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วันแรก
08.00 น.
11.00 น.
12.15 น.

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ เมืองสกายน์ - เจดียก์ วงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - ดอยสกายน์
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์สายการบิน AIR ASIA โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน FD244
(บริการอาหารร้อน และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลัง ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้า เมื อ งรับ
กระเป๋าสัมภาระ ผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานี อนั รุ่งเรืองของพม่า
เป็ นเพียงหนึ่ งในไม่กี่เมืองที่ยงั คงใช้ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยูบ่ นที่ราบอันแห้ง
แล้งและเขตทานาปลูกข้าวตามแนวลาน้ าเอยาวดีตอนบน

จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งสกายน์ น าท่ า นผ่ า น ชมภู เ ขาสกายน์ ศู น ย์ก ลางแห่ ง
พระพุทธศาสนาที่สาคัญ ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจดียจ์ านวน
มากมายที่ต้งั เรียงรายอยูบ่ นภูเขา
จากนั้ นนาท่ านชม เจดียก์ วงมู ดอร์ หรื อวัดเจดี ย ์นมนางสร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่ อปี ค.ศ.
1636 เพื่อใช้เป็ นที่ ประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้ว หรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา องค์เจดียม์ ี
ความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552
ก้อน เข้าชม วัดอูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็ นครึ่งวงกล
จากนั้ นนาท่านขึ้ น ดอยสกายน์ เป็ นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่ คุณ สามารถมองเห็นเจดี ย์
ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขา เพื่อจะได้ทาความรูจ้ กั กับเมืองสกายน์ ให้มากขึ้ น เพราะไม่ว่าจะ
มองจากมุมไหนของด้านบน สิ่งที่ เห็นได้คือ กลุ่มเจดี ยต์ ่างๆ ที่ กระจายตัวอยู่โดยรอบ จนสุ ด
แม่น้ าอิระวดี แม่น้ าสายหลักของเมืองนี้ เชิญถ่ า ยภาพไว้เ ป็ นที่ ร ะลึ ก ตามอั ธ ยาศั ย ได้เ วลา
สมควรเดินทางกลับมัณฑะเลย์
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คา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมื อ งมัณ ฑะเลย์ - เมื อ งมิ ง กุ น - เจดี ยม์ ิ ง กุ น - ระฆัง มิ น กุ ง - เจดี ยช์ ิ น พิ ว เม - วัด ช
เวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเข้าสู่ เมืองมิงกุน เป็ นหมู่บา้ นริมแม่น้ าอิ รวดีฝั่งตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ
11 กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึง
นาท่านชม เจดียม์ ิงกุน ซึ่งมีความหมายว่าเจดียท์ ี่สร้างไม่เสร็จ พระเจ้าปดุงมีพระราชดาริจะ
สร้า งเจดี ย์มิ ง กุ น หรื อ “เจดี ย ์จัก รพรรดิ ” ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด และสู ง กว่ า เจดี ย ์ใ ดๆในสุ ว รรณภู มิ
ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีน โดยทรงมุ่ งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์
ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิง่ กว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม
จากนั้ นนาท่านชม ระฆังมินกุน ซึ่งพระเจ้าปะดุงทรงสร้างไว้ เป็ นระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศพม่า น้ าหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้ สูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปากกว้าง ราว
5 เมตร นับว่าเป็ นระฆังที่แขวนอยูซ่ ึ่งใหญ่ที่สุดในโลก
นาท่านชม เจดียช์ ินพิวเม ที่เป็ นอนุ สรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กนั โดยพระเจ้าบา
กะยีดอว์ พระราชนั ดดาในพระเจ้าปดุง ทรงสร้างไว้แด่พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัย
ก่อนเวลาอันควร จนเป็ นที่กล่าวขานว่าเป็ น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สกั ทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้
เคยเป็ นพระต าหนั ก ที่ ป ระทับ ของพระเจ้า มิ น ดง เมื่ อ สิ้ นพระชนม์ล งแล้ว พระเจ้า ที บ อ
(กษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่า

เรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยงั คงความสมบูรณ์มากที่สุด นาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์
สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็ นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้ นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจาก
วัดอื่ นๆต่อมาถู กไฟไหม้หมด ขณะนี้ ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้ นมาใหม่ในรูปแบบเดิ ม ชม
พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้ นเมื่อย้ายราชธานี มาจากอมรปุระ เป็ นพระราชวังขนาดใหญ่มี
ประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็ นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่
นั ง่ และตาหนั กต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้
จาลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม นาท่านชมทัศนี ยภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่
นาท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ งเคยเป้ นที่ทาการสังคานราพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลา
จารึกพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า “เป็ นหนั งสือที่
ใหญ่ที่สุดในโลก”

คา่
พักที่

เดินทางสู่ เขามัณฑะเลย์ หรือ MANDALAY HILL ตั้งอยู่บริเวณทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหลือ
ของพระราชวัง เขาลูกนี้ มีความสูง 240 เมตร เป็ นจุดชมวิว และทัศนี ยภาพที่ สวยที่ สุดของ
เมือง สัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าบนยอดเขานี้
บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

โปรแกรมทัวร์ พม่ า NAMO MANDALAY (FD) 3วัน 2คืน – รหัสทัวร์

M281809

วันที่สาม

เมื องมัณฑะเลย์ - ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุ นี - สะพานไม้สักอูเ บ็ง – ท่าอากาศ
ยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

04.00 น.

น ำท่ ำ นร่ว มพิ ธี อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นพิ ธี ก รรมล้ำ งพระพัก ตร์พ ระมหำมั ย มุ นี (1 ใน 5 สิ่ ง
ศั กดิ์ สิทธิ์ สูงสุดของพม่ ำ) ถื อเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่ อง
กษัตริยท์ ี่ได้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นที่
เมื อ งธรรมวดี เมื่ อ ปี พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุ ต 7 นิ้ ว หุ ม้ ด้ว ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ ว ทรง
เครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัด
มหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี
พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้
ทองคาเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้ อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาว
พม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาว
อิตาลีจึงนั บได้ว่าเป็ นวัดที่ สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมื องพม่า
โดยรอบๆระเบี ยงเจดี ย์ยงั มี โบราณวัตถุ ที่ นาไปจากกรุ งศรี อ ยุ ธ ยาเมื่ อครั้งกรุ ง แตกครั้ง ที่ 1
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

นาท่านชม สะพานไม้สกั อูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สกั และยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ ทอด
ยาวถึง 2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
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12.45 น.
15.00 น.

นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD245
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมิอง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
22 – 24 มิถุนายน 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
21 – 23 กันยายน 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,888
10,888
13,888
9,888
9,888
11,888
11,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็ก
มีเตียง
9,888
10,888
13,888
9,888
9,888
11,888
11,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
9,888
10,888
13,888
9,888
9,888
11,88
11,88

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั ๋ว

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

6,888
7,888
10,888
6,888
6,888
8,888
8,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***
ในกรณี ย กเลิ ก การเดิ น ทาง ต้อ งยกเลิ ก 30 วัน ท าการก่ อ นการเดิ น ทางเท่ า นั้ น
ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้
ทาการจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ น
ก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการ
บินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 25 วันก่อนการ
เดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
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นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่
ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้
ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
2.

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการ
คืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
(วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ
อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทาง
เรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่ หนั งสื อเดิ น ทางและอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ อ งบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวมิ ไ ด้ส่ง หน้า หนั ง สื อ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบั ติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ยนแปลงเที่ ยวบิ น
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สารอง
สามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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