
 
 
 
 
 
 



วนัแรก

 
08.00

11.10
12.55

ก  กรงุเท
แดง –

0 พรอ้ม
บรษัิท

0 นําทา่
5 เดนิท

เมอืงด
ดว้ยขุ
หอมก
 
นําทา่
ของจั
ทางภ
 

ทพฯ – สนาม
– จดุชมววิห

มกันท ีทา่อาก
ทฯคอยใหก้ารต

นเหนิฟ้าสู ่เมื
างถงึ ทา่อาก
ดาลัทเป็นเมอื

ขนุเขา แมกไม ้
กรุน่ดาลทัไดช้ื

านเดนิทางสู ่เม
ังหวัดบญิถว่น
าคตะวนัออกเ

มบนิสวุรรณภู
มูบ่า้นชาวปร

กาศยานสวุรร
ตอ้นรับและอํา

องดาลดั ประ
กาศยานเลยีง
งทแีสนโรแมน
น้านาพันธ ์แล

ชอืวา่เป็นแหลง่

มอืงมยุเนม่รีะ
น BINH THUA
เฉียงใตข้องปร

ภมู ิ– สนามบิ
ระมง (-/-/D

รณภูมชิัน 4 เ
านวยความสะด

ะเทศเวยีดนาม
งเคอืงLIEN 
นตกิ ซงึไดช้อื
ละทะเลสาบ ด
งทอ่งเทยีวทโี

ะยะทางประมา
AN ในภมูภิาค
ระเทศเวยีดนา

นเลยีงเคอืง 
D) 

เคาน์เตอรส์าย
ดวกในการเชค็

มโดยเทยีวบนิ 
KHUONG เมื

อวา่เป็น หบุเข
ดว้ยเนนิเขาเขี
รแมนตกิทสีดุ

าณ 150 กโิลเ
คใต ้ของประเท
าม ตงัอยูใ่กลก้ั

– เมอืงดาลดั

ยการบนิ THA
คอนิ 

VZ940 
มอืงดาลัดประ
ขาแหง่ความรัก
ยวขจสีลับซบั
ในเวยีดนาม มี

เมตร (ใชเ้วลา
ทศเวยีดนาม 

กบัฟานเทยีต เ

ด –เมอืงมยุเน

AIVIETJET 

เทศเวยีดนาม
ก สมัผัสบรรยา
บซอ้น ทะเลสา
มอีณุหภมูติลอ

าเดนิทางประม
เป็นเมอืงตาก
เมอืงหลกัของ

น ่– ลําธารนา

AIR (VZ)

ม หลังผ่านพธิกี
ากาศทแีสนโร
าบในสายหมอ

อดทังปี 15-25

มาณ 3 ชวัโมง
อากาศชายทะ
จังหวดั 

างฟ้า – ทะเล

)โดยมเีจา้หนา้

การตรวจคนเข
รแมนตกิ โอบ
อกบางๆและป่
5 องศา 

ง) ตังอยูช่ายฝั
ะเลในจังหวัดบิ

ลทราย

า้ทขีอง

 

 

ขา้เมอืง 
ลอ้มไป
าสนอัน

ฝังทะเล
บญิถว่น

 



นําท่านเดนิทางสู ่ลําธารนางฟ้า หรอืภาษาอักฤษเรยีกวา่FAIRY STREAM มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผหีรอืเสาหนินา
นอ้ยของเมอืงไทย แตแ่ปลกตรงทมีลํีาธารระหวา่งกลาง ใหท้า่นไดถ้อดรองเทา้เดนิลยุทรายทผีสมผสานกบันําในลําธารให ้
ความรูส้กึผอ่นคลาย และเพลดิเพลนิ ไดส้มัผัสบรรยากาศววิสวยๆของธรรมชาตสิองขา้งทาง 
 

 
 
จากนันนําท่านชม ทะเลทรายแดง ทเีกดิจากการรวมตัวของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู 

  
นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิทา่เรอืมุยเนบ่รเิวณจุดชมววิ ทกุท่านจะไดพ้บกบัเรอืกระดง้หรอืเรอืประมงของชาวเวยีดนามที
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะนับรอ้ยๆลําสดุลกูหลูกูตาใหท้า่นไดถ้า่ยถาพทสีวยงาม 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร(1)  
 
พกัท ี REACE RESORT / THAI HOA RESORT3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีอง  เมอืงมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมอืงดาลดั – นําตกดาตนัลา – รถรางชมววิโรลเลอรโ์คสเตอร ์– นงักระเชา้ชม

เมอืง – วดัตกัลมั– สวนดอกไฮเดรนเยยี– ซนัน ีฟารม์ – บนัไดลอยฟ้า – ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต (B/L/D) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 
 นําท่านเดนิทางสู่ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมอืนทะเลทราย ซาฮารา ใหท้่านไดอ้สิระกับการ

ถา่ยรูปหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม (รวมคา่รถจบิแลว้)นอกจากรถจบิแลว้ยังมบีรกิารกจิกรรมอนืๆซงึไมร่วมอยูใ่นรายการ
ทัวร ์อาท ิขบัรถเอทวีตีะลยุทะเลทราย สไลเดอรบ์อรด์ 

 



 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลดักลับทางเสน้ทางเดมิ หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่นําตกดาตนัลาDATANLA ซงึเป็นนําตก
ในเมอืงดาลัดทสีวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจไดห้ลายมุมภายในบรเิวณนําตก มรีา้นคา้กาแฟเล็ก ใหท้่านไดนั้ง
ชลิๆจบิกาแฟ พักผอ่นชมบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ  
 

 
 



และพเิศษสดุทกุทา่นจะได ้นงัรถรางโรลเลอรโ์คสเตอรR์OLLER COASTER ลงไปชมนําตก ผ่านหบุเขา และป่าไมเ่ขยีว
ขจ ีทา่นจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหมท่ไีมค่วรพลาด รถรางสามารถนังได ้1-2 ทา่น ตอ่คนั 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร (3) 
 

 
 

จากนันนําท่าน นงักระเชา้ไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลัทจากทสีงูขนึไปเพอืเขา้ชม วดัตกัลมั วัดพุทธในนกิายเซน แบบญปีุ่ น 
ตังอยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมสีงิกอ่สรา้งทสีวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ย
ดอกไมท้ผีลดิอกบานสะพรัง นับไดว้่าเป็นวหิารทนียิมและงดงามทสีุดในเมอืงดาลัดดา้นหลังของวัดยังม ีศาลาพระแกว้
มรกต องคจํ์าลองทมีาจากประเทศไทยมาประดษิฐาน ณ วดัแหง่น ี
 

 



 

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไฮเดรนเยยี เป็นสวนดอกไมท้มีดีอกไฮเดรนเยยีสสีันสวยสดใสเบง่บานสะพรังไปทัวสวน และ
เป็นอกีหนงึสัญญาลักษณ์ของเมอืงดาลัดทดีงึดูดนักท่องเทยีวทมีาเยอืนเมอืงแห่งนีใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพ
ความสวยงามนไีวเ้ป็นทรีะลกึอยา่งเต็มอมิ 
 

 
  

หลงัจากนันนําทา่นสู ่ซนัน ีฟารม์ เป็นฟารม์ดอกไม ้และคาเฟ่ สําหรับทา่นทชีนืชอบกาแฟ หรอืเครอืงดมืตา่งๆ ทฟีารม์แหง่
นก็ีจะมบีรกิารจําหน่ายแกท่า่น นอกจากสวนดอกไม ้และคาเฟ่แลว้ อกีหนงึจุดไฮไลทนั์นก็คอืบนัไดลอยฟ้า เป็นบันไดทยีนื
สงูขนึไปบนฟ้า เมอืท่านถ่ายรูปจะราวกับวา่ท่านกําลังจะเดนิขนึบนกอ้นเมฆเลยก็วา่ได ้และววิดา้นบนท่านก็จะไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศธรรมของเมอืงดาลดัทเีต็มไปดว้ยภเูขารายลอ้มทา่น อดัแน่นไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว  



 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร(4) 
 

หลังจากรับประทานอาหารนําทา่นเดนิเลน่ตลาดกลางคนื ไนท ์มารเ์ก็ต (NIGHT MARKET) เมอืงดาลัด ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้
พนืเมอืง ของทรีะลกึ และชมิอาหารพนืเมอืงตามอธัยาศยัสนิคา้ทเีป็นทนียิมอยา่งมากนันคอืเครอืงนุ่งหม่กนัหนาว ไหมพรมเป้นตน้ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วม 

ตวัเครอืงบนิ 

16 – 18 พฤศจกิายน 2562 9,999 2,500 6,999 

22 – 24 พฤศจกิายน 2562 9,999 2,500 6,999 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 13,999 3,000 10,999 

01 – 03 มกราคม 2563 7,999 2,500 5,999 

04 – 06 มกราคม 2563 9,999 2,500 6,999 

10 – 12 มกราคม 2563 9,999 2,500 6,999 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 12,999 2,500 9,999 

08 - 10 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 13,999 2,500 10,999 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 2,500 6,999 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 2,500 6,999 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 9,999 2,500 6,999 

07 – 09 มนีาคม 2563 8,999 2,500 5,999 

20 – 22 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

21 – 23 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 4,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมดเนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที

เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: เมอืมกืารอออกตวัเครอืงบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ 
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซี

ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ 

การสํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 
3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 



เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทกุชนิไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

 3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
 3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
 3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


