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 เที่ยวเมืองมัณฑะเลย-์เมืองพุกาม 

 ชมอาคารไมส้ักทองสลักเสลาดว้ยลวดลายที่งามวิจิตร  

 ชมพระราชวังมัณฑะเลย ์(พระราชวังสุดทา้ยของกษตัริยพ์ม่า) 

 ชมทศันัยภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่ MANDALAY HILLS 

 ชมสะพานอูเบ็ง สะพานที่สรา้งดว้ยไมส้ักและยาวที่สุดในโลก 

 ชมวัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่ “เพชรน ้าเอกของพุทธศิลป์

สกุลช่างพุกาม” 

 สักการะ เจดียช์เวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า) 

 ร่วมพิธีอนัศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามัยมุนี (1 

ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่า) 
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วนัแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอด

เขามัณฑะเลย ์           (-/-/D) 

11.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 

เคาว์เตอร์ N สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เจ ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

14.00 น. บินลัดฟ้า สู่เมืองมัณฑะเลย ์โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เท่ียวบินท่ี 

8M338 ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*** 

15.35 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย ์ เมืองมัณฑะเลย์ (เวลาท่ีพม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)  

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองน าท่านเดินทางสู่ตัวเมือง จากน้ันน าท่านชม     

วดัชเวนนัดอร ์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ี เคย

เป็นพระต าหนักท่ีประทับของพระเจา้ มินดง เม่ือส้ินพระชนม์ลงแล้ว พระเจ ้าทีบอ 

(กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้ร้ือมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้

แกะสลักเล่าเร่ืองมหาชาดก 10 ชาติ ท่ียังคงความสมบูรณ์มากท่ีสุด น าท่านชม 

พระราชวงัมัณฑะเลย ์ สรา้งโดยพระเจา้มินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งดว้ยปูนป้ันมี

ระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวดัอ่ืนๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะน้ีทางการพม่า

ไดก้่อสรา้งขึ้ นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สรา้งขึ้ นเม่ือย้ายราช

ธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มีประตูเขา้ถึง 12 ประตู ตวัพระราชวัง

เป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระท่ีนั ่ง และต าหนักต่างๆ 

ทั้งหมดถูกไฟไหม้เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าไดจ้  าลองขึ้ นใหม่

อีกครั้ งบนฐานเดิม  น าท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่ าของพม่าท่ี ภู

เขามัณฑะเลย ์

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 น าขณะเขา้สู่ท่ีพกั SHWEPHYR HOTEL, SHWEHTEE HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีสอง มัณฑะเลย-์สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดียท่ี์เจดียช์เวสนัดอร ์    (B/L/D) 

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานท่ีสรา้งด้วยไม้สักและยาวท่ีสุดในโลก ตวัสะพานน้ี

ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ จากน้ันน าท่าน
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ออกเดินทางสู่เมืองพุกาม  โดยรถโค้ฃปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) ท่านจะไดช้มวิวตลอดสองขา้งทางท่ีสวยงามดว้ยธรรมชาติ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากน้ันชมเจดียช์เวสนัดอร ์ เช่ือกนัว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา้และยัง

มีรูปป้ันเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมี ช่ือเรียกแบบ

ฮินดูว่าเจดีย์กาเนชา จากบริเวณน้ีท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า 

และเจดีย์น้อยใหญ่ ท่ีตั้งอยู่รายรอบจนไดส้มญานามว่า “ป่าทะเลเจดีย์” ใหท่้านเก็บ

ภาพประทับใจตามอัธยาศยั 

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พรอ้มชมโชวหุ่์นเชิดโบราณ 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสาม พุกาม-ตลาดยองอู-วดัอนนัดา-วิหารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เวสิกอง-มัณฑะเลย ์   (B/L/D) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเท่ียวชม ตลาดยองอู YONG U MARKET เป็นตลาดใหญ่ของเมือง

พุกาม ท่ีขายสินคา้ทุกชนิด ทั้งเคร่ืองอุปโภค บริโภค ขา้วปลา อาหาร ผักสด เส้ือผ้า 

ของท่ีระลึกพ้ืนเมือง เหมาะส าหรบัเดินชมเลือกซ้ือของฝาก โดยเฉพาะเคร่ืองเขินของ

เมืองพุกาม ถือว่าเป็นหน่ึงเพราะฝีมือท่ีประณีตและการออกแบบท่ีสวยงาม จากน้ัน

น าท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึ้ นช่ือได้รับการยกย่องว่าเป็น 

“เพชรน ้าเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นท่ีรูจ้กัเหนือวิหารทั้งหลาย สรา้งโดย

พระเจา้จานสิตา เม่ือก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกบัพระเจดีย์องคือ่ืนๆของ

พุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสร้าง

อานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวนัตกชม วิหารธรรมมายันจี วิหารท่ีวดัน้ีได้ช่ือว่า

ใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสรา้งมากท่ีสุดในพม่าก็ว่าได ้ น าท่าน

สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงรูปสถูป 

แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นหลั งพระ

เจา้อโนรธาขึ้ นครองราชย์ เพ่ือใชบ้รรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน 

มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งท่ีเป็นธาตุจากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระ

เขี้ ยวแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซ่ึงเป็นกษตัริย์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของอาณาจกัรพุกาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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 จากน้ันน าท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย ์ โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี มัณฑะเลย-์ร่วมพิธีศกัด์ิสิทธิ์ลา้งพระพกัตรพ์ระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ   (B/-/-) 

04.00 น. น าท่านร่วมพิธีอนัศกัด์ิสิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี (1 ใน 5 

ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ของพม่า) ถือ เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ือง 

เคร่ืองกษตัริย์ท่ีได้รบัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจ ้ากรุง

ยะไข่ทรงหล่อขึ้ นท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ ้มด้วย

ทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี 

พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) 

เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสีย

เมืองพม่าใหอ้ังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลาย 

เก็บเน้ือทองไดน้ ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเ งิน

เพ่ือบูรณะวดัขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึ ง

นับไดว่้าเป็นวดัท่ีสรา้งใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมือ งพม่า 

โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครั้งกรุงแตกครั้ ง

ท่ี 1 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับเขา้สู่ท่ีพกั 

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  และให้ทุกท่านพักผ่อนตาม

อธัยาศยั จากน้ันน าคณะเดินทางสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย ์

10.40 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เท่ียวบิน ท่ี  

8M337 

13.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุก

ครั้งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท  

หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋ 

05 - 08 ตุลาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 12,900 

12 - 15 ตุลาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 12,900 

19 - 22 ตุลาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 12,900 

26 - 29 ตุลาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 12,900 

09 – 12 พฤศจกิายน 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 12,900 

23 – 26 พฤศจกิายน 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 12,900 

07 – 10 ธนัวาคม 2559 16,900 16,900 16,900 4,000 13,900 

14 – 17 ธนัวาคม 2559 15,900 15,900 15,900 4,000 12,900 

28 – 31 ธนัวาคม 2559 18,900 18,900 18,900 4,000 15,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 
 

หมายเหตุ        

 - บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัการ

เปล่ียนแปลงรายการ  ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง  ภยัทางธรรมชาติ แต่ยังคงรกัษามาตรฐานการบริการและยึดถือ

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

  โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลัก

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียว

ตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 

ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ   ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอด

การเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม์) 

 ค่าวีซ่าพม่าแบบย่ืนหมู่คณะ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่า (เพราะรฐับาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข ้าประเทศพม่า

ใหก้บัคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วนั)  **ถ้ากรณีท่ีทาง

รฐับาลประกาศใหก้ลับมาใชวี้ซ่า      ผู้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่าน

ละ 1,000 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือ

ส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทาง

อย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบ

ภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่า

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 
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3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท า

การของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร ์ ถึงศุกร ์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ 

เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มี ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจอง

กบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์

ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการ

ขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของ

ค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของ

ค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้ งหมด

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ือ งใน

การเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั ่งตัว๋

เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า 

Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท า

การของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร ์ ถึงศุกร ์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ 
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เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาล

ประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 

15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไ ว้ใน
รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนั

ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดี ท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนด

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 

นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อม

การช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของ

ประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่

เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ี
เพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การ

จลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติ เหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 
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7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทาง

บริษทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า

ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ 
แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่

ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้อย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดังกล่าวมี

ขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลด

ใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ 
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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