
 

 

รหัสทัวร ZET1900864 
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม อมรปุระ 3 วัน 2 คืน (FD) 
 

เจดียบูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ  
วัดกุบยางกี เจดียติโลมินโล เจดียสัพพัญู ชมวิหารธรรมมายันจี สะพานไมสักอูเบ็ง 
พิเศษ ! เมนูกุงแมน้ํา และต่ืนตากับโชวหุนเชิดโบราณ 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย - เมืองมัณฑะเลย - เมือง

พุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย - เจดียบูพญา - ชมโชวพ้ืนเมืองหุนเชิดโบราณ (-/L/D) 
08.00  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA 

โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
11.00  นําทานเหินฟ�าสู เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมาโดยเท่ียวบิน FD244  
เท่ียง บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
12.15  เดินทางถึง ทาอากาศยานมัณฑะเลย ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

รับกระเป�าสัมภาระ ผานข้ันตอนศุลกากรแลว เมืองมัณฑะเลย อดีตราชธานีอันรุงเรือง
ของพมา เปนเพียงหน่ึงในไมก่ีเมืองที่ยังคงใชช่ือเดิมเร่ือยมาไมมีการเปล่ียนแปลง 
ต้ังอยูบนที่ราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลําน้ําเอยาวดีตอนบน 
นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถโคฃปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) ทานจะไดชมวิวตลอดสองขางทางท่ีสวยงามดวยธรรมชาติ 

 
นําทานสักการะ เจดียบูพญา ซ่ึงต้ังอยูริมแมน้ํา อิรวดี องคเจดียมีสีเหลืองทองอราม ดู
แปลกตา และยังเปนอีกจุดชมวิวท่ีสวยงาม 



 

 

นําทานสู จุดชมวิวทะเลเจดีย ที่สวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพุกาม ใหทานได
เก็บภาพความประทับใจ พรอมชมพระอาทิตยลอยลับขอบฟ�า 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูกุงแมน้ํา และต่ืนตากับโชวหุนเชิดโบราณ 
ท่ีพัก GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเทา หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สอง เมืองพุกาม - เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - 

วัดสัญพัญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย - เมืองอมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง 
(B/L/D)  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เมืองพุกาม พุกามไดช่ือวาเปนเมืองแหงทะเลเจดีย หรือ ดินแดนแหงเจดียส่ีพันองค 
เพราะในสมัยรุงเรืองเคยมีเจดียมากมายถึง 4,446 องค ปจจุบันเหลือแคเพียง 
2,217 องค เจดียแหงแรกของพุกามคือ เจดียชเวซีโกน สรางโดยพระเจาอโนรธามัง
ชอ ปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรางเจดีย เจดียองคใหญสุด
จะเปนเจดียที่กษัตริยทรงสราง และองคท่ีมีขนาดเล็กถัดมาเปนการสรางโดยเหลาขุน
นาง อํามาตย ลดหล่ันลงมาตามบรรดาศักด์ิ 

 
นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธของพมา) สรางเปนทรงรูปสถูป 
แบบด้ังเดิมของพมาโดยแท มีลักษณเปนสีทองขนาดใหญ สรางข้ึนหลังพระเจาอโนรธา
ข้ึนครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะ



 

 

เปนสีทองขนาดใหญ ท้ังที่เปนธาตุจากไหปลารา พระนลาฎ ตลอดจนพระเข้ียวแกว
ของพระเจาอโนรธา ซ่ึงเปนกษัตริยที่ย่ิงใหญท่ีสุดของอาณาจักรพุกาม 

 
นําทานชม วัดอานันดา เปนมหาวิหารขนาดใหญที่ข้ึนช่ือไดรับการยกยองวาเปน “เพชร
น้ําเอกของพุทธศิลป�สกุลชางพุกาม” เปนที่รูจักเหนือวิหารท้ังหลาย สรางโดยพระเจา
จานสิตา เม่ือกอนยอดพระเจดียยังเปนสีขาวเหมือนกับพระเจดียองคอ่ืนๆของพุกาม 
แตรัฐบาลพมาไดมาทาสีทองทับเมื่อป พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสรางอานันทวิหาร
ครบรอบ 900 ป ตะวันตก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 



 

 

 จากน้ันนําทานชม วัดมนุหะ ต้ังอยูบริเวณตอนใตของหมูบานยินกะบา สรางโดยพระ
เจามานุหะ เพ่ือสั่งสมบุญไวชาติหนาจึงไดสรางวัดน้ีไว ดวยโครงสรางพระวิหาร
คอนขางแคบทําใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภายใน 

 จากน้ันนําทานชม วัดกุบยางกี สรางโดยพระโอรสของพรเขาจันสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเดนคือ
ภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอยางสวยงาม เรียกไดวาสวยท่ีสุดในพุกามก็วาได 

 
นําทานชม เจดียติโลมินโล เปนวัดที่สรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 
เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันไดเดินข้ึนสูระเบียงช้ันบนได และ
วิหารแหงน้ีไดช่ือวาเปนวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปตยกรรมพุกาม 
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคที่ช้ันท่ีหน่ึงและช้ันที่สองของวิหาร ภายในมีชองแสง
ที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมาก องคพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในน้ัน
มีความแตกตางจากท่ีเห็นกันโดยทั่วไป อยางไรก็ตามนักปราชญชาวพมาบางรายได
ตีความวา “ติโลมินโล” อาจเพ้ียนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผูไดรับพรอันเปน
มลคลจากสามโลก” น่ันเอง และนําทานสักการะ เจดียสัพพัญู ซึ่งเปนเจดียท่ีสูงที่ สุด
ในเมืองพุกาม 
นําทานชม วิหารธรรมมายันจี วิหารท่ีวัดน้ีไดช่ือวาใชความหนาแนน ความละเอียด
พิถีพิถันในการสรางมากที่สุดในพมาก็วาได จากน้ันนําทานกลับสูเมือง มัณฑะเลย ผาน
เสนทางเดิม 



 

 

 
นําทานชม สะพานไมสักอูเบ็ง สะพานท่ีสรางดวยไมสักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพาน
น้ีทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ขามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ  

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL / YI LINK HOTEL หรือ

ระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม มัณฑะเลย - พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวัง

ไมสักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - สนามบินมัณฑะเลย - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ 
ฯ (B/-/-)  

 

 



 

 

04.00  นําทานรวมพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์สูงสุดของพมา) ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเคร่ือง 
เคร่ืองกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ที่พระเจากรุงยะไข
ทรงหลอข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลว
หนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ.2327 
พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพ่ือ
ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสียเมือง
พมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลาย เก็บเน้ือ
ทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ. 2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะ
วัดข้ึนใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปน
วัดที่สรางใหมท่ีสุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบๆ
ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 สมควร
แกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูท่ีพัก 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เปนอาคารไมตกแตงดวยปูน
ปم�นมีระเบียงรอบถึง 5 ช้ัน แตกตางจากวัดอ่ืนๆตอมาถูกไฟไหมหมด ขณะน้ีทางการ
พมาไดกอสรางข้ึนมาใหมในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย สรางข้ึนเม่ือยายราช
ธานีมาจากอมรปุระ เปนพระราชวังขนาดใหญมีประตูเขาถึง 12 ประตู ตัวพระราชวัง
เปนหมูอาคารไมและตึก ประกอบดวยทองพระโรงพระที่น่ัง และตําหนักตางๆ ทั้งหมด
ถูกไฟไหมเม่ือสงครามโลกคร้ังที่ 2 แตปจจุบันทางการพมาไดจําลองข้ึนใหมอีกคร้ังบน
ฐานเดิม นําทานชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเกาของพมา 



 

 

 
นําทานชม วัดชเวนันดอร ชมอาคารไมสักทองสลักเสลาดวยลวดลายที่งามวิจิตร 
อาคารน้ีเคยเปนพระตําหนักที่ประทับของพระเจา มินดง เม่ือส้ินพระชนมลงแลว พระ
เจาทีบอ (กษัตริยองคสุดทายของพมา) ไดร้ือมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตงดวย
ไมแกะสลักเลาเร่ืองมหาชาดก 10 ชาติท่ียังคงความสมบูรณมากที่สุด 

 
นําทานชม วัดกุโสดอ  ซึ่งคร้ังหนึงเคยเป�นที่ทําการสังคานราพระไตรปฎกคร้ังท่ี 5 มี
แผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และไดลงกินเนสบุควา 
“เปนหนังสือท่ีใหญที่สุดในโลก” 



 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู ทาอากาศยานมัณฑะเลย เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศ
ไทย 

12.45  นําทานเหินฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี FD245 
15.00  ถึง ทาอากาศยานดอนเมิอง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

********************************************** 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง 
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ  
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุต่ํากวา
11ป) 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุต่ํากวา
11ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว 

10 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 
18 – 20 พฤษภาคม 
2562 

11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 

14 – 16 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 
28 – 30 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 
15 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 13,999 2,500 9,999 
26 – 28 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 11,999 2,500 7,999 
10 – 12 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 
 
**ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 
ทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน*** 



 

 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน
ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
 
หมายเหตุ ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน 



 

 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1.  นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ี

น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ี
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดังน้ี แบตเตอร่ี
สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือข้ึนเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ
นําข้ึนเคร่ืองไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึนเคร่ือง
ในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
 

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


