
 

 
 

 

รหสัโปรแกรม : 12192 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานดานงั – เมอืงดานงั –  น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – บาน่า 

ฮลิส ์– สวนสนุกแฟนตาซพีารค์  (-/L/D) 
08.00  พรอ้มกันที่สนามบนิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 แถว N สายการบนิ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ 

พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50  เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ เทีย่วบนิที ่VZ960 
12.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคน

เขา้เมือง เมืองดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสีข่องเวียดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทั ้งขนาดและ

ความส าคัญซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  
เทีย่ง บรกิารขนมปังฝร ัง่เศส สไตลเ์วยีดนาม BANHMI (1) 

กระเชา้ไฟฟ้าบาน่าฮลิส ์เนื่องจากในสวนของบาน่าฮลิสม์หีลากหลายโซน ดังนั้นนอกจากกระเชา้
ไฟฟ้าทีน่ าท่านมายังดา้นบนแลว้ยังมกีระเชา้อกี 2 สาย หากท่านใดทีช่ ืน่ชอบและอยากจะขึน้กระเชา้
ซ ้าอกี ก็สามารรถน่ังไดเ้ท่าทีท่่านพอใจ ทา่นสามารถเยีย่มชมบาน่าฮลิสแ์หง่นี้ไดโ้ดยรอบ ท่านจะได ้

สมัผัสกับลมหนาวระหวา่งทีก่ระเชา้เลือ่นไป และไดส้มัผัสกับการตกแตง่ในรปูแบบไสลฝ์ร่ังเศส 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

น าทา่นน่ังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บา

นา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบันทกึ
จากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที่ 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์

ฮลิลอ์ันเก่าแก่ของบานาฮลิลร์ีสอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่

อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่
การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาว

ฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่ัก ส ิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิ
เฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านั้น  

 



 
 

รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครือ่งเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยา่ง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 

 

 
  

เครือ่งเล่นทีก่ าลังเป็นทีย่อดฮติส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้ง
ของเครือ่งเล่นจะมเีนื้อเรือ่งทีแ่ตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย 
ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีีน่ั่งคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขีม่า้อยู่ และไล่



ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ทีใ่หค้วามสมจรงิแบบครบรส ทีน่ี่ถอืเป็นอกีทางเลอืกทีจ่ะท าให ้

ประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลีย่นไป 
 

 
  

เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป่ั้นป่วน ไปกับเครือ่งเลน่ ยกัษต์กตกึ เครือ่งเลน่ทีส่งูทีส่ดุใน
เครือ่งเลน่ทัง้หมด เครือ่งจะคอ่ยๆพาคณุขึน้ไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหวา่งทางก็ปลอ่ยใหช้มววิเพลนิๆบน

นั้น เมือ่ท่านนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดนั้นก็จะปล่อยท่านดิง่พสธุาสู่พืน้ดว้ยความแรงจากความสงูใน
สภาพไรก้ารควบคมุทีท่ าใหค้ณุแทบลมืหายใจ 

 



 
  

สนุกสดุมันสก์ับเครือ่งเล่นสดุคลาสสกิ รถบ ัม๊ ขับรถ..บั๊มกันใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบั๊มรถใสก่ัน 

ผูท้ี่หลงใหลเสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่
ดว้ยกันพลาดไมไ่ดก้ับเครือ่งเลน่นี้ 

 

 
  

เปลีย่นมาเล่นอะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวทิยาศาตรใ์หท้่านไดเ้ห็น

ววัิฒนาการของไดโนเสาร ์เหมาะส ารับเด็กๆ หรอืผูท้ีช่ ืน่ชอบไดโดนเสารใ์หท้า่นไดเ้ห็นการพัฒนาของ



ไดโนเสารอ์ย่างใกลช้ดิใบแบบที่ท่านไม่เคยพบเห็นทีไ่หนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนั้นก็พักใหห้าย

เหนื่อยทีโ่ซนเครือ่งดืม่และอาหาร กับมมุสดุชคิแสนน่ารักๆกันสกัหน่อย 
 

 
  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ ฮลิส ์อาหารแบบบุฟเฟ่ต ์(2) 

พกัที ่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานา่ฮลิส ์เป็นรสีอรท์หรูต ัง้อยูบ่นเขาบานา่ 
ฮลิส ์

 



 
 
วนัทีส่อง บาน่า ฮลิส ์– สะพานมือ – โรงเก็บไวน ์– สวนดอกไม้แห่งความรกั – เมืองดานงั – เมืองเว ้– 

พระราชวงัเว ้– ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสดุซึง่อยู่บนเขาบาน่า 

ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็น
อกีจุดทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพา
โนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 

 



 
 

 
 

 
 

น าทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ลีักษณะคลา้ยถ ้าทีถ่กูสรา้งขึน้มา ตัง้อยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์
โดยหอ้งแหง่นี้จะถกูจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน์ ภายในจะถูกจัด

ตกแตง่เป็นรปูแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์
 



 

ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดจ้ากทีแ่หง่ หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้
 

 
 

หลังจากนั้นน าท่านชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไม ้

สไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็น
สบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านได ้
เดนิทางถา่ยรปูพรอ้มกับสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

 



 
 

หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางลงสู่เมอืงดานังดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดมิ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเว ้
ตัง้อยูใ่จกลางของประเทศเวยีดนาม อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์ห
วยีน ซึง่ไดป้กครองต่อกันมาเพยีง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่ นก็เขา้มายดึ

ครองบังคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบัต ิตอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบ่ง
ประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้สื่อมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเวด้ ึงดูด

นักทอ่งเทีย่วเพราะมแีหลง่ประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่มแีบบฉบับ
ของตนเอง และยังมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแมน่ ้าหอมดว้ย 
ระหวา่งทางน าทา่นชมสิน้คา้ otop จากวสัดเุยือ้ไผ ่และรา้นไขมุ่ก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 



 
  

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดับสงูและ

นักการทตูตา่งประเทศ สถานทีจั่ดงานฉลองส าคัญๆ ตกแตง่อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่
ดว้ยน ้ามันคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลัง อทุยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 
หลังอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่น า้หอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าที่
อดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 

นักรอ้งชาวเวยีดนามที่จะ มาขับกล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรอืโดยประมาณ 45-60 
นาท)ี จากนัน้ 

พกัที ่ GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว*หรือระด ับ
เทยีบเทา่* 



วนัทีส่าม วดัเทยีนมู ่– ฮอยอนั – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – สะพานญีปุ่่ น – ศาลเจา้โบราณ – บา้นเลขที ่

101 – ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – เมอืงดานงั – วดัหลนิอ ึง๋ (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านสู ่วดัเทยีนมู่ ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ 

มรีปูป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่นี้ ภายในเจดยีม์พีระสงักัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์ ิม่เอบิกบัพระ
พทุธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 
 

 
 

เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแมน่ ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรอืง

มากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแมน่ ้าตืน้เขนิ เมอืงทา่จงึไปสรา้งขึน้ที่
เมืองดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตู

แกะสลักและหอ้งโปรง่ๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทนุท าโครงการบรูณะ เพือ่
ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์อง 
ระหว่างทางน าท่านชม หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลักหนิออ่น หนิหยก ทา่นสามารถซือ้งานแกะสลัก
เหลา่นี้เพือ่เอากลับไปเป็นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น อกีทัง้ยังมสีนิคา้แบนดเ์นม
อกีมากมาย 

 



 
 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็น

รปูทรงโคง้ มหีลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 

 
 
น าท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมอืงฮอยอัน สีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่ม
เขตชาวญีปุ่่ น กับชาวจนี บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของ

ผูค้นทีอ่พยพมาจากฟุกเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน น าท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก 
หนา้บา้นตดิถนนสายหนึ่ง หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะ
ของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นที่เก็บ

สนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยูอ่าศัย มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มตอ่สว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น 
รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ูจากนั้นอสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของที่
ระลึกก็จะตั ้งอยู่ในบา้นโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูส้กึว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมี

ลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสาน



กันอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และ

รา้นคา้ตา่งๆ 
 

 

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม 
ในการมาฮอยอันนั้น หรอืเมืองต่างๆ
ของเวยีดนามทา่นจะไดพ้บกับพซิซา่

เวยีดนาม ซึง่ดแูลว้อาจจะไมไดค้ลา้ย
กับพิชซ่าเท่าไหร่เมื่อดูจากหนา้ตา
ของมัน แต่หากพบเห็นรถขายพซิซา่ 

ห รือ ร า้ น ที่ ตั ้ ง อ ยู่ ข ้า ง ท า งด ้ว ย
รูปลักษณ์และรสชาติของมันแลว้ 
ตอ้งบอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาดจรงิ 

โดยตัวแป้งของพิซซ่าจะเป็นแผ่น
แป้งหนาๆที่น ามาป้ิงกับเตาถ่าน โรย
หนา้ดว้ยเครื่องต่างๆใส่ไข่ ไสก้รอก 

ผักโรย หรอืท่านที่ชอบชสีก็สามารถ
ใสล่งไปเพิม่ได ้

 
 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่าน ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า 

ในอดตีชว่งสงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นทีพั่กอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีห่มู่บา้นแหง่นี้คอื
ประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี้  
 



 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญอ่ันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและ 
ความส าคัญซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเด่น
สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัว
สง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทุก

ประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์
ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 



 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร...พเิศษ เมนูซฟู๊ีด และเมนูกุง้มงักร (8) 

พกัที ่ ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั – สะพานแหง่ความรกั – สะพานมงักร – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิ

สุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/-/-)  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 น าทา่นชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถ่กูประดับตกแตง่ดว้ยเสารปูหัวใจ และจากสะพานแห่ง

นี้ใหท้า่นไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
น าท่านชม สะพานมงักร อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่า
ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮัน เปิด

ใหบ้รกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมือง
ดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหมข่องเมอืงดานัง ซึง่มรีูปป้ันทีม่หีัวเป็นมังกรและ
หางเป็นปลา พน่น ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์ 

(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 



 
 
เดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยูร่มิแม่น ้าฮาน 

ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้ า ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมรมิ
แม่น ้าเป็นรปูป้ันหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืก
ซือ้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั 

ณ ตลาดฮานแห่งนี้มขีองฝากใหท้่านเลอืกซือ้มากมายไม่ว่า
จะเป็นขนม เสือ้ผา้ชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขี้ชะมด 
และที่เป็นของฝากที่ข ึ้นชื่อส าหรับการมาเวยีดนามคงหนีไม่พน้
กาแฟ ซึง่เป็นของฝากทีห่ากมาเวยีดนามแลว้ไม่ซือ้คงจะไมไดนั้้น

คอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee ,Legend Coffee 
 

13.15  เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ทแอร ์เที่ยวบนิที ่

VZ961 
14.55   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 

…………………………………………………………………………………… 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ** 

** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 



 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่
กวา่12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่
12ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

04 – 07 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

10 – 13 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999 

12 – 15 เมษายน 2562 18,999 18,999 18,999 4,500 15,999 

15 – 18 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 13,999 

17 – 20 เมษายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

20 – 23 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

29 เม.ย. – 02พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

08 – 11 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

11 – 14 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

22 – 25 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

25 – 28 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

29 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

30 พ.ค. – 2 ม.ิย. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

13 – 16 มถิุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

14 – 17 มถิุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

20 – 23 มถิุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

04 – 07 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

11 – 14 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

12 – 15 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

13 – 16 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

25 – 28 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

01 – 04 สงิหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

09 – 12 สงิหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999 

10 – 13 สงิหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999 

15 – 18 สงิหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

22 – 25 สงิหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

23 – 26 สงิหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 



05 – 08 กนัยายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

06 – 09 กนัยายน 2562 10,999 10,999 10,999 4,500 9,999 

12 – 15 กนัยายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

20 – 23 กนัยายน 2562 10,999 10,999 10,999 4,500 9,999 

26 – 29 กนัยายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

01 – 04 ตลุาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

02 – 05 ตลุาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

03 – 06 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

04 – 07 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

05 – 08 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

08 – 11 ตลุาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

13 – 16 ตลุาคม 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 13,999 

15 – 18 ตลุาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

16 – 19 ตลุาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

17 – 20 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

18 – 21 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

19 – 22 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

21 – 24 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

22 – 25 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

27 – 30 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดั
จ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ย

แลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดั

จ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้
คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการ

จ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 



3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใด
อย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน
ทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่
ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน

การช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการ
คนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิาร

ทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื
ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขที่หนังสอืเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย 



ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารอง

สามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มี
การจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ

คนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


