
     Unithai Trip  Present... 
 

 

HAPPY NEW YEAR..  
พม่า วันเดียว 

 
 

 

 



พม่า 1 วัน 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ 

Highlight 
 

1. เจดีย์ชเวดากอง  
2. ขอพร เทพทันใจ 
3. ชม “พระนอนตาหวาน” สวยงามที่สุดในพม่า 

 

เดินทาง 01 มกราคม 62 

 
   

บินตรงโดยสายการบิน 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 

 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคายังไม่รวมทิป 1,500 บาท/ทา่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน SIZE 

1 มกราคม 62 5,555.- 20 



Day 1 : สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอน

ตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ช้ัน 4 ประตู 1-2 เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย FD โดยมี

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

07.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบนิ AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD251  

 

08.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถ่ินที่

เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  

 น าท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามา

เมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่าย

สัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 

ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุม

ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้า

ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพ

ทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้

เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ ให้

เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือ

ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ

รักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยี แค่

http://bit.ly/2NMk5YE


นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว้ น าท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะ

มาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง

แรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมือ่สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน

มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชา

ด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  

 น าท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระ

นอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการ

พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็น

พระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชม

พระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ 

ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่า

สองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระ

เจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่เป็นน้ าหนักถึง 1100 

กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม 

ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็น

ลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้

จ านวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้าง

ด้วยเคร่ืองไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาด

ประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธาน

ส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญ

และชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็น

นิตย์ จะน ามาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งท าสมาธิเจริญ

สติภาวนานับลูกประค า และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่

ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง , สีน้ าเงิน, สี

ส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมา

ขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ 

ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิด

ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริ

มงคลแก่ชีวิต) 
 

 
 จากนั้นให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต 

(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเปน็อาณานิคมของ

วันเกดิ อาทิตย์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธ

กลางคืน 

พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร ์

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



อังกฤษ เปน็ลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิค้าที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด 

เช่น เคร่ืองเงนิ ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อัญมณ ีหยก ผ้า

ทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เปน็ต้น (หากซื้อสิน้ค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรับเงินด้วย ทกุคร้ัง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot 

Market) ปิดทกุวนัจนัทร์) 

 อิสระอาหารค่ า 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูส่นามบิน ระหว่างไปสนามบนิ น าท่านนมัสการ พระหินอ่อน พระพุทธรูป

แกะสลักจากหินอ่อนองค์ทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศพม่า สีขาวสะอาด หนกั 600 ตนั เปน็พระพุทธรูป

ประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสงิคโปร์และศรีลังกายกข้ึนหันฝ่า

พระหัตถ์ออกจากองค์หมายถึงการไลศ่ัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง. 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนข้ึนเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยง

สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรที่คับคัง่,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทน

บริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอ

สงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถข้ึนเคร่ืองกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุใน

รายการทัวร์. 

21.40 น เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD258 

23.30 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

 

 

 

 

Let us be your Travel Companion 

 

UnithaiTrip 
 
 



* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์  : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความ

เหมาะสมอันเนือ่งจากสภาวะอากาศ ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

ของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท )มัคคุเทศก์,

หัวหน้าทัวร์ ,คนขับรถของแต่ละ ประเทศ  (เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทาง

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ ... กรุณาอ่านรายการและ

เง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงินจากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตาม

ข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เมื่อมีผู้ร่วมทาง 

30ท่าน) 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่า

มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

(ช าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 



 

เดินทางข้ึนต่ า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากท าการจอง กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 

วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน

เงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ

พ านักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เปน็ทัวร์แบบเหมา หากท่านไมไ่ด้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนกัท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่

ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่าน



ยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะ

เดินทางได ้ ทางเรายินดีทีจ่ะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรั่บผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้า

ช่ือ เลขที่หนังสือเดนิทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปน็ส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรั่บผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่

มิได้เกดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอืน่ เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ

ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติรต่อชิ้น 

และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลลิิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาด

บรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  


