
 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง -  ท่าอากาศยานมงิกาลาดง - เมอืงย่างกุง้ - หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย - 

พระราชวงับเุรงนอง - เจดยีช์เวมอดอวห์รอืพระมหาเจดยีม์เุตา - พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว - พระเจดยีไ์จปุ๊่ น 
- ยา่งกุง้ – พระมหาเจดยีช์เวดากอง (-/L/D) 

04.30  พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน 3 ประต ู1 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ  AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

07.30   นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเทยีวบนิ FD251  
08.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมงิกาลาดง เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าสัมภาระ

เรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง หงสาวด ีซงึอยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง นํา
ทา่นเดนิทางตอ่เพอืไปยัง วดัไจค้ะวาย เพอืทําบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จํานวน 1,200 รปู ทนีีเราจะใสบ่าตร
ขา้วสวยเพียงอย่างเดยีว สําหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้า่งหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวายสงิอนืๆ ก็สามารถนําไป
ไดต้ามกําลังศรัทธา) สถานทแีหง่นีเป็นโรงเรยีนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชันตร,ี โท และเอก (สงิททีางวัดตอ้งการมาก
ทสีดุขณะนีคอืขา้วสาร โดยการทําบญุบรจิากขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ) 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … พเิศษ !!! พเิศษกุง้แมน่ําเผาทา่นละ 1 ตวั (1) 
จากนันนําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซงึเพงิเรมิขุดคน้ และ บูรณปฏสิังขรณ์เมือปี 2533 จากซากปรักหักพังทยัีง
หลงเหลอือยู ่ทําใหส้ันนษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจบุันการขดุคน้ยัง
ไมเ่สร็จสนิสมบรูณ ์แตก่พ็อจะเหน็ไดว้า่บรเิวณของพระราชวังแหง่นีกวา้งใหญเ่พยีงใด 

 
 



นําทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คูบ่า้นคูเ่มอืงทสีงูทสีดุของหง
สาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สงิศักดสิทิธขิองพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซงึในสมัยก่อนเป็นสถานที
ประกอบพธิศัีกดสิทิธ ิกอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทังพระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมอื
ครังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีกเ็คยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี  

 

 
 

หลังจากนันนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีงดงามทีสุดของเมืองหงสาวดี อีกทังยัง
สามารถเลอืกซอืของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพนืเมอืง ผา้พนืเมอืง    

 

 
                

ไฮไลทท์นีนีอกเหนือจากการสกัการะพระนอนยมิหวานแลว้ ยังมจีุดชอ้ปปิงทเีป็นจุดดงึดดูนักท่องเทยีวมายังวัดแหง่นี 
อาทเิชน่ไมแ้กะสลกั หนิ หยก และผา้ถงุลายพมา่ ตลาดแหง่นีสามารถตอ่ราคา และใชเ้งนิไทยได ้

 
 



นําชม พระเจดยีไ์จปุ่๊น ซงึบรูณะเมอื พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรปูปางประทับนังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโค
ดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้ 
พระพุทธเจา้กกสุันธะ(ทศิตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสสีาวพนีอ้งทอีทุศิตนใหก้ับ
พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับุรษุเพศ  

 

 
 

เดนิทางกลับตามเสน้ทางเดมิมุ่งหนา้สู ่เมอืงหงสาวด ีซงึเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรมอญโบราณทมีอีายเุกา่แก่
กวา่ 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานทสํีาคัญในหงสาวด ี 

 

 
 

นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของพม่า ตังอยูบ่รเิวณเนนิเขาเชยีงกตุระ เมอืงยา่ง
กุง้ เชอืกันวา่เป็นมหาเจดยีท์บีรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จํานวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 
เม็ด โดยเฉพาะชนืขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญอ่ยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซงึมทัีงผูค้นชาวพม่าและชาวตา่งชาติ
มากมายทพีากันเทยีวชมและนมัสการทังกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันวา่ ทองคําทใีชใ้นการ



กอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีมีจํานวนมหาศาลกว่าทองคําทเีก็บอยู่ทธีนาคารชาตอัิงกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหา
เจดยีท์งีดงามมากทสีดุแหง่หนงึของโลก 

 
คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 
ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์
สตัว์

สญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางสนั พญานาค 
 
 
 
 

ณ วัดแหง่นียังมีสงิศักดสิทิธอินื ๆ อกีมากมายนอกเหนือจากองค์
เจดยีช์เวดากอง อกีจดุทีเป็นทนีิยมนันก็คือ องคแ์ม่ยักษ์โดยวธิีการ
สกัการะนันทําไดโ้ดยการจดุบหุร ี1 มวน ใหก้ับองคแ์ม่ยักษ์พรอ้มอธิ
ฐานขอในเรอืงหนา้ทกีารงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  ภตัตาคาร ... พเิศษ !!! สลดักุง้มงักร/เป็ดปักกงิ (2) 
พกัท ี VINTAGE LUXURY HOTEL  / PACIFIC HOTEL / IBIS HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรอืระดบั

เทยีบเทา่ (IBIS HOTEL/GRAND UNITED HOTEL เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว LOCAL ทมีคีณุภาพ) 
 
วนัทสีอง เจดยีเ์จา๊ทตัจหีรอืพระนอนตาหวาน - พระเจดยีโ์บตะทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซบิ – ชอ้ปปิงตลาดสก็อต – 

พระหนิออ่น – ชา้งเผอืก - สนามบนิยา่งกุง้ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรุงเทพฯ (B/L/-) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซงึเป็นพระทมีีความสวยงามทสีุด มีขนตาทงีดงาม พระบาทมีภาพ
มงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซงึแตกต่างกับศลิปะของไทยทปีระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าที
งดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

 

 
 

จากนันนําชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ซงึเป็นเจดยีท์สีรา้งขนึเพอืรับพระเกศาธาตกุอ่นทนํีาไปบรรจใุน พระเจดยีช์เวดากอง 
เมอืพระเกศาธาตไุด ้ ถูกอัญเชญิขนึจากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้พีระเจดยีโ์บตะตองแหง่นีกอ่น พระเจดยีแ์หง่นีไดถู้ก 



ทําลายในระหว่างสงครามโลกครังท ี2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขนึมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดยีท์ัวไปคือ 
ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองคําให ้
ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ ไดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่ง ๆ ทมีพุีทธศาสนกิชนชาว
พมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้ 

 

 
 

นําทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซงึชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชอืวา่ อธฐิานสงิใดจะสม
ความปรารถนา   
จากนันสักการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มยีะ ตามตํานานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาคทีเกดิความศรัทธาใน
พทุธศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไมย่อมกนิเนือสตัวจ์นสนิชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซงึชาวพมา่เคารพบชูามานานแลว้ 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (4) 
 

 
 

นําทา่น ชอ้ปปิงตลาดสก็อต ซงึเป็นตลาดทใีหญ่ทสีุดของพม่า มสีนิคา้ของทรีะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ 
หยก ไขม่กุ เครอืงเงนิ เครอืงหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสรง่   

 



 
  

นําทา่นสักการะ พระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซงึเป็นพระพุทธรปูท ีแกะสลักจากหนิอ่อนทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในพม่ามนํีาหนักถงึ 
60 ตัน สงู 37 ฟตุ แกะสลักโดยชา่งชาวเมอืงมัณฑะเลย ์ซงึถอืวา่เป็นชา่งฝีมือดทีสีดุของพมา่ 
นําทา่นชม ชา้งเผอืก ทเีป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพม่ามสีขีาวเผอืกตลอดทังตัวจํานวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของ
ชา้งเผอืกทุกประการ และภายยังมขีนหางของชา้งเผอืกใหท้่านไดบ้ชูาเพือนํากลับไปเป็นเครอืงรางพกตดิกาย คนโบราณ
เชอืกันวา่ขนหางของชา้งเผอืกนันใหค้ณุทางดา้นปัดเป่าสงิชวัรา้ย ชว่ยป้องกันอาถรรพ ์ปัดรังควานจากภตูผปีีศาจและสัตว์
รา้ยป้องกนัคณุไสยตา่งๆได ้(เป็นความเชอืสว่นบคุคล) 
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิยา่งกุง้ เพอืเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

21.40   นําทา่นเหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ เทยีวบนิท ีFD258  
23.25  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุาํกวา่11ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุาํกวา่11ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

05 – 06 เมษายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,000 

06 – 07 เมษายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,000 

20 – 21 เมษายน 2562 7,999 7,999 7,999 2,000 

27 – 28 เมษายน 2562 7,999 7,999 7,999 2,000 

11 – 12 พฤษภาคม 2562 7,999 7,999 7,999 2,000 

18 – 19 พฤษภาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,000 

19 – 20 พฤษภาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,000 

25 – 26 พฤษภาคม 2562 7,999 7,999 7,999 2,000 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 



ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ

ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด เนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ําระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราค่าบรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1.  นักทอ่งเทยีวตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิ
ไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนักท่องเทยีวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีว(ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร
ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีว (ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพือทําเรืองขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชํีาระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทชีําระแลว้ทังหมด ทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไดจ้า่ยจรงิจาก

คา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิาร  

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทียวทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทมีวีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเทยีวทกุท่านยนิดทีีจะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิท
กําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด 



5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทียวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ  
2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ีแบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตัวถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทุกกรณ ี

4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


