
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 14760 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

Period ADL Size Flight 

6 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

7 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

8 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

11 สงิหาคม 2562 (วนัอาทติย)์ 3,993 20 DD 

13 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

14 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

15 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

20 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

21 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

22 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

27 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

28 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

29 สงิหาคม 2562 2,992 20 DD 

***กรณุาสอบถามทีน่ ัง่ทกุคร ัง้กอ่นจอง*** 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 

ไหวพ้ระพมา่ ยา่งกุง้ 1 วนั 
1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพร นตัโบโบย ี “เทพทนัใจ”  + “เทพกระซบิ”  เจดยีโ์บตาทาวน ์

ชม พระนอนตาหวาน สวยงามทีส่ดุในพมา่ / แวะชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืงที ่ตลาดสกอ๊ต  

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD)  

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

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – มหา

เจดยีช์เวดากอง – ตลาดสกอ๊ต – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.15 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์ ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 

ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูก

ระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ

และพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และ

จารกึดนิเผาภาษาบาลี และตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษา

พม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธิ

หลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์ น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทันใจ เทพ

เจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบ

โบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

มะพรา้วออ่น กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ 

ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแค่นี้

ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้น าทา่นขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” 

ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิ

เนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้ง

เขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

น าท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจ ีหรอื พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการ

พระพุทธรูปนอนที่มคีวามยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระที่มตีาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มขีนตาที่

งดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

เจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) 

แหง่ลุม่น ้าอริะวด ีเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุว่าสอง

พันหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศพมา่ มคีวามสงูถงึ 

326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีก่อน มหา

เจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม 

ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด 

รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์เวดากองเป็น

ลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ย

เครือ่งไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะน ามา

ซึง่บญุกศุลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประค า 

และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละ

จุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญของพระ

มหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไป

ไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองค์

เจดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวัน

เกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

   

  จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) 

หรอื ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเกา่แก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดย

ชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงต่อกัน

หลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ ี

ศลิปะผสมระหว่างมอญกับพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้

ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุก

ครัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์   อสิระ

อาหารค ่า   จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ระหว่างไปสนามบนิ น าท่าน

นมัสการ พระหินอ่อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศพม่า สขีาวสะอาด หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถ์

ขวาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปรแ์ละศรลีังกายกขึน้หันฝ่า

พระหัตถอ์อกจากองคห์มายถงึการไลศ่ัตรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง. 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.10 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4239 

22.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร........ 

 

 

 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่

มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระทีส่นามบนิวนัแรก) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น   

× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง
ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป

ในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจองและการช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจ

โปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ

ไดทุ้กกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่

หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของ
สายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ 

การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  


