
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 
 

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

Period ADL Size Flight Available

13-ม.ิย.-61 3,883 20 DD 20

14-ม.ิย.-61 3,883 20 DD 20

16-ม.ิย.-61(เสาร)์ 4,554 20 DD 20

19-ม.ิย.-61 3,883 20 DD 20

20-ม.ิย.-61 3,883 20 DD 20

21-ม.ิย.-61 3,883 20 DD 20

26-ม.ิย.-61 3,883 20 DD 20

27-ม.ิย.-61 3,883 20 DD 20

28-ม.ิย.-61 3,883 20 DD 20  
 
 
 

HILIGHT OF MYANMAR 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพร นตัโบโบย ี “เทพทนัใจ”  + “เทพกระซบิ”  เจดยีโ์บตาทาวน์ 

ชม พระนอนตาหวาน สวยงามทีสุ่ดในพมา่ / แวะชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืงที ่ตลาดสกอ๊ต  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK AIR (DD)  

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง  – เจดยีโ์บตาทาวน์  – พระเทพทนัใจ –  เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน  – มหา

เจดยีช์เวดากอง – ตลาดสกอ๊ต – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร  (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่ าร ์ชา้

กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

 นําทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์  ซึง่บรรจุพระเกศาธาตขุอง

พระพุทธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 

เจดยีแ์ห่งนี้ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคํา

บรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ 

สาํรดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยี

ทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม 

และมมีุมสาํหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์ 

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 นําทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอื  พระเทพทนัใ จ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์อง

ชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี ) เพือ่

ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้

แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอา

มาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน่ี้

ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้นําทา่นขา้มฝ่ังถนน สกัการะ 

เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ ” ตามตํานานกลา่วว่า นางเป็น

ธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่า งแรงกลา้ รักษาศลี 

ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไป กลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพ

กราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ 

หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้

และผลไม ้ 

 นําทา่น สกัการะ  พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี  หรือ พระนอนตาหวาน  

(Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีา

สวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์ เวดากอง  (Shwedagon Pagoda) 

เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ ) แห่งลุม่

น้ําอริะวด ีเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่า

ปี มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดย

พระเจา้โอกะลาปะ เมื่ อกว่า 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคํา

โอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ยเพชร

พลอยอัญมณีลํ้าคา่ กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทบัทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอด

องคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก บรเิ วณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้ง

ดว้ยเครือ่งไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดบักระจกทัง้หลงั 

ภายในประดษิฐานพระประธานสาํหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะ

ชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะ

นํามาซึง่บุญกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภยัทัง้มวล บา้ง

น่ังทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประคํา และบา้งเดนิประทกัษัณรอบองค์

เจดยี ์จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนั

ออกไป เชน่ สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่าํคญัของพระ มหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธิ

ฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดา

กอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิ

ประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวัน ไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่

ชวีติ) 

   

  จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจก๊อองซ าน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต  (Scot 

Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็น

ลกัษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลงั สนิคา้ทีจํ่าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะ

ผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็น

ตน้ (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากร

ตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์   อสิระอาหาร

คํา่   จากนั้นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ระหว่างไปสนามบนิ  นําทา่นนมัสการ 

พระหนิออ่น พระพุทธรูปแกะสลกัจากหนิอ่อนองคท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศพม่า สี

ขาวสะอาด หนัก 600 ตนั เป็นพระพุทธรูปประทบัน่ัง พระหัตถข์วาบรรจุพระบรม

สารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปรแ์ละศรลีงักายกขึน้หันฝ่าพร ะหัตถอ์อกจาก

องคห์มายถงึการไลศ่ตัรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืง. 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่บัคัง่ ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทน บรษัิท (มัคคเุทศก์ ,

หัวหนา้ทวัร์ ,คนขบัรถ )เป็นผูพ้จิ ารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิท ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหาก

ลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทวัร์. 

21.30 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4239 

22.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทบัใจในบรกิาร........ 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามคว ามเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาห นะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ชําระทีส่นามบนิกอ่น
เดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด การ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์  ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด  หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อ ยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบ รษัิท
กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


