
 

 

รหัสทัวร ZET1900869 
ทัวรพมา ยางกุง หงสา ไหวพระ 2 วัน 1 คืน (8M) 
 

วัดมหาเจดีย เจดียชเวมอดอว พระมหาเจดียมุเตา พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว พระเจดียไจปุ�น 
พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียคาบาเอ เจดียเจาทัตจี พระนอนตาหวาน พระเจดียโบตะทาวน 
เทพทันใจ เทพกระซิบ พระหินออน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ –  ทาอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองยางกุง – 

หงสาวดี – วัดมหาเจดีย – เจดียชเวมอดอวหรือพระมหาเจดียมุเตา – พระพุทธ
ไสยาสนชเวตาเลียว – พระเจดียไจปุ�น – เมืองยางกุง – พระมหาเจดียชเวดากอง (-
/L/D) 

 
07.30  พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผูโดยสารขาออกประตู 6 เคาว

เตอรสายการบิน MYANMAR AIRWAY โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.40   นําทานเหินฟ�าสู เมืองยางกุง ประเทศพมาโดยเท่ียวบิน 8M336 (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

11.25  เดินทางถึง ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว (1)  
 

 



 

 

 
นําทานเดินทางสูเมือง หงสาวดี ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 80 กม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง จากน้ันนําทานสู วัดมหาเจดีย เปนเจดียองใหญสูงเดน
ตระหงานอยูทางทิศตะวันตกของเมือง ฐานเปนรูปทรงปรามิดแปดเหล่ียม ตัวของเจดี
มีลักษณะเปนฐานทรงแปดเหลี่ยมสีขาว ซอนกันสูง 9 ช้ัน สวนบนเปนองคเจดียฐาน
ทรงกลมสีทอง ตามประวัติเลาวา พระเจาบุเรงนองทรงไดสรางไวเจดียน้ีไวเพ่ือบรรจุ
พระเข้ียวแกวที่ไดมาจากศรีลังกา ลักษณะหนาตาของเจดียน้ี คลายกับ “เจดียภูเขา
ทอง” พระเจาบุเรงนองทรงไดสรางไวที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสียกรุง 
นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เปนเจดีย
ใหญคูบานคูเมืองท่ีสูงที่ สุดของหงสาวดี นับวาเปน 1ใน5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพมา 
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซ่ึงในสมัยกอนเปนสถานท่ีประกอบพิธี
ศักด์ิสิทธ์ิ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้ง
พระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณ
กัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี  

 
 
หลังจากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เปนพระนอนที่งดงามที่สุด
ของเมืองหงสาวดี อีกท้ังยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ผาปกพื้นเมือง 
ผาพ้ืนเมือง   



 

 

 

                   
นําชม พระเจดียไจปุ�น ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ัง
โดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไป
ทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) 
พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) 
สรางโดยส่ีสาวพ่ีนองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเอง
และสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ  
 



 

 

 
 
เดินทางกลับตามเสนทางเดิม นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหา
เจดียคูบานคูเมืองของพมา ต้ังอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง เช่ือกันวา
เปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของ
พระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ืนขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 
กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผูคนชาวพมาและชาวตางชาติมากมายที่พา
กันเที่ยวชมและนมัสการท้ังกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย โดยกลาวขานกันวา 
ทองคําที่ใชในการกอสรางซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมีจํานวนมหาศาลกวาทองคํา
ที่เก็บอยูที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเปนมหาเจดียที่งดงามมากท่ีสุดแหงหน่ึง
ของโลก 

 (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมา
ขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียช
เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดีย



 

 

ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไป
สรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

 
คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ 
พุธ

กลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 
สัตว

สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห 
ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส้ัน พญานาค 

 
 
 

ณ วัดแหงน้ียังมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์อ่ืน ๆ อีกมากมาย
นอกเหนือจากองคเจดียชเวดากอง อีกจุดที่เปนท่ี
นิยมน้ันก็คือ องคแมยักษโดยวิธีการสักการะน้ันทํา
ไดโดยการจุดบุหร่ี 1 มวน ใหกับองคแมยักษพรอม
อธิฐานขอในเร่ืองหนาที่การงาน 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสลัดกุงมังกร/เปดปกก่ิง (2) 



 

 

พักที ่ TRYP HOTEL/ GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สอง เจดีคาบาเอ – รวมพิธีเทินพระธาตุ – เจดียเจาทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – พระ

เจดียโบตะทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินออน – สนามบินยางกุง – 
ทาอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
หลังจากน้ันนําทานรวมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุข้ึนเทินบนศรีษะที่ เจดียคาบาเอ 
เปนเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระ
โมคคัลลานและพระสารีบุตร และเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 
กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณเจดียยังมีหองประชุมใหญ บรรจุคนกวา 10,000 คน 
สรางเปนลักษณะคลายถ้ําเรียกวา “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลวา “หิน” เจดีย
แหงน้ีสรางระหวางป พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา 
สําหรับเปนสถานที่สังคายนาพระไตรปฎกคร้ังท่ี 6 ในป พ.ศ.2497-2499 และเพ่ือ
อุทิศเปนกุศลเพ่ือใหเกิดความสันติสุขแดมวลมนุษยตามความหมายของช่ือ “เจดียคา
บาเอ” ซึ่งแปลวา “สันติภาพโลก” ทั้งน้ีมีคําร่ําลือวาอูนุสรางเจดียแหงน้ีตามบัญชาของ
ชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริยและขอรองใหอูนุทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (ชวงเวลาใน
การเขารวมพิธีอาจมีการเปล่ียนแปลง) 
 

 
 



 

 

นําทานชม เจดียเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเปนพระท่ีมีความสวยงามที่สุด มี
ขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซ่ึงแตกตาง
กับศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เปนศิลปะพมาท่ีงดงามมีขนาด
ความยาวขององค 70 เมตร  
 

 
 
จากน้ันนําชม พระเจดียโบตะทาวน ซ่ึงเปนเจดียท่ีสรางข้ึนเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนที่
นําไปบรรจุใน พระเจดียชเวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญข้ึนจากเรือ ได
นํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงน้ีกอน พระเจดียแหงน้ีไดถูก ทําลายใน
ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และไดรับการปฏิสังขรณข้ึนมาใหม โดยมีความแตกตาง
กับพระเจดียทั่วไปคือ ออกแบบใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรงใหคนเดินเขาไป
ภายในได โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคนไดเขามากราบไหว
มองเห็นได ชัดเจน สวนผนังใตฐานเจดีย ได นําทองคําและของมีคาตาง ๆ ท่ีมี
พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระเจดีย มาจัดแสดงไว  
นําทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยม
มาขอพร ดวยเช่ือวา อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา  
  



 

 

 
 
จากน้ันสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเมี๊ยะ ตามตํานานกลาววานางเปนธิดา
ของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเปนอยางแรงกลา ไมยอมกินเน้ือสัตว
จนส้ินชีวิตไปและไดกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพบูชามานานแลว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (4) 



 

 

 
 
นําทานสักการะ พระหินออน (เจาดอจี) ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินออนที่มี
ขนาดใหญท่ีสุดในพมามีน้ําหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยชางชาวเมือง
มัณฑะเลย ซ่ึงถือวาเปนชางฝมือดีที่สุดของพมา  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง  

16.30   นําทานเหินฟ�ากลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ 8M331  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

18.15  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

************************************************************* 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง

ใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ หองละ  
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมี/ไมมเีตียง 
(เด็กอายุต่ํากวา

11ป) 
พักเด้ียว 

ราคาไม
รวมต๋ัว

เคร่ืองบิน 

17 – 18 พฤษภาคม 2562 7,999 7,999 1,500 4,599 
25 – 26 พฤษภาคม 2562 7,999 7,999 1,500 4,599 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 
และหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน
ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ

เดินทาง 
 

หมายเหตุ : ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ 



 

 

 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1.  นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ี

น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 
21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรน้ันๆ 
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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 
2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวท้ังหมด 
ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการ  
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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณี ท่ี
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบิน  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดังน้ี แบตเตอร่ี
สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือข้ึนเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองท่ีมีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh 
สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมมีการจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน 



 

 

3.3 แบตเตอร่ีสํารองท่ีมีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึน
เคร่ืองในทุกกรณี 
4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
 

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


