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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว อายุไมถ่งึ18ปี จ านวน 

7-8 กค 60 5,995 1,500 5,995 20 

10-11 กค 60 5,995 1,500 5,995 20 

14-15 กค 60 5,995 1,500 5,995 20 
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สายบุญแบบสบายๆ...พมา่...สเิรยีม...ยา่งกุง้ 2 วนั 1 คนื 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ์ “เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่) 

ขอพร นตัโบโบยี “เทพทนัใจ”  / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพมา่ 

เดนิทางโดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) 

  

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ – เมอืงสิเรยีม (เจดยีก์ลางน า้) – เจดยี์โบตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระ

นอนตาหวาน – มหาเจดยีช์เวดากอง   

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการบิน เมยีนมาร ์

เนช่ันแนลแอรไ์ลน ์(UB) เคาทเ์ตอร ์K ซึง่มเีจา้หนา้ท ีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสัมภาระและเอกสาร

การเดนิทาง  

11.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงยา่งกุง้ โดยเทีย่วบนิที ่UB020 สายการบนิ เมยีนมาร ์เนช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB)  

11.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ ิน่ท ีเ่มยีนม่าร ์ชา้

กว่าประเทศไทยครึง่ช่ัวโมง)  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสิเร ียม (Thanlyin) อยู่ห่างจาก

กรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมอืงทีซ่ึ่ง

เคยเป็นเมอืงท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัง้อยู่รมิแม่น ้า

ย่างกุง้ท ี่เชือ่มต่อกับแม่น ้าอ ิระวด ีจากนัน้ชมความสวยงาม

ของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik 

Hwaw Wun Pagoda) เจดยี์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะ

กลางน ้าเป็นทีสั่กการะของชาวสเิรยีมบรเิวณท่าเทยีบเรอื สมควรแก่เวลาน าท่านกลับกรุงย่างกุง้  

 น าท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ที่พระสงฆ์อนิเดีย 8 รูป ได ้

น ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยี์แห่งนีถู้กระเบิด

ของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองค์จงึพบโกศทองค าบรรจุ

พระเกศาธาตุและพ ระบรมธาตุอีก  2  องค์ และพบ

พระพุทธรูปทอง เงนิ ส าริด 700 องค์ และจารกึดนิเผา

ภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบ

ภาษาพม่า ภายในเจดยี์ท ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสัีนงดงาม 

และมมีุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี์  
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 น าท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสักการะรูป

ป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้ว

อ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มอืของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อ

พรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยี แค่นีท้่านก็จะ

สมตามความปราถนาทีตั่ ้งใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตาม

ต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เก ิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกิน

เนือ้สัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้ง

เขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้ิน การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม  ้ 

 น าท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยี์ทองแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะ

เกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอริะวด ีเจดยี์ทองค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ย

กว่าปี มหาเจดีย์ท ีใ่หญ่ที่สุดของประเทศพม่า มคีวามสูงถ ึง 

326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีก่อน 

มหาเจดยี์ชเวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถงึ 1100 

กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า 

กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์

พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ ิศจะมี

วิหา รโถ งส รา้งด ้วย เค รื่อ งไ ม ห้ ลั งคาท รงป ราสาท

ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระ

ประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญ

และชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนติย์ จะน ามาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้

ทุกข์โศกโรคภัยทั ้งมวล บา้งน่ังท าสมาธิเจรญิสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ 

จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีท ีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสต่ีางกันออกไป 

เช่น สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยี์ชเวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที่

บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดยี์ชเวดากอง ณ 

ลานอธษิฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนีร้อบองค์เจดยี์ยังมพีระประจ าวันเกิดประดษิฐานทั ้ง

แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ) 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั ASIA PLASA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – ตลาดสก๊อต – วดับารม ี– ชา้งเผอืก – พระหนิอ่อน 

– กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่าน สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอน

ตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการพระพุทธรูป

นอนที่ม ีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่ม ีตา

สวยงามทีสุ่ดในประเทศพม่า มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ ี

ภาพมงคล 108 ประการ   

 จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน 

(Bogyoke Aung San) ห รือ  ต ล า ด ส ก๊ อ ต  (Scot 

Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวส

ก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลักษณะ

อาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท ีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เช่น เครือ่งเงนิ ท ีม่ ีศลิปะผสม

ระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ 

(หากซือ้สิน้คา้หรอือัญมณีท ีม่รีาคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ 

หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร)์  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดับารม ีใหสั้กการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท ีเ่ชือ่ว่ายังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระ

เกศาธาตุนีเ้ม ือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ื่อว่าเป็นทีเ่ก็บองค์พระบรม

สารรีกิธาตุไวม้ากทีสุ่ดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบุีตรและองคพ์ระอรหันต ์

 น าท่านนมัสการ พระหินอ่อน ท ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า 

จากนัน้ชม ชา้งเผอืก เชอืกงามทีสุ่ดในพม่าโดยชา้งทัง้ 3 ตัว

นี ้มลัีกษณะเด่น คอื มีลักษณะผิวพรรณเหลอืงทองอร่าม 

แมก้ระทั่งนัยตาของชา้งยังเป็นสีทอง ถอืว่าเป็นชา้งทีห่าชม

ไดย้ากที่สุดในเอ เชีย  ซึ่งคนพม่าเองตามเขา้มาชมและ

สักการะชา้งเผอืกเหล่านี ้

17.50 น. เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที่ UB 017 สายการ

บนิ เมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์

19.20 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ

ประทับใจในบรกิาร 

 
*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทัวร ์ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน ือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกัจงึขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานท ีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหวัหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าม ินบิาร์ในหอ้งและค่าพาหนะ

ต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเก ินกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก์, คนขบัรถ , 1,500 บาท/ทา่น/ทร ิป, ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของทา่น (ช าระท ีส่นามบินก่อน

เดนิทาง) 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ต ่า 15 ทา่น  หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดทีีจ่ะช าระค่าบริการเพิม่ เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายินดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวันอ ืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่า

ทัวร์เต็มจ านวน  
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ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอ ืน่ทีร่ออยู่ 

 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิโดยไม่มเีงือ่นไข 

 เม ือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้ ้งหมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ ………. 

 ส่งรายช ือ่ส ารองท ีน่ ั่ง ผูเ้ด ินทางต้องส่งส าเนาหนงัสอืเด ินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช ือ่พรอ้มยนืยนัว่าต ้องการเดนิทาง

ทอ่งเท ีย่วทรปิใด , วนัท ีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบร ิษทัฯขอ

สงวนสทิธ ิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต ั๋ว

เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลิกการจอง : เน ือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน เม ือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอ

คนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใ น

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ค ืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิ้น  รวมถงึ เม ือ่ ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีี่มนีักท่องเทีย่วร่วมเด ินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่ว

หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่ม ีว ีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเด ินทางส าหรับ

ประเทศทีม่ ีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดทีี่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการทีม่ ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษัท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้  ทางเรายินดทีีจ่ะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่ รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อ ืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณทีีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูม ิอากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น ี ้บริษัทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเส ียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิ่มข ึ้นของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้ก ิดจากความผดิของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ  อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน ีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มข ึ้น ในกรณีที่ม ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ีอ านาจ

ของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าต ิดตัวข ึ้นเครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลิลติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เก ิน 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 

อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านั ้น ถา้ส ิ่งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

2.ส ิง่ของที่มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
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