วันแรก
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16.25 น.

คํา
พักที

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ –
เมืองอมรปุระ – สะพานอูเบ็ง - วัดจอกตอจี
พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS โดย
มีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นําท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่าโดยเทียวบิน 8M338
(สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เดิ น ทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลัง ผ่ านพิธี ก ารตรวจคนเข้า เมือ งรับ
กระเป๋าสัมภาระ ผ่านขันตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานี อนั รุ่งเรืองของพม่า
เป็ นเพียงหนึ งในไม่กีเมืองทียังคงใช้ชือเดิมเรือยมาไม่มีการเปลียนแปลง ตังอยูบ่ นทีราบอันแห้ง
แล้งและเขตทํานาปลูกข้าวตามแนวลํานําเอยาวดีตอนบน
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เป็ นเมืองทีอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป
กิโลเมตร นั บเป็ นอีกหนึ งเมืองของพม่าทียังคงมนต์ขลังมาจนปั จจุบนั ซึงสามารถสัมผัสได้
จากวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ รวมไปถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองทีสามารถพบเห็นได้จากเหล่า
วัด อารามและเจดี ย์ที ตั งเรี ย งรายอยู่ร อบๆ ตัว
เมือง ซึงเป็ นราชธานี ทีมีอายุนอ้ ยทีสุดเพียง ปี
นํ าท่านชม สะพานอูเบ็ ง สะพานทีสร้างด้วยไม้
สักและยาวทีสุดในโลก ตัวสะพานนีทอดยาวถึง
กิ โ ลเมตร ข้า มทะเลสาบคองตามัน ของเมื อ ง
อมรปุระ จํานวนเสาไม้สกั ของสะพานแห่งนี มีกว่า
,
ต้น ซึงมีอายุมากกว่า
ปี
นํ า ท่ า นข้า มทะเลสาบคองตามั น เพื อเข้า ชม
วัดจอกตอจี ซึงมีเจดียท์ ีสร้างามแบบวัดอานันดา ภายในมีจติ รกรรมฝาผนังทีเป็ นศิลป์ ชาวกรุง
ศรีอยุธยาทีถูกกวาดต้อนตอนเสียกรุงให้มาอยูใ่ นอนาเขตบริเวณแถบนี
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสอง

เมืองสกายน์ – ชมภูเขาสกายน์ – เจดียก์ วงมูดอร์ – วัดอูมินทงแส่ – ดอยสกายน์ – เมือง
มินกุง – เจดียม์ ิงกุน – ระฆังมิงกุน - เจดียช์ ินพิวเม

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งสกายน์ นํ า ท่ า นผ่ า น ชมภู เ ขาสกายน์ ศู น ย์ก ลางแห่ ง
พระพุทธศาสนาทีสําคัญ ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่นําอิระวดี เจดียจ์ าํ นวน
มากมายทีตังเรียงรายอยูบ่ นภูเขา
จากนั นนํ าท่านชม เจดียก์ วงมูดอร์ หรื อวัดเจดี ย์นมนางสร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมือปี ค.ศ.
เพือใช้เป็ นทีประดิ ษฐานพระเขียวแก้ว หรือพระทันตธาตุ ทีได้มาจากลังกา องค์เจดีย์มี
ความสูง เมตร เส้นรอบวงวัดได้
เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง , ,
ก้อน เข้าชม วัดอูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็ นครึงวงกล
จากนั นนําท่านขึน ดอยสกายน์ เป็ นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวทีคุณสามารถมองเห็นเจดี ย์
ต่างๆ ทีวางตัวอยู่ตามไหล่เขา เพือจะได้ทาํ ความรูจ้ กั กับเมืองสกายน์ ให้มากขึน เพราะไม่ว่าจะ
มองจากมุ มไหนของด้านบน สิงทีเห็นได้คือ กลุ่มเจดี ยต์ ่างๆ ทีกระจายตัวอยู่โดยรอบ จนสุด
แม่นําอิระวดี แม่นําสายหลักของเมืองนี เชิญถ่ า ยภาพไว้เ ป็ นที ระลึ ก ตามอั ธ ยาศั ย ได้เ วลา
สมควรเดินทางกลับมัณฑะเลย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ เมืองมิงกุน เป็ นหมู่บา้ นริมแม่นําอิรวดีฝังตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ
11 กิโลเมตร เมือเดินทางมาถึง
นําท่านชม เจดียม์ ิงกุน ซึงมีความหมายว่าเจดียท์ ีสร้างไม่เสร็จ พระเจ้าปดุงมีพระราชดําริจะ
สร้า งเจดี ย์มิ ง กุ น หรื อ “เจดี ย์จัก รพรรดิ ” ที ใหญ่ ที สุ ด และสู ง กว่ า เจดี ย์ใ ดๆในสุ ว รรณภู มิ
ประดิษฐานพระทันตธาตุทีได้จากพระเจ้ากรุงจีน โดยทรงมุ่งหวังให้ยิงใหญ่เทียบเท่ามหาเจดี ย์
ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิงกว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม

เทียง

คํา
พักที
วันทีสาม

.

น.

จากนั นนําท่านชม ระฆังมินกุง ซึงพระเจ้าปะดุงทรงสร้างไว้ เป็ นระฆังสัมฤทธิทีใหญ่ทีสุดใน
ประเทศพม่า นําหนั กประมาณ 90 ตัน ระฆังนี สูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางทีปากกว้าง ราว
5 เมตร นับว่าเป็ นระฆังทีแขวนอยูซ่ ึงใหญ่ทีสุดในโลก
นําท่านชม เจดียช์ ินพิวเม ทีเป็ นอนุ สรณ์สถานแห่งความรักอันยิงใหญ่ไม่แพ้กนั โดยพระเจ้าบา
กะยีดอว์ พระราชนั ดดาในพระเจ้าปดุง ทรงสร้างไว้แด่พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึงถึงแก่พิราลัย
ก่อนเวลาอันควร จนเป็ นทีกล่าวขานว่าเป็ น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมื อ งมั ณ ฑะเลย์ - ล้า งพระพั ก ตร์พ ระมหามั ย มุ นี – ท่ า อากาศยานมั ณ ฑะเลย์ –
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

นํา ท่ า นร่ ว มพิ ธี อั น ศั ก ดิ สิ ท ธิ ในพิ ธี ก รรมล้า งพระพัก ตร์พ ระมหามัย มุ นี ( ใน สิ ง
ศักดิสิทธิของพม่า) ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือง เครืองกษัตริยท์ ี
ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื อ นิ ม” ทีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึนทีเมือ ง
ธรรมวดี เมือปี พ.ศ.
สูง ฟุต นิ ว หุม้ ด้วยทองคําเปลวหนา นิ ว ทรงเครืองประดับ
ทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง ฟุต ในปี พ.ศ.
พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัด
ยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.
สมัย
พระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคํา จึงทําให้ทองคําเปลวทีปิ ด
พระละลาย เก็บเนื อทองได้นําหนักถึง
บาท ต่อมาในปี พ.ศ.
ชาวพม่าได้เรียไรเงิน
เพือบูรณะวัดขึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้วา่ เป็ น
วัดทีสร้างใหม่ทีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทีสุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดีย์

เช้า
.

น.

.

น.

ยังมีโบราณวัตถุ ทีนํ าไปจากกรุง ศรี อ ยุธยาเมือครังกรุ งแตกครังที สมควรแก่เวลานํ าท่าน
เดินทางกลับเข้าสูท่ ีพัก
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ เพือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นําท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที 8M337
(สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
– มกราคม
– กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
– กุมภาพันธ์
– มีนาคม
– มีนาคม
31 มี.ค. – เม.ย.
– เมษายน
– เมษายน
– เมษายน
– เมษายน

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
- ท่าน
9,888
9,888
8,999
10,888
9,888
10,888
8,999
10,888
10,888
9,888
9,888

เด็ก
ผูใ้ หญ่ เด็ก
มีเตียง
9,888
9,888
8,999
10,888
9,888
10,888
8,999
10,888
10,888
9,888
9,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
9,888
9,888
8,999
10,888
9,888
10,888
8,999
10,888
10,888
9,888
9,888

พักเดียว
เพิม

ราคาไม่
รวมตัว

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

6,888
6,888
6,888
7,888
6,888
7,888
6,888
7,888
7,888
6,888
6,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ปี ,

บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
ท่านละ
บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่ เช่นนัน
ทางบริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่าย
ค่าตัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการ
จองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ , .- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืน
มัดจําทังหมด เนืองจากทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตัวเครืองบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นทีเรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีนามั
ํ นทียังมิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ กรุณาชําระ วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตัวเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ ท่านหรือ ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ , ,
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ
บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นั กท่อ งเทียวหรื อ เอเจนซีต้อ งชําระเงิ นค่าบริ การส่วนทีเหลื อ ทังหมดก่อ นวันเดิ นทางอย่างน้อ ย 21 วัน
กรณีนักท่องเทียวหรือ เอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอ
เจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือทํา
เรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ

ชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ าเทียว
ให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการ
ทังหมด
4. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทังหมดให้แก่ทา่ น
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่
มีวีซ่า และอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีที
จะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ
เลขทีหนั งสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนั กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดิ นทางจริงของประเทศทีเดิ นทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียวที
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น
ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ ในการปรับ ราคาค่ าบริ การเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
มิลลิลิตร
ต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ ใบเท่านัน ถ้าสิงของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบิน
เท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนี แบตเตอรีสํารอง
สามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึนเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได้แก่
3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุ ไฟฟ้ าน้อ ยกว่า ,
mAh หรื อน้อ ยกว่า
Wh สามารถนํ าขึน
เครืองได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า
เครืองได้ไม่เกินคนละ ก้อน

,

-

,

mAh หรือ

-

Wh สามารถนํ าขึน

3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า

,

mAh หรือ

Wh ห้ามนําขึนเครืองในทุกกรณี

4. ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

