
   ใบนัดและเตรียมตัวการเดินทางทองเที่ยว
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
สายการบินเวียดเจ็ท  

เวลานัดหมาย วัน เสาร ท่ี 6 กุมภาพันธ 2559 
เวลา 11.00 น.  

สถานที่นัดพบ  : สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 4 ณ เคาเตอร G 
 

 
สายการบินเจทสตาร (BL) 

เวลานัดหมาย วัน เสาร ท่ี 6 กุมภาพันธ 2559 
เวลา 12.30 น.  

สถานที่นัดพบ  : สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 4 ณ เคาเตอร G 

 
 

 
 

          
 

หัวหนาทัวร   : บัส 1 คุณแหมม โทรศัพท    :   089-2458450 

หัวหนาทัวร   : บัส 2 คุณฑูรย โทรศัพท    :   087-2298527 

หัวหนาทัวร   : บัส 3 คุณหญิง โทรศัพท    :   082-1234800 

หัวหนาทัวร   : บัส 4 คุณปุย โทรศัพท    :   085-9266506 

เจาหนาที่ประสานงาน   :  คุณหญิง โทรศัพท    :   082-1234800 

ฉุกเฉินไทย:  คุณมด โทรศัพท    :   081-7088712 / เบอรเวียดนาม 01204026388      



 
สิ่งที่ทานจะตองทราบกอนการเดินทางมีดังน้ี  : 

• อุณหภูมิ เดือน กุมภาพันธ  อากาศ จะเย็นคือ อุณหภูมิ ประมาณ 21-23  องศา   
(กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว,ผาคุมไปดวยคะ) 

• เวลา  เวลาในประเทศเวียดนามเทากับประเทศไทย 
• ภาษา           ภาษาอังกฤษ และ ภาษาทองถิ่น 
•  ไฟฟา  220 โวลล สามารถเสียบชารจอุปกรณมอืถอื หรือกลองถายรูปไดตามปกต ิ
• อาหาร  อาหารจืด (อาหารสวนใหญสไตสเวียดนามถาทานติดรสชาติแบบไทย ควรเตรียม 

   นํ้าพริกไปดวย)**หากทานมีปญหาเรื่องอาหารกรุณาแจงใหบริษัทฯทราบกอน 
   เดินทาง** 

• ระบบเงินตรา สกุลเงินเวียดนาม คือดอง อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท ตอ 450-600 ดอง     
                        (แลกเงินไดที่ธนาคารสนามบินเวียดนามหรือสนามบินอัตราแลกเปลี่ยนจะไดดีกวาไป 
                         แลกตามโรงแรมที่พัก) 
• กระเปาเดินทางควรเปนกระเปาที่พอเหมาะกับการเดินทาง และไมควรนําสิ่งของมีคาใสไวดานใน 

   กระเปา  
• การแตงกาย ควรแตงตัวแบบสบายๆ เพื่อสะดวกในการเดินเที่ยว รองเทาควรจะเปนรองเทาที่ใส 

   แลวกระชับเดินไดสะดวกสบายและสามารถกันลื่นไดดวย หมวก,แวนกันแดดไปดวย 
• โทรศัพทมือถือโทรศัพทมือถอืที่เวียดนามไมสามารถรับสัญญาณโทรศัพทได  หากทานที่ขอเปด 

บริการโทรตางประเทศไวจะเสียนาทีละ 78 บาท สาํหรับโทรออก **ควรซือ้ซิมโทร
ศัพทของเวียดนามใช โทรกลับนาทีละ 20 บาท**การใชโทรศัพท: จากเวียดนามโทร
เขากรุงเทพฯ  เบอรบาน กด 00  662 ตามดวยหมายเลขโทรศัพท    เบอรมือถือ กด 
006681 ตามดวยหมายเลขโทรศัพท 

***ทาง B.S.TOUR จัดเตรียม wifi บนรถใหคะ*** 
• ยาประจําตัว ควรนํายารักษาโรคติดตัวไปดวย 

• ตามธรรมเนียมทานอาจเตรียมเงินทิปใหแกพนักงานยกกระเปาในโรงแรมประมาณคนละ 10000 – 
 20,000 ดอง (ประมาณ 25-50 บาท) นอกจากน้ีไกดทองถิ่นและคนรถกจ็ะมคีวามยินดีที่ไดทิปเปน
 กําลังใจ 

ขอแนะนําพิเศษ การทองเที่ยวเปนกําไรชีวิต หากทานทําใจและปฏิบัติตามขอแนะนําพิเศษน้ี 
ทานจะเที่ยวอยางสบายใจ สบายกาย และมีความสุข วัฒนธรรมบางอยางอาจดูแปลกตาหรือตลก บางทีทาน
อาจตองทําตาม อยาหัวเราะตอหนาเขา โปรดคิดเสยีวา เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม บริการในรานอาหาร
และสถานที่ตางๆ อาจไมสุภาพออนนอม หรือบรกิารทุกอยางเหมือนเมืองไทย อาหารบางอยางทานอาจไม
ชอบ หรือรสชาติไมอรอย โปรดคิดเสียวาทานลองมาชิม อาหารที่แปลกและใหม  ชาวตางชาต ิอาจไมถือสาใน
การจับศีรษะ สัมผัสมือ หรือใชเทา และใหอภัยเขาดวย 

........................... 
 
 

บัส วันที่เดินทาง
ไป จํานวน สายการบิน เสนทางบิน เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง หัวหนาทัวร 

1 6 ก.พ.59 33 

สายการบิน 
เจทสตาร (BL) 

 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) –  
ฮานอย (นอยไบ) 

BL668 15.20 น. 17.10 น. 

แหมม089-2458450 

2 6 ก.พ.59 33 ฑูรย 087-2298527 

3 6 ก.พ.59 33 หญิง 082-1234800 

4 6 ก.พ.59 

14 มด 081-7088712 

19 สายการบิน 
เวียดเจ็ท VZ9902 13.50 น. 15.40 น. ปุย 085-9266506 

บัส วันที่เดินทาง
กลับ จํานวน สายการบิน เสนทางบิน เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง หัวหนาทัวร 

1-4 8 ก.พ.59 130 นกแอร ฮานอย(นอยไบ) – 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) DD3203 09.05 น. 10.55 น.  

 8 ก.พ.59 2 แอรเอเซีย ฮานอย(นอยไบ) – 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) FD643 09.10 น. 11.05 น.  



ผูโดยสารกรุณาเตรียมสัมภาระกอนเดินทางออกจากสนามบินทั้งไทยและเวียดนาม 
1. นําสัมภาระที่เปนของเหลวใสในกระเปาใบใหญเพ่ือ Load ขึ้นเคร่ือง 
2. ของเหลวที่อนุญาตใหถือขึ้นเคร่ือง ไดแก ยา, นมสําหรับเด็กทารก, ครีม หรืออ่ืนๆที่จําเปนระหวาง
การเดินทาง (ตองบรรจุถุงพลาสติก เตรียมไวใหเจาหนาที่ตรวจ) 

*** หมายเหตุ กรณีที่จําเปนตองนําของเหลวถือขึ้นเคร่ือง *** 
- กรุณานําของเหลวบรรจุใสถุงพลาสติกใสสามรถเปดปดถุงได ขนาด 20*20 เซนติเมตร 
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบของเจาหนาที ่
- ของเหลวแตละชนิดมีขนาดไมเกิน 100 มิลลิลิตร หรือ นอยกวา (น้ําหนักรวมไมเกิน 1 

ลิตร) 
- ถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลวสามารถถือขึ้นเคร่ืองได 1 ทานตอ 1 ใบเทานั้น 

3. กรุณาถอดเส้ือคลุม และอุปกรณอิเลคทรอนิค ทุกชนิด ใสถาดเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบความ
ปลอดภัยกอนขึ้นเคร่ือง  
4. ไมอนุญาตใหนําแบตเตอร่ีสํารองในรูปแบบ Power Bank ทุกชนิดใสในกระเปาที่นําไปเช็คอิน 
ผูโดยสารหรือลูกเรือสามารถนําแบตเตอร่ีสํารองไปกับอากาศยานโดยพกพาหรือใสในกระเปาถือขึ้น
อากาศยาน ไมจํากัดจํานวนช้ินได โดยตองมีคาความจุไฟฟาไมเกิน 100Wh หรือ 20,000mAh 
ผูโดยสารหรือลูกเรือ1คน สามารถนําแบตเตอร่ีสํารองไปกับอากาศยานโดยพกพาหรือใสในกระเปา
ถือขึ้น อากาศยาน ที่มีคาความจุไฟฟาระหวาง 100-160 Wh หรือ 20,000-32,000 mAhไดไมเกิน
คนละ2ช้ิน 
 ***ไมอนุญาตใหผูโดยสารหรือลูกเรือนําแบตเตอร่ีสํารองที่มีคาความจุไฟฟา มากกวา 160Wh หรือ 
32,000mAh ไปกับอากาศยานโดยพกพาหรือใสกระเปาถือขึ้นอากาศยาน*** 


