ทัวร์พม่า : รหัส RGN110

เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ ขอเสนอโปรแกรมนำเทีย่ วประเทศพม่ำ เยือนดินแดนแห่งศำสนำ และ อำรยธรรม
ชมพระธำตุมเุ ตำ พระรำชวังบุเรงนอง พระไจ๊ป่ นุ พระหินอ่อน ช้ำงเผือก พระเขี้ยวแก้ว พระนอน
ชเวตำเลียง โบตำทำวน์ พระตำหวำน
เมนู พเิ ศษ
โปรแกรมทัวร์พเิ ศษ
 เป็ ดปักกิ่ง
 สักการะพระธาตุอนิ ทร์แขวน
 สลัดกุง้ มังกร
 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์คู่บา้ นคู่เมืองเจดียช์ เวดากอง
 กุง้ แม่นา้ เผา
 อาหารพื้นเมืองพม่า
 ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
 นา้ ดืม่ ทุกวัน วันละ 2 ขวด
 นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอน
ที่สวยงามในแบบของมอญ

 ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก

พักโรงแรมย่างกุง้ 1 คืน ระดับ 4 ดาว และ พักใกล้พระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
ทัวร์พม่า : พม่า-ย่างกุง้ -หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (SL) : รหัส RGN110

ไฟล์บนิ เช้า กลับ เย็น SL200 DMK-RGN 09.05-10.00 // SL207 RGN-DMK 20.05-21.45
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินไลอ้อนแอร์
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -เจดียไ์ จ๊ปนุ่ -เจดียช์ เวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอนิ ทร์แขวน

07.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดย
มีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้ าสู่ พม่า โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL200
(บริการอาหารแบบ Snack และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ เมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) หลังอาหารนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมือง
หงสาวดี อยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ 80 ก.ม.
จากนัน้ นาท่านชม เจดียไ์ จ๊ปนุ่ บูรณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบทัง้ 4
น าท่ า นสัก การะ พระะเจดี ย ์ช เว มอดอว์ หรือ พระธาตุ มุ เตา ซึ่ง เป็ น เจดี ย ์ท่ี สู งที่ สุ ด ในหงสาวดี
สัญลักษณ์ยนื ยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผ้ ึง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี
พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ งั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็ นพระราชวัง
ของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็จสิสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่า บริเวณ
ของพระราชวังแห่งนี้กวา้ งใหญ่เพียงใด
นาท่านออกเดินทางสู่พระธาตุอนิ ทร์แขวน ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ าสะโตง สถานทีส่ าคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวร กาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถกู ทหาร
พม่าไล่ตามซึง่ นาทัพโดย สุรกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา
กองหน้าของพม่าตามมาทันทีร่ มิ ฝัง่ แม่นา้ สะโตง ในขณะ ทีฝ่ ่ ายไทยได้ขา้ มแม่นา้ ไปแล ้ว พระองค์ได้คอย
ป้ องกันมิให้ขา้ ศึกข ้ามตามมาได้ ได้มกี ารปะทะกันทีร่ มิ ฝัง่ แม่นา้ สะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระ
แสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวติ บนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญ
เสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื นทีใ่ ช้ยงิ สุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า
"พระแสงปื นต้นขา้ มแม่นา้ สะโตง" นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครือ่ งราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึง
ทุกวันนี้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิ ทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที (ต้อง
เปลีย่ นเป็ นรถท้องถิน่ ) เมือ่ ถึงยอดดอยแล ้วพาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุอนิ ทร์แขวนชมทัศนียภาพ
อันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึง่ จะค่อยๆ เย็นขึ้นเรือ่ ยๆ เดินทางจนถึงทีพ่ กั
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเย็น เชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตาม
อัธยาศัย สามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริเวณระเบียง
ทีย่ น่ื สู่พระเจดียไ์ จ้เทีย่ ว ควรเตรียม เบาะรองนัง่ เพราะพื้นที่นงั ่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์น้ ี เปิ ด
ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น พระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้
นับเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า เป็ นทีม่ าและแรงบันดาลใจของกวีซี
ไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ทแ่ี ต่งวรรณกรรม เรือ่ ง “ เจ้าจันทร์ผมหอม นิ ราศพระธาตุ
อินทร์แขวน ”
 พักที่ YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAITHOO HOTEL

09.05 น.
10.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

ทัวร์พม่า : พม่า-ย่างกุง้ -หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (SL) : รหัส RGN110

วันที่สอง

พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี- พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์
เจ๊าทัตจี-พระมหาเจดียช์ เวดากอง

05.00 น.

เชิญท่านสักการะ พระธาตุอนิ ทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์ ท่านจะ
พบกับบรรยากาศยามเช้าทีส่ ดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
สักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความ
มหัศจรรย์วา่ พระธาตุองค์น้ ตี งั้ อยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล ้มหรือหล่นลงมา การที่กอ้ นหินสีทองวาง
หมิน่ เหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่ มองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล ้ายกับลอยอยู่
เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นาไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย ์ ไหว้ขอพร
เทพเจ้าทันใจ เพือ่ ความเป็ นศิริมงคล ทาบุญประจาวันเกิด (เข้าไปปิ ดทองได้เฉพาะผูช้ าย
เท่านั้น) ชาวพม่ามีความเชื่อว่าองค์พระธาตุน้ มี คี วามศักดิ์สทิ ธิ์ 1 ใน 5 ของประเทศพม่า ถ้า
ใครได้ข้นึ มากราบไหว้ครบ 3 ครัง้ จะพบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทัง้ ขอสิง่ ใดก็จะสม
ปรารถนาทุกประการ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางกลับ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลีย่ นเป็ นรถปรับอากาศ พร้อมนาท่านเดินทางสู่กรุงหง
สาวดี ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าและเป็ นพระ
นอนที่งดงามที่สุดของพม่า มีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินกะดี
ป่ า ในปี ค.ศ.994 จนเวลาพอสมควร
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุง้ แม่น้ าเผ่า ท่านละ 1 ตัว)
จากนัน้ เดินทางกลับกรุงย่างกุง้ นาท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มคี วามยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มคี วามสวยงามมาก
โดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
นาท่านสักการะ พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บ ้านคู่เมืองพม่า ซึง่ มีทงั้ ผูค้ นชาว
พม่าและชาวต่างชาติมากมายพากันเทีย่ วชมและนมัสการทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาด
สายว่ากันว่าทองคาที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสียอีกปัจจุบนั รัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหา
เจดียช์ เวดากองเสร็จสิ้นแล ้วให้ความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็ นมหาเจดียท์ ง่ี ดงามมากทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของโลก
(สถานที่สาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออก
รบ ท่ านสามารถน าดอกไม้ธู ป เทีย น ไปไหว้ เพื่อ ขอพรจากองค์เจดีย ์ชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิด
ประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนา้ พระประจาวันเกิดตน จะ
เป็ นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ )
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GREEN HILL BEST WESTERN HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

06.30 น.
07.30 น.

เที่ยง
บ่าย
17.30 น.

คา่

ทัวร์พม่า : พม่า-ย่างกุง้ -หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (SL) : รหัส RGN110

วันที่สาม

ย่างกุง้ -วัดบารมี-เจดียโ์ ปตาทาวน์(พระเทพทันใจ)- สก๊อตมาร์เก็ต-พระหินอ่อนช้างเผือก-บินกลับกรุงเทพ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สกั การะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ทีเ่ ชื่อว่ายังมีชีวติ อยู่จริง ด้วย
องค์พระเกศาธาตุน้ ีเมือ่ นามาวางบนมือ จะสามารถเคลือ่ นไหวได้อกี ทัง้ วัดนี้ยงั ได้ช่อื ว่าเป็ นทีเ่ ก็บองค์พระ
บรมสารีริกธาตุไว้มากทีส่ ุดด้วยไม่ว่าจะเป็ นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ
หลังจากอาหารเช้า ชม เจดียโ์ ปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพือ่ บรรจุพระบรมธาตุทพ่ี ระสงฆ์อนิ เดีย
8 รูป ได้นามาเมือ่ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเขา้ กลางองค์
จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรู ปทอง เงิน สาริด
700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อนิ เดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายใน
เจดียท์ ่ปี ระดับด้วยกระเบื้องสีสนั งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์ นมัสการ
พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ.สลัดกุง้ มังกร เป็ ดปักกิง่ )
บ่าย
นาท่านเลือกซื้อสินค้าที่ สก๊อตมาร์เก็ต (SCOTT MARKET) ซึง่ สร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมือ่ ครัง้
พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของทีร่ ะลึกพื้นเมืองได้มากมายใน
ราคาถูก เช่น ไม้ และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้ งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและ
เครื่องเงิน นาท่านนมัสการ วัดพระหินอ่อน (MARBLE BUDDHA) ซึง่ เป็ นวัดทีม่ พี ระพุทธรูปทา
จากหินอ่อนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
โลก นาท่านชมความน่ารัก แสนรูข้ อง ช้างเผือก ที่มีลกั ษณะทัง้ 9
ประการตรงตามตาราโบราณ ซึง่ หาชมได้ยากในปัจจุบนั สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ เมงกา
ลาดง
20.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL207
(บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
21.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ 
(กรุป๊ ออกเดินทางได้ตง้ั แต่ 15 ท่านขึ้นไป )

ทัวร์พม่า : พม่า-ย่างกุง้ -หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (SL) : รหัส RGN110

อัตราค่าบริการ
เริม่ เดินทาง กลับจากเดินทาง
14 ต.ค. 59

16 ต.ค. 59

23 ต.ค. 59

25 ต.ค. 59

28 ต.ค. 59

30 ต.ค. 59

29 ต.ค. 59

31 ต.ค. 59

4 พ.ย. 59

6 พ.ย. 59

11 พ.ย. 59

13 พ.ย. 59

18 พ.ย. 59

20 พ.ย. 59

25 พ.ย. 59

27 พ.ย. 59

3 ธ.ค. 59

5 ธ.ค. 59

10 ธ.ค. 59

12 ธ.ค. 59

30 ธ.ค. 59

1 ม.ค. 60

31 ธ.ค. 59

2 ม.ค. 60

1 ม.ค. 60

3 ม.ค. 60

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.15,900.15,900.14,900.13,900.-

12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.13,900.13,900.14,900.14,900.13,900.12,900.-

11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.12,900.12,900.13,900.13,900.12,900.11,900.-

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

6 ม.ค. 60
8 ม.ค. 60
.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มหี วั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถงึ จานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

……………………..................อัตรานีร้ วม……………………………
ค่าตัวเครื
๋ อ่ งบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ (ตัวกรุ
๋ ป๊ )
ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีร่ ะบุไว้ในรายการ

ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ 2 คืน

ทัวร์พม่า : พม่า-ย่างกุง้ -หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (SL) : รหัส RGN110

ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า
ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการ
ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทัง้ นี้ย่อมอยู่
ในข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กับบริษทั ประกันชีวติ

……………………................อัตรานีไ้ ม่รวม…………………………….
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีน่ า้ หนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ประมาณ 400.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน

……………………………เงือ่ นไขการให้บริการ…………………………
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป คืนเงินทัง้ หมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13 – 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 – 3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
3.เนื่องจากตัวเครื
๋ อ่ งบินต้องเดินทางตามวันทีท่ ร่ี ะบุบนหน้าตัวเท่
๋ านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทางใดๆทัง้ สิ้น กรณี
ยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน
4.เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ
5.กรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข ้าประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ระบุในรายการเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ

……………………………หมายเหตุ……………………………………

1.บริษทั ฯ มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอืน่ ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิ้นสุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการทีท่ ่านได้
ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
4.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข ้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสง่ิ ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน่ื ๆ
5.รายการนี้เป็ นเพียงข ้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองทีน่ งั ่ บนเครือ่ ง และโรงแรมทีพ่ กั
ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คดิ ตามราคาตัวเครื
๋ อ่ งบินในปัจจุบนั หากราคาตัวเครื
๋ อ่ งบินปรับสูงขึ้น บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะปรับราคาตัวเครื
๋ อ่ งบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
9.หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสาย
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การบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานทีอ่ น่ื ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื่ องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง****
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
ประเภท หมายเลขบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
ออมทรัพย์ 160-251742-5
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด ออมทรัพย์ 281-2-22986-8
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