
  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

PERIOD ADL SIZE FLIGHT 
01 มกราคม 2563 (วนัขึน้ปีใหม)่ 4,994 20 DD 

02 มกราคม 2563 (วนัหยดุปีใหม)่ 4,994 20 DD 
04 มกราคม 2563 (วนัเสาร)์ 3,993 20 DD 
7 มกราคม 2563 (องัคาร) 2,992 20 DD 

8 มกราคม 2563 (พุธ) 2,992 20 DD 
9 มกราคม 2563 (พฤหสั) 2,992 20 DD 
10 มกราคม 2563 (ศกุร)์ 3,553 20 DD 

14 มกราคม 2563 (องัคาร) 2,992 20 DD 
15 มกราคม 2563 (พุธ) 2,992 20 DD 

16 มกราคม 2563 (พฤหสั) 2,992 20 DD 
21 มกราคม 2563 (องัคาร) 2,992 20 DD 

22 มกราคม 2563 (พุธ) 2,992 20 DD 
23 มกราคม 2563 (พฤหสั) 2,992 20 DD 
28 มกราคม 2563 (องัคาร) 2,992 20 DD 

29 มกราคม 2563 (พุธ) 2,992 20 DD 
30 มกราคม 2563 (พฤหสั) 2,992 20 DD 
31 มกราคม 2563 (ศกุร)์ 3,553 20 DD 

 
 
 

ไหวพ้ระพมา่ ยา่งกุง้ 1 วนั 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพร นตัโบโบย ี “เทพทนัใจ”  + “เทพกระซบิ”  เจดยีโ์บตาทาวน ์

ชม พระนอนตาหวาน สวยงามทีสุ่ดในพมา่ / 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 สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  
06.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230  
07.15 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มียนม่าร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  
 นําท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 

ที่พระสงฆ์อนิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูก
ระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ สํารดิ 700 องค ์และ
จารกึดนิเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษา



  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

พม่า ภายในเจดยีท์ี่ประดับดว้ยกระเบื้องสสีันงดงาม และมมีุมสําหรับฝึกสมาธิ
หลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์ นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรอื พระเทพทันใจ เทพ
เจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย วธิีการสกัการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบ
โบยี) เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ
มะพรา้วออ่น กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้
เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้
ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน้ี่ท่านก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้นํา
ท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า 
นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิ
เน้ือสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพร
เทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และ
ผลไม ้ 
นําท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึง่เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่
งดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
นําท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยี์
ทองแห่งเมืองดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่มน้ําอิ
ระวด ีเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี 
มหาเจดยีท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศพม่า มีความสูงถงึ 326 ฟุต สรา้งโดย
พระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดยีช์เวดากองมีทองคํา
โอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถึง 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ย
เพชรพลอยอญัมณีล้ําคา่ กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไขไ่ก่
บนยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํ้านวนมาก บรเิวณทาง
ขึน้ทัง้สีท่ศิจะมีวหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่งไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทัง้หลัง ภายใน
ประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชา
เจดยีช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซึง่บุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังทํา
สมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประคํา และบา้งเดนิประทกัษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอญัมณีที่
ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง 
เป็นตน้ (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมี
และสริมิงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวัน
ไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

   
  จากนั้นใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) 

หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดย
ชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรยีงต่อกัน
หลายหลงั สนิคา้ทีจํ่าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมหีลากหลายชนิด เชน่ เครือ่งเงนิ ที่มี
ศลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผา้
ทอ เสือ้ผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรอือญัมณีทีม่ีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมาย
เหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร)์   อสิระอาหารคํ่า   จากนั้น
นําท่านเดนิทางสู่สนามบิน ระหว่างไปสนามบิน นําท่านนมัสการ พระหินอ่อน 
พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนองคท์ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า สขีาวสะอาด 
หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุที่
อญัเชญิมาจากสงิคโปรแ์ละศรีลังกายกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองคห์มายถงึการไล่ศตัรูและประทานความ
เจรญิรุ่งเรอืง. 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ
เกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้
พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ
เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ พญานาค 



  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

21.10 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4239 
22.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทับใจในบรกิาร........ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณอีืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน
บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น
สําคัญ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม
ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์
บนิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที่

มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกาํหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก ,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ ทา่น/ ทรปิ, (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น   
× ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง
ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป
ในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 
เง ือ่นไขการจองและการชําระเงนิ: 
 ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  
 ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมชํ่าระตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
• หากช ําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์… … … . 
• สง่รายช ือ่สํารองทีน่ ัง่ ผ ูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเท ีย่วท

ร ปิใด , วนัท ีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง, เบอร โ์ทร  / /  [หากไม ่ส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบร ษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม ่
ร บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกลุ และอ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ั�งส ิ�น 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจ
โปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงิน
ไดทุ้กกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก
เมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่
หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกาํหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดินทาง และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 



  
 

          
 
 
 
 

   
  

 

 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไมรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของ
สายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ 
การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของ
บรษัิทกํากับเท่านัน้ 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เท่านัน้  
2.สิง่ของที่มลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเท่านัน้  


