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สมัผัสมนตเ์สน่หแ์ละแรงศรทัธาของชาวพทุธ ณ นครมณัฑะเลย ์พกุาม 

ชมพระราชวังมณัฑะเลย ์ราชธานีแหง่สุดทา้ยของพระราชวงศพ์มา่ 

วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน ้าเอกของพทุธศิลป์สกุลชา่งพกุาม 

ชมสะพานไมส้กัอเูบ็ง MANDALAY HILLS สกัการะเจดียช์เวสิกอง 

และรว่มพิธีอนัศักด์ิสิทธ์ิ ในพิธีกรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ 

พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผา้รกัษโ์ลก / พดั / หมวก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเริ่มตน้เพียง 13,888 พกัระดบั 3 ดาว 
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เดินทางเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2560 

โดยสายการบิน MYANMAR AIRLINE 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-์พระราชวงัมัณฑะเลย-์วิหารชเวนนัดอร-์ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย ์

11.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกประตู 6 เคาวเ์ตอรส์าย

การบิน MYANMAR AIRWAY เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ในการเช็คอิน 

14.00 น. เหินฟ้าสู่ เมื องมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยเท่ียวบินท่ี 8M338 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 

15.35 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย ์เมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่า หลัง

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง  

น าท่านชม วดัชเวนันดอร ์ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลา

ดว้ยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็นพระต าหนักท่ี

ประทับของพระเจา้ มินดง เม่ือส้ินพระชนม์ลงแล้ว พระเจ ้า

ทีบอ  (กษัตริย์อ งค์สุดท้ ายของพม่า) ได้ร้ือมาถวายวัด

ภายในอาคารยังตกแต่งดว้ยไม้แกะสลักเล่าเร่ืองมหาชาดก 

10  ชาติ ท่ียั งคงความ สม บูรณ์ มากท่ี สุด น าท่านชม 

พระราชวงัมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจา้มินดง เป็นอาคาร

ไม้ตกแต่งด้วยปูนป้ันมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจาก
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วดัอ่ืนๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะน้ีทางการพม่าได้ก่อสรา้งขึ้ นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชม

พระราชวังมัณฑะเลย์ สรา้งขึ้ นเม่ือย้ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มี

ประตูเข ้าถึง 12 ประตู ตวัพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระท่ี

นัง่ และต าหนักต่างๆ ทั้ งหมดถูกไฟไหม้เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้

จ  าลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม น าท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าท่ี  

ภูเขามัณฑะเลย์  

เย็น   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี  SHWEPHYR HOTEL / SHWEHTEE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง มัณฑะเลย-์สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดียท่ี์เจดียช์เวสนัดอร ์  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานท่ีสร้างดว้ยไม้สักและยาวท่ีสุดในโลก ตวัสะพานน้ีทอดยาวถึง 

2 กิโลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโคฃ้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ท่านจะไดช้มวิวตลอดสองขา้งทางท่ีสวยงามดว้ยธรรมชาติ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันชม เจดีย์ชเวสนัดอร์ เช่ือกนัว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา้และยังมีรูปป้ัน

เทพเจ้าศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมี ช่ือเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเน

ชา จากบริเวณน้ีท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่ ท่ีตั้งอยู่ราย

รอบจนไดส้มญานามว่า “ป่าทะเลเจดีย์” ใหท่้านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศยั 

เย็น   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พรอ้มชมโชวหุ่์นเชิดโบราณ 

ท่ีพกั   GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทียบเท่า  
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วนัท่ีสาม พุกาม-ตลาดยองอู-วดัอนนัดา-วิหารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เวสิกอง-มัณฑะเลย ์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม ตลาดยองอู YONG U MARKETเป็นตลาดใหญ่ของเมืองพุกาม ท่ีขาย

สินคา้ทุกชนิด ทั้ งเคร่ืองอุปโภค บริโภค ข ้าวปลา อาหาร ผักสด เส้ือผ้า ของท่ีระลึกพ้ืนเมือง 

เหมาะส าหรบัเดินชมเลือกซ้ือของฝาก โดยเฉพาะเคร่ืองเขินของเมืองพุกาม  ถือว่าเป็นหน่ึง

เพราะฝีมือท่ีประณีตและการออกแบบท่ีสวยงาม  

น าท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึ้ นช่ือได้รบัการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอก

ของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรู้จ ักเหนือ วิหารทั้ งหลาย สร้างโดยพระเจ้าจานสิตา 

เม่ือก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกบัพระเจดีย์องคอ่ื์นๆของพุกาม แต่รฐับาลพม่าไดม้า

ทาสีทองทับเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสรา้งอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวนัตก 

น าท่านชม วิหารธรรมมายนัจ ีวิหารท่ีวดัน้ีไดช่ื้อว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันใน

การสรา้งมากท่ีสุดในพม่าก็ว่าได ้  

น าท่านสักการะ เจดียช์เวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธข์องพม่า) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบ

ดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณ์ เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นหลังพระเจ ้าอโนรธาขึ้ น

ครองราชย์ เพ่ือใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทอง

ขนาดใหญ่ ทั้ งท่ีเป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ ยวแก้วของพระเจา้อโนรธา 

ซ่ึงเป็นกษตัริย์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของอาณาจกัรพุกาม 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย ์โดยรถโค้ชปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เย็น   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี   SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีส่ี  มัณฑะเลย-์ร่วมพิธีศกัด์ิสิทธิ์ลา้งพระพกัตรพ์ระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ  
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04.00 น. น ำท่ำนร่วมพิธีอันศักด์ิสิทธิ์ ในพิธีกรรมล้ำงพระพักตร์พระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิง

ศักด์ิสิทธิ์ของพม่ำ) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูป

ทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง เคร่ืองกษตัริย์ท่ีไดร้ับ

การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ี

พระเจ ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี 

พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ด้วยทองค าเปลว

หนา 2 น้ิว  ทรงเคร่ือ งประดับทองปางมารวิชัย 

หน้าตกักว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุง

ไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี 

และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กิดไฟไหม้วดัทองค า 

จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลาย เก็บเน้ือทองได้น ้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 

2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดัขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของ

ช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวดัท่ีสรา้งใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง

พม่า โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับเขา้สู่ท่ีพกั   

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ 

10.40 น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี 8M337 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 

13.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

**************************** 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท 
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หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

09 – 12 สิงหาคม 2560 15,900 15,900 15,900 4,000 12,900 

23 – 26 สิงหาคม 2560 13,900 13,900 13,900 4,000 10,900 

06 – 09 กนัยายน 2560 13,900 13,900 13,900 4,000 10,900 

20 – 23 กนัยายน 2560 13,900 13,900 13,900 4,000 10,900 

04 – 07 ตุลาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

11 – 14 ตุลาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

08 – 11 พฤศจกิายน 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

15 – 18 พฤศจกิายน 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

06 – 09 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

13 – 16 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

20 – 23 ธนัวาคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

27 – 30 ธนัวาคม 2560 14,888 14,888 14,888 4,500 11,888 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
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 ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมัด

จ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่า

ภาษีน ้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    

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการ

จ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อน

การจองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั  

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มี ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเข ้าใหค้รบถ้วน โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
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2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน

ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้า

หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบ ริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณี ท่ี มีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
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4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ  านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000  mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

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

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทาง โหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี ใหน้ าติดตวัขึ้ นเคร่ืองเท่าน้ัน !! 

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

 


