ทัวร์พม่า : รหัส RGN155

สัมผัสมนต์เสน่หแ์ ละแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า
วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ าเอกของพุทธศิลป์ สกุลช่างพุกาม
ชมสะพานไม้สกั อูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดียช์ เวสิกอง
และร่วมพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)

ราคาเริม่ ต้นเพียง 13,888 พักระดับ 3 ดาว

เดินทางเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2560

โดยสายการบิน MYANMAR AIRLINE

วันแรก
12.00 น.

14.50 น.
16.25 น.

เย็น
พักที่

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณอาคารผูโ้ ดยสารขาออกประตู 6 เคาว์เตอร์สาย
การบิน MYANMAR AIRWAY เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ในการเช็คอิน
เหิ น ฟ้ าสู่ เมื อ งมั ณ ฑะเลย์ ประเทศพม่ า โดยเที่ ย วบิ น ที่ 8M338 บริ ก ารอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่า หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนา
ท่านเดินทางสู่ตวั เมือง
นาท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลา
ด้ว ยลวดลายที่ งามวิจิ ต ร อาคารนี้ เคยเป็ นพระต าหนั ก ที่
ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้ นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้า
ที บ อ (กษั ต ริ ย์อ งค์ สุ ด ท้า ยของพม่ า ) ได้รื้ อมาถวายวัด
ภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก
10 ชาติ ที่ ยั ง คงความสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด น าท่ า นชม
พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็ นอาคาร
ไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้ นมีระเบี ยงรอบถึ ง 5 ชั้น แตกต่างจาก
วัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ ทางการพม่าได้ก่อสร้าง
ขึ้ นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้ น
เมื่อย้ายราชธานี มาจากอมรปุระ เป็ นพระราชวังขนาดใหญ่
มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็ นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่
นั ง่ และตาหนั กต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้
จาลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม นาท่านชมทัศนี ยภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่
ภูเขามัณฑะเลย์
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
SHWEPHYR HOTEL / SHWEHTEE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

เย็น
ทีพ
่ กั

วันที่สาม
เช้า

มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดียท์ ี่เจดียช์ เวสันดอร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สกั และยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ ทอดยาวถึง
2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโค้ฃปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
ท่านจะได้ชมวิวตลอดสองข้างทางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นชม เจดียช์ เวสันดอร์ เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและยังมีรูปปั้ น
เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูต้งั อยูบ่ ริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดียก์ าเน
ชา จากบริเวณนี้ ท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้ า และเจดียน์ อ้ ยใหญ่ ที่ต้งั อยูร่ าย
รอบจนได้สมญานามว่า “ป่ าทะเลเจดีย”์ ให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทียบเท่า

พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-เจดียช์ เวสิกอง-มัณฑะเลย์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเที่ ยวชม ตลาดยองอู YONG U MARKETเป็ นตลาดใหญ่ของเมืองพุกาม ที่ ขาย
สินค้าทุ กชนิ ด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวปลา อาหาร ผักสด เสื้ อผ้า ของที่ ระลึ กพื้ นเมือง
เหมาะสาหรับ เดิ นชมเลื อกซื้ อของฝาก โดยเฉพาะเครื่ องเขิน ของเมื องพุ กาม ถื อว่าเป็ นหนึ่ ง
เพราะฝี มือที่ประณีตและการออกแบบที่สวยงาม
นาท่านชม วัดอานันดา เป็ นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รบั การยกย่องว่าเป็ น “เพชรน้ าเอก
ของพุ ท ธศิ ล ป์ สกุ ล ช่ า งพุ ก าม” เป็ นที่ รู จ้ ัก เหนื อ วิ ห ารทั้ ง หลาย สร้า งโดยพระเจ้า จานสิ ต า
เมื่อก่อนยอดพระเจดียย์ งั เป็ นสีขาวเหมือนกับพระเจดียอ์ งค์อื่นๆของพุกาม แต่รฐั บาลพม่าได้มา
ทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก
นาท่านชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วดั นี้ ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่ น ความละเอียดพิถีพิถนั ใน
การสร้างมากที่สุดในพม่าก็วา่ ได้
นาท่านสักการะ เจดียช์ เวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้างเป็ นทรงรูปสถูป แบบ
ดั้ ง เดิ ม ของพม่ า โดยแท้ มี ลั ก ษณ์ เป็ นสี ท องขนาดใหญ่ สร้า งขึ้ นหลั ง พระเจ้า อโนรธาขึ้ น
ครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มี ลักษณะเป็ นสีทอง

เที่ยง

เย็น
พักที่
วันที่สี่
04.00 น.

เช้า
11.15 น.
13.35 น.

ขนาดใหญ่ ทั้งที่ เป็ นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา
ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า
มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศกั ดิ์สทิ ธิ์ลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ
น ำท่ ำ นร่ว มพิ ธี อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นพิ ธี ก รรมล้ำ งพระพัก ตร์พ ระมหำมั ย มุ นี (1 ใน 5 สิ่ ง
ศั กดิ์ สิทธิ์ ของพม่ ำ) ถื อเป็ นต้น แบบพระพุท ธรูป
ทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริยท์ ี่ได้รบั
การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม ” ที่
พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี
พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุ ต 7 นิ้ ว หุม้ ด้วยทองคาเปลว
หนา 2 นิ้ ว ทรงเครื่ อ งประดั บ ทองปางมารวิ ชัย
หน้าตักกว้าง 9 ฟุ ต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุ ง
ได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี
และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา
จึงทาให้ทองคาเปลวที่ ปิดพระละลาย เก็บเนื้ อทองได้น้ าหนั กถึ ง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.
2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้ นใหม่ มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของ
ช่างชาวอิตาลีจึงนั บได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมือง
พม่า โดยรอบๆระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมัณฑะเลย์
เดินทางสู่สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 8M337 บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

****************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท
หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
11 – 14 ตุลาคม 2560
08 – 11 พฤศจิกายน 2560
15 – 18 พฤศจิกายน 2560
06 – 09 ธันวาคม 2560
13 – 16 ธันวาคม 2560
20 – 23 ธันวาคม 2560
27 – 30 ธันวาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็ก
มีเตียง
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั ๋ว

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,500

10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
11,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการ
จ่ายค่าตั ๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อน
การจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมัด
จาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่า
ภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชือ่ บัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่

2.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับ ทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษั ท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริ ษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิน ค่าบริการคื น นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่ อทาเรื่องขอรับ เงิ นค่าบริ การคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจพร้อมหลัก ฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่าน
ยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษั ทจะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุ บัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่างประเทศ ณ วัน ที่ ท างบริษั ท เสนอราคา
ดัง นั้ น ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรับ ราคาค่ า บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้ นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่ า วมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ม ากกว่าที่ ก าหนดจะต้อ งใส่ ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้าหน้ าที่ โหลดใต้ท อ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทาง โหลดใต้เครื่องในทุกกรณี ให้นาติดตัวขึ้ นเครื่องเท่านั้น !!
*****************************************

