ทัวร์พม่า : รหัส RGN185

ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่ำ เยือนดินแดนแห่ งศำสนำ และ อำรยธรรม
สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถานพระธาตุอินทร์แขวน
พระเจดียช์ เวดากอง พระเจดียช์ เวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดียโ์ บตะทาวน์
สักการะเจดียก์ ลางน้ า นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้ งที่ตลาดสก๊อต

เมนูพิเศษ!! เป็ ดปั กกิ่ง สลัดกุง้ มังกร และกุง้ แม่น้ าเผา
โปรแกรมทัวร์พิเศษ
➢ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
➢ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่บู า้ นคู่เมืองเจดียช์ เวดากอง
➢ ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
➢ นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง
พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
RGN185 - พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรี ยม-พระธาตุอินทร์ แขวน 3 วัน BY 8M

เมนูพิเศษ
➢ เป็ ดปั กกิ่ง
➢ สลัดกุง้ มังกร
➢ กุง้ แม่น้ าเผา
➢ อาหารพื้ นเมืองพม่า
➢ น้ าดื่มทุกวัน วันละ 2 ขวดผ้าเย็น
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➢ นมัสการเจดียเ์ ยเลพญา เมืองสิเรียม
➢ ช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาด
โบโจ๊ก
ไฟล์บนิ เช้า กลับ เที่ยง 8M336 BKK-RGN 10.40-11.25 // 8M331 RGN-BKK 16.30-18.15
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

วันแรก

รายละเอียดการเดินทา
กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -เจดียไ์ จ๊ปน-พระะเจดี
ุ่
ยช์ เว มอดอว์-พระธาตุอนิ ทร์แขวน
(-/เที่ยงเย็น)

พร้อ มกั น ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู ้โ ดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 6-7
เคาเตอร์ N สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอานวย
ความสะดวก
10.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ 8M336
(บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
11.25 น. เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น มิ ง กาลาดง กรุ ง ย่า งกุ ง้ ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึง่ ชั ่วโมง)
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี อยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 80
ก.ม. จากนั้ นนาท่านชม เจดียไ์ จ๊ปุ่น บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ
นัง่ โดยรอบทั้ง 4 นาท่านสักการะ พระะเจดียช์ เว มอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็ น
เจดียท์ ี่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จากนั้ นน าท่ า นชม พระราชวั ง บุ เรงนอง และ บั ล ลั ง ก์ผึ้ ง ซึ่ ง เพิ่ ง เริ่ ม ขุ ด ค้น และ
บูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิ ษฐาน
ได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปั จจุบันการขุดค้น
ยังไม่ เสร็จสิ สมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็ นได้ว่า บริเวณของพระราชวังแห่งนี้ กว้างใหญ่
เพียงใด นาท่านออกเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ าสะโตง
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวร กาลังรวบรวม
คนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนาทัพโดย สุ รกรรมาเป็ นกองหน้าพระ
มหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริม
ฝัง่ แม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ าไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ขา้ ศึก
ข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ ริมฝั ่งแม่น้ าสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระ
แสงปื นคาบชุ ดยาวเก้าคืบยิงถูกสุ รกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพ
ของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื นที่ ใช้ยิงสุรกรรมาตายบน
คอช้างนี้ ได้นามปรากฏต่อ มาว่า "พระแสงปื นต้น ข้ามแม่ น้ าสะโตง" นั บ เป็ นพระแสง
อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่
08.00 น.
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คา่

พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที (ต้องเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น)
เมื่ อ ถึ งยอดดอยแล้วพาท่ า นเดิ น ต่ อ ไปยังองค์พระธาตุ อิ น ทร์แ ขวนชมทัศ นี ยภาพอัน
สวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้ นเรื่อยๆ เดินทางจนถึง
ที่พกั
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเย็น เชิญท่านไป
สักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย สามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะ
สักการะกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยนื่ สู่พระเจดียไ์ จ้เที่ยว ควรเตรียม
เบาะรองนั ่งเพราะพื้ นที่นั ่งมีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตู
เหล็กที่เปิ ดสาหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น พระธาตุอินทร์แขวนนี้
นับเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็ นที่มาและแรง
บันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ที่แต่งวรรณกรรม เรือ่ ง “
เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ”
 พักที่ YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAITHOO HOTEL

วันที่สอง

พระธาตุอนิ ทร์แขวน - หงสาวดี-เจดียช์ เวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง- พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระมหาเจดียช์ เวดากอง (เช้าเที่ยงเย็น)

05.00 น.

เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์
ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของ
พุทธศาสนิ กชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนี ยภาพรอบ
ๆ พระธาตุ พิสจู น์ความมหัศจรรย์วา่ พระธาตุองค์นี้ตั้งอยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรือหล่น
ลงมา การที่กอ้ นหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมอง
จากด้านล่างขึ้ นไปก็ดคู ล้ายกับลอยอยูเ่ หนื อหน้าผา ราวกับพระอินทร์นาไปแขวนไว้กลาง
อากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย ์ ไหว้ขอพรเทพเจ้าทันใจ เพื่อความเป็ นศิริมงคล ทาบุญ
ประจาวันเกิด (เข้าไปปิ ดทองได้เฉพาะผูช้ ายเท่านั้น) ชาวพม่ามีความเชื่อว่าองค์พระ
ธาตุนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของประเทศพม่า ถ้าใครได้ขึ้นมากราบไหว้ครบ 3 ครั้ง
จะพบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางกลับ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถปรับอากาศ พร้อมนาท่านเดินทางสู่
กรุงหงสาวดี ไหว้ขอพร พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาว
พม่าและเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า มีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร สร้าง
ขึ้ นโดยพระเจ้ามินกะดีป่า ในปี ค.ศ.994
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุง้ แม่น้ าเผ่า ท่านละ 1 ตัว)

06.30 น.
07.30 น.

เที่ยง
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บ่าย

หลังอาหารนาท่านสักการะ จากนั้นเดินทางกลับกรุงย่างกุง้ ชม เจดียโ์ ปตาทาวน์ สร้าง
โดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นามาเมื่อ 2,000 ปี
ก่อ น ในปี 2486 เจดี ย์แห่ งนี้ ถู ก ระเบิ ดของฝ่ ายสัม พัน ธมิ ตรเข้ากลางองค์จึ งพบโกศ
ทองคาบรรจุ พระเกศาธาตุ และพระบรมธาตุ อีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน
สาริ ด 700 องค์ และจารึ ก ดิ น เผาภาษาบาลี และตัวหนั งสื อพราหมณ์ อิน เดี ยทางใต้
ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ ก
สมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์ นมัสการ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
และชาวไทย
17.30 น. นาท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมือง
ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิม
ของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี้ มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนอง
มาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เว
ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มี
พระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ า
พระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน์ ี้ ได้รบั การบูรณะและต่อเติมโดย
กษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ อ่ หุม้ ด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยีส่ ิบสามตันภายใน
ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ
จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ นยอดบริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของ
วิหารสี่ทิศ ซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและ
สถาปั ตยกรรมทุกชิ้ นที่รวมกันขึ้ นเป็ นส่วนหนึ่ งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมิหลัง
ความเป็ นมาทั้งสิ้ น ชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่าง
กุง้ เสียก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ก็ไม่ขนภายหลั
ึ้
งชาวพม่า ช่วยกันกูข้ นมาแขวนไว้
ึ้
ที่เดิมได้ จึง
ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้ง
แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั ่ ต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอด
ฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ ,
สีแดง เป็ นต้น
สรงน้ าสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ประจาวันเกิดรอบองค์เจดียช์ เวดากอง
วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ
พุธ
พฤหัสบดี ศุกร์
เสาร์
กลางคืน
สัตว์
ครุฑ
เสือ
สิงห์ ช้างมี ช้างไม่มี หนูหาง หนูหาง พญานาค
สัญลักษณ์
งา
งา
ยาว
สั้น
คาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
RGN185 - พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรี ยม-พระธาตุอินทร์ แขวน 3 วัน BY 8M

4

คา่

ปฐมัง กกุ สนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุ ติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ กา
ระนัง ธาตุโย ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง
อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ
สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BEST WESTERN GREENHILL HOTEL// IBIT HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ย่างกุง้ -สิเรียม-เจดียเ์ ยเลพญา-สก๊อตมาร์เก็ต-พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี-กรุงเทพ
07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(เช้าเที่ยง/-)

นาท่าเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทาง
ถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสใน
สมัยโบราณ ตั้งอยูร่ ิมฝัง่ แม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี
นาท่านชม พระเจดียเ์ ยเลพญา บนเกาะกลางน้ าอายุนับพันปี เป็ นที่ สกั การะของชาว
สิเรียม ที่ บริเวณท่าเที ยบเรือบนเกาะ สามารถซื้ ออาหารเลี้ ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับ
ร้อย ๆ ตัวที่วา่ ยวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนื อผิวน้ า เสร็จแล้วเดินทางกลับย่างกุง้
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ..สลัดกุง้ มังกร ,เป็ ดปั งกิ่ง)
นาท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่
มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตา และ
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ นาท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ “สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT
MARKET) ซึ่ งสร้างโดยชาวสก๊อ ตสมัยเมื่ อ ครั้งพม่ ายังคงเป็ นอาณานิ คมของประเทศ
อังกฤษ ท่านจะสามารถซื้ อหาของที่ ระลึกพื้ นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้ และ
งาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปั กพื้ นเมืองและเครื่องเงิน
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ เมงกาลาดง
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M331
(บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรลู ้ ืม.
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☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺
(กรุป๊ ออกเดินทางได้ตง้ั แต่ 10 ท่านขึ้นไป )

เริม่ เดินทาง
6 ต.ค. 60
13 ต.ค. 60
20 ต.ค.60
27 ต.ค.60
3 พ.ย.60
10 พ.ย.60
17 พ.ย.60
24 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60
15 ธ.ค.60
22 ธ.ค.60
29 ธ.ค. 60
5 ม.ค.61
12 ม.ค.61
19 ม.ค.61
26 ม.ค.61
2 ก.พ.61

กลับจาก
เดินทาง
8 ต.ค. 60
15 ต.ค.60
22 ต.ค.60
29 ต.ค.60
5 พ.ย.60
12 พ.ย.60
19 พ.ย.60
26 พ.ย.60
3 ธ.ค. 60
10 ธ.ค. 60
17 ธ.ค. 60
24 ธ.ค.60
31ธ.ค.60
7 ม.ค.61
14 ม.ค.61
21 ม.ค. 61
28 ม.ค. 61
4 ก.พ. 61

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.-

11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.-

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-
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9 ก.พ.61
16 ก.พ.61
23 ก.พ.61
2 มี.ค.61
9 มี.ค. 61
16 มี.ค.61
23 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61

11 ก.พ.61
18 ก.พ.61
25 ก.พ.61
4 มี.ค.61
11 มี.ค.61
18 มี.ค.61
25 มี.ค.61
1 เม.ย.61

13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.12,900.12,900.12,900.-

11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.11,900.-

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

.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุป๊ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน20 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ  มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ประมาณ 500.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน
เงื่อนไขการให้บริการ…
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อน
การเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 16 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 5,000 บาท
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
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3.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้ น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน
4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ
5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ
หมายเหตุ…
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ
ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทา
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4.บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่
บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์
ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และ ความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้
โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้ น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ ามันขึ้ นในอนาคต ซึ่งทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง****
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชือ่ บัญชี
ประเภท หมายเลขบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
ออมทรัพย์ 160-251742-5
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด ออมทรัพย์ 281-2-22986-8
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