วันแรก
12.00 น.
14.50 น.

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมือง
อมรปุระ – สะพานอูเบ็ง - วัดจอกตอจี
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน 8M338
(สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.25 น.

คา่
พักที่
วันที่สอง

เช้า

เดินทางถึ ง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋า
สัมภาระ ผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานี อนั รุ่งเรืองของพม่า เป็ นเพียงหนึ่ ง
ในไม่กี่เมืองที่ยงั คงใช้ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยูบ่ นที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทานา
ปลูกข้าวตามแนวลาน้ าเอยาวดีตอนบน
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เป็ นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป 12
กิโลเมตร นับเป็ นอีกหนึ่ งเมืองของพม่าที่ยงั คงมนต์ขลังมาจนปั จจุบนั ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ รวมไปถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองที่สามารถพบเห็นได้จากเหล่าวัดอารามและ
เจดียท์ ี่ต้งั เรียงรายอยูร่ อบๆ ตัวเมือง ซึ่งเป็ นราชธานี
ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 76 ปี
นาท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานที่ สร้างด้วยไม้สัก
และยาวที่ สุ ด ในโลก ตั ว สะพานนี้ ทอดยาวถึ ง 2
กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบคองตามัน ของเมือง อมร
ปุระ จานวนเสาไม้สกั ของสะพานแห่งนี้ มีกว่า 1,200
ต้น ซึ่งมีอายุมากกว่า 200 ปี
นาท่านข้ามทะเลสาบคองตามันเพื่อเข้าชม วัด
จอกตอจี ซึ่ ง มี เ จดี ย์ ที่ ส ร้า งามแบบวั ด อานั น ดา
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนั งที่ เป็ นศิลป์ ชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถูกกวาดต้อนตอนเสียกรุงให้มาอยูใ่ นอนา
เขตบริเวณแถบนี้
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมื องสกายน์ – ชมภูเขาสกายน์ – เจดียก์ วงมูดอร์ – วัดอูมินทงแส่ – ดอยสกายน์ – เมื อง
มินกุง – เจดียม์ ิงกุน – ระฆังมิงกุน - เจดียช์ ินพิวเม

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งสกายน์ น าท่ า นผ่ า น ชมภู เ ขาสกายน์ ศู น ย์ ก ลางแห่ ง
พระพุทธศาสนาที่ สาคัญ ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจดีย์จานวน
มากมายที่ต้งั เรียงรายอยูบ่ นภูเขา
จากนั้นนาท่านชม เจดียก์ วงมูดอร์ หรือวัดเจดียน์ มนางสร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 เพื่อ
ใช้เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้ว หรือพระทัน ตธาตุที่ได้มาจากลังกา องค์เจดียม์ ีความสูง 46 เมตร

เที่ยง

เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน เข้าชม วัดอูมินทง
แส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็ นครึ่งวงกล
จากนั้ นนาท่านขึ้ น ดอยสกายน์ เป็ นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดียต์ ่างๆ ที่
วางตัวอยูต่ ามไหล่เขา เพื่อจะได้ทาความรูจ้ กั กับเมืองสกายน์ ให้มากขึ้ น เพราะไม่วา่ จะมองจากมุมไหน
ของด้านบน สิ่งที่เห็นได้คือ กลุ่มเจดียต์ ่างๆ ที่กระจายตัวอยูโ่ ดยรอบ จนสุดแม่น้ าอิระวดี แม่น้ าสาย
หลักของเมืองนี้ เชิญ ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับมัณฑะเลย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ เมืองมิงกุน เป็ นหมู่บา้ นริมแม่น้ าอิรวดีฝัง่ ตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 11
กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึง
นาท่านชม เจดียม์ ิ งกุน ซึ่งมีความหมายว่าเจดียท์ ี่สร้างไม่เสร็จ พระเจ้าปดุงมีพระราชดาริจะสร้าง
เจดียม์ ิงกุน หรือ “เจดียจ์ กั รพรรดิ” ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดียใ์ ดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระ
ทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีน โดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เที ยบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกามและ
ใหญ่โตโอฬารยิง่ กว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม
จากนั้นนาท่านชม ระฆังมินกุง ซึ่งพระเจ้าปะดุงทรงสร้างไว้ เป็ นระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
พม่า น้ าหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้ สูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปากกว้าง ราว 5 เมตร นั บว่า
เป็ นระฆังที่แขวนอยูซ่ ึ่งใหญ่ที่สุดในโลก
นาท่านชม เจดียช์ ินพิวเม ที่เป็ นอนุ สรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน โดยพระเจ้าบากะ
ยีดอว์ พระราชนั ดดาในพระเจ้าปดุง ทรงสร้างไว้แด่พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลา
อันควร จนเป็ นที่กล่าวขานว่าเป็ น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”

คา่
พักที่
วันที่สาม

บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมื อ งมั ณ ฑะเลย์ - ล้า งพระพั ก ตร์พ ระมหามั ย มุ นี – ท่ า อากาศยานมั ณ ฑะเลย์ –
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

04.00 น.

นำท่ำนร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้ำงพระพักตร์พระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
พม่ำ) ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริยท์ ี่ได้รบั การขนานนาม
ว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง

เช้า
11.15 น.
13.50 น.

12 ฟุต 7 นิ้ ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต
ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุ งได้สร้างวัดมหามุ นี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี ) เพื่อ
ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษ
ได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้ อทองได้น้ าหนั กถึง 700 บาท
ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนั บได้วา่ เป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุด
ในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่
1 สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M337
(สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

กาหนดการเดินทาง
07 – 09 เมษายน 2561
14 – 16 เมษายน 2561
21 – 23 เมษายน 2561
28 – 30 เมษายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
10,888
10,888
9,888
9,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็ก
มีเตียง
10,888
10,888
9,888
9,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
10,888
10,888
9,888
9,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั ๋ว

2,000
2,000
2,000
2,000

7,888
7,888
6,888
6,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นท่านละ 500 บาท /
ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทั จะไม่คืนมัด
จาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อย
แล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ

ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่
มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษัทจะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริ การของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิ น
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สารอง
สามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

