
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิเลย - เชยีงคาน - พระใหญภู่คกงิว้ - สกายวอลค์ เชยีงคาน - ภูเรอื 

 

08.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
11.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่จงัหวดัเลย โดยสายการบนิ ไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE052 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 

นาท)ี  

 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(รวมนํา้หนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นละ 20 กก. และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./

ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเลย หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพีไปยัง เชยีงคาน 
เมอืงเล็กๆ น่ารักรมิโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชมุชนทีเ่ต็มไปดว้ยรอยยิม้ และวถิชีวีติทีเ่รยีบง่ายแตม่เีสน่ห ์เยีย่มชม จุดชม
ววิพระใหญภู่คกงิว้ เพือ่กราบสกัการะ พระใหญ่ภคูกงิว้ หรอื พระพทุธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภรัิกษ์ ประดษิฐานอยู่ที่

ภฟู้า บา้นทา่ดหีม ีเป็นทีส่กัการะบชูาของชาวเชยีงคาน และยังมแีหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีม่าพรอ้มความสงูและความเสยีว 
สกายวอลค์เชยีงคาน เดนิชมววิบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สงูจากพืน้ดนิเทยีบเทา่ตกึ 30 ชัน้ เป็นจุดชมววิสวยๆ 

จากมมุสงูทีส่ามารถมองเห็นววิฝ่ัง ไทย-ลาว ไดแ้บบพาโนรามา่ และเป็นบรเิวณทีม่แีมน้ํ่าเหอืงและแมน้ํ่าโขงไหลมาบรรจบ
กัน 

 

 



นําท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมบรรยากาศของเมอืงเชยีงคานยามเย็น ถนนชายโขงแห่งนี้จะ

กลายเป็นถนนคนเดนิทีค่ราคร่ําไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีม่าเดนิทอดน่องชมบา้นไมเ้กา่แก ่เดนิถา่ยรปูทา่มกลางบรรยากาศ

คลาสสคิของบา้นไมเ้กา่สองฝ่ังถนนชายโขง ซึง่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว ้บางหลังเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ บาง

หลังก็พัฒนาเป็นโฮมสเตยห์รอืเกสตเ์ฮาส ์บา้งก็เป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ มสีนิคา้และอาหารพืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่ว

ชมิชอ้ปไมม่เีบือ่ กจิกรรมอกีอยา่งหนึง่ก็คอืการขีจั่กรยานเลาะรมิฝ่ังโขง ดวูวิทวิทัศน์สวยๆ สัมผัสอากาศสดชืน่ และวถิี

ชวีติผูค้นทีน่่ารัก สว่นในตอนเชา้จะมกีารตักบาตรขา้วเหนียว ซึง่เป็นวัฒนธรรมทีส่บืทอดกันมาชา้นาน 

 

** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

 
 

พกัที ่ PHURUA KEEREE RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

  

วนัทีส่อง            อุทยานแหง่ชาตภิูเรอื - จุดชมววิซากุระ เมอืงไทย - พระธาตศุรสีองรกั - วดัเนรมติวปิัสสนา 

 

05.00 น. นําทา่นเดนิทางไปยัง อุทยานแหง่ชาตภิูเรอื เพือ่ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ภาพแสงแรกของวันตรงหนา้ พรอ้มลมหนาวที่

พัดมา มพีื้นทีค่รอบคลุมทอ้งทีอํ่าเภอภูเรอืและอําเภอท่าลี ่จังหวัดเลย ดา้นทศิเหนืออยู่ตดิกับประเทศลาว อุทยาน

แหง่ชาตภิเูรอืมรีปูรา่งลักษณะเหมอืนเรอืใหญ่บนยอดดอยสงูเป็นภผูาสสีนัสะดดุตาหนิบางกอ้นมลีักษณะเหมอืนถูกป้ัน

แตง่ไว ้ชาวบา้นเรยีกวา่ “กวา้นสมอ” โดยรอบๆจะเห็นยอดดอยเป็นขนุเขานอ้ยใหญ่ใกลเ้คยีงมากมายซึง่เรามักมองเห็น

เป็นฝ้าขาวดว้ยละอองน้ํา หมอก ปกคลมุไวท้า่มกลางป่าอันอดุมสมบรูณ์ 

 



 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางไปยัง ภูลมโล ตัง้อยูท่ี ่ต.กกสะทอน อ.ด่านซา้ย จ.เลย ถอืว่าเป็นสว่นหนึ่งของอุทยานแห่งชาตภิูหนิ

ลอ่งกลา้ อยูบ่นรอยตอ่ของสามจังหวัดเลย เพชรบรูณ์ พษิณุโลก ในชว่งมกราคม – กุมภาพันธ ์ของทุกปี หรอืในชว่ง

ฤดหูนาวบรเิวณนี้จะเต็มไปดว้ยดอกนางพญาเสอืโคง่บานเต็มทั่วพืน้ที ่ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ สําหรับจุด

ชมดอกพญาเสอืโครง่ทีภ่ลูมโล แบง่ออกเป็น 3 แปลง ไดแ้ก ่“แปลงภลูมโล” โดยแปลงนี้มไีฮไลทสํ์าคัญตรงจุดบรเิวณ

คอกวัว เพราะมคีอกวัวทีช่าวบา้นเลีย้งไวอ้ยูใ่นบรเิวณนี้ซ ึง่สามารถมองเห็นดอกพญาเสอืโครง่ไดอ้ยา่งงดงาม ไปต่อกัน

ทีแ่ลงทีส่องคอื “แปลงกอ้นหนิใหญ่” ในจุดนี้ทุกท่านสามารถชมดอกนางพญาเสอืโคร่งควบคู่ไปกับกอ้นหนิใหญ่ ซึง่

ความวา้วอยูต่รงทีเ่วลาถา่ยรปูคูก่ับกอ้นหนิเบือ้งหลังจะเป็นฉากสชีมพูอร่าม และสําหรับแปลงสดุทา้ย “แปลงภูขีเ้ถา้” 

ในจุดนี้สวนใหญ่มักจะบานชา้กวา่แปลงอืน่ๆ เนื่องดว้ยลักษณะของดอกนางพญาเสอืโครง่และความสวยงามจงึถกูกลา่ว

ขานวา่เป็น “ซากรุะเมอืงไทย” 

 



 
 

ในกรณีชว่งทีท่า่นเดนิทางดอกพญาเสอืโคร่งยังไม่บาน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับโปรแกรมไปยัง จุดชมลาน

หนิปุ่ ม อยู่ห่างจากทีทํ่าการอุทยานฯ ประมาณ 4 กโิลเมตร 

อยู่รมิหนา้ผา ลักษณะเป็นลานหนิซึง่มีหนิผุดขึน้มาเป็นปุ่ ม 

เป็นปม ขนาดไล่เลี่ยกัน คาดว่าเกิดจากการสกึกร่อนตาม

ธรรมชาตขิองหนิ ในอดตีบรเิวณนี้ใชเ้ป็นทีพั่กฟ้ืนคนไขข้อง

โรงพยาบาล เนื่องจากอยูบ่นหนา้ผา มลีมพัดเย็นสบาย  

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

นําทา่นสกัการะ พระธาตศุรสีองรกั ศลิปกรรมแบบลา้นชา้งทีค่ลา้ยกับองคพ์ระธาตุพนม เป็นพระธาตุทีส่รา้งขึน้เพือ่

เป็นสกัขพียานแหง่ไมตร ีในการชว่ยเหลอืกัน ระหว่างกรุงศรอียุธยาและกรุงศรสีัตนาคนหุต (กรุณางดแต่งกายสแีดง 

ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตศุรสีองรัก)  

 

นําทา่นชม วดัเนรมติวปิัสนา วัดตัง้อยู่สงูเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรสีองรักเพยีงเล็กนอ้ย สถาปัตยกรรม

ภายในวัดกอ่สรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลัง พระอโุบสถขนาดใหญ่ตกแตง่อยา่งวจิติรงดงาม เมือ่เขา้มาในพระอุโบสถจะพบ

กับความงดงามของพระประธานปางมารวชิยั พระพทุธชนิราชจําลอง ใหท้กุทา่นไดส้กัการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล 



และชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระวหิารทีส่วยงาม มลีวดลายอ่อนชอ้ยดว้ยศลิปะของชา่งเขยีนชาว ด่านซา้ย ซึง่

ใชเ้วลาวาดนานถงึ 8 ปี เป็นภาพเกีย่วกับพทุธประวัต ิภาพพระเวสสนัดรชาดกและภาพทศชาต ิ

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร 

พกัที ่ PHURUA KEEREE RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

  

วนัทีส่าม            ตกับาตรขา้วเหนยีว - ทุง่ดาวเรอืง ภูเรอื - สนามบนิเลย - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

05.00 น. ตื่นรับอรุณยามเชา้ที่สดใส นําท่านเดนิทางสู่ถนนชายโขงเพื่อร่วมทําบุญ ตกับาตรข้าวเหนยีว ยามเชา้ที่เป็น

วัฒนธรรมดัง้เดมิ เชา้ตัง้แตเ่วลาตหีา้เป็นตน้ไป พระสงฆจ์ะเดนิออกบณิฑบาต ชาวบา้นจะนําขา้วเหนียว และอาหารมา

ใสบ่าตร ซึง่นักทอ่งเทีย่วก็สามารถรว่มตักบาตรขา้วเหนียวดว้ยกันได ้ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทุง่ดาวเรอืง ภูเรอื ทุ่งดอกดาวเรอืงสเีหลอืงกวา้งไกลสดุลูกหูลูกตาเป็นไร่ของชาวบา้นปลูกดอก

ดาวเรอืงเพือ่จําหน่าย มขีนาดประมาณ 20 ไร ่และต่อมาก็ขยับขยายกลายเป็นทวิทัศน์ทีส่วยงามและเป็นทีท่่องเทีย่ว

แหง่หนึง่ของภเูรอืในชว่งฤดหูนาว ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศในชว่งทีท่า่นเดนิทาง  

 

 
 

13.00 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ ไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE053 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 10 นาท)ี 
14.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 
 
 

 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

 

 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 8  ทา่น/ตอ่ 1 คนัรถตู ้ข ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  
 

** สําหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ําการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่าํ

การเช็ค ณ วนัที ่09 ธนัวาคม 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ําจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ 

  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่รถตู ้VIP นําเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

   รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคาทวัร ์

 
พกัเดีย่ว 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 



1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพือ่สํารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน

การชําระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ําหนด** 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเง ินค่าบรกิารส่วนทีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ทําเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ของคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายที่

จําเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 


