
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์-เมืองพกุาม โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS 
เยือนอาคารไม้สักทองด้วยลวดลายทีง่ามวจิิตร ชมพระราชวงัมัณฑะเลย์ 

ชมวดัอานันดา มหาวหิารขนาดใหญ่ “เพชรน า้เอกของพทุธศิลป์สกุลช่างพกุาม”  
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) 

ร่วมพธีิอันศักดิ์สิทธ์ิในพธีิกรรมล้างพระพกัตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) 



 

12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกประตู 6 เคาว์เตอร์สายการบิน 
MYANMAR AIRWAY เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

14.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ 8M338 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
16.25 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมณัฑะเลยป์ระเทศพม่า หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ตวั

เมือง น าท่านชม วดัชเวนันดอร์ ชมอาคารไมส้ักทองสลกัเสลาดว้ยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็นพระ
ต าหนกัท่ีประทบัของพระเจา้ มินดง เม่ือส้ินพระชนม์ลงแล้ว พระเจา้ทีบอ (กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของพม่า) ได้
ร้ือมาถวายวดัภายในอาคารยงัตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเล่าเร่ืองมหาชาดก 10 ชาติ ท่ียงัคงความสมบูรณ์มาก
ท่ีสุด น าท่านชม พระราชวงัมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจา้มินดง เป็นอาคารไมต้กแต่งด้วยปูนป้ันมีระเบียง
รอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวดัอ่ืนๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะน้ีทางการพม่าได้กอ่สร้างขึ้นมาใหม่ในรูป
แบบเดิม ชมพระราชวงัมัณฑะเลย ์สร้างขึ้นเม่ือยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มี
ประตูเขา้ถึง 12 ประตู ตวัพระราชวงัเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยทอ้งพระโรงพระท่ีนั่ง และ
ต าหนกัต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่ปัจจุบนัทางการพม่าได้จ าลองขึ้นใหม่อีกคร้ัง
บนฐานเดิม น าท่านชมทศันียภาพของเมืองหลวงเกา่ของพม่าท่ี ภูเขามัณฑะเลย์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

เย็น รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานท่ีสร้างดว้ยไม้สักและยาวท่ีสุดในโลก ตวัสะพานน้ีทอดยาวถึง 2 กโิลเมตร 
ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโคฃ้ปรับอากาศ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ท่านจะไดช้มวิวตลอดสองขา้งทางท่ีสวยงามดว้ยธรรมชาติ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นชม เจดีย์ชเวสันดอร์ เช่ือกนัว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและยงัมีรูปป้ันเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ
ในศาสนาฮินดูตั้งอยูบ่ริเวณลานของวิหารจึงมีช่ือเรียกแบบฮินดูว่าเจดียก์าเนชา จากบริเวณน้ีท่านสามารถ

วนัแรก กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวงัมัณฑะเลย์ - วหิารชเวนันดอร์ - ชมววิยอดเขามัณฑะเลย์ 

วนัที่สอง มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พกุาม-ชมววิทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์  



มองเห็นพระอาทิตยต์กลบัขอบฟ้า และเจดียน์อ้ยใหญ่ ท่ีตั้งอยูร่ายรอบจนไดส้มญานามว่า “ป่าทะเลเจดีย”์ ให้
ท่านเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 

เย็น รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ 
ทีพ่กั GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ตลาดยองอู YONG U MARKETเป็นตลาดใหญ่ของเมืองพุกาม ท่ีขายสินคา้ทุกชนิด 
ทั้งเคร่ืองอุปโภค บริโภค ขา้วปลา อาหาร ผกัสด เส้ือผา้ ของท่ีระลึกพื้นเมือง เหมาะส าหรับเดินชมเลือกซ้ือ
ของฝาก โดยเฉพาะเคร่ืองเขินของเมืองพุกาม ถือว่าเป็นหน่ึงเพราะฝีมือท่ีประณีตและการออกแบบท่ีสวยงาม  
น าท่านชม วดัอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึ้นช่ือไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น “เพชรน ้ าเอกของพุทธศิลป์
สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรู้จักเหนือวิหารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจา้จานสิตา เม่ือกอ่นยอดพระเจดียย์งัเป็นสีขาว
เหมือนกบัพระเจดียอ์งคอ่ื์นๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทบัเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการ
สร้างอานนัทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวนัตก 
น าท่านชม วหิารธรรมมายันจี วิหารท่ีวดัน้ีไดช่ื้อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถนัในการสร้างมาก
ท่ีสุดในพม่ากว็่าได ้ 
น าท่านสักการะ เจดย์ีชเวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ของพม่า)  สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้ งเดิมของพม่า
โดยแท ้มีลกัษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารี
ริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งท่ีเป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ 
ตลอดจนพระเขี้ยวแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของอาณาจกัรพุกาม 

วนัที่สาม พกุาม-ตลาดยองอู-วดัอนันดา-วหิารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์   



 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางกลับสู่  เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ                        
4 ชัว่โมง) 

เย็น รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

04.00 น. น าท่านร่วมพธีิอนัศักดิ์สิทธ์ิในพธีิกรรมล้างพระพกัตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) ถือเป็น
ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง เคร่ืองกษตัริยท่ี์ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูป
ทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มด้วย
ทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงได้
สร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 
2422 สมัยพระเจ้า สีปอ กอ่นจะเสียเมืองพม่าให้องักฤษได้เกดิไฟไหม้วดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิด
พระละลาย เกบ็เน้ือทองได้น ้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้น
ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ี สุดแต่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ี่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรี
อยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั  

 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ 
11.15 น. เดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 8M337 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วนัที่ส่ี มัณฑะเลย์-ร่วมพธีิศักดิ์สิทธ์ิล้างพระพกัตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ  



13.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*************โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*************** 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

รำคำไม่

รวมตัว๋ 

24 – 27 มกรำคม 2561 12,888 12,888 12,888 2,500 9,888 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 12,888 12,888 12,888 2,500 9,888 

07 – 10 กุมภำพนัธ ์2561 12,888 12,888 12,888 2,500 9,888 

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 13,888 13,888 13,888 2,500 10,888 

07 – 10 มีนำคม 2561 12,888 12,888 12,888 2,500 9,888 

14 – 17 มีนำคม 2561 13,888 13,888 13,888 2,500 10,888 

28 – 31 มีนำคม 2561 12,888 12,888 12,888 2,500 9,888 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจ** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว                             
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 



 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการ
ใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองและช าระค่าบริการ 
กรุณาช าระเงินมัดจ า 5,000  / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หนึ่งพนั) 

ช่ือบัญชี       นายโสฬส     ศิริวลัลภ 

เลขที่บัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  
 นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
ใหถื้อว่านกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  



 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเ ท่ียวให้แก ่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษทัก  าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 



 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกดิจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของบริษทัก  ากบัเท่านั้น 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก  าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2.      ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก  
     เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3.  IATA ได้ก าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดงันี้ แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติด 

ตวัถือขึ้นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก ่
แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 MAH หรือนอ้ยกว่า 100 WH สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  
แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 
แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 MAH หรือ 160 WH หา้มน าขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 

4.     หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 
 
 

 
 

 

 

  


