ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน กาตารแอรเวย (QR)
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ พรอมลิม้ รสอาหารทะเลที่ฮาลองเบย
ชมการแสดงพื้นเมืองละครหุนกระบอกน้ํา คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรษุ ชาวเวียดนาม
ขอพรเจาแมกวนอิมวัดเจดียเสาเดียว ชอปปงฮาลองไนทบารซา และถนน 36 สาย
พิเศษ บุฟเฟตนานาชาติ SEN / ฟรี! พัด หมวก ถุงผา
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนอยไบ - ฮาลอง เบย - ชอปปงฮาลองไนทมารเก็ต
วันที่2 ลองเรือชมอาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค - กรุงฮานอย - ผลิตภัณฑสินคาจากเยื่อไผ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน ชอปปงยานถนน 36 สาย - ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา
วันที่3 จัตุรัสบาดิงห - สุสานโฮจิมินห - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)
วันแรก
11.30 น.
14.15 น.
16.05 น.

ค่ํา

พักที่

กรุงเทพ - ฮานอย - ฮาลอง - ตลาดฮาลองไนทมารเก็ต
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอรสายการบินกาตารแอรเวย
เหินฟาสู ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ QR 834
เดินทางถึง สนามบินทาอากาศยานนอยไบ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และ ศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ
จากนั้นนําทานเดินทางสู ฮาลอง เบย ดินแดนแหงมังกรหลับไหล มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคกรยูเนสโก ในป พ.ศ.
2537 ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30-4 ช.ม. อาวฮาลองตั้งอยูในจังหวัดกวางนิงห (Quang Ninh) ตั้งอยูทางเหนือของกรุง
ฮานอย เปนอาวแหงหนึ่งในพื้นที่ของอาวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกลชายแดนติดตอกับประเทศจีน มี
พื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝงยาว 120 กิโลเมตร ระหวางเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผานชนบทของ
เวียดนาม สองฝงสวนใหญจะเปนนาขาวสีสันสวยงามตางกันไปตามฤดูกาล
นําทุกทานแวะชม รานสมุนไพร ที่เต็มไปดวยสมุนไพรนานาชนิดของเวียดนาม ใหทานไดเลือกชม เลือกซื้อไดตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตาคาร
หลังอาหารค่ําอิสระใหทุกทานเลือกซื้อสินคาที่ ฮาลองไนทมารเก็ต มีสินคาพื้นเมืองเวียดนามและสินคาจากจีนใหทานได
เลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก เชน กระเปาผาไหม ไมหอมแกะสลัก เสื้อผา ผาพันคอ เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯ
CITY BAY / CROWN HALONG HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน
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วันที่สอง
เชา

เที่ยง

ค่ํา

ฮาลอง - ลองเรืออาวฮาลอง - ถ้ําสวรรค-ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ระบําหุนกระบอกน้ํา-ชอปปง
ถนน36สาย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางไปทาเรือโหงไก ที่เ ชาตรูแบบนี้จะพลุกพลานไปดวยผูคน รถบัสเล็กใหญ ที่มาสงนักทองเที่ย ว
เพื่อ ลองเรือชมอาวฮาลอง เรือจะเปนเรือไมโบราณ หัวเรือเปนมังกร มีหองน้ํา หองครัว และดาดฟาชมวิว เรือ
ออกจากทามุงหนาไปชมถ้ํา เรือจะจอดใหลง และออกไปรอรับทานอีกทาหนึ่งโดยไมวกกลับมาที่เดิม
นําทานชม ถ้ําสวรรค ภายในถ้ํางดงาม มีหินรูปทรงตางๆ ประดับไปดวยไฟหลากหลายสีสัน ทําใหมองเห็นเปน
รูปทรงตางๆ กัน ไปตามจิน ตนาการ เชน มังกร หงส เตา เสือ นกกระเรียน คูรัก ฯลฯ และกลับไปขึ้น เรือตอ
ลองเรือไปชมความงามของเกาะนอยใหญที่มีรูปทรงประหลาดกระจัดกระจายอยูพันกวาเกาะในอาว ซึ่งยูเนสโก
ประกาศใหเปนมรดกโลกเมื่อ 17 ธันวาคม 2537และไฮไลทของที่นี่เรือจะผานใหทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ เกาะ
ไกชน สัญลักษณของอาวฮาลอง
รับประทานอาหารบนเรือ พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูซีฟูด
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูกรุงฮานอย ใชเวลาประมาณ 3.30 ช.ม. ฮานอยเคยเปนเมืองหลวงเกาแกของเวียดนาม
ตั้งแตป พ.ศ. 1553 มีอายุ 1,000 ป ซึ่งเปนปที่จักรพรรดิลีไทโด ทรงสถาปนาพระราชวังทังลองขึ้น ณ ดินแดนแหง
นี้ ตลอดชวงเวลาหลายรอยปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงชื่อเมืองอีกหลายครั้ง ฮานอย แปลวา เมืองบนฝงโคงของ
แมน้ํา นับเปนเมืองหลวงที่มีขนาดเล็กที่มีความสวยงามมากตลอดสองฟากถนนเราสามารถเห็นตึกสไตลโคโลเนียล
อยูเรียงรายสองขางทาง
ระหวางทางนําทานแวะชม JELWERY อัญมณีตางๆ ที่สวยงามสไตลแบบเวียดนาม และ นําทานชมผลิตภัณฑ
สินคาจากเยื่อไผ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สามารถใชในชีวิตประจําวัน เชน หมอน ผาหม เสื้อผา ผาเช็ดมือ ผาเช็ดโตะ
แปรงสีฟน ยาสีฟน
เดินทางถึงกรุงฮานอย นําทานชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตํานานเลาขานวาในสมัยที่
เวียดนามทําสงครามสูรบกับจีน กษัตริยแหงเวียดนามไมเคยรบชนะจีนไดเลย ทําใหเกิดความทอแท เมื่อมาลองเรือที่
ทะเลสาบแหงนี้ไดมีปาฏิหารย เตาขนาดใหญมากไดคาบดาบวิเศษมาใหพระองค และเมื่อพระองคนําดาบไปตอสูกับจีน
ก็ไดชัยชนะกลับมาทําใหบานเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองคก็ไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้ จากนั้นนํา
ทานขามสะพานแสงอาทิตยขสูเกาะหยก ชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวยศาลเจาโบราณ และขางๆ
ศาลเจามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเตาสตาฟขนาดใหญ ซึ่งเปนเตาที่อาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้ จากนั้นอิสระใหทุกทาน
เดินชมสิ้นคาที่ถนน 36 สายไดตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
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พักที่

จากนั้นทานชมการแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนามและ
มีแหงเดี ยวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุน กระบอกจากในน้ํา แสดงเกี่ยวกับ เรื่ องราวในประวัติ ศาสตร
ชีวิตประจําวันของชาวเวียดนาม และตํานานสถานที่สําคัญตางๆ ในกรุงฮานอย
MOON VIEW / FRIST EDEN HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เชา

ฮานอย - สุสานโฮจิมินท-ทําเนียบประธานาธิบดี - บานพักลุงโฮ - วัดเจดียเสาเดียว - สนามบินสุวรรณภูมิ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางไป จัตุรัสบาดิงห ลานกวางที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพนจาก
ฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป นําทานเขาคารวะ สุสานโฮจิมินห
(ปดทุกวันจันทรและศุกร)ภายในบรรจุศพอาบน้ํายาของทานโฮจิมินหนอนสงบอยูในโลงแกว อาคารสุสานสรางดวย
หินออน หินแกรนิต และไมมีคาจากทั่วประเทศ ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของ Old Quarter สุสานนี้สรางขึ้นเมื่อป
ค.ศ. 1973 หลังจากโฮจิมินหเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1969
จากนั้นนําทานชม บานพักลุงโฮ ดานหลังทําเนียบมีบานไมหลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใชเปนที่อยูอาศัยมาตั้งแตป ค.ศ.
1958 จนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต ใตถุนบานเล็กๆ หลังนี้เปนสถานที่ประวัติศาสตร ที่โฮจิมินหใชเปนที่ประชุม
คณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสําคัญๆ วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม
ขางบนบานเปนหองหนังสือและหองนอนของโฮจิมินห ซึ่งอยูอยางสมถและเปนโสดมาตลอดชีวิต
จากนั้นนําทานชม วัดเจดียเสาเดียว เปนศาลาเกงจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูบนเสาตนเดียวปกอยูในสระบัว
ประดิษฐานรูปเจาแมกวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อยาง มีตํานานเลาวา“พระเจาหลีไทโต
ทรงพระสุบิ น เห็ น เจ า แมกวนอิ มประทับ นั่งอยูบ นใบบัว และสงเด็กชายในออมแขนใหพระองค ตอมาไมน าน
พระองคไดอภิเษกสมรสและไดใหกําเนิดทายาทเพศชายพระองคตามที่ทรงสุบินจึงไดโปรดใหสรางวัดนี้ข้ึนมาเพื่อ
แสดงความขอบคุณตอเจาแมกวนอิม”

เที่ยง

รับประทานอาหารในภัตตาคาร SEN บุฟเฟตอาหารเวียดนาม
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จากนั้ นนําทานเดิ นทางชม ทะเลสาบตะวั นตก ทะเลสาบที่ใหญที่สุดของเมืองฮานอย ใหทานไดเพลิดเพลิน กับ
บรรยากาศในยานเมืองเกาและเลือกซื้อของฝากตางๆ ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินทาอากาศยาน
นอยไบ
17.25 น.
เดินทางสูสนามบิน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR835
19.25 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.......พรอมความประทับใจ
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
1 เด็ก 2 ผูใหญ 1 เด็ก 2 ผูใหญ
ผูใหญ
อัตราคาบริการ ตอทาน
เด็กมีเตียง
เด็กไมมีเตียง
หองละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไมรวมตั๋ว
งดแถมกระเปา
(เด็กอายุต่ํา (เด็กอายุต่ํากวา
2-3 ทาน
กวา11ป)
11ป)
23-25 มิ.ย. 60
9,999
9,999
9,999
2,500
6,900
7-9 ก.ค. 60
10,999
10,999
10,999
2,500
6,900
21-23 ก.ค. 60
9,999
9,999
9,999
2,500
6,900
18-20 ส.ค. 60
9,999
9,999
9,999
2,500
6,900
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท**
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 500 บาท /ทริป/ตอทาน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจอง
ทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-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)
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก
รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 500บาท/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 5,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง(ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2748 6246-7
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 35 วันทําการ(ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
กรณีนักทองเที่ยวไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือ
วานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยว(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทาง
บริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยว (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็ นเอกสารการขอรับ เงิ นคืนที่ บริษัทอย างใดอยางหนึ่งเพื่ อทํ าเรื่องขอรั บเงิน คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํ านาจพร อม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วันทําการ คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วันทําการ คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วันทําการ ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีนักทองเที่ย วรว มเดิน ทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรั บราคาค าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ย นแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต างประเทศ คาตั๋ว เครื่องบิน คาภาษี
เชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
3.IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 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 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
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