
 
 
 
 
 
 

 

 
เหินฟ้าสู่นครเฉินตูเดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

สัมผัสสีสันแห่งขุนเขา อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ  ชื่นชมความงาม
อุทยานแห่งชาติหวงหลง ต้นก าเนิดแห่งต านานมังกรเหลือง ชมความน่ารักของบรรดาหมีแพนด้า
น้อยใหญ ่ณ ศนูย์อนุรกัษ์หมีแพนด้า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงงิ้วเสฉวน เอกลักษณ์

ของเมืองเฉิงต ูชมิ ช้อป กันแบบจุใจ ณ ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ และ ถนนคนเดินชุนซีลู ่
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07.15 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS  มีเจ้าหน้าท่ี

คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ และเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 
10.15 น. เหินฟ้าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG618 บริการอาหาร

และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)  สายการบิน THAI AIRWAYS ใช้เคร่ือง 
BOING 777-300 จ านวน 354 ท่ีนั่ง จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มท้ังขาไปและขากลับ
(น้ าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 
1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองเม้าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.) ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิว
ทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ณ MAO XIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ให้ท่ำนได้เดินชมวิวของอุทยำนตำมเส้นทำงของอุทยำน โดย

หวงหลงมีขนำดพื้นที่ใหญ่ถึง 1340 ตร.กม. ลักษณะทำงภูมิประเทศซับซ้อน องค์ประกอบแปลก
ประหลำด น่ำตื่นตำและค้นหำ มียอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะมำกมำย มีพื้นที่ที่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลถึง 
5,000 เมตร ประมำณ 7 จุด หวงหลงมีลักษณะหน้ำชั้นผิวดินส่วนมำกเป็นหินอ่อน ทิวทัศน์มีหินอ่อนเป็น
องค์ประกอบหลัก ไม่ว่ำจะเป็นผนังหินอ่อน ทะเลสำบ หลุม บ่อ น้ ำตก ถ้ ำ พื้นผิวของสิ่งเหล่ำนี้คือหิน
อ่อน และ อำจมีสีสันหลำกหลำยแตกต่ำงกันไป จึงถือว่ำ ชื่อเสียงของหวงหลง ที่ว่ำเป็นพิพิธภัณฑ์หิน
อ่อนของโลก ไม่ได้เกินเลยไป สถำนที่ท่องเที่ยวหวงหลงในปัจจุบัน คือพื้นที่ในบริเวณธำรน้ ำหวงหลง 
ในอำณำบริเวณ 4 ตำรำงกิโลเมตร แต่พื้นที่นี้ได้มีหินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยู่ด้วยกัน จนน่ำบังเอิญ
จนท ำให้เมื่อมองจำกด้ำนบนลงมำจะเห็นเป็นเส้นสีทองสำยหนึ่ง ดุจมังกรยักษ์ ฝ่ำดงภูเขำหิมะก็ไม่ปำน 
จนได้รับค ำเปรียบเปรยว่ำสถำนที่แห่งนี้เป็นที่ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์ บนโลกมนุษย์ 
หมายเหตุ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ว่าเนื่องจากสภาพ
อากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นอุทยานโหมวหนีโก
วแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆท้ังสิ้น) 

 

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วจ้ายโกว 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ยน 

 



เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ จิ่วจ้ายโกว ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชมควำมสวยงำมที่ธรรมชำติได้รังสรรค์ขึ้นมำ 

ทั้งภูเขำหิมะ หน้ำผำสูงชัน แม่น้ ำที่คดเคี้ยว ใบไม้เปลี่ยนสี หำกยิ่งเข้ำใกล้จิ่วจ้ำยโกวมำกเท่ำไหร่ ก็จะยิ่ง
เห็นใบไม้เปลี่ยนสีได้มำกขึ้นเร่ือยๆ จิ่วจ้ำยโกวตั้งอยู่ในจังหวัดอำป้ำ ทำงภำคตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลเสฉวน อยู่ห่ำงจำกเมืองเฉิงตูประมำณ 330 กิโลเมตร แต่เดิมนั้น จิ่วจ้ำยโกวนั้น มีหมู่บ้ำนชำว
ทิเบตอยู่ 9 หมู่บ้ำน อำศัยอยู่ริมธำรน้ ำเหล่ำนี้ เนื่องจำกชำวทิเบตนับถือภูเขำ ธำรน้ ำ จิ่วจ้ำยโกว จึงได้รับ
กำรเคำรพจำกชำวทิเบตว่ำเป็นขุนเขำธำรน้ ำอันศักดิ์สิทธิ์  

  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารค่ าของโรงแรม 

เดินทางสู่ ท่ีพัก ณ  GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนเข้ำชม อุทยานแห่งชาติจิ่วจ่ายโกว ตั้งอยู่ในบริเวณทำงทิศเหนือของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขำหมิงซำน ห่ำงออกไปจำกตัวเมืองเฉิงตูรำว 500 กิโลเมตร จิ่วไจ้โกวมี
ชื่อเสียงด้ำนควำมงำมแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสำบผุดขึ้นท่ำมกลำงหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ ำ
ใสเป็นประกำยชุ่มฉ่ ำ ยอดเขำหิมะตัดกับท้องฟ้ำสีครำม เกิดเป็นภำพธรรมชำติอันงดงำมที่แปรเปลี่ยนไป
ตำมฤดูกำลผลิ ด้วยควำมสวยงำมจึงท ำให้อุทยำนแห่งชำติจิ่วไจ้โกวได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทำง
ธรรมชำติ ในปีค.ศ. 1992   
เยี่ยมชม ทะเลสาบแรด สูงจำกระดับน้ ำทะเล 2,315 เมตร น้ ำลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยำวรำว 2 กิโลเมตร มี
พื้นที่ 200,000 ตำรำงกิโลเมตร ทะเลสำบแรดเป็นทะเลสำบขนำดใหญ่ เสน่ห์อันน่ำประทับใจของ
ทะเลสำบนี้คือ หมู่เมฆและสำยหมอกที่สะท้อนทะเลสำบแรดจนแยกไม่ออกว่ำส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้ำ 
ควำมเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุก ๆ เช้ำ ให้ควำมงดงำมที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละวันอย่ำงน่ำ
ประทับใจ นอกจำกนี้ทะเลสำบแรดเป็นทะเลสำบเดียวที่อนุญำตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือยอชต์ได้  
ทะเลสาบซู่เจิ้ง เป็นทะเลสำบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั่นกันลงมำรำวขั้นบันได สลับกับแอ่งน้ ำและ
แนวต้นหญ้ำสีสดใส ทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ใกล้กับทะเลสำบประกำยไฟ มักมีหงส์และเป็ดแมนดำรินมำ

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)  



เล่นน้ ำที่ทะเลสำบนี้ ชื่อของทะเลสำบนี้มำจำกแนวหินปูนก้นทะเลสำบที่มีรูปร่ำงเหมือนมังกรสองตัว 
ต ำนำนโบรำณของชำวธิเบตกล่ำวไว้ว่ำ ในอดีตมีมังกรร้ำยสองตัวเข้ำมำท ำร้ำยชำวธิเบตในดินแดนจ่ิวจ้ำย
โกวนี้ โดยพ่นลูกเห็บและพำยุหิมะมำยังหมู่บ้ำนในที่สุดเทพเจ้ำกีซำ ซึ่งเป็นที่เคำรพนับถือของชำวธิเบต
ได้มำปรำบมังกรทั้งสองตัวนี้ และล่ำมโซ่มังกรทั้งสองนี้ไว้ใต้ทะเลสำบ ตั้งแต่นั้นมำชำวธิเบตในจิ่วจ้ำย
โกวนี้ก็อยู่อย่ำงสงบสุข น้ ำตกธำรไข่มุก หรือ ซึ่งเป็นภำษำทิเบต แปลว่ำยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ น้ ำตกธำร
ไข่มุกสูงจำกระดับน้ ำทะเล 2,433 เมตร กว้ำงรำว 160 เมตร มีพื้นที่ 9.5 หมื่นตำรำงเมตร เป็นน้ ำตกธำร
หินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน้ ำตกที่ไหลผ่ำนถ้ ำล ำธำรใหญ่ มีสำยน้ ำที่ทอดธำรลดหลั่นยำวถึง 310 
เมตร เป็นน้ ำตกที่มีควำมงำมรำวกับเส้นไข่มุก และเคยเป็นจุดที่เคยถ่ำยท ำภำพยนตร์เร่ืองไซอ๋ิว น้ ำตกนี้
ถือเป็นน้ ำตกที่กว้ำงทีสุดในจิ่วจ้ำยโกว นอกจำกนี้ยังมีน้ ำตก และทะเลสำบอื่นๆอีกมำกมำยภำยในอุทยำน
จิ่วจ้ำยโกว ทะเลสาบนกยูง มีควำมยำว 310 เมตร มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยนกยูง มีน้ ำสีฟ้ำอมน้ ำเงินใน
บริเวณน้ ำลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน้ ำตื้น และส่องประกำยเป็นสีทองยำมสะท้อนกับแสงแดดพรำย 
ตัวทะเลสำบนั้นตั้งอยู่ภำยในหุบเขำที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นำนำชนิด ยิ่งในยำมฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น 
สีสันของทะเลสำบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สีแดง สีเหลืองของใบไม้ที่ร่วงหล่นในทะเลสำบ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์  
จำกนั้นน ำท่ำนชม ทะเลสาบห้าสี สีสันที่สวยงำมของน้ ำในทะเลสำบห้ำสี เกิดจำกแคลเซียม คำร์บอเนต 
และบรรดำพืชน้ ำชนิดต่ำงๆ ที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสำบ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้ำงควำมสวยงำม ท ำให้น้ ำเป็น
สีฟ้ำและสีเขียวเท่ำนั้น หำกยังท ำให้น้ ำใสแจ๋วรำวกับกระจก นักท่องเที่ยวจึงสำมำรถมองเห็นสิ่งต่ำงๆ ที่
อยู่ใต้น้ ำได้อย่ำงชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมเบื้องหน้ำสะท้อนลงบนผิวน้ ำจนปรำกฏเป็น
ภำพที่สวยงำมแปลกตำ ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สุดใน จิ่วจ้ำยโกว ครอบคลุมพื้นที่ 930,000 
ตำรำงเมตร ควำมยำวกว่ำ 7 กิโลเมตร น้ ำในทะเลสำบมำจำกหิมะที่ละลำยลงมำจำกภูเขำ มีต้นสนซีดำร์
ขึ้นอยู่บนภูเขำรอบๆทะเลสำบ เมื่อมองจำกระยะไกลสะท้อนเป็นทิวทัศน์อันงด งำม ในฤดูหนำว
ทะเลสำบจะจับตัวแข็งหนำถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็นสถำนที่ที่เหมำะส ำหรับกำรเล่นสเก็ต  ทะเลสาบ
แพนด้า มีควำมลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจำกระดับน้ ำทะเล 2 ,587 เมตร ทะเลสำบแพนด้ำจึงเป็นหนึ่งใน
สองทะเลสำบของจิ่วจ้ำยโกวที่ผิวน้ ำจับตัวเป็นน้ ำแข็งในฤดูหนำว ระดับน้ ำของทะเลสำบมีกำร
เปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่องจำกใต้น้ ำมีทำงไหลไปยังน้ ำตกแพนด้ำ ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน  กำรท่องเที่ยวภำยใน
อุทยำน ไกด์และหัวหน้ำทัวร์จะใช้วิจำรณญำณในกำรน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวตำมจุดต่ำงๆภำยใน
อุทยำน ซึ่งจะได้มำกหรือน้อย ขึ้นอยู่กับกำรใช้เวลำในแต่ละสถำนที่  และกำรรักษำเวลำของคณะทัวร์
นั้นๆ  

 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารค่ าของโรงแรม 



เดินทางสู่พักที ่GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซงพาน เป็นเมืองชำยแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบรำณ เป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยน
สินค้ำชำวฮั่นและชำวทิเบต น ำทุกท่ำน ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณซงพาน ก ำแพงเมืองโบรำณแห่งนี้ถูก
สร้ำงขึ้นตั้งแต่สมัยรำชวงศ์ถัง และถูกปรับปรุงใหม่อีกคร้ังในช่วงรำชวงศ์หมิง เนื่องจำกเมืองซงพำนมี
สภำพภูมิประเทศที่เป็นประโยชน์ทำงภูมิศำสตร์ จึงได้ถูกเลือกเป็นที่ตั้งของฐำนทัพทหำรตั้งแต่สมัย
รำชวงศ์ถัง ถึงแม้เวลำจะผ่ำนมำนำนหลำยพันปี แต่ประตูเมืองและก ำแพงเมืองที่นี่ได้รับกำรรักษำไว้เป็น
อย่ำงดีเสมอมำ จนได้ชื่อว่ำเป็นหนึ่งในเมืองประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจที่สุดในมณฑลเสฉวน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทำงเข้ำสู่ ทะเลสาบเตี๋ยซี ตั้งอยู่ที ่เชิงเขำหมินซำน อยู่ระหว่ำงเมืองซงพำนและเมืองเม้ำเสี้ยน ใน
มณฑลเสฉวน ทะเลสำบเตี๋ยซียังเป็นต้นน้ ำของแม่น้ ำหมินเจียง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมล้อมรอบไปด้วย
ภูเขำ และป่ำไม้เขียวขจี ทะเลสำบเต๋ียซีมีพื้นที่กว้ำงใหญ่ 350 ล้ำนตำรำงเมตรถือเป็นไข่มุกอันสวยงำม
ของที่รำบสูงเสฉวน – ทิเบต แต่เร่ืองรำวเบื่องหลังในอีกด้ำนหนึ่งของควำมงดงำมของทะเลสำบเตี๋ยซีนั้น 
ได้เกิดขึ้นจำกกำรเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1933 ได้ท ำลำยและกลืนหมู่บ้ำนโบรำณยุบหำยลงไป จน
กลำยเป็นทะเลสำบขึ้นมำ 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงต่อสู ่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็นเมืองย่อยจังหวัดที ่ได้ท ำหน้ำที ่ เป็นเมือง
หลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ ำหมินใจกลำงมณฑล ประชำกรเมืองเฉิงตูมีรำว 10 
ล้ำนคน เป็นหนึ่งในสำมของเมืองที่มีประชำกรมำกที่สุดในภำคตะวันตกของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ่ง
และซีอำน) ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลำงด้ำนกำรเมือง กำรทหำร และด้ำนกำรศึกษำของภูมิภำคตะวันตก
เฉียงใต้ ค ำว่ำเฉิงตูมีควำมหมำยว่ำ ค่อย ๆ กลำยเป็นเมือง เนื่องจำกย้อนไปเมื่อรำว 2 ,000 ปีที่แล้ว ใน
สมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีกำรจัดกำรชลประทำนขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมที่เกิดเป็นประจ ำทุกปี เมื่อแก้ไข
ปัญหำน้ ำท่วมได้  ชำวนำชำวไร่เพำะปลูกได้ดี ชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเร่ิมอพยพมำที่เมืองนี้มำกขึ้น
เร่ือย ๆ จึงได้ชื่อว่ำเฉิงตู 
จำกนั้นน ำท่ำนชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเคร่ืองประดับน ำโชค ให้ท่ำนได้เลือกซื้อเป็นของฝำกอันล้ ำค่ำแก่คน
ที่ท่ำนรัก   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพกั ณ YINSHEN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่ ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู – ร้านหยก 



 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่ำนได้เลือกชมสินค้ำและผลิตภัณฑ์เคร่ืองนอนเพื่อ
สุขภำพในรูปแบบต่ำงๆ มำกมำย 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งท่ำนจะได้เข้ำเยี่ยมชมควำมน่ำรักของบรรดำหมี
แพนด้ำได้อย่ำงใกล้ชิด ที่นี่นอกจำกจะเป็นที่วิจัยและท ำกำรศึกษำเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้ำแล้ว ยังเป็นศูนย์
กำร  เรียนรู้ และเพำะพันธุ์หมีแพนด้ำอีกด้วย ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำที่เมืองเฉิงตูนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1987 โดย
มีภำรกิจในกำรวิจัยและอนุรักษ์ต่อจำกสวนสัตว์เฉิงตู และกำรพัฒนำชนบทของสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
ซึ่งเร่ิมแรกมีแพนด้ำเพียง 6 ตัวเท่ำนั้น แต่ปัจจุบันมีแพนด้ำรวมแล้วประมำณ 83 ตัว ภำยในศูนย์อนุรักษ์
หมีแพนด้ำที่เฉิงตู มีพื้นที่กว่ำ 2,650 ไร่ และก ำลังจะเพิ่มเป็น 5,000 ไร่ เพื่อขยำยพื้นที่ให้กับกำรดูแลและ
เพำะพันธุ์ แพนด้ำแดง ลิงสีทอง และสัตว์ป่ำอื่นๆ ที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์ด้วย 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
แวะชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่ำนได้เลือกซื้อสินค้ำคุณภำพที่ผลิตจำกผ้ำไหม เช่น
ผ้ำห่ม เสื้อผ้ำ รองเท้ำ ชุดเคร่ืองนอน เป็นต้น 
หลังจำกนั้นน ำท่ำนชม ศาลเจ้าสามก๊ก หรือ “อู่โหวสือ” ในภำษำจีน ตั้งอยู่ติดกับถนนคนเดินจินหลี่ เป็น
ศำลที่สร้ำงขึ้นเพื่อร ำลึกถึงถึงจูเก๋อเลี่ยงหรือขงเบ้งมหำเสนำบดีแห่งจ๊กก๊ก และเป็นศำลเจ้ำแห่งเดียวของ
จีนที่สร้ำงขึ้นเพื่อบูชำทั้งผู้ปกครองบ้ำนเมืองและขุนนำง ประกอบไปด้วยศำลบูชำของทั้งเล่ำปี่และขงเบ้ง
รวมไปถึงหลุมฝังศพ จุดเด่นที่พลำดไม่ได้คือที่นี่มีฎีกำออกศึกหรือ “ซูซือเปี่ยว” ฉบับที่เขียนโดยงักฮุย
หรือ เยว่เฟย์ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดแสดงงิ้วเสฉวนอีกด้วย  
น ำท่ำนเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนแห่งนี้เปิดให้บริกำรในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตล์จีนโมเดิล ด้วย
สถำปัตยกรรมแบบหรูหรำ และกลิ่นอำยวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนที่ถูกฝังอยู่ในถนนโบรำณแห่งนี้ 
บ่งบอกให้ทรำบว่ำมณฑลเสฉวนมีลักษณะอย่ำงไรในสมัยรำชวงศ์ชิง หลังจำกกำรปรับปรุงใหม่เมื่อเร็วๆ
นี้ ถนนคนเดินจินหลี่ได้กลำยเป็นหนึ่งในถนนกำรค้ำที่คึกคักมำกที่สุดในเฉิงตู ทั้งสองด้ำนของถนนที่มี
ควำมยำว 350 เมตรนี้ มีร้ำนค้ำเล็กๆมำกมำย ที่ขำยสินค้ำหัตถกรรมของเก่ำและของที่ระลึกเช่นงำนปัก
ลำย , ผลิตภัณฑ์จำกเคร่ืองเขิน , งำนฝีมือพื้นบ้ำน , เคร่ืองเคลือบดินเผำ , ของเก่ำหรืองำนประดิษฐ์
ตัวอักษรและภำพวำด รวมถึงโรงแรมร้ำนอำหำร ชำ กำแฟ บำร์ คำเฟ่ และร้ำนอำหำรอีกมำกมำย ถนน
แห่งนี้ถือว่ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมส ำหรับชำวเฉินตูและนักท่องเทีย่วที่ห้ำมพลำดเมื่อมำเยือนเฉินตู 

วันที่ห้า ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม - ศาลเจ้าสามก๊ก  -

ถนนจิ๋นหลี ่- โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 



 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

หลังจำกนั้นน ำท่ำนชมศิลปะกำรแสดงงิ้วของเสฉวน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก อันเป็นเอกลักษณ์และไฮ
ไลน์ของเมืองเฉิงตู มีค ำกล่ำวว่ำ “ถ้ำมำเฉิงตู แล้วไม่ได้ดูโชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ถือว่ำยังมำไม่ถึงเฉิงตู” 
วิธีกำรเปลี่ยนหน้ำกำกด้วยกำรดึงเชือกอย่ำงแนบเนียน  หรือเพียงแค่สะบัดหน้ำเพียงแค่เสี้ยววินำที 
หน้ำกำกก็จะเปลี่ยนไปเร็วมำกๆ จนจบจับไม่ได้ว่ำท ำได้อย่ำงไร 

 
เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก ณ YINSHEN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ กับยำนวดขนำดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ ำ
ใคร พร้อมชมครีมเป่ำซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้ำนรักษำแผลไฟไหม ผุ
พอง และแมลงกัดต่อย เป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นย่ำนขำย
สินค้ำของวัยรุ่น ร้ำนค้ำแบรนด์เนม และขำยสินค้ำทันสมัยต่ำงๆ นับเป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสำวเมือง
เฉินตูที่เต็มไปด้วยห้ำงน้อยใหญ่ และร้ำนอำหำรมำกมำย ให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งลิ้นค้ำและของที่ระลึกต่ำงๆ 
อำทิเช่น เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำกีฬำ เป็นต้น  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูอาหารสมุนไพร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว 

15.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG619 
17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

 
****************หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม********************** 

 

วันที่หก ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ (สนามบิน

สุวรรณภูมิ) 



อัตราค่าบริการ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกิน12ปี) 

 
พักเด่ียวเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวม 
ตั๋ว 

11 – 16 ตุลาคม 2560 31,777 31,777 31,777 8,000 25,900 

12 – 17 ตุลาคม 2560 31,777 31,777 31,777 8,000 25,900 

13 – 18 ตุลาคม 2560 31,777 31,777 31,777 8,000 25,900 

25 – 30 ตุลาคม 2560 31,777 33,777 33,777 8,000 25,900 

27 ต.ค. – 01พ.ย.2560 31,777 33,777 33,777 8,000 25,900 

01 – 06 พฤศจิกายน 2560 29,777 29,777 29,777 7,000 22,900 

02 – 07 พฤศจิกายน 2560 29,777 29,777 29,777 7,000 22,900 

03 – 08 พฤศจิกายน 2560 29,777 29,777 29,777 7,000 22,900 

08 – 13 พฤศจิกายน 2560 27,777 27,777 27,777 6,000 20,900 

09 – 14 พฤศจิกายน 2560 27,777 27,777 27,777 6,000 20,900 

10 – 15 พฤศจิกายน 2560 27,777 27,777 27,777 6,000 20,900 

15 – 20 พฤศจิกายน 2560 25,777 25,777 25,777 6,000 18,900 

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ      
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 30 กก.      
 ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเที่ยวตำมรำยกำร 
 ค่ำที่พักตำมที่ระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำนหรือ  3 ท่ำน  
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำย  
 ค่ำอำหำรตำมมื้อที่ระบุในรำยกำร     
 ค่ำจ้ำงมัคคุเทศก์คอยบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 
 

 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,000 บาท เฉพำะพำสสปอต์ไทย และต้องเดินทำงไปกลับพร้อมกรุ๊ป

เท่ำนั้น  
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเด่ียวเข้ำประเทศจีน **ในกรณีที่ทำงรัฐบำลจีนประกำศยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ปท่องเที่ยว  
 ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำวีซ่ำเพิ่ม ท่ำนละ 1,800 บำท** 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล  
 ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร    (กรุณาสอบถาม

จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
 นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนั่ง  
 ธนาคาร     ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน)                                                                                                                              

ชื่อบัญชี  นายโสฬส ศิริวัลลภ                                                                                                                                      
เลขท่ีบัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย)์               

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ า
กว่า 6 เดือน 

 นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช ำระเงินค่ำบริกำรส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ให้ถือว่ำนักท่องเที่ยวสละสิทธิกำรเดินทำงในทัวร์นั้นๆ 

 กำรติดต่อใดๆ กับทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมำยฯ ต้องท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบริษัท 

 

กรณียกเลิก 
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเลื่อนกำรเดินทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ

ในเอกสำรกำรจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลิกที่บริษัทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิก
กำรจองกับทำงบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบริษัทไม่รับยกเลิกกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องกำรขอรับเงินค่ำบริกำรคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสำรกำรจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเร่ืองขอรับเงิน
ค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำร
ต่ำงๆ และหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรให้น ำเงินเข้ำให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำรดังนี้ 



 ยกเลิกก่อนวันเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วัน คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 100 ของค่ำบริกำรที่ช ำระแล้ว 
 ยกเลิกก่อนวันเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 50 ของค่ำบริกำรที่ช ำระแล้ว 
 ยกเลิกก่อนวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ไม่คืนเงินค่ำบริกำรที่ช ำระแล้วทั้งหมด 
 ทั้งนี้ ทำงบริษัทจะหักค่ำใช้จ่ำยที่ได้จ่ำยจริงจำกค่ำบริกำรที่ช ำระแล้วเนื่องในกำรเต รียมกำรจัดกำรน ำเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น กำรส ำรองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน กำรจองที่พักฯลฯ 
 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันท่ี ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินท้ังหมดให้กับท่านทุกกรณี 

 กำรเดินทำงที่ต้องกำรันตีมัดจ ำหรือซื้อขำดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมำล ำ CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กับสำยกำรบิน หรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำรทั้งหมด   

 กำรติดต่อใดๆ กับทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมำยฯ ต้องท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบริษัท 

 ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทำงไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 ทัวร์นี้ส ำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ได้ร่วมเดินทำงหรือใช้บริกำรตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทำงบริษัทจะไม่คืนเงินค่ำบริกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่ำน 

 ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่ำ  และอย่ำง
น้อย 10 วันก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศที่มีวีซ่ำ  แต่หำกทำงนักท่องเที่ยวทุกท่ำนยินดีที่จะช ำระค่ำบริกำรเพิ่มจำก
กำรที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำที่ทำงบริษัทก ำหนดเพื่อให้คณะเดินทำงได้  ทำงเรำยินดีที่จะให้บริกำรต่อไป 

 ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในกำรจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้ำหนังสือ
เดินทำงให้กับทำงบริษัทพร้อมกำรช ำระเงินมัดจ ำ 

 ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั้งนี้ บริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส ำคัญ 

 ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจำก
ควำมผิดของทำงบริษัท เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำย
หรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 



 อัตรำค่ำบริกำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ทำงบริษัทเสนอรำคำ ดังนั้น ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่ำภำษีเชื้อเพลิง ค่ำประกันภัยสำยกำรบิน กำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

 มัคคุเทศก์ พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสำรลง
นำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทก ำกับเท่ำนั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน ำติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนำดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำให้
เจ้ำหน้ำที่ตรวจได้อย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญำตให้ถือได้ท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ถ้ำสิ่งของดังกล่ำวมีขนำดบรรจุ
ภัณฑ์มำกกว่ำที่ก ำหนดจะต้องใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจ้ำหน้ำที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่ำนั้น  

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ำยกับอำวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬำฯ จะต้องใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจ้ำหน้ำที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่ำนั้น  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

 ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซาจีนท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากทางบริษัทไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการ
ยกเว้นวีซ่า/ผู้ใช้บัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตรของท่าน หากท่านท าบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจ
ต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อด าเนินการเร่ืองต่างๆ 

 IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 
 แบตเตอร่ีส ำรองสำมำรถน ำใส่กระเป๋ำติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินได้ในจ ำนวนและปริมำณที่จ ำกัด ได้แก่ 
 แบตเตอร่ีส ำรองที่มีควำมจุไฟฟ้ำน้อยกว่ำ 20,000 MAH หรือน้อยกว่ำ 100 WH สำมำรถน ำขึ้นเคร่ืองได้ไม่มีกำรจ ำกัด

จ ำนวน  
 แบตเตอร่ีส ำรองที่มีควำมจุไฟฟ้ำ 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สำมำรถน ำขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกินคนละ 2 

ก้อน 
 แบตเตอร่ีส ำรองที่มีควำมจุไฟฟ้ำมำกกว่ำ 32,000 MAH หรือ 160 WH ห้ำมน ำขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 
 ห้ำมน ำแบตเตอร่ีส ำรองใส่กระเป๋ำเดินทำงโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์  
 
 
 



เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 ส าเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 18 ปี 
 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวนั่นใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ท่ีชัดเจนเท่านั้น !! ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


