
 
 
 
 
 

 
 

PERIOD ADL SIZE FLIGHT 

5 พฤศจกิายน 2562 (องัคาร) 2,992 20 DD 

6 พฤศจกิายน 2562 (พุธ) 2,992 20 DD 

7 พฤศจกิายน 2562 (พฤหสั) 2,992 20 DD 

12 พฤศจกิายน 2562 (องัคาร) 2,992 20 DD 

13 พฤศจกิายน 2562 (พธุ) 2,992 20 DD 

19 พฤศจกิายน 2562 (องัคาร) 2,992 20 DD 

20 พฤศจกิายน 2562 (พธุ) 2,992 20 DD 

21 พฤศจกิายน 2562 (พฤหสั) 2,992 20 DD 

26 พฤศจกิายน 2562 (องัคาร) 2,992 20 DD 

27 พฤศจกิายน 2562 (พธุ) 2,992 20 DD 

28 พฤศจกิายน 2562 (พฤหสั) 2,992 20 DD 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

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

ขอพร นตัโบโบย ี “เทพทนัใจ”  + “เทพกระซบิ”  เจดยีโ์บตาทาวน ์

ชม พระนอนตาหวาน สวยงามทีส่ดุในพมา่ / แวะชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืงที ่ตลาดสกอ๊ต  

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD)  

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

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

เจดยีช์เวดากอง – ตลาดสกอ๊ต – สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคาน์เตอร์สาย

การบนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสัมภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.15 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและดา่นศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์

ชา้กว่าประเทศไทยครึง่ช่ัวโมง)  

 น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์ ซึง่บรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ 

ที่พระสงฆ์อนิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนี้ถูก

ระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองค์จงึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ

และพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และ

จารึกดนิเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษา

พม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสัีนงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุด

ในองคพ์ระเจดยี ์ น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรอื พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์อง

ชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สม

ตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อา

เงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพร

แลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชี้

ของนัตโบโบย ีแคน่ี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน 

สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกลา่วว่า นางเป็น

ธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอม

กนิเนื้อสัตวจ์นเมื่อสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมา

นานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้นิ การ

บชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

น าท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 

(Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 

ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ีตาสวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีนตา

ทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

น าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกงิ (ชื่อเดมิของเมืองย่างกุง้) 

แห่งลุ่มน ้าอริะวด ีเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดยีท์ี่ใหญ่ที่สุด



 
 
 
 
 

ของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดา

กองมทีองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า 

กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรง

ศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลังคาทรง

ปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบ

ไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะน ามาซึง่บญุกศุลอัน

เป็นหนทางสู่การหลดุพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประค า และบา้งเดนิ

ประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท่้านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดท่านจะ

ไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป เช่น สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยีช์

เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อ

ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ัง

มพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน 

จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

   

  จากนั้นใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) 

หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดย

ชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน

หลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ที่มี

ศลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้

ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย 

ทุกครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร)์   

อสิระอาหารค ่า   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ระหว่างไปสนามบนิ น าท่าน

นมัสการ พระหินอ่อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศพม่า สีขาวสะอาด หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถ์

ขวาบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุที่อัญเชญิมาจากสงิคโปร์และศรีลังกายกขึน้หันฝ่า

พระหัตถอ์อกจากองคห์มายถงึการไลศ่ัตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืง. 
หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)

เป็นผูพ้ิจารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์ืนเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับ

ตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทัวร.์ 

21.10 น. เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4239 

22.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร........ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรอืสาเหตุอื่นที่ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถือว่า

ลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนื่องจากเหตุไฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบิน ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทุกกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 
 
 
 
 
✓ ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ 
ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระทีส่นามบนิวนัแรก) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น   
× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการ
เดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

 

เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• ส่งรายชื่อส ารองที่น ัง่ ผู ้เดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยนัว่าต้องการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจ
โปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืน

เงนิไดทุ้กกรณ ี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

 



 
 
 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเท่านัน้  

 


