำคกลำงของประเทศ โดยย่ำงกุ้งเป็นเมืองที่ค่อนข้ำงมี
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำ
พุทธ รองลงมำได้แก่ศำสนำอิสลำม และศำสนำคริสต์ตำมล่ำดับ 
ถึงแม้ในปัจจุบันย่ำงกุ้งจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ทว่ำก็
ยังเป็นเมืองที่มีบทบำทส่ำคัญต่อกำรพัฒนำและกำรเจริญเติบโต
ของประเทศโดยรวม โดยเฉพำะในเรื่องของกำรท่องเที่ยว 
นอกจำกน้ียังเป็นศูนย์กลำงท่ีส่ำคัญของประเทศในหลำยๆ ด้ำน พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทัตจี



ที่พกั

หรือเทียบเทา่

พระพุทธรูปหินอ่อน
น่ำท่ำนสักกำระ พระหนิอ่อน (เจ๊ำดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ 

แกะสลักจำกหินอ่อนที่มีขนำดใหญ่ท่ีสุดในพม่ำมีน้่ำหนักถึง 60 ตัน 
สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่ำงชำวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่ำเป็น
ช่ำงฝีมือดีท่ีสุดของพม่ำ  



เช้ำ : รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั น่ำท่ำนชม เจดีย์โบตะทำวน์ เป็นหนึ่งในมหำบูชำสถำน

ของชำวมอญและพม่ำ สัมผัสควำมย่ิงใหญ่ของเจดีย์ ซึ่งภำยใน
ทั้งก่ำแพงและพื้น ก็เป็นสีทองอร่ำมทั้งยังเป็นที่ประดิษฐำนพระ
เกศำธำตุ ครอบแก้วใสที่ เห็นชัดเจนหรือจะเป็น พระพุทธรูป
ทองค่ำ องค์สง่ำงำมเดินถัดไปด้ำนหลังเพื่อต่อแถวเข้ำคิว ให้ได้
ขอพร พระเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ที่ชำวพม่ำและชำวไทยมำ
ไหว้พระขอพรและสมหวังทันใจ แต่ว่ำ กำรขอพรก็มีเอกลักษณ์
ไม่เหมือนใคร คือ ให้น่ำเอำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพำะมะพร้ำว
อ่อน กล้วยมำสักกำระจำกนั้นเอำเงินจะเป็นสกุลใดก็ได้ เอำไปใส่
มือเทพทันใจ 2 ใบ เสร็จ
แล้วก็ไหว้ขอพร และดึง
กลับมำ 1 ใบเก็บ ใส่กระเป๋ำ
ไว้ จำกนั้นก็ใหเ้อำหน้ำผำก
ไปแตะที่น้ิวของเทพทันใจเท่ำ
นั้นพรก็จะสมหวัง 

น่ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดบำรม ีใหส้ักกำระพระเกศำของพระพุทธเจ้ำ 
ที่เชื่อว่ำยังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศำธำตุเมื่อน่ำมำวำงบนจำน
แก้วจะสำมำรถเคลื่อนไหวไดอ้ีก วัดนี้ยังได้ชื่อว่ำเป็นทีเ่ก็บองค์พระบรม
สำรีริกธำตุไว้มำกที่สุดด้วยไม่ว่ำจะเป็นของพระโมคำลำ พระสำรีบุตร และ
องค์พระอรหันต์ต่ำง 



หลังจำกน้ันน่ำท่ำนเลือกซื้อสินค้ำที่ สก๊อตมำเก็ต หรือ ตลำด
โบ โจ๊ก (ScottMarket) ซึ่ ง เป็นตลำดใหญ่ที่ สุดของพม่ ำ 
รวบรวมควำมหลำกหลำยของสินค้ำ อำทิ อัญมณี ทับทิม 
ไพลิน หยก ไข่มุก งำนไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งำช้ำงแกะสลัก 
ผ้ำโสร่ง และ ผ้ำต่ำงๆ ส่งตรงจำกเกำหลีและญี่ปุ่น ภำพเขียน
สีน้่ำ และสีน้่ำมันอันงดงำมในรำคำถูก สมควรแก่เวลำ 

ตลาดสก๊อตมาเก็ต

ลีลำวด ีฮอลเิดย์
ลีลำ......ทีเ่ปน็ตวัคณุ

17.30 น.  น่ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติย่ำงกุ้ง 
19.45 น.  น่ำท่ำนเดินทำงกลับ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 306

21.40 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสวุรรณภูมิ โดยสวัสดภิำพ... 



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเด่ียวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลด

42,900.-
41,900.-
40,900.-
39,900.-
25,000.-
8,500.-

40,900.-
39,900.-
38,900.-
37,900.-
25,000.-
8,500.-

41,900.-
40,900.-
39,900.-
38,900.-
25,000.-
8,500.-

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเด่ียว (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

409
399
389
379
250
324

409
399
389
379
250
324

อัตรำค่ำบรกิำร

คะแนนสะสมสำ่หรบัสมำชกิ

**อตัรำคำ่บรกิำรสำ่หรบัจำ่นวนผูเ้ดนิทำง ขั้นต่่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่ำน**
หำกมจีำ่นวนผูเ้ดนิทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มทำ่นละ 3,000.-



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมท่ีพัก 4 คืน (สองท่านต่อหน่ึงห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขกำรชำ่ระเงนิ : ส่ำหรับกำรจอง กรุณำช่ำระมัดจ่ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
ช่ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน

- ช่ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลเิดย์ จ่ำกัด
- ช่ำระโดยเงินสด
- สำมำรถช่ำระค่ำมัดจ่ำผ่ำนทำงเว็บไซด์ได้ www.Leelawadee.holiday
- ช่ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบน่ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ่ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที ่ 639-1-00265-5

“การจ่ายสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิัทฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราค่าบรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา

บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อต๋ัว

เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับ
การออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหม้ากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตาม
อัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


