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วนัแรก กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภมู)ิ - ตา้หลี ่ 
08.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI AIRWAYS พบ

เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  
10.55 น. เหริฟ้าสู ่นครคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG612 

 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี  
14.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้ม

ออกเดนิทาง 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่ตา้หลีเ่ป็นเมอืงเกา่แก ่ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลุม่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ 

และเทอืกเขาชงัชา้น ซึง่มภีเูขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวันตกของเมอืง เป็นเมอืงเอกของ เขตปกครอง
ตนเองชนชาตไิป๋ ตา้หลี ่มณฑลยูนนานทางตอนใตข้องสาธารณรฐัประชาชนจนี ตา้หลีม่ชี ือ่เสยีงในฐานะ
เป็นแหลง่ผลติหนิออ่นหลากหลายชนดิ ซึง่น าไปใชใ้นการกอ่สรา้งและประดบัตกแตง่อาคาร รวมถงึ

ธรรมชาตแิละววิทวิทศันข์องทะเลสาบและขนุเขาทีง่ดงาม  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Z-MAX HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เมอืงเกา่ตา้หลี ่– เจดยีส์ามองค(์ผา่นชม) – โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง - ชอ่งเขาเสอืกระโจน – วดั
ลามะชงจา้นหลนิ(วดัโปตาลานอ้ย) - เมอืงเกา่จงเตีย้น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่ทีส่รา้งข ึน้เมือ่กวา่ 1,000 ปีกอ่น แตถ่งึแมไ้ดผ้่านกาลเวลามาชา้นาน 
แตเ่มอืงโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพคอ่นขา้งสมบูรณ์ ทา่นจะเห็นประตเูมอืงทัง้ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือทีม่ี

สถาปัตยกรรมสอดรับกนั ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกม่บีา้นโบราณปลกูสรา้งไวอ้ย่างกระจดักระจาย มี
ถนนสายเกา่แกท่ีต่ดัผ่านตวัเมอืงโบราณสายหนึง่ซ ึง่ทกุวันนี้ไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ทีค่กึคกั ตามสอง
ขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ มพี่อคา้ชาวไป๋ทีแ่ตง่ชดุประจ าเผ่าขายสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ เชน่ หนิ

อ่อนตา้หลี ่ผา้พืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ และอาหารทอ้งถืน่ตา่งๆ ระหว่างทางทา่นจะไดผ้า่นชม เจดยีส์าม
องคแ์หง่วดัฉงเซิน่ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แห่งเมอืงตา้หลี ่ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กบัทะเลสาป อยู่ห่างไปทาง

เหนือของเมอืงเกา่ตา้หลีป่ระมาณหนึง่กโิลเมตร โดยเจดยีท์ัง้สามกอ่สรา้งดว้ยอฐิ องคใ์หญ่ทีส่ดุและเป็น
องคป์ระธาน 16 ชัน้อยู่ตรงกลาง มรีูปทรงสีเ่หลีย่ม สงู 69.13 เมตร ประดษิฐานเมือ่สรา้งอาณาจักรตา้หลี่
เมือ่ประมาณ 1,000 ปีทีผ่่านมา สว่นเจดยีอ์กีสององค ์สรา้งในสมัยราชวงศซ์อ้ง  

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงจงเตีย้น(แชงกร-ีลา่) ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มี
พรมแดนตดิกบัอาณาเขตหนาซ ีของเมอืงลีเ่จยีง และอาณาจักรหย ีของเมอืงหนงิหลาง ซึง่อยูห่่างจากนคร

คนุหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม,้ ทุง่หญา้, ภเูขา, ทะเลสาบและสตัวน์านา
ชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกบัทศันียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า “ ดนิแดนแห่งความฝัน ”ระหว่าง
ทางแวะชม โคง้แรกของแมน่ า้แยงซเีกยีง ซ ึง่เกดิจากแม่น ้าจนิซาเจยีง ทีไ่หลลงมาจากชงิไห่และทเิบต 

ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้180 องศาไปทางทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกบัแมน่ ้าอกีสายหนึง่กลายเป็นแม่น ้าแยงซเีกยีง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นชม ชอ่งเขาเสอืกระโจน “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซไีหลลงมา

จากจนิซาเจยีง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตาม
ต านานเลา่ว่า ในอดตีชอ่งแคบนี้มคีวามแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็น

ทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน”ซึง่ทีต่รงนี้ทา่นจะไดช้มววิภเูขาหมิะมังกรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุดว้ย  
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขต เมอืงจงเตีย้น ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัทอ้งทุง่กวา้งแห่งทเิบต 
เห็นฝูงจามรแีทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทเิบต ทีอ่ยู่บนความสงู 3,350 เมตร จากระดบัน ้าทะเล เป็นจุด

ทเีจา้หนา้ทีจ่นีสนันฐิานว่า คอืเขตเมอืงสวรรค ์หรอื แชงการลีา่ ทีก่ลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย’’ 
THE LOST HORIZON   

น าทา่นชม วดัชงจา้นหลงิ วัดลามะทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 300 ปี และมพีระลามะจ าพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป 
สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิห่ง
ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มรีูปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทีน่ครลาซา แห่งทเิบต แตข่นาดมกีาร

ย่อสว่นลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่นี้ถอืว่าเป็นศนูยก์ลางแห่ง
พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงูทเิบตน่ันเอง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวฒันธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คอืเขต
ทเิบตนอ้ย 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ใหอ้สิระทา่นไดเ้ดนิเทีย่วในเขต เมอืงเกา่จงเตีย้น ชมถนนคนเดนิ ลดัเลาะเขา้ซอยเลก็ซอยนอ้ย 
ชมบา้นเรอืนกอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึแบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ี
เครือ่งประดบัดนิเผา เครือ่งเงนิ และหนิสฟ้ีา เหลอืง แดงแบบทเิบต 

พกัที ่ TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ(รวมกระเชา้) – ลีเ่จยีง – สระมงักรด า - เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสูภ่เูขาซือ่คาเพือ่โดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขึน้ไปยัง หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ ในฤดหูนาวเมือ่

โดยสารกระเชา้ไปถงึยอดเขาสงูกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ทา่นจะเห็นลานหมิะกวา้งใหญ่สดุ
สายตาภายใตท้อ้งฟ้าสคีราม งดงามดัง่ภาพวาด ในฤดรูอ้นจะมดีอกไมป่้าสมี่วง สชีมพูบานสะพรั่งไปทัว่ทุง่  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน่ันน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงลีเ่จยีง ลีเ่จยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ทา่มกลางขนุเขาทางตอนเหนือ
ของตา้ลี ่ซ ึง่มปีระวตัศิาสตรอ์ันเกา่แกย่าวนานกว่า 800 ปี บนความสงูประมาณ 2,400 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล ท าใหม้อีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถ ิน่ฐานของชนเผ่าหน่าซ ีทีอ่พยพมาจาก
ทเิบต ซึง่มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซเีป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ่ 

น าทา่นชม สระน า้มงักรด า อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรยีกวา่ สวนยูว้ฉวน ตัง้อยู่ในตวัเมอืงลีเ่จยีง 
ห่างจากตวัเมอืงเกา่ลีเ่จยีงไปทางทศิเหนือประมาณ 1 กโิลเมตร มพีืน้ทีป่ระมาณ 11,390 ตารางเมตร สรา้ง
ข ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศช์งิ(แมนจู) สระน ้ามังกรด ามจีุดเดน่ทีค่วามใสของน ้าทีใ่สราวกบัมรกต 

สะทอ้นภาพทวิทศันข์องเทอืกเขาหมิะมังกรหยกไดอ้ย่างชดัเจน วา่กนัว่าทวิทศันข์องเทอืกเขาหมิะมังกร
หยกทีม่องจากบรเิวณสระมังกรด าเป็นหนึง่ในทวิทศันท์ีง่ดงามทีส่ดุของจนี 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูสุกีป้ลาแซลมอล 

ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ เมอืงเกา่แกอ่ายุกว่า 800 ปี 
ซึง่ภายในเมอืงเกา่นัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเกา่แกท่ีห่าชมไดย้าก และไดร้ับการ
อนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีบางหลงัเหมอืนโรงเตี๊ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค บา้นเรอืนสว่นใหญ่ถกู

ปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย มสีนิคา้พืน้เมอืง และอาหารสารพัดอยา่งใหไ้ดเ้ดนิเลอืก
ซือ้กนัอยา่งเพลดิเพลนิ ย่านเมอืงเกา่นี้มชีือ่เสยีงจากคคูลองและสะพานทีม่อียู่มากมาย จนไดร้บัการขนาน
นามว่า "เวนสิแห่งตะวนัออก" และยังเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 

พกัที ่ XIN TIAN LE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ ภเูขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้) – IMPRESSION LIJIANG(โชวจ์างอีโ้หมว) – อทุยานน า้หยก 
– ฉู่ฉง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภเูขาหมิะมงักรหยก ข ึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาทีค่วามสงูกวา่ 3,356 เมตร 
และสงูกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพือ่ชมววิทวิทศันแ์ละธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีส่ดุ ตลอดสอง

ขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ทา่นจะไดช้ืน่ชมและดืม่ด า่กบัความหนาวเย็นของธรรมชาต ิภเูขาหมิะมงักรหยกแห่งนี้
ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง มเีทอืกเขาทัง้หมด 13 ลกูโดยยอดเขาทีส่งูทีส่ดุนัน้สงูถงึ 
5,596 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ทวิเขาแห่งนีป้ระกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มตา่งๆ 

ทัง้หุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุง่หญา้น่าซ ีทวิเขาแห่งนี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ย
มังกรก าลงัเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลมุอยู่นัน้ดรูาวกบัหยกขาว ทีต่ดักบัสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกร
ขาวบนฟากฟ้า  

จากนัน้ท าทา่นชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ซึง่ก ากบัการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากบัชาวจนีทีม่ี
ชือ่เสยีงกอ้งโลก ซึง่จาง อี ้โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสงูกว่า 3,000 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเล โดยมภีเูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลงัอันอลงัการ ซึง่การแสดงไดน้ี้ใชนั้กแสดงซึง่เป็น
ชาวบา้นกว่า 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เลน่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแตง่กายแบบสวยงาม ซึง่เนื้อหา
ของการแสดงเป็นการเลา่เรือ่งราว ใหไ้ดร้ับรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าตา่งๆ ในเมอืงลีเ่จยีง ถอืว่า

เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอยา่งยิง่ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทกุทา่นสู ่อทุยานน า้หยก เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ในลีเ่จยีง เป็นหัวใจทางดา้นวัฒนธรรมของชน
เผ่านาซ ีโดยกลมกลนืกบัธรรมชาตทิีง่ดงามทีป่ระกอบดว้ยประตสูวรรค ์ซึง่มรีูปปัน้แกะสลกัดว้ยไม ้ ขา้งขวา

เป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรทีไ่หลไปตามไหลเ่ขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่ว่ามังกร
ออกถ ้า ชัน้ทีส่องชือ่มังกรเลน่น ้า ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นทีส่กัการะบูชาของ
คนในพืน้ทีนั่น้โดยมอีายุมากกว่า 500 ปี และแหลง่น ้าภายในอุทยานยังมอีุณหภมูทิีเ่หมาะแกก่ารเลีย้ง

ปลาแซลมอน ทางอุทยานจงึไดน้ าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ทา่นจะเห็นเหลา่ปลาแซลมอนทัง้สดี าและสี

ทองว่ายอยู่ในสระน ้าของอุทยาน 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉู่ฉง เป็นเมอืงเล็กๆ อยู่ระหวา่งคนุหมงิกบัตา้หลี ่เป็นเขตปกครองตนเองชน
เผ่าอี ๋ซึง่เป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าของจนี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ ฉู่ฉง – คนุหมงิ – รา้นบวัหมิะ – เมอืงโบราณกวนตู ้– รา้นหยก  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่นครคนุหมงิ เมอืงทีไ่ดถ้กูขนานนามว่า “เมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศเย็น

สบายตลอดปี ฤดหูนาวไมห่นาวจัด และฤดรูอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภมูเิฉลีย่ 15 -18 องศาเซลเซยีส คนุหมงิ
เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจนี มี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “บัวหมิะ” 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นาทา่นแวะชม เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหลง่การคา้ แหลง่

ซอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมาเดนิเลน่ 
พักผ่อนหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งข ึน้มาเพือ่เป็นการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้
รา้นขายแบบจนีใน สมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลงัของ

เมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาว
จนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่่วมกนัไดอ้ย่างกลมกลนื 
ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอัธยาศยั จากน่ันน าทา่นสู ่รา้นหยก หยกเป็นอัญมณีทีม่คีา่ มรีาคาสงู และไดร้ับ

ความนยิมมากในประเทศแถบเอเชยี เชือ่กนัว่า หยกเป็นเครือ่งประดบัน าโชค ผูใ้ดทีค่รอบครองจะพบกบั
ความโชคด ีมคีวามสขุ มคีวามเจรญิรุ่งเรือ่งอย่างน่าอัศจรรย ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แกค่น

ทีท่า่นรัก 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูสุกีเ้ห็ดไกด่ า 
พกัที ่ LONG WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก รา้นชา –วดัหยวนทง – รา้นผา้ไหม - คนุหมงิ – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นชมิชาที ่รา้นใบชา ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผู่เอ่อร”์ ชาทีม่ชีือ่เสยีงของมณฑลยูนาน ชมการสาธติ
ขัน้ตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชาทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นใบชาเพือ่สขุภาพและความงาม 

จากนัน้น าทา่นชม วดัหยวนทง วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคนุหมงิ สรา้งมาตัง้แตส่มัยราชวงศถ์งัมอีายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี 
ซึง่ภายในวัด กลางลานจะมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระน ้าสมีรกต ศาลา
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แปดเหลีย่มหลงันี้เป็นศาลาทีอู่๋ซานกุย้สรา้งในสมัยราชวงศช์งิ ในศาลาประดษิฐาน “เจา้แม่กวนอมิพันกร” 
และเจา้แม่กวนอมิพมา่ หรอืเรยีกว่า “เจา้แม่กวนอมิหยก” ดา้นหลงัวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดษิฐาน

พระพุทธรปู พระพุทธชนิราช(จ าลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน ใหอ้ัญเชญิไป
ประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดแห่งนี ้
น าทา่นชมผลติภณัฑท์ี ่รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม 

เชน่ ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้  
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูอาหารกวางตุง้ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย 

15.20 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG613 
(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี    

16.35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 

 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่น

ใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 

ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 
ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

09 – 14 พฤศจกิายน 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 
16.35) 

24,999 4,500 15,900 

16 – 21 พฤศจกิายน 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 

16.35) 

24,999 4,500 15,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 

16.35) 

25,999 6,000 17,900 
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05 – 10 ธนัวาคม 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 

16.35) 

27,999 6,000 17,900 

14 – 19 ธนัวาคม 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 

16.35) 

24,999 4,500 15,900 

21 – 26 ธนัวาคม 2561 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 

16.35) 

25,999 4,500 15,900 

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2562 

TG612 (09.05 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 
16.35) 

29,999 7,000 18,900 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562 

TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 
16.35) 

29,999 7,000 18,900 

เปิดกรุป๊ใหม 
19 – 24 มกราคม 2562 

TG612 (10.55 - 14.05) 
TG613 (15.20 – 

16.35) 
21,999 4,500 15,900 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 
16.35) 

23,999 4,500 15,900 

เปิดกรุป๊ใหม 
23 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 

TG612 (10.55 - 14.05) 
TG613 (15.20 – 

16.35) 

21,999 4,500 15,900 

01 – 06 มนีาคม 2562 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 

16.35) 

23,999 4,500 15,900 

07 – 12 มนีาคม 2562 

TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 
16.35) 

23,999 4,500 15,900 

14 – 19 มนีาคม 2562 

TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 
16.35) 

23,999 4,500 15,900 

21 – 26 มนีาคม 2562 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 
16.35) 

23,999 4,500 15,900 

28 ม.ีค. - 02 เม.ย.62 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 
16.35) 

23,999 4,500 15,900 

04 – 09 เมษายน 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 

16.30) 

24,999 4,500 15,900 

11 – 16 เมษายน 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 

16.30) 

35,999 7,000 18,900 

12 – 17 เมษายน 2562 

TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 
16.30) 

35,999 7,000 18,900 
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13 – 18 เมษายน 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 

16.30) 

33,999 7,000 18,900 

25 – 30 เมษายน 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 

16.30) 

23,999 4,500 15,900 

01 – 06 พฤษภาคม 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 

16.30) 

25,999 5,500 16,900 

13 – 18 มถินุายน 2562  

TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 
16.30) 

22,999 4,500 15,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์ 

ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นขายเสือ้กนั
หนาว, รา้นศลิปะรสัเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้

ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 30 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !!!! 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่วซีา่กรุป๊ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท** 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 
     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆให ้
ถอืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
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3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ 
การจองทีพ่ักฯลฯ 
2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการนัตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซ ึง่เมือ่จองและจา่ยมัดจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่น
การเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทวัรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

ตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ช ิน้ และรวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีาร

จ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   
 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ และรูปถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

พาสปอรต์ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 
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