มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M)

วันที่1
วันที่2
วันที่3
วันที่4

สัมผัสมนต์เสนํห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแหํงสุดท๎ายของพระราชวงศ์พมํา
วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญํเพชรน้าํ เอกของพุทธศิลป์สกุลชํางพุกาม
ชมสะพานไม๎สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดีย์ชเวสิกอง
และรํวมพิธีอันศักดิ์สทิ ธิ์ ในพิธีกรรมล๎างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ๎ารักษ์โลก, พัด, หมวก) พักระดับ 3 ดาว // พักมัณฑะเลย์ 2 คืน พุกาม 1 คืน
สรุปการเดินทางโดยยํอ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - วัดชเวนันดอร์ - ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ - ภู
เขามัณฑะเล
มัณฑะเลย์ - สะพานไม๎อูเบง - เมืองพุกาม - ชมเจดีย์ชเวสันดอร์
พุกาม - ตลาดยองอู - วัดอานันดา - เจดีย์ชเวสิกอง - เมืองมัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์ - รํวมพิธีศักดิ์สิทธิ์ลา๎ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)

วันแรก
11.00 น.
14.00 น.
15.35 น.

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ -วิหารชเวนันดอร์ - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณอาคารผู๎โดยสารขาออกประตู 6 เคาว์เตอร์สายการบิน
MYANMAR AIRWAY เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯคอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้าสูํ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพมํา โดยเที่ยวบินที่ 8M338 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ประเทศพมํา หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง
นําทํานเดินทางสูํตัวเมือง
นําทํานชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม๎สักทองสลักเสลาด๎วย
ลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตําหนักที่ประทับ
ของพระเจ๎ า มิ น ดง เมื่ อ สิ้ น พระชนม์ ล งแล๎ ว พระเจ๎ า ที บ อ
(กษัตริย์องค์สุดท๎ายของพมํา) ได๎รื้อมาถวายวัดภายในอาคาร
ยังตกแตํงด๎วยไม๎แกะสลักเลําเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคง
ความสมบูรณ์มากที่สุด
นําทํานชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร๎างโดยพระเจ๎ามินดง เป็นอาคารไม๎ตกแตํงด๎วยปูนปั้นมีระเบียงรอบ
ถึง 5 ชั้น แตกตํางจากวัดอื่นๆตํอมาถูกไฟไหม๎หมด ขณะนี้ทางการพมําได๎กํอสร๎างขึ้นมาใหมํในรูปแบบเดิม
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร๎างขึ้นเมื่อย๎ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญํมีประตูเข๎าถึง
12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมูํอาคารไม๎และตึก ประกอบด๎วยท๎องพระโรงพระที่นั่ง และตําหนักตํางๆ
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เย็น
พักที่
วันที่สอง
เช๎า

เที่ยง

เย็น
ที่พัก

วันที่สาม
เช๎า

ทั้งหมดถูกไฟไหม๎เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แตํปัจจุบันทางการพมําได๎
จํา ลองขึ้ นใหมํ อีก ครั้ งบนฐานเดิ ม นํ าทํ านชมทัศ นีย ภาพของเมื อ ง
หลวงเกําของพมําที่
ภูเขามัณฑะเลย์
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
SHWEPHYR HOTEL / SHWEHTEE HOTEL หรือระดับเทียบเทํา
มัณฑะเลย์ - สะพานไม๎อูเบง - พุกาม - ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานชม สะพานอูเบ็ง สะพานที่สร๎างด๎วยไม๎สักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร
ข๎ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ
นําทํานออกเดินทางสูํ เมืองพุกาม โดยรถโค๎ฃปรับอากาศ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ทํานจะได๎
ชมวิวตลอดสองข๎างทางที่สวยงามด๎วยธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชม เจดีย์ชเวสันดอร์ เชื่อกันวําภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ๎าและยังมีรูปปั้นเทพเจ๎า
ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยูํบริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูวําเจดีย์กาเนชา จากบริเวณนี้
ทํานสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น๎อยใหญํ ที่ตั้งอยูํรายรอบจนได๎สมญานามวํา
“ป่าทะเลเจดีย”์ ให๎ทํานเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พร๎อมชมโชว์หุํนเชิดโบราณ
GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทียบเทํา

พุกาม - ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวสิกอง - มัณฑะเลย์
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานเที่ยวชม ตลาดยองอู YONG U MARKETเป็นตลาดใหญํของเมืองพุกาม ที่ขายสินค๎าทุก
ชนิด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ข๎าวปลา อาหาร ผักสด เสื้อผ๎า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะสําหรับเดินชม
เลือกซื้ อของฝาก โดยเฉพาะเครื่องเขินของเมืองพุกาม ถือวําเป็นหนึ่งเพราะฝีมือที่ประณีตและการ
ออกแบบที่สวยงาม
นําทํานชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญํที่ขึ้นชื่อได๎รับการยกยํองวําเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธ
ศิลป์สกุลชํางพุกาม” เป็นที่รู๎จักเหนือวิหารทั้งหลาย สร๎างโดยพระเจ๎าจานสิตา เมื่อกํอนยอดพระเจดีย์ยัง
เป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุกาม แตํรัฐบาลพมําได๎มาทาสีทองทับเมื่ อปี พ.ศ. 2533 เพื่อ
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เที่ยง

เย็น
พักที่
วันที่สี่
04.00 น.

เช๎า
10.40 น.
13.05 น.

สมโภชการสร๎างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตกชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ได๎ชื่อวําใช๎
ความหนาแนํน ความละเอียดพิถีพิถันในการสร๎างมากที่สุดในพมําก็วําได๎
นําทํานสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพมํา) สร๎างเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของ
พมําโดยแท๎ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญํ สร๎างขึ้นหลังพระเจ๎าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช๎บรรจุพระ
บรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายสํวน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญํ ทั้งที่เป็นธาตุจากไหปลาร๎า
พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแก๎วของพระเจ๎าอโนรธา ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญํที่สุดของอาณาจักรพุกาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานออกเดินทางกลับสูํ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค๎ชปรับอากาศ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเทํา
มัณฑะเลย์ - รํวมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล๎างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - กรุงเทพฯ
นําทํานรํวมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล๎างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา)
ถื อ เป็ น ต๎ น แบบพระพุ ท ธรู ป ทองคํ า ขนาดใหญํ
ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ได๎รับการขนานนามวํา
“พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม ” ที่พระเจ๎ากรุงยะไขํ
ทรงหลํอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12
ฟุ ต 7 นิ้ ว หุ๎ ม ด๎ ว ยทองคํ า เปลวหนา 2 นิ้ ว ทรง
เครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน๎าตักกว๎าง 9 ฟุต
ในปี พ.ศ.2327 พระเจ๎ า ปดุ ง ได๎ ส ร๎ า งวั ด มหามุ นี
หรื อ วั ด ยะไขํ (วั ด อาระกั น หรื อ วั ด พยาจี ) เพื่ อ
ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ๎า สีปอ กํอนจะเสียเมืองพมําให๎อังกฤษได๎เกิด
ไฟไหม๎วัดทองคํา จึงทําให๎ทองคําเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองได๎น้ําหนักถึง 700 บาท ตํอมาในปี
พ.ศ. 2426 ชาวพมําได๎เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมํมีขนาดใหญํกวําเดิมโดยสายการออกแบบของชําง
ชาวอิตาลีจึงนับได๎วําเป็นวัดที่สร๎างใหมํที่สุดแตํประดิษฐานพระพุทธรูปเกําแกํที่สุดในเมืองพมํา โดยรอบๆ
ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นํา ไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 สมควรแกํเวลานําทําน
เดินทางกลับเข๎าสูํที่พัก
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํ สนามบินเมืองมัณฑะเลย์
เดินทางสูํสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 8M337 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ
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หากทํานที่ต๎องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
ผู๎ใหญํ
อัตราคําบริการ
1 เด็ก 2 ผู๎ใหญํ 1 เด็ก 2 ผู๎ใหญํ
พักเดี่ยว
ราคาไมํรวม
ห๎องละ
ตํอทําน งดแถมกระเป๋า
เด็กมีเตียง
เด็กไมํมีเตียง
เพิ่ม
ตัว๋
2-3 ทําน
9-12 ส.ค. 60
15,900
15,900
15,900
4,000
12,900
23-26 ส.ค. 60
13,900
13,900
13,900
4,000
10,900
20-23 ก.ย. 60
13,900
13,900
13,900
4,000
10,900
** ราคาเด็กอายุไมํเกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***คําบริการข๎างต๎น ยังไมํรวมคําทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น ทํานละ 600 บาท /ทริป/ตํอทําน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต๎องยกเลิก 30 วันกํอนการเดินทางเทํานัน้ ไมํเชํนนั้นทางบริษัทจะไมํคนื มัดจําไมํวํา
ด๎วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวําทางบริษัทได๎ทําการจํายคําตั๋วไปให๎กับการสายการบินเรียบร๎อยแล๎ว โปรดอําน
ข๎อความให๎ถี่ถว๎ นกํอนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แกํตัวทํานเอง
**การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎โดยสารจํานวน 20 ทํานขึ้นไป ถ๎าผู๎โดยสารไมํครบจํานวนดังกลําว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา**
***ตั๋วเมื่อออกแล๎ว ไมํสามารถรีฟันด์ได๎ อันเนื่องจากเงือ่ นไขของสายการบิน***
คําแนะนํา สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลา
การเดินทางของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับ
ทํานในภายหลัง ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําว
มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทางบริษัทฯ
อัตราคําบริการนี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร๎อมคณะ
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
3. คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละไมํเกิน 20 กก.
4. คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ
5. คําที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห๎องละ 2 ทํานหรือ 3 ทําน
6. คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ
7. คําอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8. คําจ๎างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
9. คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราคําบริการนี้ไมํรวม
1. คํ า ใช๎ จํ า ยสํ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เชํ น คํ า ทํ า หนั ง สื อ เดิ น ทา ง คํ า โทรศั พ ท์ คํ า โทรศั พ ท์ ท างไกล
คําอินเตอร์เน็ต คําซักรีด มินิบาร์ในห๎อง รวมถึงคําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน๎าทัวร์กํอนการใช๎บริการ)
2. คําทิปคนขับรถ หัวหน๎าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น ทํานละ 600บาท/ทริป/ตํอทําน
3. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %

เงื่อนไขการชําระคําบริการ
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 5,000 บาท / ทําน ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันจองทัวร์ พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง
(ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงิน
มาได๎ที่ Fax 02-748-6246-7
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา
31 วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ(การไมํชําระเงินคํา
มัดจํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทํองเที่ยวต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่ อนการเดินทาง นักทํองเที่ยว (ผู๎มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อแจ๎งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทางบริษัทไมํรับยกเลิกการจองผํานทางโทรศัพท์ไมํวํากรณีใดๆ
2. กรณีนักทํองเที่ ยวต๎องการขอรับเงินคําบริการคืน นักทํองเที่ยว (ผู๎มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคําบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพร๎อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคําบริการตํางๆ และหน๎าสมุดบัญชีธนาคารที่ต๎องการ
ให๎นําเงินเข๎าให๎ครบถ๎วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วันทําการ คืนเงินคําบริการร๎อยละ 100 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว
2.2 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 วันทําการ คืนเงินคําบริการร๎อยละ 50 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว
2.3 ยกเลิกกํอนวันเดินทางน๎อยกวํา 15 วันทําการ ไมํคืนเงินคําบริการที่ชําระแล๎วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคําใช๎จํายที่ได๎
จํายจริงจากคําบริการที่ชําระแล๎วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให๎แกํนักทํอ งเที่ยว เชํน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต๎องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทํองเที่ยวเดินทางไมํถึง 15 คน
เงื่อนไขและข๎อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู๎มีวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น
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2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทํานไมํได๎รํวมเดินทางหรือใช๎บริการตามที่ระบุไว๎ในรายการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมืองด๎วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมํคืนเงินคําบริการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมดให๎แกํทําน
3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวํา 15 ทําน โดยจะแจ๎งให๎กับ
นักทํองเที่ยวทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วันทําการ กํอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมํมีวีซํา
และอยํางน๎อย 10 วันทําการ กํอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซํา แตํหากทางนักทํองเที่ยวทุกทํานยินดีที่จะชําระ
คําบริการเพิ่มจากการที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวําที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางเรายินดีที่จะ
ให๎บริการตํอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน๎าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทํองเที่ยวมิได๎สํงหน๎าหนังสือเดินทางให๎กับทางบริษัทพร๎อมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวสํวน
ใหญํเป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบใดๆ ตํอความเสียหายหรือคําใช๎จํายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทํองเที่ยวที่มิได๎เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชํน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเ หตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความลําช๎า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต๎น
7. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคําบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ คําตั๋ว
เครื่องบิน คําภาษีเชื้อเพลิง คําประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว๎นแตํมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของบริษัทกํากับเทํานั้น
ข๎อแนะนํากํอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไมํเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจ
ได๎อยํางสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนด
จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุ ธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝาก
เจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
3. IATA ได๎กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสํกระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได๎ในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ได๎แกํ
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน๎อยกวํา 20,000 mAh หรือน๎อยกวํา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได๎ไมํมีการจํากัด
จํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได๎ไมํเกินคนละ 2
ก๎อน
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4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกวํา 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห๎ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห๎ามนําแบตเตอรี่สํารองใสํกระเป๋าเดินทาง โหลดใต๎เครื่องในทุกกรณี ให๎นําติดตัวขึ้นเครื่องเทํานั้น !!
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