
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย ์– เมืองมัณฑะเลย ์– เมือง

อมรปุระ – สะพานอูเบ็ง - วดัจอกตอจ ี

12.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน MYANMAR AIRWAYS โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

14.50 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองมณัฑะเลยป์ระเทศพมา่โดยเท่ียวบิน 8M338 

  (สายการบินเมียนมาร ์แอรเ์วย ์มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง)  



 
 

16.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย ์ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองรับกระเป๋า

สมัภาระ ผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ เมืองมณัฑะเลย ์อดีตราชธานีอนัรุ่งเรืองของพม่า เป็นเพียงหน่ึง

ในไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงใชช้ื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตั้งอยูบ่นท่ีราบอนัแหง้แลง้และเขตท านา

ปลกูขา้วตามแนวล าน ้าเอยาวดีตอนบน 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยอ์อกไป 12 

กิโลเมตร นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมา่ท่ียงัคงมนตข์ลงัมาจนปัจจุบนั ซึ่งสามารถสมัผสัไดจ้ากวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ รวมไปถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองท่ีสามารถพบเห็นไดจ้ากเหล่าวดัอารามและ

เจดียท่ี์ตั้งเรียงรายอยูร่อบๆ ตวัเมือง ซึ่งเป็นราชธานี

ท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดเพียง 76 ปี  

น าท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานท่ีสรา้งดว้ยไมส้ัก

และยาวท่ีสุดในโลก ตัวสะพานน้ีทอดยาวถึง 2 

กิโลเมตร ขา้มทะเลสาบคองตามนั ของเมือง   อมร

ปุระ จ านวนเสาไมส้กัของสะพานแหง่น้ีมีกวา่ 1,200 

ตน้ ซึ่งมีอายุมากกวา่ 200 ปี 

น าท่านขา้มทะเลสาบคองตามนัเพื่อเขา้ชม      วัด

จอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ท่ีสร้างามแบบวัดอานันดา 

ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังท่ีเป็นศิลป์ชาวกรุงศรีอยุธยาท่ีถูกกวาดตอ้นตอนเสียกรุงใหม้าอยูใ่นอนา

เขตบริเวณแถบน้ี 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่  SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัที่สอง เมืองสกายน์ – ชมภูเขาสกายน์ – เจดียก์วงมูดอร ์– วัดอูมินทงแส่ – ดอยสกายน์ – เมือง

มินกุง – เจดียมิ์งกุน – ระฆงัมิงกุน - เจดียชิ์นพิวเม 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองสกายน์  น าท่านผ่าน ชมภูเขาสกายน์  ศูนย์กลางแห่ง  

พระพุทธศาสนาท่ีส าคัญ ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี เจดีย์จ านวน

มากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภเูขา 

จากน้ันน าท่านชม เจดียก์วงมูดอร ์หรือวดัเจดียน์มนางสรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 เพื่อ

ใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ หรือพระทันตธาตุท่ีไดม้าจากลังกา องค์เจดียม์ีความสูง 46 เมตร 



 
 

เสน้รอบวงวดัได ้274 เมตร และใชอิ้ฐในการก่อสรา้งมากถึง 10,126,552 กอ้น เขา้ชม วัดอูมินทง

แส่ ภายในมีพระพุทธรปู 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นครึ่งวงกล 

จากน้ันน าท่านข้ึน ดอยสกายน ์เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวท่ีคุณสามารถมองเห็นเจดียต์่างๆ ท่ี

วางตวัอยูต่ามไหล่เขา เพื่อจะไดท้ าความรูจ้กักบัเมืองสกายน์ใหม้ากข้ึน เพราะไม่วา่จะมองจากมุมไหน

ของดา้นบน ส่ิงท่ีเห็นไดคื้อ กลุ่มเจดียต์่างๆ ท่ีกระจายตัวอยูโ่ดยรอบ จนสุดแม่น ้าอิระวดี แม่น ้าสาย

หลกัของเมืองน้ี เชิญ ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัมณัฑะเลย ์

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ เมืองมิงกุน เป็นหมู่บา้นริมแม่น ้าอิรวดีฝัง่ตะวนัตก ห่างจากมณัฑะเลยป์ระมาณ 11 

กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึง  

น าท่านชม เจดียมิ์งกุน ซึ่งมีความหมายว่าเจดียท่ี์สรา้งไม่เสร็จ พระเจา้ปดุงมีพระราชด าริจะสรา้ง

เจดียม์ิงกุน หรือ “เจดียจ์กัรพรรดิ” ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสูงกวา่เจดียใ์ดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระ

ทันตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีน โดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมัยพุกามและ

ใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม 

จากน้ันน าท่านชม ระฆงัมินกุง ซ่ึงพระเจา้ปะดุงทรงสรา้งไว ้เป็นระฆงัสมัฤทธ์ิท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

พมา่ น ้าหนักประมาณ 90 ตนั ระฆงัน้ีสงู 4 เมตร มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่ีปากกวา้ง ราว 5 เมตร นับวา่

เป็นระฆงัท่ีแขวนอยูซ่ึ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก 

น าท่านชม เจดียชิ์นพิวเม ท่ีเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรกัอันยิ่งใหญ่ไม่แพก้ัน โดยพระเจา้บากะ

ยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง ทรงสรา้งไวแ้ด่พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลยัก่อนเวลา

อนัควร จนเป็นท่ีกล่าวขานวา่เป็น “ทชัมาฮาลแหง่ลุ่มอิรวดี” 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่  SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม เมืองมัณฑะเลย์ -  ล ้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ –             

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

04.00 น. น ำท่ำนรว่มพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลำ้งพระพกัตรพ์ระมหำมยัมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของ

พม่ำ) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรปูทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนาม

วา่ “พระพุทธรปูทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 



 
 

12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต 

ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อ

ประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษ

ไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลาย เก็บเน้ือทองไดน้ ้าหนักถึง 700 บาท 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการ

ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว้า่เป็นวดัท่ีสรา้งใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรปูเก่าแก่ท่ีสุด

ในเมืองพมา่ โดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 

1 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั 

เชา้ บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินสู่ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

11.15 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 8M337 

(สายการบินเมียนมาร ์แอรเ์วย ์มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

13.50 น. ถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

07 – 09 เมษายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,000 7,888 

14 – 16 เมษายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,000 7,888 

21 – 23 เมษายน 2561 9,888 9,888 9,888 2,000 6,888 

28 – 30 เมษายน 2561 9,888 9,888 9,888 2,000 6,888 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินท่านละ 500 บาท /

ทริป/ตอ่ทา่น*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบรษิทัจะไม่คืนมดั

จ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ย

แลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 



 
 

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

มดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้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  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. 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 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ



 
 

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

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. ทัวร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่

มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 



 
 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรี่ส  ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี แบตเตอร่ีส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

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

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

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

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

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

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


