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... พมา่วนัเดยีวก็เทีย่วได ้... 

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพร นตัโบโบย ี“เทพทนัใจ”  / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามทีส่ดุในพมา่ 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK AIR (DD) 

 

  

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – มหา

เจดยีช์เวดากอง – ตลาดสกอ๊ต – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกแอร ์(DD) ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4230  

07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

น าท่านกราบนมัสการ เจดีย ์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพทุธเจา้ ทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 

เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพทุธรปูทอง เงนิ 

ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยี

ทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ี่ประดับดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงาม 

และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์ 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ Flight จ านวน 

02 ตลุาคม 60 3,993 DD 30 

04 ตลุาคม 60 3,993 DD 30 

10 ตลุาคม 60 3,993 DD 30 

11 ตลุาคม 60 3,993 DD 30 

12 ตลุาคม 60 3,993 DD 30 

17 ตลุาคม 60 3,993 DD 30 

18 ตลุาคม 60 3,993 DD 30 

19 ตลุาคม 60 3,993 DD 30 

24 ตุลาคม 60 3,993 DD 30 

25 ตลุาคม 60 3,993 DD-FD 30 

26 ตลุาคม 60 3,993 DD-FD 30 

30 ตลุาคม 60 3,993 FD 30 

31 ตุลาคม 60 3,993 DD-FD 30 
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น าท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสักการะรูปปั้นเทพทันใจ 

(นัตโบโบย)ี เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย 

จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึ

กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชี้

ของนัตโบโบย ีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตัง้ใจไว ้น าท่าน

ขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตาม

ต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนา

อยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็น

นัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิ

ตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ย

น ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

น าทา่น สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน 

(Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มคีวามยาว 

55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพม่า มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 

108 ประการ   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้) แห่งลุ่ม

น ้าอริะวด ีเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกว่า

ปี มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศพมา่ มคีวามสูงถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดย

พระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมทีองค า

โอบหุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชร

พลอยอญัมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไขไ่กบ่นยอด

องค์พ ระเจดี ย์ช เวด ากองเป็ นล านกว า้ งรอ ง รับแ รงศ รัท ธาขอ ง 

พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้ง

ดว้ยเครือ่งไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับ

ใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะ

น ามาซึง่บุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับ

ลกูประค า และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุด

ชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญ

ของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ป

เทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้

รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระ

ประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 
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จากนั้นใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung 

San) หรอื ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้ง

ขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานคิมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีง

ต่อกันหลายหลัง สินคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น 

เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกับพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญ

มณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรอือัญ

มณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงให ้

ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์)   

อสิระอาหารค า่    

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ ระหว่างไปสนามบนิ น าท่านนมัสการ พระหนิออ่น พระพุทธรูปแกะสลักจาก

หนิออ่นองคท์ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศพมา่ สขีาวสะอาด หนัก 600 ตัน เป็นพระพทุธรปูประทับน่ัง พระหัตถข์วาบรรจุ

พระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปรแ์ละศรลีังกายกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองคห์มายถงึการไล่ศัตรู

และประทานความเจรญิรุง่เรอืง. 

21.25 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD4239 

23.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร 

 

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

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกัจงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่น
เดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


