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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย – 

เจดียชเวสิกอง (-/L/D) 

07.00  พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 เคานเตอร D สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS โดยมีเจาหนาที่

ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 
09.55   นําทานเหินฟาสู เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน WE 309 

 (บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

11.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานมัณฑะเลย ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับกระเปาสัมภาระ ผานข้ันตอน

ศุลกากรแลว เมอืงมัณฑะเลย อดีตราชธานีอันรุงเรืองของพมา เปนเพียงหน่ึงในไมกี่เมืองที่ยังคงใชช่ือเดิมเรื่อยมาไมมี

การเปลี่ยนแปลง ต้ังอยูบนที่ราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลํานํ้าเอยาวดีตอนบน 

 

 



 

 

นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถโคฃปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ทานจะไดชมวิวตลอด

สองขางทางที่สวยงามดวยธรรมชาติ 

 

 
 

จากน้ันนําทานชม วัดมนุหะ ต้ังอยูบริเวณตอนใตของหมูบานยินกะบา สรางโดยพระเจามานุหะ เพื่อสั่งสมบุญไวชาติ

หนาจึงไดสรางวัดน้ีไว ดวยโครงสรางพระวิหารคอนขางแคบทําใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภายใน ตาม

ประวัติกลาววาพระเจามานุหะไดถูกจับมาเปนเชลย ณ เมืองแหงน้ี ดวยความศรัทธาจึงสรางวัดแหงน้ีเปนตัวแทนของ

ตนและครอบครัว สื่อความหมายของวัดน้ีดวยความอึดอัดเบียดเสียดด่ังตนเองที่ถูกจับมาเปนเชลยตองอยูอยางอึดอัน

เชนเดียวกันกับโครงสรางของวัดแหงน้ี ดานในประกอบดวยพระพุทธรูป 3 องคน่ังขัดสมาธิ และอีก 1 องคเปน

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ดานหนาของวัดน้ีจะมีบาตพระสีทองขนาดใหญ  

 

ทานสามารถทําบุญหรือทานที่มีความประสงคจะทําบุญ

ขาวสารก็สามารถทําไดที่วัดแหงน้ี 1 กระสอบราคาประมาณ 4 

หมื่นจาด หรือประมาณ 1 พันบาทไทย และทานจะไดรับใบ

อนุโมทนาบัตรอีกดวย  

 

 

 

 



 

 

นําทานชม วัดอานันดา เปนมหาวิหารขนาดใหญที่ข้ึนช่ือไดรับการยกยองวาเปน “เพชรนํ้าเอกของพุทธศิลปสกุลชาง

พุกาม” เปนที่รูจักเหนือวิหารทั้งหลาย สรางโดยพระเจาจานสิตา เมื่อกอนยอดพระเจดียยังเปนสีขาวเหมือนกับพระ

เจดียองคอื่นๆของพุกาม แตรัฐบาลพมาไดมาทาสีทองทับเมื่อป พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสรางอานันทวิหาร

ครบรอบ 900 ป ตะวันตก 

 

 
 

นําทานสู จุดชมวิวทะเลเจดีย ที่สวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพุกาม ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ พรอม

ชมพระอาทิตยลอยลับขอบฟา 

 

 
 



 

 

นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธของพมา) สรางเปนทรงรูปสถูป แบบด้ังเดิมของพมาโดยแท มี

ลักษณเปนสีทองขนาดใหญ สรางข้ึนหลังพระเจาอโนรธาข้ึนครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระ

สรีระหลายสวน มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ ทั้งทีเ่ปนธาตุจากไหปลารา พระนลาฎ ตลอดจนพระเข้ียวแกวของพระ

เจาอโนรธา ซึ่งเปนกษัตริยที่ย่ิงใหญที่สุดของอาณาจักรพุกาม 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! พรอมชมโชวการแสดงหุนเชิดโบราณ (1) 

ท่ีพัก BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา  

 

วันท่ีสอง พุกาม – เจดียติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย – พระราชวังมัณฑะเลย – วัดชเวนันดอว (วัดไม

สัก) – วัดกุโสดอ (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานชม เจดียติโลมินโล เปนวัดที่สรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร 

ภายในวิหารมีชองบันไดเดินข้ึนสูระเบียงช้ันบนได และวิหารแหงน้ีไดช่ือวาเปนวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบ

สถาปตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคที่ช้ันที่หน่ึงและช้ันที่สองของวิหาร ภายในมีชองแสงที่เมื่อสอง

กระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมาก องคพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในน้ันมีความแตกตางจากที่เห็นกันโดยทั่วไป 

อยางไรก็ตามนักปราชญชาวพมาบางรายไดตีความวา “ติโลมินโล” อาจเพี้ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผู

ไดรับพรอันเปนมลคลจากสามโลก” น่ันเอง 

 

 



 

 

 

นําทานชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดน้ีไดช่ือวาใชความหนาแนน ความละเอียดพิถีพิถันในการสรางมากที่สุดใน

พมาก็วาได หลังจากน้ันนําทานกลับสูเมืองมัณฑะเลยผานเสนทางเดิม 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (3) 

นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เปนอาคารไมตกแตงดวยปูนปนมีระเบียงรอบถึง 5 ช้ัน 

แตกตางจากวัดอื่นๆตอมาถูกไฟไหมหมด ขณะน้ีทางการพมาไดกอสราง ข้ึนมาใหม ในรูปแบบ เดิม ชม

พระราชวังมัณฑะเลย สรางข้ึนเมื่อยายราชธานีมาจากอมรปุระ เปนพระราชวังขนาดใหญมีประตูเขาถึง 12 ประตู ตัว

พระราชวังเปนหมูอาคารไมและตึก ประกอบดวยทองพระโรงพระที่น่ัง และตําหนักตางๆ ทั้งหมดถูกไฟไหมเมื่อ

สงครามโลกครั้งที่ 2 แตปจจุบันทางการพมาไดจําลองข้ึนใหมอีกครั้งบนฐานเดิม นําทานชมทัศนียภาพของเมืองหลวง

เกาของพมา  

 
 

นําทานชม วัดชเวนันดอร ชมอาคารไมสักทองสลักเสลาดวยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารน้ีเคยเปนพระตําหนักที่

ประทับของพระเจา มินดง เมื่อสิ้นพระชนมลงแลว พระเจาทีบอ (กษัตริยองคสุดทายของพมา) ไดรื้อมาถวายวัด

ภายในอาคารยังตกแตงดวยไมแกะสลักเลาเรื่องมหาชาดก 10 ชาติที่ยังคงความสมบูรณมากที่สุด  

 



 

 

 
 

นําทานชม วัดกุโสดอ  ซึ่งครั้งหนึงเคยเปนที่ทําการสังคานราพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎก

ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และไดลงกินเนสบุควา “เปนหนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” ไดเวลอันสมคสรนําทาน

เดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! เมนูกุงแมน้ําเผา (4) 

ท่ีพัก SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา  

วันท่ีสาม เมืองมัณฑะเลย – รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี – เมืองอมรปุระ – สะพานไมสักอูเบ็ง – สนาม

บินมัณฑะเลย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

04.00 น. นําทานรวมพิธีอันศักด์ิสิทธิ์ในพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุดของพมา) ถือเปน

ตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง เครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” 

ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอข้ึนที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรง

เครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ.2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัด

อาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสียเมืองพมา

ใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลาย เก็บเน้ือทองไดนํ้าหนักถึง 700 บาท ตอมาใน

ป พ.ศ. 2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดข้ึนใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึง

นับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบๆระเบียงเจดียยังมี

โบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูที่พัก 

 



 

 

 
 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 จากน้ันนําทานสู อมรปุระ เปนอีกหน่ึงเมืองของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปจจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิต

ความเปนอยู รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมืองที่สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ต้ังเรียงรายอยู

รอบ ๆ ตัวเมืองนําทานชม สะพานไมสักอูเบ็ง สะพานที่สรางดวยไมสักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานน้ีทอดยาวถึง 2 

กิโลเมตร ขามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ 

 
 

12.05  นําทานเหินฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE 310 



 

 

 (บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

14.35  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 

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

 
 

 

อัตราคาบริการ 

 

 

กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญ 

หองละ  2-3 ทาน 
พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาไมรวมต๋ัว

เคร่ืองบิน 

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 11,999 3,000 7,999 

14 – 16 พฤศจิกายน 2562 11,999 3,000 7,999 

28 – 30 พฤศจิกายน 2562 10,999 3,000 7,999 

05 – 07 ธันวาคม 2562 12,999 3,000 8,999 

12 – 14 ธันวาคม 2562 11,999 3,000 7,999 

19 – 21 ธันวาคม 2562 11,999 3,000 7,999 

 

** ราคาเด็กอายไุมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถ่ิน 

ทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณี

ใดๆท้ังสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความ

ใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

 

 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนมัดจําท้ังหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชาํระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้าํมันท่ียัง

มิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต 

คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอน

การใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 

เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงนิคาบรกิารสวนที่เหลอืทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือ

เอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือ

วานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการ

จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่

รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2.   ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วัน



 

 

กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ

เดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง

บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน

ใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาคาบรกิารเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา

ภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดย

ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกัน

ทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจได

อยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด

จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 

 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือข้ึนเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําข้ึนเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึนเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทาง โหลดใตเครื่องในทุกกรณี ใหนําติดตัวข้ึนเครื่องเทาน้ัน !! 
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