
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -  หง

สาวดี – พระราชวงับุเรงนอง – เจดียช์เวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธ

ไสยาสนช์เวตาเลียว - พระเจดียไ์จปุ่๊น – เมืองย่างกุง้ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 6 เคาว์เตอร์สายการบิน 

MYANMAR AIRWAY โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

10.40 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่าโดยเท่ียวบิน 8M336 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ ้ง ประเทศพม่า  หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมือง       

รบักระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ย 



เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ ้งประมาณ 80 กม.  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง   จากนั้นน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง   ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เ ม่ือปี 2533 

จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวังของพระเจ ้า

หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบนัการขุดคน้ยงัไม่เสร็จส้ินสมบูรณ ์แต่ก็พอจะเห็นไดว่้าบริเวณของพระราชวังแห่ง น้ี

กวา้งใหญ่เพียงใด น าท่านนมสัการ  เจดียช์เวมอดอว ์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็น

เจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า ภายในบรรจุพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงในสมยัก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของ  บูรพกษัตริย ์ไม่ว่า

จะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเม่ือครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระ

นางสุพรรณกลัยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดีย์องค์น้ี  หลังจากนั้ นน าท่าน

นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้ งยังสามารถ

เลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลัก ผา้ปักพื้ นเมือง ผา้พื้ นเมือง  น าชม พระเจดียไ์จปุ่๊น ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ .ศ. 

2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่โดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ ้า (ผินพ

ระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) ก ับพระพุทธเจ ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) 

พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทิศตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดยส่ีสาวพี่น้อง ท่ี

อุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  เดินทาง

กลับตามเส้นทางเดิม น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เ มืองของพม่า 

ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ เช่ือกนัว่าเป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ ้า

จ  านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ืนข ้างบนสุดมีเพชร เม็ดใหญ่

อยู่ 72 กระรตั และทับทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายท่ีพาก ันเท่ียวชมและ

นมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัว่า ทองค าท่ีใชใ้นการก่อสร้างซ่อมแซม

พระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมีจ  านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ท่ีธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหา

เจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ี

บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง 

ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิ ริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์เจดีย์ยัง มีพระประจ  าวันเกิด

ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ  าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคล

แก่ชีวิต) 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจวีะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ  

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

 

วันเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร ์

สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ !! สลัดกุง้มังกร/เป็ดปักก่ิง 

พักท่ี  PACIFIC HOTEL / IBIS HOTEL / RENO HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 



วนัท่ีสอง เจดียเ์จา๊ทัตจหีรือพระนอนตาหวาน - พระเจดียโ์บตะทาวน ์- เทพทันใจ - เทพกระซิบ 

– ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เจดียเ์จา๊ทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม พระ

บาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธ

ไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร จากนั้นน าชม พระเจดีย์โบตะทาวน ์

ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สรา้งขึ้ นเพื่อรบัพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุใน พระเจดียช์เวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได้ 

ถูกอญัเชิญขึ้ นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก  ท าลาย

ในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดร้บัการปฏิสังขรณข์ึ้ นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างก ับพระเจดีย์ทั ่วไป

คือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียมี์โครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในได ้โดยอญัเชิญ  พระบรมธาตุไว้ใน

ผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดีย์  ได้น าทองค าและของมีค่า

ต่าง ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มาจดัแสดงไว้ น าท่านสักการะขอพรจาก 

เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร  ด้วยเช่ือว่า อธิฐานส่ิงใดจะสมความ

ปรารถนา  จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ หรือ นัตอะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของ

พญานาคท่ีเกิดความศรทัธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกล้า ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนส้ินชีวิตไปและได้

กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพบูชามานานแล้ว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี 

ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง   น าท่านสักการะ     

พระหินอ่อน (เจา๊ดอจี) ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ี แกะสลักจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพม่ามีน ้าหนักถึง 

60 ตนั สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงถือว่าเป็นช่างฝีมือดีท่ี สุดของพม่า  น าท่านชม 

ชา้งเผือก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัจ  านวน 3 เชือก ตอ้งตามคชลักษณะของ

ชา้งเผือกทุกประการ และภายยงัมีขนหางของชา้งเผือกใหท่้านไดบู้ชาเพื่อน ากลับไปเป็นเคร่ืองรางพกติด

กาย คนโบราณเช่ือกนัว่าขนหางของชา้งเผือกนั้นใหคุ้ณทางดา้นปัดเป่าส่ิงชัว่รา้ย ช่วยป้องก ันอาถรรพ์ ปัด

รงัควานจากภูตผีปีศาจและสัตวร์า้ยป้องกนัคุณไสยต่างๆได ้ (เป็นความเช่ือส่วนบุคคล) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้  

16.30 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี 8M331 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

18.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

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

** หมายเหตุ รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ** 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต า่กว่า11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต า่กว่า11ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

06 – 07 ตุลาคม 2561 8,599 8,599 8,599 1,500 

03 – 04 พฤศจกิายน 2561 8,599 8,599 8,599 1,500 

10 – 11 พฤศจกิายน 2561 8,599 8,599 8,599 1,500 

17 – 18 พฤศจกิายน 2561 8,599 8,599 8,599 1,500 

24 – 25 พฤศจกิายน 2561 8,599 8,599 8,599 1,500 

01 – 02 ธนัวาคม 2561 8,599 8,599 8,599 1,500 

09 – 10 ธนัวาคม 2561 8,599 8,599 8,599 1,500 

15 – 16 ธนัวาคม 2561 8,599 8,599 8,599 1,500 

22 – 23 ธนัวาคม 2561 8,599 8,599 8,599 1,500 

12 – 13 มกราคม 2562 8,599 8,599 8,599 1,500 

18 - 19 มกราคม 2562 8,599 8,599 8,599 1,500 

26 – 27 มกราคม 2562 8,599 8,599 8,599 1,500 

04 – 05 กุมภาพนัธ ์2562 8,599 8,599 8,599 1,500 

08 – 09 กุมภาพนัธ ์2562 8,599 8,599 8,599 1,500 

18 – 19 กุมภาพนัธ ์2562 8,599 8,599 8,599 1,500 

23 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 8,599 8,599 8,599 1,500 

02 – 03 มีนาคม 2562 8,599 8,599 8,599 1,500 

09 – 10 มีนาคม 2562 8,599 8,599 8,599 1,500 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท ** 

*** ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์ 

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน *** 

 

 



ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่าย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแล้ว โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมัดจ  า  ท่านละ 5,000.- บาท ภายใน 1 วนั  หลงัจากการจอง  หากมีการยกเลิกภายหลงั  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบ

ให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามันท่ียงัมิไดช้ าระ 

 ค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ : ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ    

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้ริการ) 

  ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

 



เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงิน จ านวน 5,000 บาท ภายใน 1 วนั หลังจากการจอง ต่อท่านเพื่อ

ส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน์ั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดัง น้ี วันจ ันทร ์

ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้ นๆถือว่า

เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจ ้งยกเลิก

การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเ ร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี  

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจ ัดการน าเท่ียวให ้แก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight ก ับสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าบริการ  

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดัง น้ี วันจ ันทร ์

ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้ นๆถือว่า

เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 
 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้ งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน  

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้ง

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากกา รท่ี

มีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก  าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ  า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให ้สอดคล้องก ับสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบัติ เหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสาร ลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  าก ับเท่านั้น 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบิน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้  แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ  านวนและปริมาณท่ีจ  ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ไม่มีการ

จ  ากดัจ  านวน  

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ไม่เกินคน

ละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

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

 


