
 

 

 

 

 

 
PERIOD ADL SIZE FLIGHT 

1 ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
2 ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
3  ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
8  ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
9  ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 

10  ตลุาคม 2562   2,992 20 DD 
15  ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
16  ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
17  ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
22 ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 



 

 

 

 

 

24 ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
25 ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
29 ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
30 ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 
31 ตลุาคม 2562  2,992 20 DD 

 
 
 

ไหวพ้ระพมา่ ยา่งกุง้ 1 วนั 
1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิ8สทิธิ8 “เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพร นตัโบโบย ี “เทพทนัใจ”  + “เทพกระซบิ”  เจดยีโ์บตาทาวน ์

ชม พระนอนตาหวาน สวยงามทีFสดุในพมา่ / แวะชอ้ปปิJ งของพืJนเมอืงทีF ตลาดสกอ๊ต  

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์(DD)  

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืFองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีJไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – 
มหาเจดยีช์เวดากอง – ตลาดสกอ๊ต – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั !น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์
สายการบนินกแอร ์(DD) ซึ,งมีเจา้หนา้ที,บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื,องสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทาง  

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เที,ยวบนิที, DD4230  
07.15 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร (เวลาทอ้งถิ,นที,เมยีนมา่ร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยครึ,งชั,วโมง)  

 นําท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์ ซึ,งบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ที,พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมื,อ 2,000 ปีกอ่น ในปี 
2486 เจดยีแ์หง่นี!ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ 
สํารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทาง
ใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี,ประดับดว้ยกระเบื!องสสีันงดงาม และมมีุมสําหรับฝึก
สมาธหิลายจุดในองค์พระเจดีย์  นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้
ศักดิAสทิธิAของชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสักการะรูปปั!นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื,อขอสิ,ง
ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย จากนั!นก็
ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อ
พรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั!นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ!วชี!ของนัตโบโบย ีแคน่ี!ทา่นก็
จะสมตามความปราถนาที,ตั !งใจไว ้นําท่านขา้มฝั,งถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึ,งมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มีG ยะ” 
ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที,เกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อม
กนิเนื!อสัตวจ์นเมื,อสิ!นชวีติไปกลายเป็นนัต ซึ,งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมา
นานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื,นไดย้นิ การ
บชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยนํ!านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 



 

 

 

 

 

นําท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจ ีหรอื พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการ
พระพุทธรปูนอนที,มคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึ,งเป็นพระที,มตีาสวยงามที,สดุในประเทศพมา่ มขีนตาที,
งดงาม ชมพระบาทที,มภีาพมงคล 108 ประการ   

เที,ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกงิ (ชื,อเดมิของเมืองย่างกุง้) 
แหง่ลุม่นํ!าอริะวด ีเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สอง
พันหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดยีท์ี,ใหญท่ี,สดุของประเทศพมา่ มคีวามสงูถงึ 
326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื,อกว่า 2,000 ปีก่อน มหา
เจดียช์เวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่เป็นนํ!าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม 
ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีลํ!าคา่ กวา่ 5,548 เม็ด 
รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็น
ลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก บรเิวณทางขึ!นทั !งสี,ทศิจะมวีหิารโถงสรา้ง
ดว้ยเครื,องไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั!งหลัง ภายในประดษิฐานพระประธาน
สําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากอง
เป็นนติย ์จะนํามาซึ,งบญุกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภัยทั !งมวล บา้งนั,งทําสมาธเิจรญิสติ
ภาวนานับลกูประคํา และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนั!นใหท้่านชมแสงของอัญมณีที,ประดับบน
ยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนํี!าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็น
ตน้ (สถานที,สําคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที,บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่น
สามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื,อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื,อเสรมิสรา้ง
บารมแีละสริมิงคล นอกจากนี!รอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั!งแปดทศิรวม 8 องค ์หาก
ใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ!าพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

   

  จากนั!นใหท้่านอสิระชอ้ปปิ! ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) 
หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ!นโดย
ชาวสกอ๊ตในสมัยที,ยังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงตอ่กัน
หลายหลัง สนิคา้ที,จําหน่ายในตลาดแหง่นี!มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครื,องเงนิ ที,มี
ศลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้
ทอ เสื!อผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื!อสิ!นคา้หรอือัญมณีที,มรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย 
ทุกครั !ง เนื,องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร)์  
� อสิระอาหารคํ,า   จากนั!นนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ ระหว่างไปสนามบนิ นํา
ท่านนมัสการ พระหนิอ่อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหนิอ่อนองคท์ี,ใหญ่ที,สดุใน
ประเทศพม่า สขีาวสะอาด หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั,ง พระหัตถ์
ขวาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุที,อัญเชญิมาจากสงิคโปรแ์ละศรลีังกายกขึ!นหันฝ่า
พระหัตถอ์อกจากองคห์มายถงึการไลศ่ัตรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง. 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื,อทําการเช็คอนิกอ่นขึ!นเครื,องประมาณ 2-3 ชม.เพื,อหลกีเลี,ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที,
อาจเกดิขึ!น เช่น สภาพการจราจรที,คับคั,ง,สภาพอากาศและอื,นๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์
,คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิAคนืเงนิทุกกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ!น
เครื,องกลบัตามวนัและเวลาเที,ยวบนิที,ระบใุนรายการทัวร.์ 

21.10 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสายการบนินกแอร ์เทีFยวบนิทีF DD4239 

22.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร........ 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิA : รายการทัวรท์่องเที,ยวสามารถเปลี,ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื,องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั !นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอื,นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี,ยนตามความเหมาะสม ทั !งนี!ข ึ!นอยู่กับ

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัJน พญานาค 



 

 

 

 

 

สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุื,นที,ไมไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงืFอนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั!นจะ
ถือว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ!น และขอสงวนสทิธิAไม่รับผดิชอบกรณีมีตัiวเครื,องบนิ
ภายในประเทศเนื,องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื,องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการ
บนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัiวเครื,องบนิไป-กลบัตามรายการที,ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ!ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที,ตา่งๆ ตามรายการที,ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที,ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ,น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี!ยประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที,ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีJไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื,องดื,ม ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ที,มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที,กระเป๋าสมัภาระที,มนํี!าหนักเกนิกวา่ที,สายการบนินั!นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ!ามัน ที,สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ,ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัiวเครื,องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระทีFสนามบนิวนัแรก) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น   
× คา่ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7 % และภาษีหัก ณ ที,จา่ย 3 % 
 
เดนิทางขึJนตํFา 20 ทา่น หากตํ,ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี,จะชําระค่าบรกิารเพิ,มเพื,อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี,จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAในการงดออกเดนิทางและเลื,อน
การเดนิทางไปในวันอื,นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ืFอนไขการจองและการชําระเงนิ: 
� ชาํระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAในการเกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมช่าํระตามที,กําหนด ขออนุญาตตดัที,นั,งใหล้กูคา้ทา่นอื,นที,รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื,อนไข 
• เมื,อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั !งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื,อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที,ไดร้ะบไุวทั้ !งหมดนี!แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืFอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• ส่งรายชืFอสํารองทีFน ัFง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืFอพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีFยวทรปิใด, วนัทีFใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิ8ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืFอ-นามสกุล และอืFนๆ เพืFอใช้ในการจองต ัfว
เครืFองบนิท ัJงส ิJน 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ!นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ,า 2 หนา้ หากไม่
มั,นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ืFอนไขยกเลกิการจอง : เนื,องจากเป็นราคาตัiวเครื,องบนิโปรโมชั,น เมื,อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื,อน ขอคนื
เงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีที,กองตรวจคนเขา้เมอืงทั !งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที,ระบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิAที,จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั !งสิ!น  รวมถงึ เมื,อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้
บรกิารรายการใดรายการหนึ,ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิA ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั !งสิ!น 
 
เง ืFอนไขและขอ้กาํหนดอืFนๆ 

1. ทัวรน์ี!สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื,อการทอ่งเที,ยวเทา่นั!น 
2. ทัวรน์ี!เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที,ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั !งหมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั !งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที,มนัีกท่องเที,ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที,ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 
10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที,มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที,ยวทุกท่านยนิดทีี,จะชําระคา่บรกิารเพิ,มจากการที,มี
นักทอ่งเที,ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที,ทางบรษัิทกําหนดเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี,จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื,อ นามสกุล คํานําหนา้ชื,อ เลขที,
หนังสอืเดนิทาง และอื,นๆ เพื,อใชใ้นการจองตัiวเครื,องบนิ ในกรณีที,นักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระมัดจํา 



 

 

 

 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAในการเปลี,ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื,อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที,เดนิทางจรงิของประเทศที,เดนิทาง ทั !งนี! บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที,ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที,เพิ,มขึ!นของนักท่องเที,ยวที,มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี,ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื,น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี!คํานวณจากอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที,ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั!น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิAในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ,มขึ!น ในกรณีที,มกีารเปลี,ยนแปลงอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัiว
เครื,องบนิ คา่ภาษีเชื!อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี,ยนแปลงเที,ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั!น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที,จะนําตดิตัวขึ!นเครื,องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ!น และรวมกันทุกชิ!นไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ,งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที,ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั!น ถา้สิ,งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที,กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที,
โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นั!น  
2.สิ,งของที,มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที,โหลดใต ้
ทอ้งเครื,องบนิเทา่นั!น  
 


