เชี ยงราย สิ งห์ปาร์ค
3 วัน 2 คืน

บิน กรุงเทพ – เชียงราย– กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์

ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564
ราคาพิเศษ 11,900 รวมทุกอย่าง.... รถตู้ VIP 8 ท่ าน
เชียงราย – พระตาหนักดอยตุง – พระธาตุดอยตุง – ไร่ ชาฉุยฟง – สามเหลี่ยมทองคา
เชียงรายไนท์ บาร์ ซ่า – วัดร่ องขุน – วัดร่ องเสื อเต้ น – วัดพระแก้วมรกต – สิ งห์ ปาร์ ค – วัดห้ วยปลากั้ง

หมายเหตุ
ทัวร์ ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิ ร์ มกรุ๊ปออกเดินทางและรับจานวน
สู งสุ ด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่ าน

หากกรุ๊ปคอนเฟิ ร์ มราคาทัวร์ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ในกรณี
1. ตั๋วเครื่ องบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรื อเปลี่ยนแปลงสายการบิน
ทั้งนีต้ ั๋วที่ออกสาหรับคณะเดินทาง จะเป็ นตัว๋ เดี่ยวทั้งหมด (ราคาเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงตาม
หน้ าเว็บไซต์ของสายการบิน)
2. โรงแรมที่พัก มีการปรับราคาขึน้ หรื อ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่ สามารถ
รองรับคณะได้

โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ ทุกท่ านรับทราบราคาและเงื่อนไข ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บชาระ
มัดจา
วันแรก

เชียงราย– พระธาตุดอยตุง – พระตาหนักดอยตุง – สามเหลี่ยมทองคา – เชียงราย (ค้าง 2 คืน)

06.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน สายการบิน Thai Smiles อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน้ าหนัก 15 หรื อ 20 กก. สาหรับโหลด และ ถือขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน)
ออกเดินทางสู่เมืองเชียงรายโดย เที่ยวบิน WE130 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.35 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเชียงราย นาท่านรับสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยตุง ซึ่ งเรี ยกได้ว่าเป็ นเจดียแ์ ห่ งแรกในอาณาจักรล้านนา ที่ได้มีการอัญเชิญพระ
บรมสารี ริกธาตุจากประเทศอินเดียมาทาการประดิษฐานอยูท่ ี่นี่ จึงทาให้พระธาตุแห่ งนี้ น้ นั กลายเป็ นที่เลื่อมใส
ของชุ มชนในหมู่บา้ น และนักท่องเที่ยวจานวนมากซึ่ งต่างพากันเดินทางมาเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กันที่
บริ เวณสถานที่แห่ งนี้ ดังนั้นหากใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองเชียงรายแห่งนี้ ตอ้ งแวะมากราบไหว้สักการะ
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล นาท่านเดินทางสู่ พระตาหนักดอยตุง หรื อ พระตาหนักสมเด็จย่าที่เรี ยกได้ว่าเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยม

08.30 น.
10.05 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมความสวยงามของสวนพันธุ์ไม้นานาชนิ ดภายในพระตาหนักดอยตุง โดยภายในจะมี
การจัดแสดงพันธุ์ไม้นานาชนิดที่เรี ยงรายอย่างสวยงาม พร้อมกับเดินถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกได้อย่างสนุกสนาน อีก
ทั้งยังสามารถเดินชมความงดงามของศิลปะอันโดดเด่นในรู ปแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาได้อีกด้วย ได้เวลา
นาท่านเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคา สถานที่เรี ยกได้ว่าเป็ นพื้นที่รอยต่อ ของแม่น้ าระหว่าง 3 ประเทศได้แก่
ไทย ลาว และพม่า ที่ไหลมาบรรจบกันโดยมีแม่น้ าโขงกั้นตัดผ่านบริ เวณพื้นที่ชายแดนไทยลาว เรี ยกได้ว่าเป็ น

พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติ จนเกิดเป็ นวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงาม อีกทั้งบริ เวณสามเหลี่ยมทองคาแห่งนี้
ยังเป็ นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของเมืองเชียงราย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ตวั เมืองเชียงราย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อขันโตก)
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว The Heritage Hotel Chiang Rai **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
หมายเหตุ : หากห้องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้ กับคณะ

วันที่สอง

สิงห์ ปาร์ ค – วัดพระแก้ว – เชียงรายไนท์บาร์ ซ่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สิงห์ปาร์ ค เชียงราย หรื อ ที่หลายคนรู้จกั ในนาม ไร่ บุญรอด ตั้งอยูร่ ิ มถนนสายเด่นห้า-ดงมะ
ดะ ห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงรายประมาณ 9 กิโลเมตร ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ทาให้สามารถ
เนรมิตที่เที่ยวทางเกษตรมากมายให้ได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็ นไร่ ชาอู่หลงขนาดใหญ่, ไร่ สตรอเบอร์รี่, ฟาร์ มสัตว์ ,
เส้นทางทางปั่ นจักรยาน และ ทัศนี ยภาพอันสวยงามของบริ เวณโดยรอบ, ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ร้านอาหาร
และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาแบบเต็มอิ่ม ณ สิ งห์ปาร์ค (ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะมีเทศกาล
บอลลูนนานาชาติ (Balloon Festival) หากท่านสนใจขึ้นบอลลูนสามารถทาได้ โดยค่าบอลลูนไม่รวมในค่า
ทัวร์ และประกันการเดินทางไม่รวมการขึ้นบอลลูนและเครื่ องร่ อนทุกชนิด)

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ในไร่ สิงห์ปาร์ค

บ่าย

ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการถ่ายรู ปและเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆของทางไร่ สิงห์ปาร์ ค (ค่าเครื่ องเล่นและกิจกรรมไม่
รวมในค่าทัวร์)
นาท่านสักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระแก้ว เป็ นหนึ่ งในวัดที่ ความสาคัญเป็ นอย่างมากในเมือ งเชี ยงราย
เนื่องจากเป็ นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต ที่ตามตานานได้เล่าขานกันมาว่าองค์พระแก้วมรกตนี้

15.30 น.

ได้ถู กค้น พบในวัน ที่ มี ฝ่าพาลงมายังยอดเจดี ย์ร้างแห่ งหนึ่ งจนท าให้ เ จดี ย์น้ ัน พังทลายลงมาพร้ อ มกับ องค์
พระพุทธรู ปปิ ดทอง ชาวบ้านจึงได้นามากะเทาะออกและพบว่าภายในนั้นเป็ นองค์พระแก้วมรกตที่เขียวทั้งองค์
จึงได้นามาประดิษฐานที่วดั พระแก้วแห่ งนี้ เพื่อกราบไหว้สักการบูชาเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางสู่ เชียงรายไนท์บาร์ซ่า ถนนคนเดินใจกลางเมืองเชียงรายที่เต็มไปด้วยผูค้ นมากมายเดินทางออกมา
จับจ่ายใช้สอยสิ นค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้าพื้นเมือง เสื้ อ ผ้า งานศิลปหัตถกรรมต่างๆ รวมไปถึงของฝากที่
ระลึก เครื่ องประดับ และอาหารสตรี ทฟู้ดแบบพื้นเมือง
ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งได้อย่างเต็มที่
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว The Heritage Hotel Chiang Rai **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
หมายเหตุ : หากห้องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้ กับคณะ

วันที่สาม

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช – วัดร่ องขุน – วัดร่ องเสื อเต้น – วัดห้ วยปลากั้ง – ไร่ ชาฉุยฟง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสักการะอนุสาวรี ยพ์ ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากของเมืองเชียงราย
เนื่ องจากเป็ นที่ประดิษฐานของพระรู ปหล่อทองเต็มตัวของพระองค์ในฉลองพระองค์เครื่ องทรงกษัตริ ยแ์ บบ
ล้านนาโบราณ ที่ต้งั อยู่บริ เวณถนนห้าแยกพ่อขุนเม็งรายจึงทาให้มีนักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงรายมากมาย
ต่างพากันเดินทางมาเพื่อกราบไหว้สักการบูชาพระองค์กนั เป็ นจานวนมากและขอพรท่านได้เพื่อความเป็ นสิ ริ
มงคล ได้นาท่านเดินทางสู่ วดั ร่ องขุน ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ซึ่งปรารถนาจะ
สร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่ มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเนื้อที่3 ไร่ ได้ซ้ือที่ดินเพิ่ม
และมีผูบ้ ริ จาคคือคุณวันชัย วิชญชาคร จนปั จจุบันมี เนื้ อที่ 9 ไร่ และมีพระกิ ตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้า
อาวาสองค์ปัจจุบนั จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วดั ร่ องเสื อเต้นเป็ นอีกหนึ่ งในวัดเชียงรายที่ได้รับการพูดถึงเป็ น
อย่างมาก จากเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว เนื่ องจากภายในวัดแห่ งนี้ ได้ถูกออกแบบโดยศิลปิ นพื้นบ้านของเมือง
เชียงรายนั้นก็คือ นายพุทธา กาบแก้ว หรื อ สล่านก ผูซ้ ่ ึ งเป็ นคนสร้างสรรค์ผลงานวิหารวัดให้มีความสวยงาม
และโดดเด่นด้วยการออกแบบในสไตล์ศิลปะเชิงประยุกต์ที่เน้นการใช้โทนสี ฟ้าน้ าเงิน และสี ทองเป็ นหลักจึง
ทาให้ออกมาเป็ นผลงานที่มีความงดงาม นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็ นที่ประดิ ษฐานขององค์พระพุทธรัชมงคล
บดีตรี โลกนาถ ที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุเอาไว้บริ เวณพระเศียรด้านบนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมากราบ
สักการบูชากันอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดห้วยปลากั้ง ซึ่ งถือ ได้ว่าเป็ นอีกหนึ่ งในวัดเชียงรายที่มีความ
สวยงามเป็ นอย่างมาก โดยจุดเด่นของภายในวัดแห่ งนี้ น้ นั ก็คือ พบโชคธรรมเจดีย์ ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่มีความสูงกว่า
9 ชั้น ถูกออกแบบมาในสไตล์จีนผสมล้านนา จึงทาให้เกิดออกมาเป็ นเจดียส์ ี แดงขนาดสูงใหญ่ทรงแหลมที่มี
ความแปลกตาประดับประดาไปด้วยรู ปปั้นของมังกรล้อมรอบตัวเจดีย์ จนกลายมาเป็ นความสวยงามของศิลปะ
สองรู ปแบบได้อย่างลงตัว นาท่านสู่ ไร่ ชาฉุ ยฟง แหล่งเพาะปลูกใบชาชื่ อ ดัง ที่เปิ ดให้นักท่อ งเที่ยวได้เข้ามา
สัมผัสกับบรรยากาศของไร่ ชาได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีร้านคาเฟ่ บริ เวณด้านบนให้นกั ท่องเที่ยวได้มานัง่ จิบชา
ไปพร้อมกับการทานของหวานที่มีส่วนผสมของชาเขียวซึ่งต้องบอกเลยว่าอร่ อยมากๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ป
เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านแวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงราย

19.00 น.

นาท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน

21.05 น.
22.35 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE137 (ใช้เวลาบิน 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

3 วัน 2 คืน เชียงราย สิ งห์ ปาร์ ค
ราคาทัวร์ 11,900 บาท :

3-5 ธ.ค. 2563
14-16 ม.ค. / 21-23 ม.ค. / 25-27 ก.พ. / 11-13 มี.ค. / 26-28 มี.ค. 2564
ราคาทัวร์ 13,900 บาท :
25-27 ธ.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564/ 11-13 ก.พ.
อัตราค่าบริ การ
ธ.ค. 63 – มี.ค. 64 หยุดยาว/ ปี ใหม่
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์ พัก 2
11,900
13,900
ท่านต่อห้อง หรื อพัก 3 ท่านต่อห้อง
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ราคาเด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้ หญ่)

2,500
9,900
2,500

3,000
11,900
3,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันทีป่ รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 7 สิ งหาคม 2563) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม
▪ กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 15 หรื อ 20 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน Thai Smiles (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 15 หรื อ20 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000 บาท
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
▪ น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน/วัน
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
▪ ค่าทิปพนักงานขับรถ/ไกด์
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิน,
วีซ่าและค่าดาเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิกการเดิ น ทางในกรณี ที่มีผู้ เดินทาง ต่ากว่ า 8 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)

▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มลี อ้ เลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะไม่รับผิดชอบ
▪ กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

