
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์วิหารชเวนนัดอร-์ชมวิวยอดเขามณัฑะเลย ์

12.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 6 เคาวเ์ตอรส์าย

การบิน MYANMAR AIRWAY เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ในการเช็คอิน 

14.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ 8M338 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

16.25 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย ์เมืองมณัฑะเลยป์ระเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน า

ท่านเดินทางสู่ตวัเมือง  

น าท่านชม วัดชเวนันดอร ์ชมอาคารไมส้กัทองสลกัเสลา

ดว้ยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็นพระต าหนักท่ี

ประทบัของพระเจา้ มินดง เม่ือส้ินพระชนมล์งแลว้ พระเจา้

ทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ไดร้ื้อมาถวายวัด

ภายในอาคารยงัตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเล่าเร่ืองมหาชาดก 

10 ชาติ ท่ียังคงความสมบูรณ์มากท่ีสุด น าท่านชม 

พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มินดง เป็นอาคาร

ไมต้กแต่งดว้ยปูนป้ันมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจาก

วัดอ่ืนๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะน้ีทางการพม่าได้

ก่อสรา้งขึ้ นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์

สรา้งขึ้ นเม่ือยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวงั

ขนาดใหญ่มีประตูเขา้ถึง 12 ประตู ตวัพระราชวงัเป็นหมู่

อาคารไมแ้ละตึก ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระท่ีนัง่ และต าหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหมเ้ม่ือ

สงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าไดจ้ าลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม น าท่านชม

ทศันียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าท่ี  

ภูเขามณัฑะเลย์  

เยน็   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 



วนัที่สอง มณัฑะเลย-์สะพานไมอู้เบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดียท์ี่เจดียช์เวสนัดอร ์  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานท่ีสรา้งดว้ยไมส้กัและยาวท่ีสุดในโลก ตวัสะพานน้ีทอดยาวถึง 

2 กิโลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโคฃ้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ท่านจะไดช้มวิวตลอดสองขา้งทางท่ีสวยงามดว้ยธรรมชาติ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันชม เจดียช์เวสนัดอร ์เชื่อกนัว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา้และยงัมีรูปป้ัน

เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดียก์าเน

ชา จากบริเวณน้ีท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตยต์กลบัขอบฟ้า และเจดียน์อ้ยใหญ่ ท่ีตั้งอยูร่าย

รอบจนไดส้มญานามวา่ “ป่าทะเลเจดีย”์ ใหท่้านเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

เยน็   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวหุ่์นเชิดโบราณ 

ทีพ่กั   GRACIOUS BAGAN HOTEL หรอื เทียบเท่า   

 

 

 

 

วนัที่สาม พุกาม-ตลาดยองอ-ูวดัอนนัดา-วิหารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เวสกิอง-มณัฑะเลย ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม ตลาดยองอู YONG U MARKETเป็นตลาดใหญ่ของเมืองพุกาม ท่ีขาย

สินคา้ทุกชนิด ทั้งเคร่ืองอุปโภค บริโภค ขา้วปลา อาหาร ผักสด เส้ือผา้ ของท่ีระลึกพ้ืนเมือง 

เหมาะส าหรับเดินชมเลือกซ้ือของฝาก โดยเฉพาะเคร่ืองเขินของเมืองพุกาม ถือว่าเป็นหน่ึง

เพราะฝีมือท่ีประณีตและการออกแบบท่ีสวยงาม  

น าท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึ้ นชื่อไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็น “เพชรน ้าเอก

ของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรูจ้ ักเหนือวิหารทั้งหลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสิตา 

เม่ือก่อนยอดพระเจดียย์งัเป็นสีขาวเหมือนกบัพระเจดียอ์งคอ่ื์นๆของพุกาม แต่รฐับาลพม่าไดม้า

ทาสีทองทบัเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสรา้งอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวนัตก 

น าท่านชม วิหารธรรมมายนัจ ีวิหารท่ีวดัน้ีไดช้ื่อว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถนัใน

การสรา้งมากท่ีสุดในพม่าก็วา่ได ้ 



น าท่านสกัการะ เจดียช์เวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สิทธข์องพม่า) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบ

ดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นหลังพระเจา้อโนรธาขึ้ น

ครองราชย ์เพ่ือใชบ้รรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทอง

ขนาดใหญ่ ทั้งท่ีเป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ ยวแกว้ของพระเจา้อโนรธา 

ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของอาณาจกัรพุกาม 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองมัณฑะเลย ์โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เยน็   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ มณัฑะเลย-์รว่มพิธีศกัดิ์สทิธ์ิลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี-กรุงเทพฯ  

04.00 น. น ำท่ำนร่วมพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมล้ำงพระพักตรพ์ระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิของพม่ำ) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูป

ทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง เคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บั

การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ี

พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี 

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

หนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย 

หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุง

ไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมุนี 

และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า 

จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลาย เก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 

2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดัขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของ

ช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว้่าเป็นวดัท่ีสรา้งใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง

พม่า โดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมณัฑะเลย ์



11.15 น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 8M337 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

13.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**************************** 
** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท า

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ 

หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

24 – 27 มกราคม 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 กุมภาพนัธ ์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 มีนาคม 2561 12,888 12,888 12,888 2,500 9,888 

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

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

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

 ทา่นละ 600 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น **ส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 

 

 



 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนมดั

จ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่า

ภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 600บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการ

จ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อน

การจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 



เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   



4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน

ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะ

เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ง น้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเห ตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 



ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 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 ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทาง โหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี ใหน้ าติดตวัขึ้ นเคร่ืองเท่าน้ัน !! 

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

 


