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

11.00 พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารช้ัน 4 เคานเตอรสายการบิน VIETJET AIR โดย

เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

14.00 นําทานเหินฟาสู เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ902 (บนเคร่ืองไมมีอาหารบริการ) 

15.50 เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย  
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 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮวาบิงห อยูหางจากเมืองหลวงอยางฮานอยประมาณ 80 กิโลเมตร เมืองนี้เปน

เมืองหลักอีกเมืองหนึ่ง เพราะเมืองนี้ไดมีเขื่อนพลังงานไฟฟาที่ใหญที่สุดในเวียดนาม และยังใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 

พักที่ KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 

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

ปแลนด (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมกโจว เปนเมืองในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เปนเมืองที่มีอากาศเย็น

สบายตลอดทั้งป และดวยเหตุนี้ทําใหที่นี้เปนแหลงเพราะปลูกดอกไมนานาชนิด จนไดรับฉายาวาเมืองแหง

ดอกไมนานาพันธุ เมืองมกโจวยังเปนเมืองทองเที่ยวที่ยอดฮิดทั้งสําหรับชาวเวียดนาม และชาวตางชาติที่

หลังไหลมาเยือนเมืองแหงนี้อยางไมขาดสาย (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ช่ัวโมง)  

 

 
  

จากนั้นนําทานชม น้ําตกไดเยม หรือ DAI YEM WATERFALL เปนอีกหนึ่งจุดทองเที่ยว ที่นักทองเที่ยว

นิยมอยางมาก ดวยความสวยงามของน้ําตก บรรกาศทามกลางธรรมชาติ ใหทานไดสัมผัสละอองน้ําตก ที่

ไหลลงมาจากยอดผา ทําใหทานรูสึกไดผอนคลายเมื่ออยูที่น้ําตกแหงนี้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
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จากนั้นนําทานชม ไรชารูปหัวใจ เปนอีกเอกลักษณของเมืองมกโจวที่ไมควรพลาด ไรชาแหงนี้นอกจาก

ทานจะไดสัมผัสอากาศหนาวเย็นแลว ทานยังไดพบกับไรชารูปทรงแปลกตาตางๆ และที่เปนที่โดดเดนมาก

ที่สุดก็คือรูปทรงหัวใจ ที่ไรชาแหงนี้ยังมีผลิตภัณฑทองถ่ินมากมายมากใหทานไดละลายเงินดองไมวาจะเปน 

ชา ผลไมอบแหง และผลไมแปลรูปตางๆ 
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จากนั้นนําทานชม สะพานแกว เปนสถานที่ทองเที่ยงแหงใหมลาสุดของเมืองมกโจว และเปนสะพานแกวที่

ยาวที่สุดแหงแรกของเวียดนาม นําทานเดินขามสะพานแหงนี้ทานจะไดพบกับวิวทิวทัศน และความ

หวาดเสียวเมื่อมองลงสูพื้นดานลาง ทานจะไดพบกับวิวของธรรมชาติทามกลางหุบเขา นอกจากสะพาน

กระจกแลวยังมีสวนดอกไมตามฤดูกาลมากมายใหทานไดถายรูป เก็บภาพความประใจ 

 

 
 

 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู สวนดอกไมแฮปปแลนด เมื่อทานเขามาเยื่อนสวนดอกไมแหงนี้ จะทําให

ทานรูสึกวากําลังเขามาอยูในดินแดนแหงดอกไมนานาพนัธุมากหมายหลากหลายตระกาลตา เพลิดเพลินกับ

ดอกไมสุดลูกหูลูกตา  

 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 

พักที่ MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
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วันที่สาม เมืองมกโจว – เมืองนิงหบิงห – ลองเรือนิงหบิงห (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนิงหบิงห เมืองเกาแกที่มีความโดดเดนทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุมน้ําในอาณา

เขตอันไพศาลจนถูกขนานนามวา “ฮาลองบก” เปนเมืองที่มีภูมิทัศนแปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่

ราบต่ํา และนาขาวลอมรอบดวยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันวาเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินหก็

ไดเคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เปนแหงแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อนําทาน ลองเรือนิงหบิงห หรือฮาลองบก เปนแหลงทองเที่ยว ที่ตั้งอยูทางตอนใต

ของสามเหล่ียมปากแมน้ําแดง ในจังหวัดนิงบ่ิงห เปนพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของยอดเขาหินปูน แมน้ําหลาย

สายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา และยังถูกลอมรอบดวยผาสูงชัน จึงทําใหสถานที่แหงนี้งดงามนาชม และยังมี

รองรอยทางโบราณคดีที่เผยใหเห็นการตั้งถ่ินฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานที่แหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียน

เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหงธาราที่ไหลเย็น ในชวงแรกของการ

เดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝงแมน้ํา ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หวางการ

เดินทางหลายทานเปรียบเหมือน กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ลองผาน

ทองน้ํา และถํ้าตางๆภายในบริเวณทานจะได ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขาง

ทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป ความประทับใจที่ไดจากการมาเที่ยวชมจางอานคือ  จางอานเปน

สถานที่ทองเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแหงหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของที่นี้ไดรับการ

รังสรรคจากธรรมชาติลวน  ๆและที่ทาเรือแหงนี้ยังมีสินคาของที่ระลึกมากมายใหทานไดซื้อเปนของฝาก 
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จากนั้นนําทานสกัการะ วัดบายดิงห วัดเกาแกคูบานคูเมืองของนครหลวงเกา ที่มีประวัติอันยาวนานและมีช่ือเสียง

ของประเทศเวียดนามเปนอยางมาก รวมทั้ง เปนวัดที่ใหญสุดในอาเซียนดวย มีความสวยแปลกตา สรางถูกหลักฮ

วงจุยแท  ๆคือ ดานหนาเปนน้ํา และดานหลังเปนเขา มีเทือกเขาตั้งอยูมากมาย มีทุงนา ทองน้ํา ที่มีแตสีเขียวสดใส 

บริเวณดานขางๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000 องค นอกจากนี้ ยังมีหอ

ระฆัง อาคารเจาแมกวนอิม วิหารเจาแมกวนอิมพันกร เปนวัดที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายชวงอายุคน 

 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 

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

 

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

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ไฮฟอง เพื่อเดินทางกลับสู สนามบินแคทบี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

12.15 นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ905 (บนเคร่ืองไมมีอาหารบริการ) 

14.10  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก

ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
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อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ / เด็ก 

พักหองละ 2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพ่ิม 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 ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวา

ดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอาน

ขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
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กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา

ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษี

น้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 

อัตราคาบริการนีร้วม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 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 รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน  

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ

จายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัต

ฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู

มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ

แจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเร่ืองขอรับเงิน

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 ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ

วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมอืงดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจง

ใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยาง

นอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม

จากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ

ตอไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซีม่ิไดสงหนาหนังสือเดินทาง

ใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ

นักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิด

จากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปน

ตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอแนะนาํกอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให

เจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอรี่สํารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอร่ีสํารองสามารถนํา

ใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมมีการ

จํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 

กอน 

3.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 

 

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