
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานแคทบิ – เมืองไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด 

NIGHT MARKET 

12.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน 

VIETJET AIR โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ในการเช็คอิน 

15.20 น. นําทานเหินฟาสู เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที ่VJ906 

17.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานแคท บิ เมืองไฮฟอง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ

กระเปาสัมภาระเรียบรอย  

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมืองไฮฟอง) 



 
 นําทานเดินทางสู เมืองฮาลอง  ดินแดนแหงมังกรหลับไหล ระหวางเดินทางชื่นชม

ธรรมชาติ ผานชนบทของเวียดนาม สองฝงสวนใหญจะเปนนาขาวสีสันสวยงามตางกันไป

ตามฤดูกาล ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร (ใชเวลาราวๆ 2 ชั่วโมง) 

จากนั้นอิสระใหทุกทานเลือกซื้อสินคาที่ ตลาด NIGHT MARKET มีสินคาพื้นเมือง

เวียดนามและสินคาจากจีนใหทานไดเลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก เชน 

กระเปาผาไหม ไมหอมแกะสลัก เสื้อผา ผาพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

พักที่  NEW STAR / CITYBAY / KENNY HOTEL *หรือระดับเทียบเทา* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง เมืองฮาลอง - ทาเรือโหงไก - ฮาลอง เบย – ถ้ําสวรรค - เกาะไกชน – นั่งกระเชา2ชัน้ 

นั่งชิงชาสวรรค SUNW HEEL - เมืองฮานอย - ระบําตุกตาหุนกระบอกน้าํ - ถนน 36 

สาย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางไป ทาเรือโหงไก ที่เชาตรูแบบนี้จะพลุกพลานไปดวยผูคน รถบัสเล็กใหญ 

ที่มาสงนักทองเที่ยวขึ้นเรือ เรือจะเปนเรือไมโบราณ มีหองน้ํา หองครัว และดาดฟา

ชมวิว เรือออกจากทามุงหนาไปชมถ้ํา เรือจะจอดใหลง และออกไปรอรับทานอีกทา

หนึ่งโดยไมวกกลับมาที่เดิม  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานลองเรืออาว ฮาลอง เบย เชิญทานสัมผัสความงดงามและความสมบูรณแบบของ

อาวฮาลอง จนทําใหไดรับการขึ้นทะเบียน เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคการยูเนส

โกเมื่อป พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ไดแตงแตมดวยเกาะหินปูน

รูปรางแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอนเรียงตัวกันอยางสวยงาม  ผานเกาะตางๆ ที่มี

รูปรางแปลกตา อาวฮาลองนั้นประกอบไปดวยเกาะเล็ก เกาะนอยจํานวนกวา 1,000 เกาะ 

จากนั้นนําทานชม ถ้ําสวรรค ภายในถ้ํางดงาม มีหินรูปทรงตางๆ ประดับไปดวยไฟ

หลากหลายสีสัน ทําใหมองเห็นเปนรูปทรงตางๆ กันไปตามจินตนาการ เชน มังกร 

หงส เตา เสือ นกกระเรียน คูรัก ฯลฯ และกลับไปขึ้นเรือตอ ลองเรือไปชมความงาม

ของเกาะนอยใหญที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยูพันกวาเกาะในอาว ซึ่งยูเนส

โกประกาศใหเปนมรดกโลกเมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลทของที่นี่เรือจะผานให

ทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ เกาะไกชน สัญลักษณของอาวฮาลอง 

 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ (เมนูซีฟูดสดๆ) 

 จากนั้น นําทุกทาน นั่งกระเชา QUEEN CABLE CAR ซึ่งเปนกระเชา 2 ชั้นที่บรรจุ

คนไดกวา 180 คน ขามทะเลที่ใหญที่สุดในโลก ชมทิวทัศนที่แสนสวยงามของอาวฮาลอง

เบย จากฮาลองเมืองเกา ไปสูฮาลองเมืองใหม จากนั้นใหทุกทานไดเปลี่ยนบรรยากาศการ

ชมทิวทัศนความสวยงามของอาวฮาลองเบยโดยการ นั่งชิงชาสวรรค SUN WHEEL ซึ่ง

เปนอีกหนึ่งประสบการณดีๆ ของการเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง จากนั้นนําทานชม

สิ้นคา OTOP รานเยื่อไผ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองฮานอย มีความหมายวา “เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน” 

ซึ่งหมายถึงแมน้ําแดงที่ไหลผานตัวเมืองฮานอย อันเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม 

ตั้งอยูทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป ระยะทางประมาณ 170 

กิโลเมตร (ใชเวลาราวๆ 4 ชั่วโมง) ระหวางทางนําทานแวะจุดพักรถที่รานสินคาคนพิการ 

และหยก   

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

นําทานเขาชมการแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณ

ของประเทศเวียดนามและมีแหงเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก

จากในน้ํา แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร ชีวิตประจําวันของชาวเวียดนาม 

และตํานานสถานที่สําคัญตางๆ ในกรุงฮานอย 

หลังจากนั้นนําทานสู ถนน 36 สาย ที่ขายสินคาหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก 

ของกิน ของใช อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเปากอปป

ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พักที่  MOON VIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE / CWD HOTEL *หรอืระดับเทียบเทา* 

วันที่สาม เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห – สุสานโฮจิมินห - ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางไป จัตุรัสบาดงิห ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคํา

ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตก

เปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป นําทานสู สุสานโฮจิมินห (ภายดานในที่บรรจุศพ

ของทานโฮจิมินห จะปดใหเขาชมทุกวันจันทรและศุกร) ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของ

ทานโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลงแกว (ถายรูปดานนอกเทาน้ัน) 

เที่ยง  บริการอาหารดวยเปนขนมปง BANH MI (ขนมปงสไตลเวียดนามบริการบนรถ) 

  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู ทาอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

12.15 น. นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ901 

14.05 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 

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

 

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้

กอนทาํการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจง

ใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 

 

อตัราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํ

กวา11ป) 

1 เดก็ 2 ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํ

กวา11ป) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา

ไมรวม

ตัว๋ 

24 – 26 สงิหาคม 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,588 

21 – 23 กนัยายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,588 

05 – 07 ตลุาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,588 

12 – 14 ตลุาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

19 - 21 ตลุาคม 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 



 

21 – 23 ตลุาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 7,588 

26 – 28 ตลุาคม 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

02 – 04 พฤศจกิายน 2561 9,999 9,999 9,999 2,500 6,999 

09 – 11 พฤศจกิายน 2561 10,999 10,999 10,999 2,500 7,999 

16 – 18 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

23 – 25 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 2,500 8,599 

07 – 09 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

14 – 16 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

21 – 23 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 2,500 8,999 

28 – 30 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป3,900 บาท** 

คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอทาน **สวนของหวัหนาทวัรแลวแตความพงึพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลกิ 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบรษิัทจะไม

คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ

บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทาน

เอง 

 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืมดัจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดชาํระคาตัว๋เครือ่งบนิเตม็ใบใหกบัสายการบนิเปนที่

เรยีบรอย ยกเวนคาภาษนี้าํมนัทีย่งัมไิดชาํระ คาทวัรสวนทีเ่หลอื กรณุาชาํระ 21 วนักอนการ

เดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 



 
อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 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 คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม

นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน *หัวหนาทัวรแลวแตความ

พอใจ* 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี

เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน

ทัวรนั้นๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ

อักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท

อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน

ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่

ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้



 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงิน

มัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 

15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหาก

ทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา

ที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้

บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ   อุบัติ เหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัรา



 
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค

ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได

ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบ

ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครือ่งบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่

สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ

นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

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

ขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

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

 

 


