
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

PERIOD ADL SIZE FLIGHT 

3 ธนัวาคม 2562 (องัคาร) 2,992 20 DD 

4 ธนัวาคม 2562 (พธุ) 2,992 20 DD 

11 ธนัวาคม 2562 (พธุ) 2,992 20 DD 

12 ธนัวาคม 2562 (พฤหสั) 2,992 20 DD 

17 ธนัวาคม 2562 (องัคาร) 2,992 20 DD 

18 ธนัวาคม 2562 (พธุ) 2,992 20 DD 

19 ธนัวาคม 2562 (พฤหสั) 2,992 20 DD 

24 ธนัวาคม 2562 (องัคาร) 2,992 20 DD 
 
 
 

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

ขอพร นตัโบโบย ี “เทพทนัใจ”  + “เทพกระซบิ”  เจดยีโ์บตาทาวน ์

ชม พระนอนตาหวาน สวยงามทีส่ดุในพมา่ / แวะชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืงที ่ตลาดสกอ๊ต  

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD)  

คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น   

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง - เจดยีโ์บตาทาวน ์- พระเทพทนัใจ - เทพกระซบิ - พระนอนตาหวาน - มหา

เจดยีช์เวดากอง - ตลาดสกอ๊ต - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

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

บนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงย่างกุง้ โดยสายการบนินก

แอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.15 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านการตรวจ

คนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ที่

เมยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 นําท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึง่บรรจุ

พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 

รูป ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยี์

แห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองค์

จงึพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม

ธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ สํารดิ 

700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับดว้ยกระเบือ้งสสีัน

งดงาม และมมีมุสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์

 

 นําท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาว

ไทย วธิกีารสกัการะรปูปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให ้

เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั้นก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท 

หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

รักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน่ี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้นํา

ท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของ

พญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต 

ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพร

เทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ 

การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้

และผลไม ้ 

นําท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจ ีหรอื พระ

นอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการ

พระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึง่

เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีนตาที่

งดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่

เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่มน้ําอริะวด ีเจดยีท์องคําคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี 

มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กวา่ 2 ,000 ปี

กอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชร

พลอยอัญมณีล้ําค่า กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลาน

กวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พทุธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก 

บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมีวหิารโถงสรา้งดว้ยเครื่องไม ้

หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้

หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชน

มากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการ

กราบไหวบู้ชาเจดยี์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะนํามาซึง่บุญ

กศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล 

บา้งน่ังทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประคํา และบา้งเดนิ

ประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญ

มณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได ้

เห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ําคัญของพระมหาเจดยีช์เวดา

กอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพร

จากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระ

ประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวันเกดิตน จะเป็น

สริมิงคลแกช่วีติ) 

   

  จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke 

Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเกา่แก่

ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานิคม

ของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ที่

จําหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ที่มี

ศลิปะผสมระหวา่งมอญกับพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญ

มณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้

สิน้คา้หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ 

เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร)์   อสิระ

อาหารคํ่า   จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ระหวา่งไปสนามบนิ นําท่านนมัสการ พระหนิออ่น พระพุทธรูป

แกะสลักจากหนิอ่อนองค์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศพม่า สขีาวสะอาด หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง 

พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปรแ์ละศรลีังกายกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค์

หมายถงึการไลศ่ัตรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง. 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พญานาค 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่ง

ประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณา

และบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุก

กรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลา

เทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

 

 

21.10 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4239 

22.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทับใจในบรกิาร........ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น   
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํา่กวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง
ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป
ในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจองและการชําระเงนิ: 

 ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

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

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจ
โปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ

ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ -ออก
เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15  ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่
หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของ
สายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ 
การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ  1 ,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่ องบนิ
เทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  




