กำหนดกำรเดินทำง 22-25 มีนำคม 2559
วันอังคำรที่ 22 มีนำคม 2559 สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน
15.00 น.

คณะผูม้ ีเ กี ยรติ พร้ อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสายขาออกระหว่างประเทศ
ประตูทางเข้า หมายเลข 8-9 เคาน์เ ตอร์ Q สายการบิน เอทิ ฮัด Etihad Airways
เจ้าหน้าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ก ารต้อ นรับและอ านวยความสะดวกทางด้านเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระการเดินทาง

18.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน เอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405

วันพุธที่ 23 มีนำคม 2559 กรุงอบู ดาบี-กรุงเตหะราน
01.40 น.

เดินทางถึง สนามบิน กรุงอบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน เอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 343

04.25 น.

เดินทางถึง สนามบิน กรุงอบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

เช้า

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม กรุงเตหะราน ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศอิหร่ าน เมืองนี้ต้ งั อยูท่ างทิศใต้ของเทือกเขาอัล
บอร์ช ซึ่งอยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,000 เมตร สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 900 จากหมู่บา้ นเล็ก ๆ และ
ได้รับการพัฒนาให้เจริ ญรุ่ งเรื องมาโดยตลอด จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดราชวงศ์ปาห์ลาวี ปั จจุบนั กรุ งเตหะรานมี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 ล้านคน เป็ นศูนย์กลางทางการค้าขาย การคมนาคม เศรษฐกิจ และการ
ธนาคาร ซึ่ งมีเครื อ ข่ ายการติ ดต่ อ กับต่ างประเทศทัว่ โลก นาท่านชม พิพิธภัณฑ์เ กี่ยวกับตาหนัก
Sa’Ad Abad Palace

ในสถานที่น้ ี ประกอบไปด้วยตาหนักถึง 7 แห่ งด้วยกัน ซึ่ งมีเนื้ อที่กว้างใหญ่

ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ที่ประกอบไปด้วยตาหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาหนักเขียวและ
ตาหนักขาว ในอดีต ตาหนักขาว White Palace เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยช์ าร์ ปาห์ลาวี กษัตริ ยอ์ งค์
สุ ดท้ายก่อนถูกโคไมนี ปฏิวตั ิ และเป็ นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์ เซี ยที่มีชื่อเสี ยง
เครื่ องประดับต่าง ๆ และเครื่ องปั้ นดินเผา จากนั้นนาท่านเข้าชม ตาหนักเขียว Green

Palace

ซึ่ ง

สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสี เขียว และภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่
เที่ยง

งดงามตระการตาอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ท่านเข้าชม พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palace หรื อ วังสวนกุหลาบ เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่
เก่าแก่มาก ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ตัวอาคารแบบตะวันตก ที่ปรากฏ
ให้เห็นในปัจจุบนั นั้นมีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกษัตริ ยร์ าชวงศ์รองสุ ดท้ายของเปอร์ เซี ย คือราชวงศ์คาจาร์ คือ
กษัต ริ ย์นั ส เซอร์ อัล -ดิ น ชาห์ ได้เ สด็ จ เยื อ นยุ โ รปแล้ว เห็ น ความเจริ ญ และความสวยงามทาง

สถาปั ตยกรรมแล้ว ประทับใจจึงนาศิลปะยุโรป ดังกล่าวเข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่ าน ดังเช่ น
ตาหนักแบบนีโอคลาสสิ คของยุโรป โกเลสตานแห่ งนี้ นาท่านชม หอคอยมิลาด Milad Tower เป็ น
ที่รู้จกั กันใน หอคอยเตหะราน เป็ นอาคารอเนกประสงค์ มีสิ่งอานวยความสะดวกครบวงจร มีท้ งั โรงแรม
ระดับ 5 ดาว, ศูนย์การประชุม, ศูนย์การค้าที่ทนั สมัย และเป็ นศูนย์เทคโนโลยีท่ ี่ทนั สมัยของกรุ งเตหะราน
เป็ นสถานที่ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจโลก หอคอยมิลาดนี้มีความสู ง 435 เมตร และ เป็ น
เย็น

หอคอยที่สงู เป็ นอันดับ 6ของโลก จากการจัดอันดับหอคอยที่สูงที่สุดในโลกเมื่อปี 2013
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักค้าคืน ณ โรงแรม Kowssar Hotel 4* หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนำคม 2559
เช้า

กรุงเตหะราน-เชียร์ฟุตบอล ไทย-อิ รัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ส ถานแห่ งชาติ National

Musuem

ที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งได้เ ก็บสะสม

สิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ จากทัว่ ทุกแห่ งในอิหร่ าน ถูกนามารวมกันไว้ที่นี่ และที่สาคัญที่สุดสิ่ งของเครื่ องใช้
ในราชวงศ์ข องอะคาเมนิ ดที่ย อ้ นอดี ตไปถึ ง 2,600 ปี พร้ อ มกัน นั้นยังได้แสดงถึ ง ความรุ่ ง เรื อ งของ
อาณาจักรเปอร์เชียในอดีตอีกด้วย จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวังเนียวาราน Niavaran Palace
ซึ่งอยูท่ างตอนเหนือของกรุ งเตหะราน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คาจาร์ Qajar Dynasty สร้างบนสวน
ที่มีค วามสวยงาม มีเ นื้ อ ที่ ก ว่า 11 เฮกเตอร์ ภายในบริ เ วณประกอบด้ว ยสถานที่ส าคัญ 5 แห่ ง ได้แ ก่
Niavaran Private Palace, Ahmad Shahi Pavilion, Sahebqarnieh Palace, Jahan
Nama Museum และ Private Library ช่วงต้นสมัยราชวงศ์คาจาร์ ได้ใช้พระราชวังแห่ งนี้ ในการ

เที่ยง

ประทับช่วงฤดูร้อน ภายหลังการปฏิวตั ิได้เปลี่ยนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ สนามฟตุบอล ที่ใช้ แข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชีย กลุ่ม F
ระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติ อิรกั งานนี้ ดูแล้ว ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน หรื อ เป็ นสิ่ งที่เกินตัว
เพราะเมื่อส่ องกล้องดูจากคะแนนแล้ว ขอเพียงในนัดนี้เราสามารถยันเสมอกับอิรักได้ ทีมช้างศึกของไทย

หมายเหตุ

ก็จะลอยลาเป็ นที่หนึ่ งของกลุ่ม F ทันที มาร่วมกันเป็ นหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ให้
ฟุตบอลทีมชาติไทย ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย ไปให้ได้ดว้ ยกันนะครับ
เนื่ อ งจากประเทศอิ ห ร่ าน เป็ นประเทศที่นับถื อ ศาสนาอิ ส ลาม ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นนิ ก าย ซี อ๊ะห์ จะมี
ข้อ ก าหนดหรื อ ข้อ ห้ามตามหลัก ศาสนาอิ ส ลามที่ค่ อ นข้างเข้งครั ดเป็ นอย่างมาก จึ ง ไม่อนุญ าตให้
สุภาพสตรีเข้าไปเชียร์ฟุตบอลภายในสนามได้ เนื่ องจากนักฟูตบอลเป็ นผูช้ าย และใส่ กางเกงขา

ค่ า

สั้ น ดัง นั้นในระหว่ า งที่ ท าการแข่ ง ขัน ทางเจ้า หน้า ที่ จ ะน าท่ า นสุภ าพสตรี ไปช้อ ปปิ่ ง ณ
เตหะราน บาซาร์ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่และขึ้นชื่อของกรุงเตหะราน
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้าคืน ณ โรงแรม

วันศ ุกร์ที่ ที่ 25 มีนำคม 2559

หรื อเทียบเท่า

Kowssar Hotel 4*

(คืนที่ 2)

กรุงเทพมหานคร

02.00 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกรุ งเตหะราน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร

05.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 344

07.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

อัตรำค่ำบริกำร โปรแกรม เชียร์... ช้ำงศึกไทย... คว้ำชัยถึงขอบสนำม
ณ ประเทศอิหร่ำน
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ปี (เสริ มเตียง+พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง+พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

49,900
45,900
42,900

บาท
บาท
บาท

ในกรณีที่ตอ้ งการพักห้องเดี่ยว ต้องเพิ่มเงินอีกท่านละ 3,000.- บาท

**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน 58) **

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวประเทศอิหร่ำน
พำสปอร์ต ต้องมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
สำเนำทะเบียนบ้ำน, สำเนำบัตประชำชน
นำมบัตรระบุที่อยูท่ ี่ทำทำนที่ชดั เจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สาหรั บห้องพัก แบบ 3 เตี ยง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เ ดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษัทฯ ขอแนะนาให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เอทิฮัด (นำ้ หนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ำน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่ าน
ค่าวีซ่า ท่องเที่ยวประเทศอิหร่ าน
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทมี่ อี ำยุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้าดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ท่านจะกรุ ณาไม่บงั คับ ขึ้นอยูก่ บั การบริ การ

เงื่อนไขกำรจอง โปรแกรม เชียร์... ช้ำงศึกไทย... คว้ำชัยถึงขอบสนำม
ณ ประเทศอิหร่ำน
กำรชำระเงิน

งวดที่1: สำรองทีน่ ั่งมัดจำท่ำนละ

บำท ภำยใน 3 วันหลังจำกทำกำรจอง

งวดที่2: ชำระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด ภำยใน 30 วันล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง

รำยละเอียดกำรโอนเงิน
กสิกรไทย /สาขา ทงุ่ คร ุ /ออมทรัพย์ /บจก. พำรำไดซ์ ออน เอิรท
์ ทรำเวิล / 756-2-30949-1

กรณียกเลิก

โปรแกรม เชียร์... ช้ำงศึกไทย... คว้ำชัยถึงขอบสนำม
ณ ประเทศอิหร่ำน

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-25วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ
ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึ งและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เ กิดขึ้น หากท่านถูกปฏิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ที่สูญหายสู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัว ร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น(ในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่ บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโ รปจะไม่มี เ ครื่ อ งปรั บอากาศเนื่ อ งจากอยู่ใ นแถบที่มีอุ ณหภู มิต่ า เครื่ อ งปรั บอากาศที่มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถื อติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็ น
ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ น
สิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด

 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐาน
ได้ท้งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

