วันแรก

.

น.

.

น.

12.05 น.

เทียง

กรุ ง เทพฯ - ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ – ท่ า อากาศยาน LIEN KHUONG – เมื อ งดาลัด
นําตก DATANLA – นังรถราง ROLLER COASTER – นังกระเช้าไฟฟ้ า – วัดตักลัม – ช้อปปิ ง
ตลาดกลางคืน
พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR สายการบิน
ประจําชาติ ของเวียดนาม โดยมีเจ้าหน้าที ของบริ ษัทฯคอยให้การต้อ นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน
นําท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเทียวบิน VZ940
(ไม่มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง แต่มีจาํ หน่าย)
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง เมืองดาลัทเป็ นเมืองทีแสนโรแมนติก ซึงได้ชือว่าเป็ น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัส
บรรยากาศทีแสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนิ น
เขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่ าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชือว่าเป็ น
แหล่งท่องเทียวทีโรแมนติกทีสุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทังปี - องศา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
นําท่านเดินทางสู่ นําตก DATANLA ซึงเป็ นนําตกทีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถ
เก็บภาพประทับใจได้หลายมุมภายในบริเวณนํ าตก มีรา้ นค้ากาแฟเล็ก ให้ท่านได้นังชิลๆจิบ
กาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุดทุกท่านจะได้ นังรถราง ROLLER
COASTER ลงไปชมนําตก ผ่านหุบเขา และป่ าไม่เขียวขจี ท่านจะได้รบั ประสบการณ์แปลกใหม่ที
ไม่ควรพลาด รถรางสามารถนังได้ - ท่าน ต่อคัน
จากนันนําท่าน นังกระเช้าไฟฟ้ า ชมวิวเมืองดาลัทจากทีสูงขึนไปเพือเข้าชม วัดตักลัม วัดพุทธ
ในนิ กายเซน แบบญีปุ่ น ตังอยูบ่ นเทือกเขาเฟื องฮว่าง ภายในวัดมีสิงก่อสร้างทีสวยงาม สะอาด
เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ทีผลิดอกบานสะพรัง นั บได้ว่าเป็ น
วิหารทีนิยมและงดงามทีสุดในเมืองดาลัด

เย็น

พักที
วันทีสอง
เช้า

เทียง

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดินเล่นตลาดกลางคืน NIGHT MARKET เมืองดาลัด ให้ท่านได้
เลือกซือสินค้าพืนเมือง ของทีระลึก และชิมอาหารพืนเมืองตามอัธยาศัย
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)- พระราชวังฤดูรอ้ น CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝื อก - โบสถ์รูปไก่
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ านเที ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรื อ สวนดอกไม้เมื องหนาว ดาลัด ได้รับ การ
ขนานนามให้เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ทีนี จึงมีดอกไม้บานสะพรังไปทัวเมืองตลอดทังปี และหาก
ต้องการทีจะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ทีได้ทําการรวบรวมไว้
อย่างมากมายทังไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ตน้ และกล้วยไม้ ทีมีมากมาย
จากนั นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึงเป็ นจักรพรรดิ องค์สุดท้ายของ
เวียดนาม ซึงสถานทีแห่งนี เป็ นพระราชวังสุดท้าย ทีสร้างขึนในสมัยเลืองอํานาจของฝรังเศส
ก่อนทีจะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทําให้จกั รพรรดิเบ๋าได่ตอ้ งย้ายไปอยู่ทีฝรังเศส แล้วไม่กลับมา
เหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย ภายในจะบังคับให้สวมถุงผ้าคลุมรองเท้า แต่ไม่ตอ้ งถอดรองเท้า
เพือเดินชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี มีรา้ นขายของฝากให้ท่านได้เลือกซือติดไม่
ติดมือกลับบ้าน ในราคาทีสามารถต่อได้ และจ่ายเป็ นเงินบาทได้ดว้ ย
นําท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปิ นชาวเวียดนาม ซึงมี
ชือเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบันไดด้านล่าง จนขึน
ไปบนหลังคาได้เลย ภายด้านใน มีเกสเฮ้าส์เล็กๆไม่กีห้อง ส่วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างชาติ ทีนิ ยม
มาพักอาศัยอยู่ และยังมีรา้ นกาแฟ เบเกอรี ให้ท่านได้นังพัก ดืมกาแฟอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด สถานี รถไฟนี ปัจจุบนั
เป็ นแค่สถานที ท่อ งเที ยวไม่ได้ใช้งานจริ งแล้ว ตัวอาคารถูกออกแบบ สถาปั ตยกรรมยุ คโคโล
เนี ยลส สไตล์กึงฝรังเศส ถูกสร้างขึนมาในช่วงในช่วงปี คศ.
ปั จจุบนั ชาวเวียดนามชอบมา
ใช้สถานทีนี ในการถ่ายรูปพรีเวดดิง เพราะบริเวณภายในสามารถถ่ายรูปได้หลายจุดทีสวยงาม
จากนันนําท่านชม วัดหลิงเฝื อก หรือ เจดีย์ Long Phoc Lat ภายในอาคารมีหอ้ งโถงกว้างใหญ่มี
2 แถว ใช้อุ ป กรณ์การสร้างส่ว นใหญ่เ ป็ นหินโมเสค ด้านบนเป็ นรูป แกะสลัก ที มีป ระวัติของ

Shakyamuniและประวัติของ Lotus Sutras บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก จุดคือ มังกรทีมีขนาด
ยาว 49 ม. ตัวมังกรนี ถูกสร้างขึนจากขวดเบี ยร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุท ธรูป
Maitreya ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดจะมีหอสูงเจ็ดชันสูง 37 เมตรซึงถือว่าเป็ นหอระฆัง
ทีสูงทีสุดในเวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กว้าง 2.33m ซึงถือว่าเป็ นระฆังทีหนักทีสุด
ในเวียดนาม ก็นําหนักโดนรวม 8,500kg นอกจากนี ยงั มีอญ
ั มณีเครืองลายครามโบราณและ
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ถือเป็ นสถาปั ตยกรรมโมเสดทีพิเศษมากของเมืองดาลัด
จากนันนําท่านแวะถ่ายรูปที โบสถ์รูปไก่ เป็ นโบสถ์คริสต์ทีมีลักษณะภายนอกเป็ นรูปเหมือนไก่
นั กท่องเทียวชาวไทย จึงเรือกต่อๆกันมา ท่านสามารถเข้าไปถ่ายภายในอาคารได้ กรณีทีไม่มี
การประกอบพิธีอยู่

เย็น
พักที
วันทีสาม
เช้า

.

น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองดาลัด – ฟาร์มเลียงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –
กรุงเทพฯ
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนํ าท่านชม ฟาร์มเลียงชะมด เป็ นฟาร์มเลี ยงชะมด
ขนาดไม่ใหญ่มาก ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็ นๆ หลากสาย
พันธุ์ ชมเมล็ ดกาแฟ วิธี การผลิ ต และขันตอนการชงกาแฟ
ชะมด ให้ท่านได้ซือกาแฟสด และนังชิมท่ามกลางบรรยากาศ
ทีโอบล้อ มไปด้วยธรรมชาติ ท่านยังสามารถให้อาหาร และ
ถ่ายรูปกับชะมดได้อีกด้วย
**สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพือเดินทางกลับประเทศไทย**
นําท่านเข้าสู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสู่กรุงเทพฯ เทียวบินที VZ941
(ไม่มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง แต่มีจาํ หน่าย)

14.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
– พฤษภาคม
– มิถุนายน
มิ.ย. – ก.ค.
– กรกฏาคม
– กรกฏาคม
– กรกฏาคม
– กรกฏาคม
– กรกฏาคม
– สิงหาคม
– สิงหาคม
– สิงหาคม
ส.ค. – ก.ย.
– กันยายน
– กันยายน
– กันยายน
– กันยายน
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บาท**

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
ท่านละ ,
บาท /ทริป/ต่อท่าน** ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่ เช่นนัน
ทางบริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่าย
ค่าตัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการ
จองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ , .- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืน
มัดจําทังหมด เนืองจากทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตัวเครืองบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นทีเรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีนามั
ํ นทียังมิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ กรุณาชําระ วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตัวเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ ท่านหรือ ท่าน

 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ ,

,

บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ ,2 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติ ดต่อ ใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อี เ มล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือ
เอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณี นักท่องเทียวหรือ เอเจนซี ต้องการขอรับเงิ นค่าบริการคืน นั กท่อ งเที ยวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือใน
2.
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ ง
เพือทําเรืองขอรับเงิ นค่าบริการคืน โดยแนบหนั ง สือ มอบอํานาจพร้อ มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ

หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้อ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ าเทียว
ให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการ
ทังหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทังหมดให้แก่ทา่ น
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่
มีวีซ่า และอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีที
จะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ
เลขทีหนั งสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนั กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดิ นทางจริงของประเทศทีเดิ นทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียวที
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น
ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ ในการปรับ ราคาค่ าบริ การเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
มิลลิลิตร
ต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ ใบเท่านัน ถ้าสิงของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบิน
เท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนี แบตเตอรีสํารอง
สามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึนเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได้แก่
3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุ ไฟฟ้ าน้อ ยกว่า ,
mAh หรื อน้อ ยกว่า
Wh สามารถนํ าขึน
เครืองได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า
เครืองได้ไม่เกินคนละ ก้อน

,

3. แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า

,

,

mAh หรือ

mAh หรือ

-

Wh สามารถนํ าขึน

Wh ห้ามนําขึนเครืองในทุกกรณี

4. ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

