
  
 

 

 

 
 
 
 



วนัแรก กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภมู)ิ - ตา้หลี ่ 
08.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI AIRWAYS 

พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  
10.55 น. เหริฟ้าสู่ นครคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG612 

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

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋า
สมัภาระพรอ้มออกเดนิทาง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่ตา้หลีเ่ป็นเมอืงเก่าแก่ ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อ
ไห่ และเทือกเขาชังชา้น ซ ึง่มีภูเขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวันตกของเมือง เป็นเมืองเอกของ เขต
ปกครองตนเองชนชาตไิป๋ ตา้หลี่ มณฑลยูนนานทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน ตา้หลี่มี
ชือ่เสยีงในฐานะเป็นแหล่งผลติหนิอ่อนหลากหลายชนดิ ซ ึง่น าไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดับตกแต่ง

อาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทัศนข์องทะเลสาบและขนุเขาทีง่ดงาม  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Z-MAX HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงเกา่ตา้หลี ่– เจดยีส์ามองค(์ผา่นชม) – โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง - ชอ่งเขาเสอืกระโจน – 
วดัลามะชงจา้นหลนิ(วดัโปตาลานอ้ย) - เมอืงเกา่จงเตีย้น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่ที่สรา้งขึน้เมือ่กว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถงึแมไ้ดผ่้านกาลเวลามาชา้

นาน แต่เมืองโบราณแหง่นีก้็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่านจะเหน็ประตูเมอืงทัง้ดา้นใตแ้ละดา้น
เหนือที่มสีถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มบีา้นโบราณปลูกสรา้งไวอ้ย่างกระจัด
กระจาย มีถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึง่ซ ึง่ทุกวันนี้ไดก้ลายเป็นถนนย่านการคา้ที่
คกึคัก ตามสองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มพี่อคา้ชาวไป๋ที่แต่งชดุประจ าเผ่าขายสนิคา้พื้นเมือง

ต่างๆ เชน่ หนิอ่อนตา้หลี ่ผา้พืน้เมืองและเครือ่งเงนิ และอาหารทอ้งถืน่ต่างๆ ระหว่างทางท่านจะไดผ่้าน
ชม เจดยีส์ามองคแ์ห่งวดัฉงเซิน่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองตา้หลี่ ตั ้งตระหง่านเผชญิหนา้กับ
ทะเลสาป อยู่หา่งไปทางเหนอืของเมอืงเก่าตา้หลีป่ระมาณหนึง่กโิลเมตร โดยเจดยีท์ัง้สามก่อสรา้งดว้ย
อิฐ องค์ใหญ่ที่สุดและเป็นองค์ประธาน 16 ชั ้นอยู่ตรงกลาง มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 69.13 เมตร 

ประดษิฐานเมือ่สรา้งอาณาจักรตา้หลี่เมือ่ประมาณ 1,000 ปีทีผ่่านมา สว่นเจดยี์อกีสององค ์สรา้งในสมัย
ราชวงศซ์อ้ง  
น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงจงเตีย้น(แชงกร-ีลา่) ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลยูนนาน
ซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซ ีของเมอืงลีเ่จียง และอาณาจักรหย ีของเมอืงหนงิหลาง ซ ึง่อยู่หา่ง

จากนครคุนหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบ
และสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับทัศนยี์ภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่นี้จงึไดช้ือ่ว่า “ ดนิแดนแห่ง
ความฝัน ”ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกของแมน่ า้แยงซเีกยีง ซ ึง่เกดิจากแม่น ้าจนิซาเจยีง ทีไ่หลลงมา
จากชงิไหแ่ละทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้180 องศาไป

ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอื ไหลไปรวมกับแม่น ้าอกีสายหนึง่กลายเป็นแม่น ้าแยงซเีกยีง 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



จากนัน้น าท่านชม ชอ่งเขาเสอืกระโจน “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบช่วงแม่น ้าแยงซไีหลลง
มาจากจนิซาเจียง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน ้าไหลเชีย่วมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 
เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตชอ่งแคบนีม้คีวามแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรง
ขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน”ซึง่ทีต่รงนีท่้านจะไดช้มววิภูเขาหมิะมังกรหยกในดา้นที่

สงูทีส่ดุดว้ย  
หลังจากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่เขต เมอืงจงเตีย้น ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับทอ้งทุ่งกวา้งแห่ง
ทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทิเบต ที่อ ยู่บนความสูง 3,350 เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล เป็นจุดทีเจา้หนา้ที่จีนสันนฐิานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงการีล่า ที่กล่าวไวใ้น

หนังสอื “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย’’ THE LOST HORIZON   
น าท่านชม วดัชงจา้นหลงิ วัดลามะทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมพีระลามะจ าพรรษาอยู่มากกว่า 700 
รูป สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลาก่อสรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดิ
แหง่ราชวงศ์ชงิ วัดจา้นหลนิซือ่มรูีปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาที่นครลาซา แหง่ทเิบต แต่ขนาดมกีาร

ย่อสว่นลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่นีถ้อืว่าเป็นศูนย์กลางแห่ง
พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสูงทเิบตน่ันเอง ท่านจะไดส้มัผัสกับวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ีค่ ือ
เขตทเิบตนอ้ย 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิเทีย่วในเขต เมอืงเกา่จงเตีย้น ชมถนนคนเดนิ ลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย 

ชมบา้นเรือนก่อสรา้งแบบโบราณ เลือกซือ้ของที่ระลึกแบบทเิบต เช่น หมวกคาวบอย แสห้างจามรี 
เครือ่งประดับดนิเผา เครือ่งเงนิ และหนิสฟ้ีา เหลอืง แดงแบบทเิบต 

พกัที ่ TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ(รวมกระเชา้) – ลีเ่จยีง – สระมงักรด า - เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสูภู่เขาซือ่คาเพื่อโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขึน้ไปยัง หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ ในฤดูหนาว

เมื่อโดยสารกระเชา้ไปถงึยอดเขาสูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหมิะกวา้ง

ใหญ่สุดสายตาภายใตท้อ้งฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ในฤดูรอ้นจะมีดอกไมป่้าสีม่วง สชีมพูบาน
สะพรั่งไปท่ัวทุ่ง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน่ันน าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงลีเ่จยีง ลีเ่จยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาทางตอนเหนือ

ของตา้ลี่ ซ ึง่มีประวัตศิาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล ท าใหม้ีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจยีงเป็นทีต่ัง้ถ ิน่ฐานของชนเผ่าหน่าซ ีทีอ่พยพมาจาก
ทเิบต ซึง่มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซเีป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ่ 



น าท่านชม สระน า้มงักรด า อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซ ึง่เรียกว่า สวนยูว้ฉวน ตัง้อยู่ในตัวเมอืงลี่
เจียง ห่างจากตัวเมอืงเก่าลีเ่จยีงไปทางทศิเหนอืประมาณ 1 กโิลเมตร มีพืน้ทีป่ระมาณ 11,390 ตาราง
เมตร สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชงิ(แมนจู) สระน ้ามังกรด ามจุีดเด่นที่ความใสของน ้าที่ใส
ราวกับมรกต สะทอ้นภาพทวิทัศน์ของเทือกเขาหมิะมังกรหยกไดอ้ย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของ

เทอืกเขาหมิะมังกรหยกทีม่องจากบรเิวณสระมังกรด าเป็นหนึง่ในทวิทัศนท์ีง่ดงามทีส่ดุของจนี 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีป้ลาแซลมอล 

 ใหเ้วลาอสิระแก่ท่านไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ เมอืงเก่าแก่อายุกว่า 800 
ปี ซ ึง่ภายในเมอืงเก่านัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตลจ์ีนเก่าแก่ทีห่าชมไดย้าก และไดรั้บ
การอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีบางหลังเหมอืนโรงเตี๊ ยมโบราณทีเ่คยเหน็ตามหนังจนียอ้นยุค บา้นเรือนสว่นใหญ่
ถกูปรับเปลี่ยนใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย มสีนิคา้พืน้เมือง และอาหารสารพัดอย่างใหไ้ด ้

เดนิเลือกซือ้กันอย่างเพลดิเพลนิ ย่านเมืองเก่านี้มีชือ่เสยีงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จน
ไดร้ับการขนานนามว่า "เวนสิแหง่ตะวันออก" และยังเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 

พกัที ่ XIN TIAN LE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ ภเูขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้) – IMPRESSION LIJIANG(โชวจ์างอีโ้หมว) – อุทยานน า้
หยก – ฉู่ฉง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก ข ึน้สู่จุดชมววิบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 

เมตร และสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพื่อชมววิทวิทัศนแ์ละธรรมชาตบินจุดที่สวยงามที่สุด 
ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ท่านจะไดช้ืน่ชมและดืม่ด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิภูเขาหมิะ
มังกรหยกแหง่นีต้ัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลีเ่จียง มเีทอืกเขาทัง้หมด 13 ลูกโดยยอด
เขาทีสู่งที่สดุนัน้สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จงึมีหมิะปกคลุมตลอดปี ทวิเขาแหง่นีป้ระกอบ

ไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งหุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้น่าซ ีทวิเขาแห่งนี้เมื่อมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลื้อย สขีาวของหมิะทีป่กคลุมอยู่นัน้ดูราวกับหยกขาว ที่
ตัดกับสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า  
จากนัน้ท าท่านชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ซึง่ก ากับการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากับชาวจีน

ที่มีชือ่เสยีงกอ้งโลก ซึง่จาง อี้ โหมว ไดเ้นรมติเวทีการแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสูงกว่า 3,000 
เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมีภูเขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซ ึง่การแสดงไดน้ี้ใช ้

นักแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกว่า 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เล่น พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแต่งกายแบบ



สวยงาม ซึง่เนือ้หาของการแสดงเป็นการเล่าเรือ่งราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ 
ในเมอืงลีเ่จยีง ถอืว่าเป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิง่ 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านสู่ อุทยานน า้หยก เป็นสถานทีท่่องเที่ยวแห่งใหม่ในลีเ่จยีง เป็นหวัใจทางดา้นวัฒนธรรมของ
ชนเผ่านาซ ีโดยกลมกลนืกับธรรมชาตทิี่งดงามที่ประกอบดว้ยประตูสวรรค ์ซ ึง่มีรูปป้ันแกะสลักดว้ยไม ้ 
ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรทีไ่หลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมี
ชือ่ว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ที่สองชือ่มังกรเล่นน ้า ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซ ึง่เป็นที่

สักการะบูชาของคนในพื้นที่นัน้โดยมีอายุมากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่
เหมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดน้ าปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ้ท่านจะเห็นเหล่า
ปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีองว่ายอยู่ในสระน ้าของอุทยาน 

 



จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฉู่ฉง เป็นเมอืงเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมงิกับตา้หลี ่เป็นเขตปกครองตนเอง
ชนเผ่าอี๋ 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 าท่านเดนิทางสู ่นครคุนหมงิ เมอืงทีไ่ดถ้กูขนานนามว่า “เมอืงแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศ

เย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภูมเิฉลีย่ 15 -18 องศาเซลเซยีส 
คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั ้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศจนี มขีนาดใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” 

สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย  
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นาท่านแวะชม เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไดร้ับการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ 
แหล่งซอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพื้นเมอืง ขนม และลานเอนกประสงค์ทีช่าวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะ

มาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สรา้งขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน สว่นกลางของลานเอนกประสงค์สรา้งเป็นเจดีย์
แบบธเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้น
ใหเ้หน็ชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคุนหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แต่อยู่ร่วมกันไดอ้ย่างกลมกลนื 

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกันตามอัธยาศัย จากน่ันน าท่านสู ่รา้นหยก หยกเป็นอัญมณีทีม่คี่า มรีาคาสงู และ
ไดรั้บความนยิมมากในประเทศแถบเอเชยี เชือ่กันว่า หยกเป็นเครือ่งประดบัน าโชค ผูใ้ดทีค่รอบครองจะ
พบกับความโชคด ีมคีวามสขุ มคีวามเจรญิรุ่งเรือ่งอย่างน่าอัศจรรย ์ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้า
ค่าแก่คนทีท่่านรัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีเ้ห็ดไกด่ า 
พกัที ่ LONG WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก รา้นชา –วดัหยวนทง – รา้นผา้ไหม - คนุหมงิ – กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชมิชาที ่รา้นใบชา ใหท่้านไดล้องชมิ “ชาผู่เอ่อร์” ชาทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลยูนาน ชมการสาธติ
ขัน้ตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชาทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นใบชาเพือ่สขุภาพและความงาม 
จากนั้นน าท่านชม วดัหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทาง

พระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคุนหมงิ สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศถ์ังมอีายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี 
ซึง่ภายในวัด กลางลานจะมีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน ้าสมีรกต 
ศาลาแปดเหลีย่มหลังนีเ้ป็นศาลาทีอู่๋ซานกุย้สรา้งในสมัยราชวงศ์ชงิ ในศาลาประดษิฐาน “เจา้แม่กวนอมิ
พันกร” และเจา้แม่กวนอิมพม่า หรือเรียกว่า “เจา้แม่กวนอิมหยก” ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ 

ประดษิฐานพระพุทธรูป พระพุทธชนิราช(จ าลอง) ซ ึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน ให ้
อัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดแหง่นี ้
น าท่านชมผลติภัณฑท์ี ่รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้
ไหม เชน่ ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู 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 

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

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการ 
ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ * 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ
ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 



ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้
ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลูกทัวรทั์ง้ส ิน้ แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ั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 

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 กุมภาพนัธ ์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 

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 มถิุนายน 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 รา้นขายเสือ้

กนัหนาว, รา้นศลิปะรสัเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นว่า รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่

ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.      

 ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าวซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  



และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ !!!! 

 ค่าธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่วซีา่กรุ๊ปผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

ค่าใชจ่้ายในการท าวซีา่เดีย่ว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่
ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ 

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิ 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิาร

คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด
บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ 
การจองทีพ่ักฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซ ึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ า
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่น

การเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืค่าตั๋วหรอืขอคนืค่าทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ 

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซ่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เด ินทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น 
เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ 

และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาด

บรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการ
จ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคน

ละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 
การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


