
 

 

 

 

 

 



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห    (-/-/D) 

11.00 พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน VIETJET AIR โดย

เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  

14.00 นําทานเหินฟาสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ902 (บนเครื่องไมมีอาหารบริการ) 

15.50 เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ

เรียบรอย  

 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮวาบิงห อยูหางจากเมืองหลวงอยางฮานอยประมาณ 80 กิโลเมตร เมืองนี้

เปนเมืองหลักอีกเมืองหนึ่ง เพราะเมืองนี้ไดมีเขื่อนพลังงานไฟฟาที่ใหญที่สุดในเวียดนาม และยังใหญที่สุดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 

พักที ่ KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง ฮวาบิงห – เมืองมกโจว – น้ําตกไดเยม DAI YEM WATERFALL – ไรชารูปหัวใจ – สะพานแกว – สวน

ดอกไมแฮปปแลนด           (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมกโจว เปนเมืองในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เปนเมืองที่มีอากาศเย็น

สบายตลอดทั้งป และดวยเหตุนี้ทําใหที่นี้เปนแหลงเพราะปลูกดอกไมนานาชนิด จนไดรับฉายาวาเมืองแหง

ดอกไมนานาพันธุ เมืองมกโจวยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ยอดฮิดทั้งสําหรับชาวเวียดนาม และชาวตางชาติที่หลัง

ไหลมาเยือนเมืองแหงนี้อยางไมขาดสาย (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

 

 
  



จากนั้นนําทานชม น้ําตกไดเยม หรือ DAI YEM WATERFALL เปนอีกหนึ่งจุดทองเที่ยว ที่นักทองเที่ยวนิยม

อยางมาก ดวยความสวยงามของน้ําตก บรรกาศทามกลางธรรมชาติ ใหทานไดสัมผัสละอองน้ําตก ที่ไหลลงมา

จากยอดผา ทําใหทานรูสึกไดผอนคลายเมื่ออยูท่ีน้ําตกแหงนี้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

 

 
  

จากนั้นนําทานชม ไรชารูปหัวใจ เปนอีกเอกลักษณของเมืองมกโจวที่ไมควรพลาด ไรชาแหงนี้นอกจากทานจะ

ไดสัมผัสอากาศหนาวเย็นแลว ทานยังไดพบกับไรชารูปทรงแปลกตาตางๆ และที่เปนที่โดดเดนมากที่สุดก็คือ

รูปทรงหัวใจ ที่ไรชาแหงนี้ยังมีผลิตภัณฑทองถิ่นมากมายมากใหทานไดละลายเงินดองไมวาจะเปน ชา ผลไมอบ

แหง และผลไมแปลรูปตางๆ 

 



จากนั้นนําทานชม สะพานแกว เปนสถานที่ทองเที่ยงแหงใหมลาสุดของเมืองมกโจว และเปนสะพานแกวที่ยาว

ที่สุดแหงแรกของเวียดนาม นําทานเดินขามสะพานแหงนี้ทานจะไดพบกับวิวทิวทัศน และความหวาดเสียวเมื่อ

มองลงสูพื้นดานลาง ทานจะไดพบกับวิวของธรรมชาติทามกลางหุบเขา นอกจากสะพานกระจกแลวยังมีสวน

ดอกไมตามฤดูกาลมากมายใหทานไดถายรูป เก็บภาพความประใจ 

 

 
 

 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู สวนดอกไมแฮปปแลนด เมื่อทานเขามาเยื่อนสวนดอกไมแหงนี้ จะทําใหทาน

รูสึกวากําลังเขามาอยูในดินแดนแหงดอกไมนานาพันธุมากหมายหลากหลายตระกาลตา เพลิดเพลินกับดอกไม

สุดลูกหูลูกตา  

 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 

พักที ่ MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 



วันที่สาม เมืองมกโจว – เมืองนิงหบิงห – ลองเรือนิงหบิงห (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมน้ําในอาณาเขต

อันไพศาลจนถูกขนานนามวา “ฮาลองบก” เปนเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ํา 

และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็ไดเคยตั้งฐาน

ทัพขึ้นที่นี่เปนแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 

ชั่วโมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

 

 
 

นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อนําทาน ลองเรือนิงหบิงห หรือฮาลองบก เปนแหลงทองเที่ยว ที่ตั้งอยูทางตอนใต

ของสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห เปนพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ํา

หลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานที่แหงนี้งดงามนาชม 

และยังมีรองรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงนี้ไดรับการ

ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น 

ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝงแมน้ํา ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่

ปรากฏในระ หวางการเดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับ

การ นั่งเรือกระจาด ลองผานทองน้ํา และถ้ําตางๆภายในบริเวณทานจะได ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ 

สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป ความประทับใจที่ไดจากการมา

เที่ยวชมจางอานคือ  จางอานเปนสถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหนึ่งของเวียตนาม 

ทิวทัศนความสวยงามของที่นี้ไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติลวนๆ และที่ทาเรือแหงนี้ยังมีสินคาของที่ระลึก

มากมายใหทานไดซื้อเปนของฝาก 

 



 
 

จากนั้นนําทานสักการะ วัดบายดิงห วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา ที่มีประวัติอันยาวนานและมี

ชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเปนอยางมาก รวมทั้ง เปนวัดที่ใหญสุดในอาเซียนดวย มีความสวยแปลกตา 

สรางถูกหลักฮวงจุยแทๆ คือ ดานหนาเปนน้ํา และดานหลังเปนเขา มีเทือกเขาตั้งอยูมากมาย มีทุงนา ทองน้ํา 

ที่มีแตสีเขียวสดใส บริเวณดานขางๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000 

องค นอกจากนี้ ยังมีหอระฆัง อาคารเจาแมกวนอิม วิหารเจาแมกวนอิมพันกร เปนวัดที่เคารพบูชาของชาว

เวียดนามหลายชวงอายุคน 

 
 



เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 

พักที ่ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 

วันที่สี ่ เมืองนิงหบงห – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ไฮฟอง เพื่อเดินทางกลับสู สนามบินแคทบี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

12.15 นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ905 (บนเครื่องไมมีอาหารบริการ) 

14.10  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 

************************************************* 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ / เด็ก 

พักหองละ 2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไมรวมตั๋ว 

10 – 13 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

13 – 16 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

17 – 20 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 6,999 

24 – 27 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 6,999 

07 – 10 พฤศจิกายน 2562 8,999 3,500 6,999 

14 – 17 พฤศจิกายน 2562 9,999 3,500 6,999 

21 – 24 พฤศจิกายน 2562 9,999 3,500 6,999 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 9,999 3,500 6,999 

05 – 08 ธันวาคม 2562 11,999 3,500 8,999 

12 – 15 ธันวาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

19 – 22 ธันวาคม 2562 10,999 3,500 7,999 

26 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 3,500 9,999 

 

 



** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป3,900 บาท** 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

และหัวหนาทัวรทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน  

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจอง

ทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ 

คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน  

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

 

 

 



เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ

ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจง

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน

คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการ

ตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจง

ใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 



10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่

มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง

บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

สวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่

ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่

กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส

กระเปาติดตัวถือข้ึนเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัด

จํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 

กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณ ี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณ ี

 

***************************************** 

 


