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ย่างกุง้ หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
ทัวร์ทาบุญ แก้บน แก้ปีชง เสริมสิริมงมล

นอนดี โรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงย่างกุง้ 2 คืน
พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผ้ารักษ์โลก/พัด/หมวก)
ทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
 นมัสการเจดียช์ เวดากอง ณ เมีองย่างกุง้ ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 ขอพรเทพทันใจ ที่เจดียโ์ บตะทาวน์
 สักการะเจดียช์ เวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 ร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วดั ไจ้คะวาย
 ช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต
 เดินทางสู่เมื่อง สิเรียม นมัสการ เจดียก์ ลางน้ า
 อร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง สลัดกุง้ มังกร กุง้ แม่น้ าย่าง
 **สะดวกสบายไม่ตอ้ งทา วีซ่า อยูไ่ ด้ไม่เกิน 14 วัน (เริ่ม 27 สิงหาคม 58)**
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วันแรก

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – สิเรียม (เจดียก์ ลางน้ า) – มหาเจดียช์ เวดากอง

06.00 น.

(-/L/D)

คณะพร้อ มกั น ที่ สนามบิ น ดอนเมื อ ง บริ เวณผู ้โ ดยสารขาออกต่ า งประเทศ อาคาร2
เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลออนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั
ทุกท่าน
09.05 น. บินลัดฟ้ า สู่ กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบิน ไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL200 
10.00 น. ถึง สนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซึ่ งอยู่ห่างจาก
ย่างกุ ง้ ประมาณ 45 กิ โลเมตร เมื่ อเดิ นทางถึ งสิเรียม ชม
ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองท่า
ของโปรตุ เกสในสมัย โบราณ ตั้งอยู่ริม ฝั ่ งแม่ น้ า ย่า งกุ ง้ ที่
เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี นาท่านชม พระเจดียเ์ ยเลพญา
(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน้ าอายุนับพัน
ปี เป็ นที่ สักการะของชาวสิเรียม ที่ บริเวณท่ าเที ยบเรือบน
เกาะ สามารถซื้ ออาหารเลี้ ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย
ๆ ตัวที่วา่ ยวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนื อผิวน้ า เสร็จแล้วเดินทางกลับย่างกุง้
นาท่ านชม มหาเจดียช์ เวดากอง พระมหาเจดี ยค์ ู่บ า้ นคู่เมื องพม่ า
ตั้งอยูบ่ ริเวณเนิ นเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ เชื่อกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ี่
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น บนยอดสุ ดของ
พระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นข้างบนสุดมีเพชรเม็ด
ใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีท้งั ผูค้ นชาวพม่าและ
ชาวต่างชาติ มากมายที่ พากันเที่ ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและ
กลางคื นอย่างไม่ ขาดสาย โดยกล่ าวขานกัน ว่า ทองคาที่ ใช้ในการ
ก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้ มีจานวนมหาศาลกว่าทองคาที่
เก็บ อยู่ที่ธนาคารชาติ อังกฤษเสี ยอี กและนั บเป็ นมหาเจดี ยท์ ี่ งดงาม
มากที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
(สถานที่ สาคัญ ของพระมหาเจดี ยช์ เวดากอง คื อ ลานอธิ ฐาน จุดที่
บุ เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเที ยน ไป
ไหว้ เพื่ อ ขอพรจากองค์ เ จดี ย ์ ช เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อ
เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้ง
แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคล
แก่ชีวิต)
คาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุตยิ งั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
กลางคืน
สัตว์สญ
ั ลักษณ์ ครุฑ
เสือ
สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนู หาง หนู หางสั้น พญานาค
ยาว
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19.00 น.

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าสู่ที่พกั
 โรงแรม SKY STAR HOTEL / JASMINE HOTEL (ระดับ4ดาว) หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สอง

ย่ า งกุ ้ง -หงสาวดี -วั ด ไจ้ค ะวาย - พระนอนชเวตาเลี ย ว-เจดี ย ์ช เวมอดอว์ -ย่ า งกุ ้ง –
พระนอนตาหวาน – วัดไจ๊กะเลาะ – ตลาดสก๊อต
(B/L/D)

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแรม
นาท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง หงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยูห่ า่ งจากย่างกุง้ ประมาณ 80 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
..น าท่ า นเดิ น ทางต่ อ เพื่ อ ไปยัง วั ด ไจ้ค ะวาย เพื่ อ
ท าบุ ญ ใส่ บ าตรข้า วสวยแด่ ภิ ก ษุ สามเณร จ านวน
1,200 รู ป ที่ นี้ เราจะใส่ บ าตรข้า วสวยเพี ย งอย่า ง
เดี ย ว ส าหรับ อาหารทางชาวบ้า นจะจัด เตรี ย มไว้
ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่ งอื่ นๆ ก็ สามารถ
น าไปได้ต ามก าลั ง ศรั ท ธา) สถานที่ แ ห่ ง นี้ เป็ น
โรงเรี ยนสอนพระพุ ท ธศาสนานั ก ธรรมชั้น ตรี , โท
และเอก จากนั้ นน าท่ านเดิ น ทางต่ อ ด้วยความอิ่ ม
บุญและอิ่มใจ (สิ่งที่ทางวัดต้องการขณะนี้ คือ ถ้วย ชาม สาหรับใส่อาหาร สมุด และ เครื่อง
เขียน สาหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร)
นาท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็ นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาว
ดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปั กพื้ นเมือง ผ้าพื้ นเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุง้ แม่น้ าเผาคนละ1ตัว)
น าท่ า นนมัส การ เจดี ย ช์ เวมอดอว์ คนไทยนิ ย ม
เรี ย กว่ า พ ระมห าเจดี ย ์ มุ เตา เป็ นเจดี ย ์ ใ หญ่
คู่บา้ นคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็ น 1ใน5
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็ นสถานที่ประกอบพิธี
ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย ์ ไม่ว่าจะเป็ น
กษัตริยม์ อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย
และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง
สุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์นี้
นาท่านชม เจดียเ์ จ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตา
ที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของ
ไทยที่ ประดิ ษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิ ลปะพม่าที่ งดงามโดยมี ขนาดความยาวขององค์
70 เมตร ระหว่างทาง
นาท่านแวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ๊กะเลาะ
วัดแห่งนี้ เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่ ที่เก็บอัฐิของพระสุวรรณกัลยา
โดยมีซุม้ รูปปั้ นของพระนางเป็ นรูป สักการะด้วยเรื่องราว ของ
พระนางได้เลือนหายไปตามกาลเวลานั บ 400 ปี เชื่อกันว่า
หลวงปู่ โง่ น ได้ม าท าพิ ธี ป ลดปล่ อ ยดวงวิ ญ ญาณพระสุ พุ ร
รณกลัยาและเหล่านายทหารไทยที่ ถูกจองจา ตั้งแต่สมัยเสี ย
กรุงครั้งที่สอง (เชิญร่วมระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของ

เที่ยง
13.00 น.
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บรรพกษัตรีและนักรบไทยที่ เสียสละพระองคเป็ นตัวประกันเพือ่ ืความสงบสุ
่
ขของบ้านเมือง

19.00 น.

วันที่สาม
08.00 น.

17.00 น.
20.05 น.
21.45 น

นาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดสก็อต ซึ่งเป็ นตลาดที่ ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย
อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร)
นาคณะเข้าสู่ที่พกั
 โรงแรม SKY STAR HOTEL / JASMINE HOTEL (ระดับ4ดาว) หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ) - พระหินอ่อน – ชมช้างเผือก - กรุงเทพฯ
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแรม
จากนั้ น น าชม พระเจดี ย โ์ บตะทาวน์ ซึ่ ง
เป็ นเจดี ย์ที่ ส ร้า งขึ้ นเพื่ อ รับ พระเกศาธาตุ
ก่อนที่ นาไปบรรจุใน พระเจดี ยช์ เวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้ นจากเรือ
ได้นามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดียโ์ บตะตอง
แห่งนี้ ก่อน พระเจดียแ์ ห่งนี้ ได้ถูก ทาลายใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รบั การ
ปฏิสงั ขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่าง
กับ พระเจดี ยท์ ัว่ ไปคื อ ออกแบบให้ใต้ฐาน
พระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไป
ภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคาให้ผูค้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้
ชัดเจน ส่วนผนั งใต้ฐานเจดีย ์ ได้นาทองคาและของมีค่าต่าง ๆ ที่ มีพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า
นามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นาท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ (นัตโบโบ
ยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิ ยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความ
ปรารถนา สักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่ มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ าหนั กถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์
ซึ่งถือว่าเป็ นช่างฝี มือดีที่สุดของพม่า นาชม ช้างเผือก ที่เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่ามีสีขาว
เผือกตลอดทั้งตัวจานวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
ออกเดินทางสู่ สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุง้
บินลัดฟ้ ากลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207 
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม
โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผูป้ ระสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
20 – 22 ตุลาคม 2559
23 – 25 ตุลาคม 2559
01 – 03 ธันวาคม 2559
02 – 04 ธันวาคม 2559
04 – 06 ธันวาคม 2559
08 – 10 ธันวาคม 2559
09 – 11 ธันวาคม 2559
11 – 13 ธันวาคม 2559
16 – 18 ธันวาคม 2559
17 – 19 ธันวาคม 2559
29 – 31 ธันวาคม 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
10,900
12,900
10,900
10,900
12,900
10,900
10,900
12,900
10,900
10,900
12,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
10,900
12,900
10,900
10,900
12,900
10,900
10,900
12,900
10,900
10,900
12,900

10,900
12,900
10,900
10,900
12,900
10,900
10,900
12,900
10,900
10,900
12,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

**ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน**
หมายเหตุ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงรายการ
ตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ขึ้ นอยู่กับ การเปลี่ ย นแปลงของสายการบิ น สภาพทางการเมื อ ง ภัย ทาง
ธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่าพม่าแบบยืน่ หมู่คณะ
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท**
 ค่ าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่ อใดๆ กับ ทางบริ ษั ท เช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อ จดหมายฯ ต้อ งทาในวัน เวลาทาการของทาง
บริ ษั ท ดังนี้ วัน จันทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวันหยุ ด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท
จะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน าเที่ ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
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3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ

Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่ อใดๆ กับ ทางบริ ษั ท เช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริ ษั ท ดังนี้ วันจัน ทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่ าวและวันหยุ ด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

หน้า 7 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1.
กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภัณ ฑ์ไม่เกิ น
100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2.

สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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