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Period ADL Size Flight Available 

4-พ.ค.-62 4,554 20 DD 20 
11-พ.ค.-62 4,554 20 DD 20 
15-พ.ค.-62 3,993 20 DD 20 
21-พ.ค.-62 3,993 20 DD 20 
22-พ.ค.-62 3,993 20 DD 20 



 

23-พ.ค.-62 3,993 20 DD 20 
25-พ.ค.-62 4,554 20 DD 20 
28-พ.ค.-62 3,993 20 DD 20 
29-พ.ค.-62 3,993 20 DD 20 
30-พ.ค.-62 3,993 20 DD 20 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT OF MYANMAR 
1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิ"สทิธิ" “เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพร นตัโบโบย ี “เทพทนัใจ”  + “เทพกระซบิ”  เจดยีโ์บตาทาวน ์

ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที:สดุในพมา่ / แวะชอ้ปปิ? งของพื?นเมอืงที: ตลาดสกอ๊ต  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK AIR (DD)  

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื:องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานี?ไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – มหา
เจดยีช์เวดากอง – ตลาดสกอ๊ต – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั !น 3 ประตู 6 เคาน์เตอรส์าย
การบนินกแอร ์(DD) ซึ,งมเีจา้หนา้ที,บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื,องสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิ NOK AIR เที:ยวบนิที: DD4230  
07.15 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่าน

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิ,นที,เมยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึ,งชั,วโมง)  
 นําท่านกราบนมัสการ เจดีย ์โบตาทาวน์ ซึ,งบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ ที,พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดนํ้ามาเมื,อ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 
เจดยีแ์ห่งนี!ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคํา
บรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรปูทอง เงนิ 
สํารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยี
ทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ี,ประดับดว้ยกระเบื!องสสีันงดงาม 
และมมีมุสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์ 

 นําท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิAสทิธิAของชาว
พม่าและชาวไทย วธิกีารสักการะรูปปั!นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื,อขอสิ,ง
ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น 
กลว้ย จากนั!นก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่
มอืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้



 

จากนั!นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ!วชี!ของนัตโบโบย ีแคน่ี!ท่านก็จะสมตามความปราถนาที,ตั !งใจไว ้นําท่านขา้ม
ฝั,งถนน สกัการะ เทพกระซบิ ซึ,งมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มีGยะ” ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที,
เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื!อสัตวจ์นเมื,อสิ!นชวีติไปกลายเป็นนัต ซึ,งชาว
พม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื,นไดย้นิ การบูชา
เทพกระซบิ บชูาดว้ยนํ!านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 นําท่าน สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ  ีหรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) 
นมัสการพระพุทธรปูนอนที,มคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึ,งเป็นพระที,มตีาสวยงามที,สดุในประเทศพมา่ มขีน
ตาที,งดงาม ชมพระบาทที,มภีาพมงคล 108 ประการ   

เที:ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
  
 
 
 
 

นําท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชื,อเดมิของเมอืงยา่งกุง้) แหง่ลุม่นํ!าอริะวด ีเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืง
ประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดยีท์ี,ใหญท่ี,สดุของประเทศพมา่ มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้ง
โดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื,อกวา่ 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่เป็นนํ!าหนักถงึ 1100 
กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีลํ!าค่า กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเท่าไขไ่ก่
บนยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํ้านวนมาก บรเิวณ
ทางขึ!นทั !งสี,ทศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครื,องไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั!งหลัง 
ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบ
ไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซึ,งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทั !งมวล 
บา้งนั,งทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประคํา และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนั!นใหท้่านชมแสง
ของอญัมณีที,ประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนํี!าเงนิ
, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานที,สําคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที,บุเรงนองมาขอพร
กอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพื,อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื,อ
เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี!รอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั!งแปดทศิรวม 8 องค ์
หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ!าพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

   

  จากนั!นใหท้่านอสิระชอ้ปปิ!ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสก๊อต (Scot 
Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ!นโดยชาวสก๊อตในสมัยที,ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น
ลักษณะอาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ที,จําหน่ายในตลาดแห่งนี!มีหลากหลายชนิด เช่น เครื,องเงนิ ที,มี
ศลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื!อผา้สําเร็จรปู แป้งทานาคา 
เป็นตน้ (หากซื!อสิ!นคา้หรืออัญมณีที,มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครั !ง เนื,องจากจะตอ้งแสดงให ้
ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร)์  � อสิระอาหารคํ:า   จากนั!นนําท่าน
เดินทางสู่สนามบิน ระหว่างไปสนามบิน นําท่านนมัสการ พระหินอ่อน 
พระพุทธรูปแกะสลักจากหนิอ่อนองคท์ี,ใหญ่ที,สดุในประเทศพม่า สขีาวสะอาด 
หนัก 600 ตัน เป็นพระพทุธรปูประทับนั,ง พระหัตถข์วาบรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุี,
อัญเชญิมาจากสงิคโปรแ์ละศรลีังกายกขึ!นหันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองคห์มายถงึ
การไลศ่ัตรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง. 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื,อทําการเช็คอนิกอ่นขึ!นเครื,องประมาณ 2-3 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ั?น พญานาค 



 

ชม.เพื,อหลกีเลี,ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที,อาจเกดิขึ!น เชน่ สภาพการจราจรที,คับคั,ง,สภาพอากาศและอื,นๆ โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวน
สทิธิAคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ!นเครื,องกลับตามวันและเวลาเที,ยวบนิที,ระบใุนรายการทัวร.์ 

21.10 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK AIR เที:ยวบนิที: DD4239 
22.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร........ 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทัวร ์ทั !งนี!เพื,อประโยชนข์องตัวทา่นเอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิA : รายการทัวรท์่องเที,ยวสามารถเปลี,ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื,องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั !นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอื,นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี,ยนตามความเหมาะสม ทั !งนี!ข ึ!นอยูก่บัสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื,นที,ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคญั...กรณุาอา่นรายการและเงื:อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนั!นจะถอืวา่ลกูคา้
รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ!น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั\วเครื,องบนิไป-กลบัตามรายการที,ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ!ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที,ตา่งๆ ตามรายการที,ระบ ุ 
� คา่อาหาร ตามรายการที,ระบ ุ  
 
 
 
 
 
 
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ,น และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี!ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที,ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี?ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื,องดื,ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ที,มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที,กระเป๋าสมัภาระที,มนํี!าหนักเกนิกวา่ที,สายการบนินั!นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ!ามัน ที,สายการบนิเรยีกเก็บเพิ,ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั\วเครื,องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  (ชําระที:สนามบนิวนั

แรก)ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7 % และภาษีหกั ณ ที,จา่ย 3 % 
เดนิทางขึ?นตํ:า 15 ทา่น หากตํ,ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี,จะชําระคา่บรกิารเพิ,มเพื,อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี,จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAในการงดออกเดนิทางและ
เลื,อนการเดนิทางไปในวนัอื,นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื:อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
� ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่ําระตามที,กําหนด ขออนุญาตตดัที,นั,งใหล้กูคา้ทา่นอื,นที,รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื,อนไข 
• เมื,อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั !งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื,อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที,ไดร้ะบไุวท้ั !งหมดนี!แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื:อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื:อสํารองที:น ั:ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื:อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเที:ยวทรปิใด, วนัที:ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิ"ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื:อ-นามสกุล และอื:นๆ เพื:อใชใ้นการจองต ัuว
เครื:องบนิท ั?งส ิ?น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ!นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ,า 2 หนา้ หากไม่
มั,นใจโปรดสอบถาม 



 

เง ื:อนไขยกเลกิการจอง : เนื,องจากเป็นราคาตั\วเครื,องบนิโปรโมชั,น เมื,อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื,อน ขอ
คนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีที,กองตรวจคนเขา้เมอืงทั !งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที,ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิAที,จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั !งสิ!น  รวมถงึ เมื,อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ,ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิA ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทั !งสิ!น 
 
เง ื:อนไขและขอ้กําหนดอื:นๆ 

1. ทัวรน์ี!สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื,อการทอ่งเที,ยวเทา่นั!น 
2. ทัวรน์ี!เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที,ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั !งหมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั !งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที,มนัีกท่องเที,ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที,ไม่มวีซีา่  และอย่าง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที,มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที,ยวทุกทา่นยนิดทีี,จะชําระคา่บรกิารเพิ,มจาก
การที,มนัีกทอ่งเที,ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที,ทางบรษัิทกําหนดเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี,จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื,อ นามสกุล คํานําหนา้ชื,อ เลขที,
หนังสอืเดนิทาง และอื,นๆ เพื,อใชใ้นการจองตั\วเครื,องบนิ ในกรณีที,นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAในการเปลี,ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื,อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที,เดนิทางจรงิของประเทศที,เดนิทาง ทั !งนี! บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที,ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิAไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที,เพิ,มขึ!นของนักทอ่งเที,ยวที,มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี,ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื,น 
เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี!คํานวณจากอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที,ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั!น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิAในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ,มขึ!น ในกรณีที,มกีารเปลี,ยนแปลงอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั\ว
เครื,องบนิ คา่ภาษีเชื!อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี,ยนแปลงเที,ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั!น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที,จะนําตดิตัวขึ!นเครื,องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ!น และรวมกันทุกชิ!นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ,งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที,ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั!น ถา้สิ,งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที,กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที,โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นั!น  
 
 
 
 
 
 
2.สิ,งของที,มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที,โหลด
ใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นั!น  
 

 


