วันแรก
12.00 น.
15.20 น.
17.15 น.
คา่

พักที่

วันที่สอง
เช้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารชั้น 4 เคาน์ เตอร์สายการบิน VIETJET
AIR โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ906
เดินทางถึง ท่าอากาศยานแคท บา เมืองไฮฟอง ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋า
สัมภาระเรียบร้อย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมืองไฮฟอง)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่ าน
ชนบทของเวี ยดนาม สองฝั ่งส่ วนใหญ่ จะเป็ นนาข้าวสี สันสวยงามต่ างกันไปตามฤดู กาล ระยะทาง
ประมาณ 90 กิโลเมตร (ใช้เวลาราวๆ 2 ชัว่ โมง)
จากนั้ นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ ตลาด NIGHT MARKET มีสินค้าพื้ นเมืองเวียดนามและ
สินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสาหรับซื้ อเป็ นของฝาก เช่น กระเป๋าผ้าไหม ไม้หอม
แกะสลัก เสื้ อผ้า ผ้าพันคอ เสื้ อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
NEW STAR / CITYBAY / KENNY HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ าสวรรค์ - เกาะไก่ชน – นั ่งกระเช้า2ชั้น
นั ่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL - เมืองฮานอย - ระบาตุก๊ ตาหุ่นกระบอกน้ า - ถนน 36 สาย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางไป ท่าเรือโห่งไก ที่เช้าตรู่แบบนี้ จะพลุกพล่านไปด้วยผูค้ น รถบัสเล็กใหญ่ ที่มาส่ง
นั กท่องเที่ยวขึ้ นเรือ เรือ จะเป็ นเรือไม้โบราณ มีหอ้ งน้ า ห้องครัว และดาดฟ้ าชมวิว เรือออกจาก
ท่ามุ่งหน้าไปชมถ้า เรือจะจอดให้ลง และออกไปรอรับท่านอีกท่าหนึ่ งโดยไม่วกกลับมาที่เดิม
นาท่านล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย์ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง
จนทาให้ได้รบั การขึ้ นทะเบียน เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537
สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ ได้แต่ งแต้มด้วยเกาะหิ นปูนรูปร่ างแปลกตานั บพันเกาะ
สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา อ่าวฮาลองนั้นประกอบไป
ด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจานวนกว่า 1,000 เกาะ
จากนั้นนาท่านชม ถ้าสวรรค์ ภายในถ้างดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลาย
สี สัน ทาให้มองเห็นเป็ นรูปทรงต่า งๆ กันไปตามจิน ตนาการ เช่น มังกร หงส์ เต่า เสื อ นก
กระเรียน คู่รกั ฯลฯ และกลับไปขึ้ นเรือต่อ ล่องเรือไปชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปทรง
ประหลาดกระจัดกระจายอยู่พนั กว่าเกาะในอ่าว ซึ่ งยูเนสโก้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 17
ธัน วาคม 2537และไฮไลท์ข องที่ นี่ เ รื อ จะผ่ า นให้ท่ า นถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก กับ เกาะไก่ ช น
สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันบนเรือ (เมนูซีฟู๊ดสดๆ)
จากนั้น นาทุกท่าน นั ่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR ซึ่งเป็ นกระเช้า 2 ชั้นที่บรรจุคนได้กว่า 180 คน
ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ จากฮาลองเมืองเก่า ไปสู่ฮา
ลองเมืองใหม่ จากนั้นให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบย์
โดยการ นั ่งชิ งช้าสวรรค์ SUN WHEEL ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งประสบการณ์ดีๆ ของการเก็ บภาพความ
ประทับใจจากมุมสูง
หลังจากนั้ นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่ มีแม่น้ าไหลผ่าน” ซึ่ ง
หมายถึ งแม่น้ าแดงที่ ไหลผ่ านตัวเมืองฮานอย อันเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทาง

เย็น

พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
12.15 น.
14.05 น.

เหนื อของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร (ใช้เวลา
ราวๆ 4 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าชมการแสดง ระบาตุก๊ ตาหุ่นกระบอกน้ า ศิลปกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ของ
ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้ า
แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ชีวิตประจาวันของชาวเวียดนาม และตานานสถานที่สาคัญ
ต่างๆ ในกรุงฮานอย
หลังจากนั้ นนาท่านสู่ ถนน 36 สาย ที่ ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน
ของใช้ อาทิ เครื่ อ งเขิน หมวกงอบญวน เซรามิ ก ภาพเขีย น กระเป๋ าก๊อปปี้ ยี่ห อ้ ต่ างๆ เช่น
Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
MOON VIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE / CWD HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
เมืองฮานอย – จัตุรสั บาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางไป จัตุรสั บาดิงห์ ลานกว้างที่
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของ
เวี ย ดนามพ้นจากฝรัง่ เศสเมื่ อ 2 ก.ย. 2488 หลังจาก
เวี ยดนามตกเป็ นเมื องขึ้ นของฝรัง่ เศสอยู่ถึ ง 84 ปี น า
ท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ภายด้านในที่ บรรจุศพ
ของท่านโฮจิมินห์ จะปิ ดให้เข้าชมทุกวันจันทร์และศุกร์)
ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่
ในโลงแก้ว
บริการอาหารด้วยเป็ นขนมปั ง BANH MI (ขนมปั งสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ901
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

*************************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
24 – 26 สิงหาคม 2561
21 – 23 กันยายน 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว ราคาไม่
ห้องละ
เพิ่ม
รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า11 (เด็กอายุต ่ากว่า11
2-3 ท่าน
ปี )
ปี )
8,888
8,888
9,888
9,888

8,888
8,888
9,888
9,888

8,888
8,888
9,888
9,888

2,500
2,500
2,500
2,500

6,588
6,588
7,588
7,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการ
จองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่

2.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิ นค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ย วหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อทาเรื่ องขอรับเงิ นค่า บริ การคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญ ชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่
มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษัทจะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิ น
ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สารอง
สามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

