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ไหวข้อพรพระมหาเจดยีช์เวดากอง 1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์

ขอพรเทพทนัใจ เทพกระซบิ สกัการะเจดยีโ์บตาทาวน ์

นมสัการพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน 

นมสัการพระหงา่ทตัจพีระพทุธรปูเครือ่งทรงกษตัรยิ ์

ทวัรพ์ม่า : รหสั RGN398  
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 ไหวข้อพรพระเกศาธาตวุดับารมพีรอ้มรบัพระธาตกุลบัไปบชูาฟร!ี! 

เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิง..ตลาดสกอ๊ต ชมชา้งเผอืก 

อิม่อรอ่ยกบั HOTPOT CITY ชาบไูมอ่ ัน้+น า้ดืม่+ผา้เย็น 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ 
สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิ
พาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนั
กอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

รายละเอยีดการเดนิทาง  
ก าหนดการ  สนามบนิดอนเมอืง-ยา่งกุง้-เจดยีช์เวดากอง-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-

เทพกระซบิ-วดับารม-ีพระนอนตาหวาน-พระหงา่ทตัจ-ีตลาดสก๊อต-เขา้
ชมชา้งเผอืก-สนามบนิดอนเมอืง   

 

04.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ประตู 6 ช ัน้3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายบนินกแอร ์(DD) พรอ้มพบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  
 

07.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขา
เชยีงกตุระ เมอืงยา่งกุง้ เชือ่กันวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ า  นวน 8 
เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญอ่ยู ่
72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่ว
ชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าทีใ่ชใ้น
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การก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งน้ีมจี านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติ
อังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  
 
 
(สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพร
กอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง 
ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระ
ประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระ
ประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 
 

วันเกดิ อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลักษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 
   

จากนัน้เดนิทางสู ่พระเจดยีโ์บตาทาวน ์ซึง่เป็นเจดยี ์
ทีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตุกอ่นทีน่ าไปบรรจใุน 
พระเจดยีช์เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได  ้ถูกอัญเชญิ
ขึน้จากเรอื ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตอง
แห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ไดถู้ก  ท าลายในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 และไดร้ับการปฏิสังขรณ์ขึน้มา
ใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่ วไ   ปคือ 
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิ
เขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตุไวใ้นผอบ
ทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจน 
สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ไดน้ าทองค าและของมคี่าต่าง ๆ ที่
มพีุทธศาสนกิชนชาวพมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มา
จัดแสดงไว ้น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” 
(นตัโบโบย)ี ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและ
นิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความ
ปรารถนา  
จากน ัน้น าท่านขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึ่งของถนน เพื่อ
สักการะ เทพกระซิบ ซึง่มีนามว่า “อะมาดอวเ์มีย๊ะ” 
ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เก ิด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเน้ือสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต
ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ ซึง่การขอพร
เทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาว
พมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนัการบูชา
เทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และ
ผลไม ้

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  พเิศษบฟุเฟ่!! HOTPOT CITY 

 
 
  วดับารม ีเพือ่สักการะบูชา พระเกศาของของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่

ว่ายังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระธาตุ นัน้เมือ่น ามาวางบนจานแกว้
แลว้จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดน้ียังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองค์
พระบรมสารรีกิธาตุไวม้ากทีสุ่ดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา 
พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่งๆ 
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น าท่านชม เจดยีเ์จา๊ทตัจหีรือพระนอนตาหวานซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ด มขีนตาที่
งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกต่างกบัศลิปะของไทยที่
ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน ์เป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าทกุทา่นนมัสการพระหงา่ทตัจ ีพระพุธรปูองคใ์หญ ่แปลวา่ หลวงพ่อทีส่งูเทา่ตกึ 5 
ชัน้ เป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยัทีแ่กะสลักจากหนิออ่น ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์ เครือ่งทรงเป็น
โลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลักทัง้หมด และสลักป็นลวดลายตา่งๆ 
จ าลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย)์ 
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 เราจะน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสนิคา้ของที่ระลึก
มากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูต๊ะ 
ผา้โสรง่ จากนัน้น าทา่นสู ่ 

 
 เมือ่เราชอ้ปป้ิงจใุจแลว้แลว้น าทา่นสู ่ปางชา้งเผอืก 

(Royal White Elephant Garden) ซึง่เป็น
สถานทีเ่ลีย้งดชูา้งจะมชีา้งเผอืก ซึง่ถอืวา่เป็นสตัว์
มงคลและแสดงถงึบญุบารมขีองผูค้รองนครนัน้ๆ และ
ชา้งเป็นสตัวค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวไทยและชาวพมา่ ที่
หาชมไดย้ากในปัจจบุันน้ี โดยปางชา้งเผอืกแหง่น้ีมี
ชา้งเผอืกอยู ่3 ชา้ง ตามความเชือ่ของคนสมัยกอ่น
เชือ่วา่ ขนหางของชา้งเผอืกถอืวา่เป็นเครือ่งรางของ
ขลังชนดิหนึง่ ทีส่ามารถป้องกนัคณุไสย เสนียดจัญไร 
แกผู่ท้ีค่รอบครองได ้จงึนยิมน ามาท าเป็นเครือ่งประดับ 
เชน่ แหวน ก าไรขอ้มอื เพือ่ใสไ่วต้ดิตัว   

 
19.00 น.  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ในสนามบนิ 
 

21.00 น. ออกเดนิทางจากกรงุยา่งกุง้ กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ NOK AIR ดว้ยเทีย่วบนิที ่DD4239 
 

22.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ีทา่นละ 
2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง จ านวน ราคาตอ่ทา่น (ไมม่รีาคาเด็ก) 

 FRI 25 OCT 2019 25+1 2,999. - 

FRI 01 NOV 2019 25+1 2,999. - 

SAT 02 NOV 2019 25+1 3,499. - 

SUN 03 NOV 2019 25+1 3,499. - 

FRI 08 NOV 2019 25+1 2,999. - 

FRI 15 NOV 2019 25+1 2,999. - 

SAT 16 NOV 2019 25+1 3,499. - 

SUN 17 NOV 2019 25+1 3,499. - 

FRI 22 NOV 2019 25+1 3,499. - 
SAT 23 NOV 2019 25+1 3,499. - 
FRI 29 NOV 2019 25+1 2,999. - 

SAT 30 NOV 2019 25+1 3,499. - 

SUN 01 DEC 2019 25+1 3,499. - 

THU 05 DEC 2019 25+1 3,499. - 

SAT 07 DEC 2019 25+1 3,999. - 

**รฐัธรรมนูญ** 
WED 10 DEC 2019 

25+1 3,999. - 

FRI 13 DEC 2019 25+1 2,999. - 

SAT 14 DEC 2019 25+1 3,499. - 

SUN 15 DEC 2019 25+1 3,499. - 

FRI 20 DEC 2019 25+1 2,999. - 

SAT 21 DEC 2019 25+1 3,499. - 

SUN 22 DEC 2019 25+1 3,499. - 

SAT 28 DEC 2019 18+1  4999. -  

SUN 29 DEC 2019 21+1 5,499. - 

MON 30 DEC 2019 25+1 4,999. - 

SAT 11 JAN 2020 25+1 3,499. - 

FRI 17 JAN 2020 25+1 2,999. - 
SAT 18 JAN 2019 25+1 3,499. - 

SUN  19 JAN 2019 25+1 3,499. - 
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FRI 24 JAN 2020 25+1 2,999. - 
SAT 25 JAN 2020 25+1 3,499. - 

SUN 26 JAN 2020 25+1 3,499. - 

FRI 31 JAN 2020 25+1 2,999. - 
SAT 01 FEB 2020 25+1 3,999. - 

SUN 02 FEB 2020 25+1 3,499. - 

Bus 1…FRI 07 FEB 2020 25+1 2,999. - 

Bus 2…FRI 07 FEB 2020 25+1 3,499. - 

Bus 1…FRI 14 FEB 2020 25+1 2,999. - 

Bus 2…FRI 14 FEB 2020 25+1 3,499. - 

Bus 1…SAT 15 FEB 2020 25+1 3,499. - 

SUN 16 FEB 2020 25+1 3,999. - 

FRI 21 FEB 2020 25+1 3,499. - 

SAT 22 FEB 2020 25+1 3,499. - 

SUN 23 FEB 2020 25+1 3,999. - 

FRI 28 FEB 2020 25+1 3,499. - 

FRI 06 MAR 2020 25+1 3,499. - 

SAT 07 MAR 2020  25+1 3,999. - 

FRI 13 MAR 2020 25+1 3,499. - 

SAT 14 MAR 2020 25+1 3,499. - 

SUN 15 MAR 2020 25+1 3,999. - 

FRI 20 MAR 2020 25+1 3,499. - 

SAT 21 MAR 2020 25+1 3,499. - 

SUN 22 MAR 2020 25+1 3,999. - 

FRI 27 MAR 2020 25+1 3,499. - 

SAT 28 MAR 2020 25+1 3,999. - 
 
อตัรานีร้วม 
✓ คา่ตั วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ NOK AIR (DD) 

✓ คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
✓ อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 
✓ ประกนัภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเน่ืองจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภัย อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัย
อายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเงือ่นไข
ของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 
วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิ
เทา่น ัน้**) 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 
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 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. ตอ่ 1 ใบ 
 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

2,000 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
❖ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาช าระเงนิเต็มจ านวนพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ (เนือ่งจากเป็นโปรแกรมโปรโมช ัน่) 
❖ หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
❖ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด 

หมายเหต ุ
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

❖ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

❖ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

❖ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

❖ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
และพมา่ 

❖ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมร่ับผดิชอบในกรณี ที ่
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

❖ ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 
8 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกด์
ทอ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอด
การเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อก
เดนิทางในกรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด 
หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

ส าคญัทีส่ดุ!! 
หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 7 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง และมี

หนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้  
** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
วนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ 
กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

รบัผดิชอบทกุกรณ ี
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เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้

ธนาคาร สาขา ชื่อบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 
 เดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-2-22986-8 

 สาขาย่อยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวญั ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php



