
 

 

  
 

 

 

 
 
 
 



 

 

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

พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  
10.55 น. เหริฟ้าสู ่นครคุนหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG612 
 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี  
14.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคุินหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋า
สัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่ตา้หลีเ่ป็นเมืองเกา่แก ่ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลุม่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อ

ไห ่และเทอืกเขาชังชา้น ซึง่มีภูเขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวันตกของเมือง เป็นเมืองเอกของ เขต
ปกครองตนเองชนชาตไิป๋ ตา้หลี่ มณฑลยูนนานทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน ตา้หลี่มี
ชือ่เสยีงในฐานะเป็นแหลง่ผลติหนิอ่อนหลากหลายชนดิ ซึง่นําไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดับตกแต่ง
อาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทัศน์ของทะเลสาบและขนุเขาทีง่ดงาม  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Z-MAX HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง เมอืงเกา่ตา้หลี ่– เจดยีส์ามองค(์ผา่นชม) – โคง้แรกแมน่ํา้แยงซเีกยีง - ช่องเขาเสอืกระโจน – 

วดัลามะชงจา้นหลนิ(วดัโปตาลานอ้ย) - เมอืงเกา่จงเตีย้น 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่ทีส่รา้งขึน้เมื่อกว่า 1,000 ปีกอ่น แตถ่งึแมไ้ดผ้่านกาลเวลามาชา้
นาน แตเ่มืองโบราณแหง่น้ีก็ยังคงอยูใ่นสภาพคอ่นขา้งสมบูรณ์ ทา่นจะเห็นประตเูมืองทัง้ดา้นใตแ้ละดา้น
เหนือทีม่ีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกม่ีบา้นโบราณปลูกสรา้งไวอ้ย่างกระจัด
กระจาย มีถนนสายเกา่แกท่ีตั่ดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึง่ทุกวันน้ีไดก้ลายเป็นถนนย่านการคา้ที่
คกึคัก ตามสองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ มีพ่อคา้ชาวไป๋ทีแ่ตง่ชดุประจําเผ่าขายสนิคา้พื้นเมือง
ตา่งๆ เชน่ หนิอ่อนตา้หลี ่ผา้พื้นเมืองและเครือ่งเงนิ และอาหารทอ้งถืน่ตา่งๆ ระหว่างทางทา่นจะไดผ้่าน
ชม เจดยีส์ามองคแ์ห่งวดัฉงเซิ่น ซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองตา้หลี่ ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับ
ทะเลสาป อยูห่า่งไปทางเหนือของเมืองเกา่ตา้หลีป่ระมาณหนึง่กโิลเมตร โดยเจดยีท์ัง้สามกอ่สรา้งดว้ย
อิฐ องค์ใหญ่ที่สุดและเป็นองค์ประธาน 16 ชั ้นอยู่ตรงกลาง มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 69.13 เมตร 
ประดษิฐานเมื่อสรา้งอาณาจักรตา้หลีเ่มื่อประมาณ 1,000 ปีทีผ่่านมา สว่นเจดยีอ์ีกสององค ์สรา้งในสมัย
ราชวงศซ์อ้ง  
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงจงเตีย้น(แชงกร-ีลา่) ซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน
ซึง่มีพรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซ ีของเมืองลีเ่จียง และอาณาจักรหย ีของเมืองหนงิหลาง ซึง่อยูห่า่ง
จากนครคนุหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม ,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบ

และสัตว์นานาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่น้ีจงึไดช้ือ่ว่า “ ดนิแดนแห่ง
ความฝัน ”ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกของแมนํ่า้แยงซเีกยีง ซึง่เกดิจากแม่น้ําจนิซาเจียง ทีไ่หลลงมา
จากชงิไหแ่ละทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไหห่ลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้180 องศาไป
ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแม่น้ําอีกสายหนึง่กลายเป็นแม่น้ําแยงซเีกยีง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

จากนัน้นําทา่นชม ช่องเขาเสอืกระโจน “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น้ําแยงซไีหลลง
มาจากจนิซาเจียง (แม่น้ําทรายทอง) เป็นชอ่งแคบที่มีน้ําไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 
เมตร ตามตํานานเลา่ว่า ในอดตีชอ่งแคบน้ีมีความแคบมาก จนทําใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรง
ขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน”ซึง่ทีต่รงน้ีทา่นจะไดช้มววิภเูขาหมิะมังกรหยกในดา้นที่
สงูทีส่ดุดว้ย  
หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขต เมอืงจงเตีย้น ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับทอ้งทุ่งกวา้งแห่ง
ทเิบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทิเบต ที่อยู่บนความสูง 3,350 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล เป็นจุดทีเจา้หนา้ที่จีนสันนิฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงการีล่า ที่กล่าวไวใ้น
หนังสอื “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย’’ THE LOST HORIZON   

นําทา่นชม วดัชงจา้นหลงิ วัดลามะทีม่ีอายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี และมีพระลามะจําพรรษาอยูม่ากกว่า 700 
รปู สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดิ
แหง่ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มีรปูแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทีน่ครลาซา แหง่ทเิบต แตข่นาดมีการ
ยอ่สว่นลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่น้ีถอืว่าเป็นศนูยก์ลางแหง่
พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงูทเิบตน่ันเอง ทา่นจะไดสั้มผัสกับวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คือ

เขตทเิบตนอ้ย 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ใหอ้สิระทา่นไดเ้ดนิเทีย่วในเขต เมอืงเกา่จงเตีย้น ชมถนนคนเดนิ ลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย 
ชมบา้นเรอืนกอ่สรา้งแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลกึแบบทเิบต เช่น หมวกคาวบอย แสห้างจามร ี
เครือ่งประดับดนิเผา เครือ่งเงนิ และหนิสฟ้ีา เหลอืง แดงแบบทเิบต 

พกัที ่ TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 
วนัทีส่าม หุบเขาพระจนัทรส์นํีา้เงนิ(รวมกระเชา้) – ลีเ่จยีง – สระมงักรดํา - เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสูภ่เูขาซือ่คาเพื่อโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขึน้ไปยัง หุบเขาพระจนัทรส์นํีา้เงนิ ในฤดหูนาว

เมื่อโดยสารกระเชา้ไปถงึยอดเขาสงูกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 4,500 เมตร ทา่นจะเห็นลานหมิะกวา้ง

ใหญส่ดุสายตาภายใตท้อ้งฟ้าสีคราม งดงามด่ังภาพวาด ในฤดูรอ้นจะมีดอกไมป่้าสีม่วง สีชมพูบาน
สะพรั่งไปทั่วทุง่  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน่ันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงลีเ่จยีง ลีเ่จียงเป็นเมืองเล็กๆ ทีตั่ง้อยูท่า่มกลางขนุเขาทางตอนเหนือ
ของตา้ลี่ ซึง่มีประวัตศิาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล ทําใหม้ีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จียงเป็นทีตั่ง้ถิน่ฐานของชนเผ่าหน่าซ ีทีอ่พยพมาจาก
ทเิบต ซึง่มีความน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซเีป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ ่



 

 

นําทา่นชม สระนํา้มงักรดํา อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึง่เรยีกว่า สวนยูว้ฉวน ตัง้อยู่ในตัวเมืองลี่
เจียง หา่งจากตัวเมืองเกา่ลีเ่จียงไปทางทศิเหนือประมาณ 1 กโิลเมตร มีพื้นทีป่ระมาณ 11,390 ตาราง
เมตร สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศช์งิ(แมนจู) สระน้ํามังกรดํามีจุดเด่นที่ความใสของน้ําที่ใส
ราวกับมรกต สะทอ้นภาพทวิทัศน์ของเทือกเขาหมิะมังกรหยกไดอ้ย่างชัดเจน ว่ากันว่าทวิทัศน์ของ
เทอืกเขาหมิะมังกรหยกทีม่องจากบรเิวณสระมังกรดําเป็นหนึง่ในทวิทัศน์ทีง่ดงามทีส่ดุของจีน 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุก ีป้ลาแซลมอล 
 ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง หรอื เมืองโบราณตา้เอี้ยนเจิน้ เมืองเกา่แกอ่ายกุว่า 800 

ปี ซึง่ภายในเมืองเกา่นัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์ีนเกา่แกท่ีห่าชมไดย้าก และไดรั้บ
การอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีบางหลังเหมือนโรงเตี๊ ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจีนยอ้นยคุ บา้นเรอืนสว่นใหญ่
ถกูปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย มีสนิคา้พื้นเมือง และอาหารสารพัดอย่างใหไ้ด ้
เดนิเลอืกซือ้กันอยา่งเพลดิเพลนิ ยา่นเมืองเกา่น้ีมีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จน
ไดร้ับการขนานนามว่า "เวนสิแหง่ตะวันออก" และยังเป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 

พกัที ่ XIN TIAN LE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่ ี ่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้) – IMPRESSION LIJIANG(โชวจ์างอีโ้หมว) – อุทยานนํา้

หยก – ฉู่ฉง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก ขึน้สู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 
เมตร และสงูกว่าระดับน้ําทะเลถงึ 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดที่สวยงามที่สุด 
ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ทา่นจะไดช้ืน่ชมและดืม่ดํา่กับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิภูเขาหมิะ
มังกรหยกแหง่น้ีตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกา่ลีเ่จียง มีเทือกเขาทัง้หมด 13 ลูกโดยยอด
เขาทีส่งูทีส่ดุนัน้สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จงึมีหมิะปกคลมุตลอดปี ทวิเขาแห่งน้ีประกอบ
ไปดว้ยสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ทัง้หุบหว้ย ธารน้ํา แนวผา และทุ่งหญา้น่าซี ทวิเขาแห่งน้ีเมื่อมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรกําลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลมุอยูนั่น้ดูราวกับหยกขาว ที่
ตัดกับสน้ํีาเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า  
จากนัน้ทําทา่นชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ซึง่กํากับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผูก้ํากับชาวจีน
ทีม่ีชือ่เสยีงกอ้งโลก ซึง่จาง อี้ โหมว ไดเ้นรมิตเวทีการแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสูงกว่า 3,000 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีภูเขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงไดน้ี้ใช ้
นักแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกว่า 600 ชวีติ มาโชว์รอ้ง เตน้ เลน่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแต่งกายแบบ



 

 

สวยงาม ซึง่เน้ือหาของการแสดงเป็นการเลา่เรือ่งราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่ของชนเผ่าตา่งๆ 
ในเมืองลีเ่จียง ถอืว่าเป็นการแสดงโชว์กลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญต่ระการตาเป็นอยา่งยิง่ 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทกุทา่นสู ่อุทยานนํา้หยก เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม่ในลีเ่จียง เป็นหัวใจทางดา้นวัฒนธรรมของ
ชนเผ่านาซ ีโดยกลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงามทีป่ระกอบดว้ยประตูสวรรค์ ซึง่มีรูปปั้นแกะสลักดว้ยไม ้ 
ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน้ําตกมังกรทีไ่หลไปตามไหลเ่ขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมี
ชือ่ว่ามังกรออกถ้ํา ชัน้ทีส่องชือ่มังกรเลน่น้ํา ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมีตน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นที่
สักการะบูชาของคนในพื้นทีนั่น้โดยมีอายมุากกว่า 500 ปี และแหล่งน้ําภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่
เหมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดนํ้าปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ้ท่านจะเห็นเหล่า
ปลาแซลมอนทัง้สดํีาและสทีองว่ายอยูใ่นสระน้ําของอุทยาน 

 



 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉู่ฉง เป็นเมืองเล็กๆ อยูร่ะหว่างคนุหมงิกับตา้หลี ่เป็นเขตปกครองตนเอง
ชนเผ่าอี๋ ซึง่เป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าของจีน  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ ฉู่ฉง – คุนหมงิ – รา้นบวัหมิะ – เมอืงโบราณกวนตู ้– รา้นหยก  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่นครคุนหมงิ เมืองทีไ่ดถ้กูขนานนามว่า “เมืองแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ เพราะมีสภาพอากาศ
เย็นสบายตลอดปี ฤดหูนาวไม่หนาวจัด และฤดรูอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส 

คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศจีน มีขนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกัดตอ่ย  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นาทา่นแวะชม เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไดร้ับการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ 
แหลง่ซอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจีนในคณุหมงิทกุเพศทุกวัยจะ
มาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สรา้งขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงค์สรา้งเป็นเจดีย์
แบบธเิบต และดา้นหลังของเมืองโบราณ เป็นทีตั่ง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้น
ใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจีนในคนุหมงิทีม่ีหลากหลายชาตพัินธ ์แตอ่ยูร่ว่มกันไดอ้ยา่งกลมกลนื 
ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกันตามอัธยาศัย จากน่ันนําทา่นสู ่รา้นหยก หยกเป็นอัญมณีทีม่ีคา่ มีราคาสงู และ
ไดรั้บความนยิมมากในประเทศแถบเอเชยี เชือ่กันวา่ หยกเป็นเครือ่งประดับนําโชค ผูใ้ดทีค่รอบครองจะ
พบกบัความโชคด ีมีความสขุ มีความเจรญิรุง่เรือ่งอยา่งน่าอัศจรรย ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล้ํา
คา่แกค่นทีท่า่นรกั 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุก ีเ้ห็ดไกดํ่า 
พกัที ่ LONG WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก รา้นชา –วดัหยวนทง – รา้นผา้ไหม - คุนหมงิ – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นชมิชาที ่รา้นใบชา ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผู่เอ่อร”์ ชาทีม่ีชือ่เสยีงของมณฑลยนูาน ชมการสาธติ
ขัน้ตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชาทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นใบชาเพื่อสขุภาพและความงาม 
จากนัน้นําท่านชม วดัหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิ สรา้งมาตัง้แตส่มัยราชวงศถั์งมีอายยุาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี 

ซึง่ภายในวัด กลางลานจะมีสระน้ําขนาดใหญ ่มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน้ําสีมรกต 
ศาลาแปดเหลีย่มหลังน้ีเป็นศาลาทีอู่ซ๋านกุย้สรา้งในสมัยราชวงศช์งิ ในศาลาประดษิฐาน “เจา้แม่กวนอมิ
พันกร” และเจา้แม่กวนอิมพม่า หรือเรียกว่า “เจา้แม่กวนอิมหยก” ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ 
ประดษิฐานพระพุทธรปู พระพุทธชนิราช(จําลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน ให ้

อัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีวั่ดแหง่น้ี 
นําทา่นชมผลติภัณฑท์ี ่รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจีน  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าจากผา้
ไหม เชน่ ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู อาหารกวางตุง้ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตคุินหมงิ ฉานชุย 

15.20 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG613 

(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี    

16.35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

************************************ 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการ 

ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 
 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ

คํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 



 

 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้
ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไมม่ีการบังคับลกูทัวรทั์ง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 
ผูใ้หญ่ 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 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
23,999 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 มถินุายน 2562  
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 16.30) 
22,999 4,500 15,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์  
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นขายเสือ้

กนัหนาว, รา้นศลิปะรสัเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่

ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 30 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ !!!! 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เดีย่วเขา้ประเทศจีน **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่วีซา่กรุป๊ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการทําวีซา่เดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 



 

 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อสํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงินค่าบร ิการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชาํระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่
ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิ 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุด

บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ 
การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ต๋ัวเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมื่อจองและจ่ายมัดจํา
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืคา่มัดจําใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หากมีการยกิเลกิหรอืขอเลือ่น
การเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรือ่งขอคนืคา่ต๋ัวหรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  
และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา่  แตห่ากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะชําระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่มิไดส้่งหนา้หนังสือ

เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 



 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะคํานึงถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิได ้
เกดิจากความผิดของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุ
สดุวสัิยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อช ิน้ 
และรวมกันทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมีขนาด
บรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการ
จํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคน
ละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 
การทาํวซีา่กรุ๊ปทอ่งเท ีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


