
 

 

 
พีเรียดเดินทาง ราคาผู�ใหญ� อายุไม�ถึง18ป� สายการบิน จํานวน 

1กันยายน 61 (เสาร() 4,554 4,334 FD 20 

2 กันยายน 61 (อาทิตย() 4,554 4,334 FD 20 

13 กันยายน 61 3,883 3,883 FD 20 

15 กันยายน 61 (เสาร() 4,554 4,554 FD 20 

16 กันยายน 61 (อาทิตย() 4,554 4,554 FD 20 

19 กันยายน 61 3,883 3,883 FD 20 

20 กันยายน 61 3,883 4,554 FD 20 

22 กันยายน 61 (เสาร() 4,554 3,883 FD 20 

23 กันยายน 61 (อาทิตย() 4,554 4,554 FD 20 

26 กันยายน 61 3,883 3,883 FD 20 



 

 

27 กันยายน 61 3,883 3,883 FD 20 

29 กันยายน 61 (เสาร() 4,554 4,554 FD 20 

30 กันยายน 61 (อาทิตย() 4,554 4,554 FD 20 

 

วันเดียวก็เท่ียวพม�าได�   
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์  “เจดีย(ชเวดากอง” คู�บ�านคู�เมืองของชาวพม�า 

ขอพร “เทพทันใจ” ชม “พระนอนตาหวาน” สวยงามท่ีสุดในพม�า 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 

 

ปล. ไม�มีราคาเด็ก เนื่องจากเปGนราคาพิเศษ // ราคานี้ไม�รวมค�าทิปไกด( และคนขับรถ 1,500 บาท/ท�าน/ทริป 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – เจดีย(โบตาทาวน( – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย(ชเวดา

กอง – ตลาดสกNอต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

05.30 น. คณะพร�อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 4 ประตู 1-2 เคาท�เตอร�สายการบินแอร�เอเชีย FD โดยมีเจ�าหน�าท่ีอํานวย

ความสะดวกแก)ทุกท)าน 

07.15 น. ออกเดินทางสู) เมืองย�างกุ�ง โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD251  

08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย)างกุ�ง ผ)านการตรวจคนเข�าเมืองและด)าน

ศุลกากร (เวลาท�องถ่ินท่ีเมียนม)าร� ช�ากว)าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  

 นําท)านกราบนมัสการ เจดีย(โบตาทาวน( ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจ�า ท่ีพระสงฆ�อินเดีย 8 รูป ได�นํามาเม่ือ 2,000 ป:ก)อน ในป: 

2486 เจดีย�แห)งนี้ถูกระเบิดของฝ>ายสัมพันธมิตรเข�ากลางองค�จึงพบโกศ

ทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค� และพบพระพุทธรูป

ทอง เงิน สําริด 700 องค� และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณ�อินเดียทางใต� ต�นแบบภาษาพม)า ภายในเจดีย�ท่ีประดับด�วย

กระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝBกสมาธิหลายจุดในองค�พระเจดีย� 

นําท)านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ�าศักด์ิสิทธิ์ของชาวพม)าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปDEนเทพ



 

 

ทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแล�วสมตามความปราถนาก็ให�เอาดอกไม� ผลไม� โดยเฉพาะมะพร�าวอ)อน กล�วย จากนั้น

ก็ให�เอาเงินจะเปHนดอลล)า บาท หรือจIาด ก็ได� แล�วเอาไปใส)มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว�ขอพรแล�วดึกกลับมา 1 ใบ 

เอามาเก็บรักษาไว� จากนั้นก็เอาหน�าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค)นี้ท)านก็จะสมตามความปราถนาท่ีต้ังใจไว� 

นําท)านข�ามฝDJงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว)า “อะมาดอว�เม๊ียะ” ตามตํานานกล)าวว)า นางเปHนธิดาของ

พญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย)างแรงกล�า รักษาศีล ไม)ยอมกินเนื้อสัตว�จนเม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเปHนนัต ซ่ึงชาว

พม)าเคารพกราบไหว�กันมานานแล�ว การขอพรเทพกระซิบต�องเข�าไปกระซิบเบาๆ ห�ามคนอ่ืนได�ยิน การบูชาเทพ

กระซิบ บูชาด�วยน้ํานม ข�าวตอก ดอกไม� และผลไม�  

 นําท)าน สักการะ พระพุทธไสยาสน(เจNาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการ

พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเปHนพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม)า มีขนตาท่ีงดงาม ชม

พระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 นําท)านนมัสการ พระมหาเจดีย(ชเวดากอง (Shwedagon 

Pagoda) เจดีย�ทองแห)งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของ

เมืองย)างกุ�ง) แห)งลุ)มน้ําอิระวดี เจดีย�ทองคําคู)บ�านคู)เมืองประเทศ

พม)าอายุกว)าสองพันห�าร�อยกว)าป: มหาเจดีย� ท่ีใหญ) ท่ีสุดของ

ประเทศพม)า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร�างโดยพระเจ�าโอกะลาปะ 

เม่ือกว)า 2,000 ป:ก)อน มหาเจดีย�ชเวดากองมีทองคําโอบหุ�มอยู)

เปHนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด�วยเพชรพลอยอัญมณีล้ําค)า กว)า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม 

ขนาดเท)าไข)ไก)บนยอดองค�พระเจดีย�ชเวดากองเปHนลานกว�างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได�จํานวนมาก 

บริเวณทางข้ึนท้ังสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร�างด�วยเครื่องไม�หลังคาทรงปราสาทปSดทองล)องชาดประดับกระจกท้ังหลัง 

ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให�ประชาชนมากราบไหว�บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม)าถือการกราบไหว�

บูชาเจดีย�ชเวดากองเปHนนิตย� จะนํามาซ่ึงบุญกุศลอันเปHนหนทางสู)การหลุดพ�นทุกข�โศกโรคภัยท้ังมวล บ�างนั่งทําสมาธิ

เจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบ�างเดินประทักษัณรอบองค�เจดีย� จากนั้นให�ท)านชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบน

ยอดฉัตรโดยจุดชมแต)ละจุดท)านจะได�เห็นแสงสีต)างกันออกไป เช)น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีส�ม, สีแดง เปHนต�น (สถานท่ี

สําคัญของพระมหาเจดีย�ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก)อนออกรบ ท)านสามารถนําดอกไม�ธูป

เทียน ไปไหว� เพ่ือขอพรจากองค�เจดีย�ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร�างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบ

องค�เจดีย�ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค� หากใครเกิดวันไหนก็ให�ไปสรงน้ําพระประจําวัน

เกิดตน จะเปHนสิริมงคลแก)ชีวิต) 



 

 

จากนั้นให�ท)านอิสระช�อปปSEง ณ ตลาดโบโจNกอองซาน (Bogyoke Aung San) 

หรือ ตลาดสกNอต (Scot Market) เปHนตลาดเก)าแก)ของชาวพม)า สร�างข้ึนโดย

ชาวสกIอตในสมัยท่ียังเปHนอาณานิคมของอังกฤษ เปHนลักษณะอาคารเรียงต)อกัน

หลายหลัง สินค�าท่ีจําหน)ายในตลาดแห)งนี้มีหลากหลายชนิด เช)น เครื่องเงิน ท่ีมี

ศิลปะผสมระหว)างมอญกับพม)าภาพวาด งานแกะสลักจากไม� อัญมณี หยก ผ�า

ทอ เสื้อผ�าสําเร็จรูป แปVงทานาคา เปHนต�น (หากซ้ือสิ้นค�าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด�วย ทุกครั้ง 

เนื่องจากจะต�องแสดงให�ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกIอต (Scot Market) ปSดทุกวันจันทร�)   

   อิสระอาหารค่ํา    

  จากนั้นนําท)านเดินทางสู)สนามบิน ระหว)างไปสนามบิน นําท)านนมัสการ พระหินอ�อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ)อน

องค�ท่ีใหญ)ท่ีสุดในประเทศพม)า สีขาวสะอาด หนัก 600 ตัน เปHนพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ�ขวาบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุท่ีอัญเชิญมาจากสิงคโปร�และศรีลังกายกข้ึนหันฝ>าพระหัตถ�ออกจากองค�หมายถึงการไล)ศัตรูและประทาน

ความเจริญรุ)งเรือง. 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทําการเช็คอินก)อนข้ึนเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ�ฉุกเฉินท่ี

อาจเกิดข้ึน เช)น สภาพการจราจรท่ีคับค่ัง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก�,หัวหน�าทัวร�

,คนขับรถ)เปHนผู�พิจารณาและบริหารเวลาอย)างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค�าไม)สามารถข้ึน

เครื่องกลับตามวันและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวร�. 

19.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD258 

21.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

 

*ท)านใดมีไฟล�ทบินภายในประเทศต)อ โปรดแจ�งให�บริษัทฯทราบในวันจองทัวร� ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของตัวท)านเอง* 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร�ท)องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ข้ันตอนการตรวจคนเข�าเมืองของแต)ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล)วงหน�าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก�,หัวหน�าทัวร�,คนขับรถของแต)ละประเทศ)เปHนผู�บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู)กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข�าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม)ได�มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน�

ของผู�เดินทางเปHนสําคัญ...กรุณาอ�านรายการและเง่ือนไขข�อตกลงอย�างละเอียดก�อนทําการจองทัวร(หรือชําระเงินจากนั้นจะถือว)า

ลูกค�ารับทราบตามข�อกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ทางบริษัทจะไม)รับผิดชอบทุกกรณี. 

วันเกิด อาทิตย( จันทร( อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร( เสาร( 

สัตว(สัญลักษณ( ครุฑ เสือ สิงห( ช�างมีงา ช�างไม�มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

 

อัตราค�าบริการรวม 

 ค)าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค)าภาษีสนามบิน และค)าภาษีน้ํามัน  

 ค)ารถโค�ชปรับอากาศ  

 ค)าธรรมเนียมเข�าชมสถานท่ีต)างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค)าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค)ามัคคุเทศก�ท�องถ่ิน และหัวหน�าทัวร�อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค)าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท)องเท่ียว วงประกันท)านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม�) 
อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 

× ค)าใช�จ)ายส)วนตัวของผู�เดินทาง อาทิ ค)าทําหนังสือเดินทาง ค)าโทรศัพท� ค)าอาหาร เครื่องด่ืม ค)าซักรีด ค)ามินิบาร�ในห�องและค)า
พาหนะต)างๆ ท่ีมิได�ระบุในรายการ 

× ค)าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปeาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว)าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ)เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค)าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล�ว 

× ค�าทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท�าน/ทริป, (ชําระพร�อมค�าทัวร() 

× ค�าทิปหัวหน�าทัวร(แล�วแต�ความพึงพอใจของท�าน  

× ภาษีมูลค)าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ)าย 3 % 
เดินทางข้ึนต่ํา 15 ท�าน หากตํ่ากว)ากําหนด กรุIปจะไม)สามารถเดินทางได� หากผู�เดินทางทุกท)านยินดีท่ีจะชําระค)าบริการเพ่ิมเพ่ือให�
คณะเดินทางได� ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค�ให�ท)านต)อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต)อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ�งให�ท)านทราบล)วงหน�า  
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน: 

 ชําระเต็มจํานวน กรณีลูกค�าทําการจองก)อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค)าทัวร�เต็มจํานวน  

 ชําระก)อนวันเดินทางอย)างน�อย 30 วัน 

 หากไม�ชําระตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให�ลูกค�าท�านอ่ืนท่ีรออยู� 

 หากชําระไม�ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม�มีเง่ือนไข 

 เม่ือท�านชําระเงินไม�ว�าจะท้ังหมดหรือบางส�วน ทางบริษัทฯถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต�างๆท่ีได�ระบุไว�ท้ังหมดนี้แล�ว 

 หากชําระเงินในแต�ละส�วนแล$ว โปรดส�งสําเนาการโอนเงิน พร$อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ ………. 

 ส�งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู$เดินทางต$องส�งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ือพร$อมยืนยันว�าต$องการเดินทาง

ท�องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ$าง, เบอรโทร // [หากไม�ส�งสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให$ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช$ในการจองตั๋ว

เครื่องบินท้ังส้ิน 



 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต�องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว)า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน�ากระดาษอย)างตํ่า 2 หน�า 
หากไม)ม่ันใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเปHนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร�ชําระเงินค)าจองค)าทัวร�แล�ว ไม)สามารถยกเลิก เลื่อน 

ขอคืนเงินได�ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต)างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศท่ี

ระบุไว� ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม)คืนค)าทัวร�ไม)ว)ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เม่ือท)านออกเดินทางไปกับคณะแล�ว 

ถ�าท)านงดการใช�บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม)เดินทาง พร�อมคณะถือว)าท)านสละสิทธิ์ ไม)อาจเรียกร�องค)าบริการและเงินมัดจา

คืน ไม)ว)ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขและข�อกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร�นี้สําหรับผู�มีวัตถุประสงค�เพ่ือการท)องเท่ียวเท)านั้น 
2. ทัวร�นี้เปHนทัวร�แบบเหมา หากท)านไม)ได�ร)วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม)ว)าบางส)วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข�า-ออกเมืองด�วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม)คืนเงินค)าบริการไม)ว)าบางส)วนหรือท้ังหมดให�แก)ท)าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท)องเท่ียวร)วมเดินทางน�อยกว)า 15 ท)าน โดยจะแจ�งให�กับ
นักท)องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล)วงหน�าอย)างน�อย 7 วันก)อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม)มีวีซ)า  และอย)างน�อย 10 วันก)อนการ
เดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ)า  แต)หากทางนักท)องเท่ียวทุกท)านยินดีท่ีจะชําระค)าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท)องเท่ียวร)วมเดินทาง
น�อยกว)าท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือให�คณะเดินทางได�  ทางเรายินดีท่ีจะให�บริการต)อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม)รับผิดชอบค)าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน�าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท)องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได�ส)งหน�าหนังสือเดินทางให�กับทางบริษัทพร�อมการ
ชําระมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ� ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท)องเท่ียวส)วนใหญ)เปHนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม)รับผิดชอบใดๆ ต)อความเสียหายหรือค)าใช�จ)ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท)องเท่ียวท่ีมิได�เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช)น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป>วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล)าช�าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปHนต�น 
7. อัตราค)าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต)างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค)าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต)างประเทศ ค)าต๋ัวเครื่องบิน ค)าภาษีเชื้อเพลิง 
ค)าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก� พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม)มีอํานาจในการให�คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว�นแต)มีเอกสารลงนามโดยผู�มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท)านั้น 
ข�อแนะนําก�อนการเดินทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย� ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต�องมีขนาดบรรจุภัณฑ�ไม)เกิน 100 มิลลิลิตรต)อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม)เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส)ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปSดสนิท และสามารถนําออกมาให�เจ�าหน�าท่ีตรวจได�อย)างสะดวก ณ จุด



 

 

เอ็กซ�เรย� อนุญาตให�ถือได�ท)านละ 1 ใบเท)านั้น ถ�าสิ่งของดังกล)าวมีขนาดบรรจุภัณฑ�มากกว)าท่ีกําหนดจะต�องใส)กระเปeาใบใหญ)และ
ฝากเจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท)านั้น  
2.สิ่งของท่ีมีลักษณะคล�ายกับอาวุธ เช)น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ�กีฬาฯ จะต�องใส)กระเปeาใบใหญ)และฝากเจ�าหน�าท่ี
โหลดใต�ท�องเครื่องบินเท)านั้น  

 


