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PERIOD ADL SIZE FLIGHT 

3 ธนัวาคม 2562 (องัคาร) 2,992 20 DD 

4 ธนัวาคม 2562 (พธุ) 2,992 20 DD 

11 ธนัวาคม 2562 (พธุ) 2,992 20 DD 

12 ธนัวาคม 2562 (พฤหสั) 2,992 20 DD 

17 ธนัวาคม 2562 (องัคาร) 2,992 20 DD 

18 ธนัวาคม 2562 (พธุ) 2,992 20 DD 

19 ธนัวาคม 2562 (พฤหสั) 2,992 20 DD 

24 ธนัวาคม 2562 (องัคาร) 2,992 20 DD 

ไหวพ้ระพม่า ยา่งกุง้ 1 วนั 

เดินทางโดยสายการบินนกแอร ์(DD) 

ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, (ชาํระพรอ้มค่าทวัร)์ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ

ของท่าน   

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – เจดียโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหา

เจดียช์เวดากอง – ตลาดสกอ๊ต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 3 ประต ู6 เคาน์เตอรส์าย

การบินนกแอร ์(DD) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  

06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD4230  
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07.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมา่ร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  

 นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รปู ได้

นํามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศ

ทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรปูทอง เงิน สาํริด 700 องค ์และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ย

กระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมสําหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ 

พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพื่อ

ขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากน้ันก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามา

เก็บรกัษาไว ้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีตั้งใจไว ้

นําท่านขา้มฝัง่ถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้ม

คนอ่ืนไดย้นิ การบชูาเทพกระซิบ บชูาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

นําท่าน สกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมสัการ

พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตาท่ี

งดงาม ชมพระบาทท่ีมภีาพมงคล 108 ประการ   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดียท์องแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อ

เดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน้ําอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี 

มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพมา่ มีความสงูถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เม่ือกวา่ 2,000 ปี

ก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ย

เพชรพลอยอญัมณีลํ้าค่า กวา่ 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็น

ลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ย

เคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรบัให้

ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะ

นํามาซ่ึงบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บา้งนัง่ทําสมาธิเจริญสติภาวนานับ

ลกูประคาํ และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดย

จุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ี

สําคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนํา

ดอกไมธ้ปูเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล 

นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ป

สรงน้ําพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกช่ีวติ) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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  จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจก๊อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) 

เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมัยท่ียังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะ

อาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจาํหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสม

ระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้ 

(หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากร

ตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์  อิสระอาหารคํา่ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่

สนามบิน ระหวา่งไปสนามบิน นําท่านนมสัการ พระหินอ่อน พระพทุธรปูแกะสลกัจากหินอ่อนองคท่ี์ใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศพม่า สีขาวสะอาด หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากสิงคโปรแ์ละศรีลังกายกข้ึนหนัฝ่าพระหตัถ์ออกจากองคห์มายถึงการไล่ศัตรูและ

ประทานความเจริญรุ่งเรือง. 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทาํการเช็คอินก่อนขึ้ นเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเล่ียงสถานการณ์

ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรท่ีคบัคัง่,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มคัคุเทศก,์

หวัหน้าทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพิ้จารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถข้ึนเคร่ืองกลบัตามวนัและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทวัร.์ 

21.10 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD4239 

22.55 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ........ 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทวัรท่์องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มคัคุเทศก,์หวัหน้าทวัร,์คนขบัรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรบัเปล่ียนตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ไดม้าจากทางบริษัท โดยทางบริษัท

จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั...กรุณาอ่านรายการและเง่ือนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอียด

ก่อนทาํการจองทวัรห์รือชาํระเงิน จากน้ันจะถือว่าลกูคา้รบัทราบตามขอ้กาํหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน 

และขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบกรณีมีตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเน่ืองจากเหตุไฟลทบิ์นตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุ

อนัเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบทุกกรณี. 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะต่างๆ ท่ีมไิดร้ะบุในรายการ 
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× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× คา่ทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, (ชาํระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น   

× คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

เดินทางข้ึนตํา่ 20 ท่าน หากตํา่กว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการ

เพ่ิมเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า  

เง่ือนไขการจองและการชาํระเงิน: 

ชาํระเงินเต็มจาํนวน เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ 

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 หากไมช่าํระตามท่ีกาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจาํนวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไมม่ีเง่ือนไข 

 เมื่อท่านชาํระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไว ้

ทั้งหมดน้ีแลว้ 

 หากชาํระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 ส่งรายช่ือสาํรองท่ีนัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่าตอ้งการ

เดินทางทอ่งเท่ียวทริปใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สาํเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ้

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ 

เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน้ากระดาษอยา่งตํา่ 2 

หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถ

ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้กกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทาง

ออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เมื่อ

ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่วีซ่ีา และอยา่งน้อย 10 วนั

ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการชาํระมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


