
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – 

เมืองอมรปุระ – สะพานอูเบ็ง - วัดจอกตอจ ี

12.00 น. พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS โดย

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

14.50 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน 8M338 

  (สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

16.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับ

กระเป๋าสัมภาระ ผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีอันรุ่งเรืองของพม่า 

เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ช่ือเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ต้ังอยู่บนที่ราบอันแห้ง

แล้งและเขตท านาปลูกข้าวตามแนวล าน้ าเอยาวดีตอนบน 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป 

12 กิโลเมตร นับเป็นอีกหนึ่งเมืองของพม่าที่ยังคงมนต์ขลังมาจนปัจจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัสได้

จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองที่สามารถพบเห็นได้จากเหล่า

วัดอารามและเจดีย์ที่ ต้ังเรียงรายอยู่รอบๆ ตัว

เมือง ซึ่งเป็นราชธานีท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดเพียง 76 ปี  

น าท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้

สักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถึง 2 

กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบคองตามัน ของเมือง   

อมรปุระ จ านวนเสาไม้สักของสะพานแห่งนี้มีกว่า 

1,200 ต้น ซึ่งมีอายุมากกว่า 200 ปี 

น าท่านข้ามทะเลสาบคองตามันเ พ่ือเข้าชม      

วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างามแบบวัดอานันดา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นศิลป์ชาวกรุง

ศรีอยุธยาที่ถูกกวาดต้อนตอนเสียกรุงให้มาอยู่ในอนาเขตบริเวณแถบนี้ 

ค่่า  บริการอาหารค่่า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

พักที ่  SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

 



วันที่สอง เมืองสกายน์ – ชมภูเขาสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ – วัดอูมินทงแส่ – ดอยสกายน์ – เมือง

มินกุง – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองสกายน์ น าท่านผ่าน ชมภูเขาสกายน์  ศูนย์กลางแห่ง  

พระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจดีย์จ านวน

มากมายที่ต้ังเรียงรายอยู่บนภูเขา 

จากนั้นน าท่านชม เจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนางสร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.

1636 เพ่ือใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว หรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา องค์เจดีย์มี

ความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 

ก้อน เข้าชม วัดอูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล 

จากนั้นน าท่านขึ้น ดอยสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีย์

ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขา เพ่ือจะได้ท าความรู้จักกับเมืองสกายน์ให้มากขึ้น เพราะไม่ว่าจะ

มองจากมุมไหนของด้านบน สิ่งที่เห็นได้คือ กลุ่มเจดีย์ต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่โดยรอบ จนสุด

แม่น้ าอิระวดี แม่น้ าสายหลักของเมืองนี้ เชิญ ถ่ายภาพไว้ เป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย ได้เวลา

สมควรเดินทางกลับมัณฑะเลย ์

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ เมืองมิงกุน เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ าอิรวดีฝั่งตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 

11 กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึง  

น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ซึ่งมีความหมายว่าเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ พระเจ้าปดุงมีพระราชด าริจะ

สร้างเจดีย์มิงกุน หรือ “เจดีย์จักรพรรดิ” ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดีย์ใดๆในสุวรรณภูมิ

ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีน โดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์

ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารย่ิงกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม 



จากนั้นน าท่านชม ระฆังมินกุง ซึ่งพระเจ้าปะดุงทรงสร้างไว้ เป็นระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศพม่า น้ าหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปากกว้าง ราว 

5 เมตร นับว่าเป็นระฆังที่แขวนอยู่ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก 

น าท่านชม เจดีย์ชินพิวเม ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันย่ิงใหญ่ไม่แพ้กัน โดยพระเจ้าบา

กะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง ทรงสร้างไว้แด่พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัย

ก่อนเวลาอันควร จนเป็นที่กล่าวขานว่าเป็น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวด”ี 

ค่่า  บริการอาหารค่่า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

พักที ่  SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองมัณฑะเลย์ -  ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ –             

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.00 น. น ำท่ำนร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้ำงพระพักตร์พระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ของพม่ำ) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่

ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมือง

ธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับ

ทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัด

ยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัย

พระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิด

พระละลาย เก็บเนื้อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงิน



เพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็น

วัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดีย์

ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

11.15 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ 8M337 

(สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.50 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาไม่

รวมตั๋ว 

03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 9,888 9,888 9,888 2,000 6,888 

19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 8,999 8,999 8,999 2,000 6,888 

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 10,888 10,888 10,888 2,000 7,888 

03 – 05 มีนาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,000 6,888 

24 – 26 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,000 7,888 

31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 2,000 6,888 

07 – 09 เมษายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,000 7,888 

14 – 16 เมษายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,000 7,888 

21 – 23 เมษายน 2561 9,888 9,888 9,888 2,000 6,888 

28 – 30 เมษายน 2561 9,888 9,888 9,888 2,000 6,888 



 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ่าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท่าการจ่าย

ค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง

ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาช่าระมัดจ่า หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ่าทั้งหมด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้่ามันที่ยัง

มิได้ช่าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช่าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  



 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท า

เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคื น

เงินค่าบริการดังนี ้

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 



2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่

มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่

จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  

ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 



6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่

มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 

ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน

เท่าน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเก่ียวกับการน่าแบตเตอรี่ส่ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้  แบตเตอรี่ส ารอง

สามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก ่

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

3.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

4. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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



 


