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เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์-เมืองพุกาม
ชมอาคารไม้สกั ทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจติ ร
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (พระราชวังสุดท้ายของกษัตริยพ์ ม่า)
ชมทัศนัยภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่ MANDALAY HILLS
ชมสะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สกั และยาวที่สุดในโลก
ชมวัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่ “เพชรน้ าเอกของพุทธศิลป์
สกุลช่างพุกาม”
 สักการะ เจดียช์ เวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 ร่วมพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1
ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
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วันแรก
11.00 น.

14.00 น.
15.35 น.

เย็น
วันที่สอง
06.00 น.
07.00 น.

กรุ ง เทพฯ-มั ณ ฑ ะเลย์ -พระราชวั ง มั ณ ฑะเลย์ -วิ ห ารชเวนั น ดอร์ -ชมวิ ว ยอด
เขามัณฑะเลย์
(-/-/D)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6
เคาว์เตอร์ N สายการบิ น MYANMAR AIRWAY (8M) เจ้า หน้ า ที่ ค อยต้อ นรับ และ
อานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
บินลัดฟ้ า สู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เที่ยวบินที่
8M338 ***บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง***
ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)
หลัง ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งน าท่ า นเดิ น ทางสู่ ตัว เมื อ ง จากนั้ น น าท่ า นชม
วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สกั ทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้ เคย
เป็ นพระตาหนั กที่ ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้ นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าที บอ
(กษั ตริ ย์อ งค์สุ ด ท้า ยของพม่ า ) ได้รื้ อมาถวายวัด ภายในอาคารยัง ตกแต่ งด้ว ยไม้
แกะสลักเล่าเรื่ อ งมหาชาดก 10 ชาติ ที่ ยงั คงความสมบู รณ์ ม ากที่ สุ ด นาท่ า นชม
พระราชวังมัณ ฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็ นอาคารไม้ตกแต่ง ด้วยปูนปั้ นมี
ระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ ทางการพม่า
ได้ก่อสร้างขึ้ นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้ นเมื่อย้ายราช
ธานี มาจากอมรปุระ เป็ นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวัง
เป็ นหมู่ อ าคารไม้แ ละตึ ก ประกอบด้ว ยท้อ งพระโรงพระที่ นั่ง และต าหนั ก ต่ า งๆ
ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบนั ทางการพม่าได้จาลองขึ้ นใหม่
อี ก ครั้ ง บนฐานเดิ ม น าท่ า นชมทั ศ นี ยภาพของเมื อ งหลวงเก่ า ของพม่ า ที่ ภู
เขามัณฑะเลย์
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
นาขณะเข้าสูท่ ี่พกั SHWEPHYR HOTEL, SHWEHTEE HOTEL หรือเทียบเท่า
มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดียท์ ี่เจดียช์ เวสันดอร์
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่ สุดในโลก ตัวสะพานนี้
ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ จากนั้นนาท่าน
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งพุ ก าม โดยรถโค้ฃ ปรับ อากาศ (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 4
ชัว่ โมง) ท่านจะได้ชมวิวตลอดสองข้างทางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ
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เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชมเจดียช์ เวสันดอร์ เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและยัง
มีรูปปั้ นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูต้งั อยูบ่ ริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบ
ฮินดูว่าเจดียก์ าเนชา จากบริเวณนี้ ท่ านสามารถมองเห็นพระอาทิ ตย์ตกลับขอบฟ้ า
และเจดียน์ ้อยใหญ่ ที่ต้งั อยูร่ ายรอบจนได้สมญานามว่า “ป่ าทะเลเจดีย”์ ให้ท่านเก็บ
ภาพประทับใจตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-เจดียช์ เวสิกอง-มัณฑะเลย์ (B/L/D)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น น าท่ านเที่ ยวชม ตลาดยองอู YONG U MARKET เป็ นตลาดใหญ่ ของเมื อ ง
พุกาม ที่ขายสินค้าทุกชนิ ด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวปลา อาหาร ผักสด เสื้ อผ้า
ของที่ระลึกพื้ นเมือง เหมาะสาหรับเดินชมเลือกซื้ อของฝาก โดยเฉพาะเครื่องเขินของ
เมืองพุกาม ถือว่าเป็ นหนึ่ งเพราะฝี มือที่ ประณี ตและการออกแบบที่สวยงาม จากนั้ น
นาท่ านชม วัดอานันดา เป็ นมหาวิหารขนาดใหญ่ ที่ขึ้นชื่อได้รับ การยกย่องว่าเป็ น
“เพชรน้ าเอกของพุทธศิลป์ สกุลช่างพุกาม” เป็ นที่รูจ้ กั เหนื อวิหารทั้งหลาย สร้างโดย
พระเจ้าจานสิตา เมื่อก่อนยอดพระเจดียย์ งั เป็ นสีขาวเหมือนกับพระเจดียอ์ งคือื่นๆของ
พุ ก าม แต่ รัฐบาลพม่ าได้ม าทาสี ท องทั บ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2533 เพื่ อ สมโภชการสร้า ง
อานั นทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตกชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วดั นี้ ได้ชื่อว่า
ใช้ความหนาแน่ น ความละเอียดพิถีพิถนั ในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้ นาท่าน
สักการะ เจดียช์ เวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่ า) สร้างเป็ นทรงรูปสถู ป
แบบดั้ ง เดิ ม ของพม่ า โดยแท้ มี ลั ก ษณ์ เ ป็ นสี ท องขนาดใหญ่ สร้า งขึ้ นหลั ง พระ
เจ้าอโนรธาขึ้ นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน
มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็ นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระ
เขี้ ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
เย็น
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่ มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศกั ดิ์สทิ ธิ์ลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ
(B/-/-)
04.00 น. นาท่านร่วมพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5
สิ่งศักดิ์สิท ธิ์ของพม่ า) ถื อ เป็ นต้นแบบพระพุ ทธรูปทองคาขนาดใหญ่ ท รงเครื่อง
เครื่องกษัตริยท์ ี่ได้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม ” ที่ พระเจ้ากรุง
ยะไข่ ท รงหล่ อ ขึ้ นที่ เ มื อ งธรรมวดี เมื่ อ ปี พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุ ต 7 นิ้ ว หุ ้ม ด้ว ย
ทองคาเปลวหนา 2 นิ้ ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้ าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี
พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี)
เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสีย
เมื องพม่าให้อังกฤษได้เกิ ดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ ปิดพระละลาย
เก็บเนื้ อทองได้น้ าหนั กถึ ง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงิน
เพื่อบูรณะวัดขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึง
นั บได้ว่าเป็ นวัดที่ สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า
โดยรอบๆระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้ง
ที่ 1 สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั
เช้า
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม และให้ทุ ก ท่ า นพั ก ผ่ อ นตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาคณะเดินทางสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย์
10.40 น. บิ น ลั ด ฟ้ ากลั บ สู่ กรุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น MYANMAR AIRWAY เที่ ย วบิ น ที่
8M337
13.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก
ครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท
หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

14-17 กันยายน 2559
21-24 กันยายน 2559
28กันยา-1ตุลาคม 2559
05-08 ตุลาคม 2559
12-15 ตุลาคม 2559
19-22 ตุลาคม 2559
26-29 ตุลาคม 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
หมายเหตุ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั การ
เปลี่ยนแปลงรายการ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ


โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลัก
โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยว
ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด
การเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)
 ค่าวีซ่าพม่าแบบยืน่ หมู่คณะ
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่า
ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทาง
รัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่าน
ละ 1,000 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์
ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
2.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อ
สารองที่นัง่
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
อย่างน้อย 21 วัน กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบ
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ภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทา
การของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง

นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ( ผู ้มี ชื่ อ ในเอกสารการจอง) จะต้อ งแฟกซ์ อี เมล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่ างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจน
ซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการ
ขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของ
ค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิ กก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คื นเงิน ค่าบริ การร้อยละ 50 ของ
ค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องใน
การเตรี ย มการจัด การน าเที่ ย วให้แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การส ารองที่ นั่ง ตัว๋
เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ต อ้ งการัน ตี มัด จาหรื อ ซื้ อขาดแบบมี เงื่ อ นไข หรื อ เที่ ย วบิ น เหมาล า
Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ านตัว แทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทา

การของทางบริษัท ดังนี้ วัน จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ถึง
15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ใน
รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ
ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ น ทางในกรณี ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ ว ม
เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ ไม่มีวีซ่า และอย่า งน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนด
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ
นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน
ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อม
การชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของ
ประเทศที่ เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ ต่ อความเสี ยหายหรือ ค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ อุ บัติเหตุ ความเจ็บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
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7. อัตราค่าบริ ก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ ท าง
บริษัทเสนอราคา ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า
ภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ
แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่
เกิน 100 มิ ลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิ ลลิ ลิตร โดยแยกใส่
ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุ ดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมี
ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

