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พมา่-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีสเิรยีม 3วนั 
บนิเชา้ – กลบัดึก เทีย่วครบ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่างกุง้ อดีตเหมืองหลวงเก่า ราชธานีอนัรุ่งเรือง เจดียช์เวดากอง เจดียคู่์บ้านคู่เมือง ศูนยร์วมจติใจชาว

พม่า เป็นพระธาตุประจ  าปีมะเมีย เจดียช์เวมอวด์อว ์แห่งหงสาวดี เจดียท่ี์สูงท่ีสุดในแผ่นดินพม่า 

 สิเรียม เจดียเ์ยเลพญา (เจดียก์ลางน ้า) 

อิ่มอร่อย เมนูพิเศษ...กุง้แม่น ้าหงสาวดี สลดักุง้มังกร เป็ดปักก่ิง 
วนัที่ 1  สนามบนิดอนเมอืง-ย่างกุง้-สเิรยีม (เจดยี์กลางน า้)-มหาเจดยี์ชเวดากอง       (-/L/D)  
06.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบินดอนเมอืง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1

ชัน้ 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI LION AIR (SL) เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกใหกั้บทกุทา่น  

08.55 น. บนิลัดฟ้า ส ู ่กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่  SL200 
10.00 น. ถงึ สนามบนิ มงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ (เวลาที่ประเทศพมา่ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)  

หลังผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดนิทาง สู เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจาก
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 ยา่งกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมื่อเดนิทางถงึสเิรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่

เมืองนี้เคยเป็นเมืองทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้อยูร่ิมฝ่ังแม่น ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กับ

แม่น ้าอิระวด ี
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

น าท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน ้าอายนัุบ

พันปี เป็นทีส่ักการะของชาวสเิรียม ทีบ่ริเวณทา่เทยีบเรือบนเกาะ สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุก
ตัวขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตัวทีว่่ายวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลังทีโ่ผล่เหนือผิวน ้ า เสร็จแลว้เดนิทาง
กลับยา่งกุง้ น าทา่นชม มหาเจดยี์ชเวดากอง พระมหาเจดยีค์ ูบ่า้นคูเ่มืองพม่า ตัง้อยูบ่ริเวณเนิน

เขาเชยีงกตุระ เมืองยา่งกุง้ เชือ่ กันว่าเป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 
8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มีเพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมีเพชรเม็ดใหญ่
อยู ่72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผูค้นชาวพม่าและชาวตา่งชาตมิากมายทีพ่ากัน
เทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไม่ขาดสาย โดยกลา่วขานกันว่า ทองค าทีใ่ช ้

ในการกอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยูท่ีธ่นาคารชาติ
อังกฤษเสยีอีกและนับเป็นมหาเจดยีท์ี่งดงามมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก (สถานทีส่ าคัญของพระ
มหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธิฐาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไม ้

ธูปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสริมสรา้งบารมแีละสริิ
มงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยี์ยังมีพระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใคร
เกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริิมงคลแกช่วีิต) 

ค าไหว้พระมหาเจดยี์ชเวดากอง 
วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 
อหงั วนัทาม ิตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

 

วันเกดิ อาทติย ์ จันทร์ อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบด ี ศกุร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าคณะเขา้ส ูท่ีพั่ก  โรงแรม พกัที่ BEST WESTERN Hotel / JASMINE PALACE 

HOTEL / SKY STAR HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั (4 ดาว) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

วนัที่ 2 ยา่งกุง้-หงสาวด ี-วดัไจ ้คะวาย - พระนอนชเวตาเลียว-เจดยี์ชเวมอดอว์ -ยา่งกุง้ 

  พระนอนตาหวาน – วดัไจ๊กะเลาะ     (B/L/D)   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า  ณ  หอ้งอาหารของแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืง หงสาวด ี (BAGO) ซึง่อยู่หา่งจากย่างกุง้ประมาณ 80 กม. ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปยัง วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบญุใส ่

บาตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จ านวน 1,200 รูป ทีน่ี้เราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีงอยา่งเดยีว 
ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรียมไวต้า่งหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายสิง่อื่นๆ ก็สามารถน าไป
ไดต้ามก าลังศรัทธา) สถานทีแ่หง่นี้เป็นโรงเรียนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชัน้ตรี, โท และเอก 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางตอ่ ดว้ยความอิ่มบญุและอิ่มใจ (ส ิง่ทีท่างวัดตอ้งการขณะนี้คอื ถว้ย ชาม 
ส าหรบัใสอ่าหาร  สมุด และ  เครือ่งเขยีน ส าหรบัการศกึษาของ ภกิษุ สามเณร)  
น าทา่น นมสัการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุ ของเมืองหงสาวด ี

อีกทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมือง ผา้พืน้เมือง                     
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมอืงหงสาวด ี(มกีุง้แมน่ า้เผาคนละ1ตวั) 
บา่ย น าทา่นนมัสการ เจดยี์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดยี์มุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่

ค ูบ่า้นคูเ่มืองทีส่งูทีส่ดุของหงสาวด ีนับว่าเป็น 1ใน5 ส ิง่ศักดิส์ทิธิ์ของพม่า ภายในบรรจพุระเกศา

ธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่ในสมัยกอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิีศักดิส์ทิธิ์ กอ่นออกศกึของบรูพ
กษัตริย ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมื่อครั้งสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระ

เจดยีอ์งคน์ี้  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

น าทา่นชม เจดยี์เจา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่ีความสวยงามทีส่ดุ  มีขนตาที่
งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทยที่
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าทีง่ดงามโดยมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร

ระหว่างทาง  น าทา่นแวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจก๊ะเลาะ  วัดแหง่นี้เชือ่กัน
ว่าเป็นสถานที ่ที่เก็บอัฐขิองพระสวุรรณกัลยา โดยมีซุม้รูปป้ันของพระนางเป็นรูปสักการะดว้ย
เรื่องราว ของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี  เชือ่กันว่าหลวงปู่ โง่น ไดม้าท า

พธิีปลดปลอ่ยดวงวิญญาณพระสพุรุรณกลัยาและเหลา่นายทหารไทยทีถ่กูจองจ า ตัง้แตส่มัยเส ีย
กรุงครั้งที่สอง (เชิญร่วมระลึกถงึวีรกรรมและความเส ียสละของบรรพกษัตรีและนักรบไทยที ่
เสยีสละพระองคเป็นตัวประกันเพือ่่ืความสงบสขุของบา้นเมือง  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนูเป็ดปักกิง่+สลดักุง้มงักร) 
น าคณะเขา้ส ูท่ีพั่ก  โรงแรม MILLENUIM HOTEL (ระดับ3ดาว) หรือเทยีบเทา่  

วนัที่ 3 เจดยีโ์บตะทาวน์(เทพทนัใจ)-พระหินออ่น–ช้างเผือก–ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ    (B/L/-)                

เช้า รบัประทานอาหารเช้า  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าชม พระเจดีย์โบตะทาวน ์ซึ่งเป็นเจดียท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นที่น าไป
บรรจใุน พระเจดยีช์เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตไุด  ้ถกูอัญเชญิขึน้จากเรือ ไดน้ ามาประดษิฐานไว ้
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 ทีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแห่งนี้กอ่น พระเจดยีแ์หง่นี้ไดถ้กู ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที ่2 

และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ข ึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกตา่งกับพระเจดียท่ั์วไปคือ ออกแบบใหใ้ต ้

ฐานพระเจดยี์มีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชิญ พระบรมธาตไุวใ้นผอบ
ทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดชั้ดเจน ส ่วนผนังใตฐ้านเจดีย ์ไดน้ าทองค าและ
ของมีคา่ต่าง ๆ ทีม่ีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแกอ่งค์พระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้น าทา่น

สักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นัตโบโบย)ี ซึ่งชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมา
ขอพร ดว้ยเชือ่ว่าอธิฐานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากน ัน้น าท่านขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึ่งของ
ถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เม ีย๊ะ”ตามต านานกลา่วว่า นางเป็นธิดา

ของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อ
ส ิน้ชวีิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวกั้นมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ
ตอ้งไปกระซบิเบาๆ ห้ามคนอืน่ไดย้ิน ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนั
การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
บา่ย สักการะ พระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซึ่งเป็นพระพทุธรูปที ่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญท่ีส่ ุด

ในพม่ามีน ้ าหนักถงึ 60 ตัน ส ูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถอืว่าเป็น
ชา่งฝีมือดีทีส่ดุของพม่า น าชม ช้างเผือก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มืองของพม่ามีสขีาวเผอืกตลอด
ทัง้ตัวจ านวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผอืกทกุประการ น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดส

ก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพม่า มีสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ 
หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เชน่ ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสร่ง  สมควรแกเ่วลาน าท่าน
เดนิทางสู ่ สนามบนิ มงิกาลาดง เมืองยา่งกุง้  

20.05 น. บนิลัดฟ้ากลับสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL207  

21.45 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ  
 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลี่ยนแปลง หรอืสลบัสบัเปลี่ยนกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพนิจิของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  
และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเด ีย่วเพ ิม่ 

10-12 กุมภาพนัธ์ 60 12,900 12,900 4,000 

11-13 กุมภาพนัธ์ 60 12,900 12,900 4,000 

12-14 กุมภาพนัธ์ 60 12,900 12,900 4,000 
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25-27 กุมภาพนัธ์ 60 11,900 11,900 4,000 

4-6 มนีาคม 60 11,900 11,900 4,000 

11-13 มนีาคม 60 12,900 12,900 4,000 

17-19 มนีาคม 60 12,900 12,900 4,000 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท ีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการพักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมือ้ท ีร่ะบุในรายการ   

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวซ่ีาพม่าแบบยื่นหมู่คณะ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศพม่าใหก้ับคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศพม่าไม่เกนิ 14 วัน) **ถา้กรณีท ีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท** 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ ไกด์ทอ้งถิน่ 600 บาทต่อลูกคา้ 1 ทา่น ตลอดการเดินทาง (ส่วนหวัหน้าทวัรไ์ทยขึน้อยูก่บั
ความพงึพอใจในการบรกิาร) 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
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 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 10 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีท ีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 10 ท่าน ใน
กรณีนีบ้รษัิทฯ ยินดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใด  ๆในกรณีท ีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละอุบัตเิหตุสุดวสัิย

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 การประกนัภยั ทีบ่รษิ ัทไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรม

ธรรมของบรษิทัได ้และทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแล้วเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  

(ทา่นสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป) (แกไ้ข ณ วนัที2่8

มคี.59) 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงรายการ  ตาม

ความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง  ภัยทางธรรมชาต ิแต่ยังคง

รักษามาตรฐานการบรกิารและยึดถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนลู์กคา้เป็น

หลัก 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท ีจ่ะน าตดิตัวขึ้นเครือ่งบิน ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ท ีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั ้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  


