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รหสัทวัร ์RGN422 

Original Myanmar 1 Day 

  
FLIGHT :  DD900  DMK YGN  06.30-07.30 // DD909  YGN  DMK  21.15-23.10 

 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ+เทพกระซบิ) 

พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ(ีพระนอนตาหวาน – 1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่  

(พระมหาเจดยีช์เวดากอง) – สนามบนิยา่งกุง้ – สนามบนิดอนเมอืง   

04.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร1 ช ัน้ 3 แถว D เคานเ์ตอร ์ 

สายการบนิ NOK AIR (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่น. 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD900 

07.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากระเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่ 

ประเทศพมา่ชา้กวา่ไทยครึง่ชัว่โมง) 

  สู่  เจดยีโ์บตาทาวน  ์สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูปไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูก

ระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ

และพระบรมธาตุอกี 2 องคแ์ละพบพระรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องคแ์ละจารกึ

ดนิเผาภาษาบาลีและตัวหนังสอืพราหมร์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า 

ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงามและมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลาย
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จดุในองคพ์ระเจดยี ์ ✎ ขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาว

ไทย  จากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังถนน  ✎ ขอพร เทพกระซบิหรอือะมาดอวเ์ม ีย๊ะ ธดิาของพญานาคที่มี

ความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่กนิเนื้อสัตวเ์มือ่ส ิน้ชวีติไปไดก้ลายเป็นนัต ซึง่

ชาวพมา่ไดศ้รัทธาและกราบไหวม้ายาวนาน 

   สู ่วดัพระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ(ีพระนอนตาหวาน) กราบสักการะพระพทุธรปูนอนทีม่คีวามยาว 

55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพ

มงคล 108 ประการ ใหท้า่นไดข้อพรตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (เมนู HOT POT + BBQ BUFFET) 

  สู่  พระมหาเจดยีช์เวดากอง Shwedagon Pagoda 

เจดยีท์ีอ่ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ เป็นเจดยีท์ีม่คีวามโดดเดน่

มากในย่างกุง้ซ ึง่ความหมายของชือ่เจดยีน์ี้ ค าว่า ชเว แปลว่า 

"ทองค า" เเละ ชเวดากอง เเปลวา่ "เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง" 

เจดยีน์ี้ถูกสรา้งมาเก่าแก่ยาวนานกวา่ 2,500 ปี ชาวพม่าเชือ่ว่า 

เป็นสถานทีบ่รรจุพระเกศาธาตจุ านวน 8 เสน้ ของพระสัมมาสัม

พทุธเจา้ และเครือ่งอัฐบรขิาร ของพระสัมมาสัมพทุธเจา้ในอดตี

อกี 3 พระองค ์พระเจดยีแ์รกเริม่สรา้งมคีวามสงู 18 เมตร ซึง่ใน

ปัจจุบันมีความสูง 98 เมตร นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ

ประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์บรเิวณโดยรอบเจดยีอ์งคเ์ล็กองคน์อ้ย ผูค้นจ านวนมาก

เดนิทางมาทีน่ีเ่พือ่กราบไหว ้สักการะสรงน ้าองคป์ฏมิาและท าทักษิณาวตัร ผูท้ีเ่ขา้มานมัสการหรอืเยีย่ม

ชมจะตอ้งถอดรองเทา้ทุกครัง้เมือ่มาถงึทางเขา้ ใหเ้ดนิตามเข็มนาฬกิา เจดยีช์เวดากองนี้เป็นเจดยีท์ีม่ ี

ลักษณะสวยงามมาก เนื่องดว้ยเเรงศรัทธาในองคพ์ระเจดยีข์องชาวพม่า ทีม่ักจะนยิมการบรจิาคเพชร

พลอยของมคี่าต่างๆ ใหก้ับพระเจดยี ์ท าใหเ้จดยีอ์งคน์ี้มเีครือ่งประดับมคี่าเป็นจ านวนมากกวา่ 5,000 

ชิน้ สถานทีน่ีเ้ป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์เป็นศนูยร์วมแหง่ความศรัทธาของชาวพมา่. 

 

  อิส ร ะช อ้ป ป้ิ ง  ณ  ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน  (Bogyoke..Aung..San) ห รือ . . ตลาดสก๊ อต 

(Scot....Market) เป็นตลาดเก่าแกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณนคิมของ

อังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนิด 

เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ 

เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย 
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ทุกครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวัน

จันทร)์. 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคุเทศก์,

หัวหนา้ทัวร,์ คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.15 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD909 

23.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ............. 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ทา่นละ จ านวนตอ่กรุป๊ 

04 พฤศจิกายน 2565 3,993.- 20 

06 พฤศจิกายน 2565 3,993.- 20 

11 พฤศจิกายน 2565 3,993.- 20 

13 พฤศจิกายน 2565 3,993.- 20 

18 พฤศจิกายน 2565 3,993.- 20 

20 พฤศจิกายน 2565 3,993.- 20 

25 พฤศจิกายน 2565 3,993.- 20 

27 พฤศจิกายน 2565 3,993.- 20 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร

,การเมอืง,สายการบนิขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุ

ทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร การตรวจคนเขา้

เมืองหรือสาหตุทีไ่ม่ไดม้าจากทางบริษัทฯ โดยทางบริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่าน

รายการและเงือ่นไขขอ้ดกลงอย่างละเอยีดกอ่นท าการจองทว้รห์รอืช าระเงนิ.จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิ

ความเสยีหายใดขึน้ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุัน

เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามัน 

คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีด่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ

คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

x คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะดา่งๆ 
ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

x คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาดรฐาน 

x คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
x คา่ทปิมคัคเุทศก ์คนชบัรถ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ)  *กรณีเดนิทางตรงวนัอาทติยเ์ก็บคา่ทปิ 2,000 บาท 

x คา่ทปิหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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x x x ค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิข ึน้อนัเนือ่งจากสถานการณ์โควดิหรอืเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์โควดิ อาทเิช่น ค่าตรวจ RT-PCR , 
ATK ทีม่เีจา้หนา้ทีเ่รยีกเก็บภายหลงั คา่ประกนัโควดิ ฯลฯ  

 

** การเดนิทางเขา้พมา่ **                                                  
1. Myanmar Insurance ประกนัสขุภาพและประกนัการเดนิทาง 50 USD (สว่นนีเ้ก็บพรอ้มคา่ทวัร)์ ** 
เง ือ่นไข อาย ุ1-60 ปี จา่ย 50 USD , อาย ุ61-75 ปี จา่ย 75 USD , อาย ุ75 ปีข ึน้ไป จา่ย 100 USD 
2.ผลตรวจ ATK มใีบรบัรองแพทย ์(ภาษาองักฤษ)ผลตอ้งเป็นลบภายใน 48 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทางใชแ้สดงที่
เคานเ์ตอรต์อนเช็คอนิทีส่นามบนิ                                              
3. เอกสารการฉดีวคีซนีครบโดส                                                                      
4. ตอ้งกรอก Health Declaration From เพือ่ยนืยนัทีส่นามบนิ(จะแจกใบใหก้รอกบนเครือ่ง)                                                                                    
5. ตรวจ ATK ทีส่นามบนิพมา่ คา่ตรวจ 15,000 จา๊ด (ประมาณ 200 บาทไทย) 
 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการ

เดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
 

เง ือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 
* ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค าทัวรเ์ต็มจ านวน 

* ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

ㆍหากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตติัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงดา่งๆที ่ได ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนักงานขายมาทางแฟกซ.์.. สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่
ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นดช์ือ่พรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก

ไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-
นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายเุหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เตอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจ 

โปรดสอบถาม 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ 
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใด! ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร 

รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่ว นอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่

หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้าง

เรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงทีเ่หมาะสม เพื่อใหส้อคลอ์งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของ

ประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง 
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้

ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ 

ราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสาย
การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆแทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ 

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ฤงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อกปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที ่โหลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์ไฟฟ้าฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้. 


