
 

 

เฉินต ูจิ�วจา้ยโกว หวงหลง 6 วนั 5 คืน 

สมัผสัสีสนัแห่งขุนเขา อุทยานแห่งชาติจิ�วจา้ยโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ 

ชื�นชมความงามอุทยานแห่งชาตหิวงหลง ตน้กาํเนิดแห่งตาํนานมงักรเหลือง 

ชมความน่ารกัของบรรดาหมีแพนดา้นอ้ยใหญ ่ณ ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ 

ชมโชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก ศิลปะการแสดงงิ� วเสฉวน เอกลกัษณข์องเมืองเฉิงต ู

ชิม ชอ้ป แชะ กนัแบบจุใจ ณ ถนนคนเดินจิ�นหลี� และ ถนนคนเดินชุนซีลู ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเริ�มตน้ 25,777 บาท  พกัหรูระดบั 4-5 ดาว 

เดินทางเดือน ตลุาคม – พฤษจกิายน 2560 
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  สะสมไมล ์ROP ได ้50% 

BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N BY TG 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินต ู– เมืองเมา้เสี� ยน 

07.15 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั�น 4 แถว D ประต ู3 สายการบิน THAI AIRWAYS  

มีเจา้หน้าที�คอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋าสมัภาระ และเอกสารการ
เดินทางใหก้บัทุกท่าน 

10.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉินต ูประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที�ยวบินที� TG686 บรกิาร

อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 3 ชั �วโมง) 
สายการบิน THAI AIRWAYS ใชเ้ครื�อง BOING 777-300 จาํนวน 354 ที�นั �ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มท ั�งขาไปและขากลบั 

(นํ �าหนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ) 

 

 

 

 

 

 

14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาที�ประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั �วโมง) หลังจากผ่านขั�นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับ
กระเป๋าสมัภาระ จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเมา้เสี� ยน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.) 
ระหวา่งทางใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์ตลอดสองขา้งทาง 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

พกัที� MAO XIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที�สอง เมา้เสี� ยน – อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ไม่รวมกระเชา้ขึ� น-ลง) – จิ�วจา้ยโกว 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตหิวงหลง ให ้
ท่านไดเ้ดินชมวิวของอุทยานตามเสน้ทางของ
อุทยาน โดยหวงหลงมีขนาดพื� นที� ใหญ่ ถึ ง 
1340 ตร.กม. ลกัษณะทางภูมิประเทศซบัซอ้น 
องค์ประกอบแปลกประหลาด น่าตื�นตาและ



 

คน้หา มียอดเขาที�ปกคลุมดว้ยหิมะมากมาย มีพื� นที�ที�สูงกว่าระดับนํ� าทะเลถึง 5,000 เมตร 
ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลักษณะหน้าชั�นผิวดินส่วนมากเป็นหินอ่อน ทิวทัศน์มีหินอ่อนเป็น
องคป์ระกอบหลกั ไม่ว่าจะเป็นผนังหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ นํ�าตก ถํ�า พื� นผิวของสิ�งเหล่านี�
คือหินอ่อน และ อาจมีสีสนัหลากหลายแตกต่างกนัไป จึงถือว่า ชื�อเสียงของหวงหลง ที�ว่าเป็น
พิพิธภัณฑห์ินอ่อนของโลก ไม่ไดเ้กินเลยไป สถานที�ท่องเที�ยวหวงหลงในปัจจุบัน คือพื� นที�ใน
บริเวณธารนํ�าหวงหลง ในอาณาบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร แต่พื� นที�นี� ไดมี้หินอ่อนเกือบทุก
ประเภทรวมอยู่ดว้ยกัน จนน่าบังเอิญจนทําใหเ้มื�อมองจากดา้นบนลงมาจะเห็นเป็นเสน้สีทอง
สายหนึ�ง ดุจมงักรยกัษ์ ฝ่าดงภูเขาหิมะก็ไม่ปาน จนไดร้บัคาํเปรียบเปรยว่าสถานที�แห่งนี� เป็นที�
ประทบัของพระแม่แหง่สรวงสวรรค ์บนโลกมนุษย ์
(**หมายเหตุ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได ้ไม่ว่าเนื�องจาก

สภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนสถานที�ท่องเที�ยวเป็นอุทยาน

โหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่คืนค่าบริการใดๆทั�งสิ� น**) 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ จิ�วจา้ยโกว ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความสวยงามที�ธรรมชาติได้

รงัสรรคข์ึ� นมา ทั�งภเูขาหิมะ หนา้ผาสงูชนั แม่นํ�าที�คดเคี� ยว ใบไมเ้ปลี�ยนสี หากยิ�งเขา้ใกลจ้ิ�วจา้ย
โกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ�งเห็นใบไมเ้ปลี�ยนสีไดม้ากขึ� นเรื�อยๆ จิ�วจา้ยโกวตั�งอยูใ่นจงัหวดัอาป้า ทาง
ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยูห่า่งจากเมืองเฉิงตปูระมาณ 330 กิโลเมตร แต่
เดิมนั�น จิ�วจา้ยโกวนั�น มีหมู่บา้นชาวทิเบตอยู ่9 หมู่บา้น อาศยัอยูริ่มธารนํ�าเหล่านี�  เนื�องจาก
ชาวทิเบตนับถือภเูขา ธารนํ�า จิ�วจา้ยโกว จึงไดร้บัการเคารพจากชาวทิเบตวา่เป็นขุนเขาธารนํ�า
อนัศกัดิ�สิทธิ�  

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารคํ �าของโรงแรม 

พกัที� GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที�สาม อุทยานแห่งชาตจิิ�วจา้ยโกว (รวมรถอุทยาน) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเขา้ชม อุทยานแห่งชาติจิ�วจ่ายโกว ตั�งอยูใ่นบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน ซึ�ง

เป็นส่วนหนึ�งในบริเวณตอนใตข้องเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 
กิโลเมตร จิ�วไจโ้กวมีชื�อเสียงดา้นความงามแห่งสีสันที�แปลกเปลี�ยนไม่รูจ้บ ทะเลสาบผุดขึ� น
ท่ามกลางหมู่แมกไมเ้ขียวขจี นํ�าใสเป็นประกายชุ่มฉํ �า ยอดเขาหิมะตัดกบัทอ้งฟ้าสีคราม เกิด
เป็นภาพธรรมชาติอนังดงามที�แปรเปลี�ยนไปตามฤดูกาลผลิ ดว้ยความสวยงามจึงทาํใหอุ้ทยาน
แหง่ชาติจิ�วไจโ้กวไดถู้กขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992   
นําท่านชม ทะเลสาบแรด สูงจากระดบันํ�าทะเล 2,315 เมตร นํ�าลึกโดยเฉลี�ย 12 เมตร ยาว
ราว 2 กิโลเมตร มีพื� นที� 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่
เสน่หอ์นัน่าประทบัใจของทะเลสาบนี� คือ หมู่เมฆและสายหมอกที�สะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยก
ไม่ออกวา่ส่วนไหนที�เป็นทอ้งฟ้า ความเปลี�ยนแปลงของทั�งเมฆและหมอกในทุก ๆ เชา้ ใหค้วาม
งดงามที�แตกต่างกันไปในแต่ละวนัอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี� ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบ
เดียวที�อนุญาตใหนั้กท่องเที�ยวล่องเรือยอชตไ์ด ้
ทะเลสาบซู่เจิ� ง เป็นทะเลสาบนอ้ยใหญ ่19 แหง่ไหลลดหลั �นกนัลงมาราวขั�นบนัได สลบักบัแอ่ง
นํ�าและแนวตน้หญา้สีสดใส 
ทะเลสาบมังกรคู่ อยู่ใกลก้ับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นนํ�าที�

ทะเลสาบนี�  ชื�อของทะเลสาบนี� มาจากแนวหินปูนกน้ทะเลสาบที�มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว 
ตํานานโบราณของชาวธิเบตกล่าวไวว้่า ในอดีตมีมังกรรา้ยสองตัวเขา้มาทํารา้ยชาวธิเบตใน
ดินแดนจิ�วจา้ยโกวนี�  โดยพ่นลูกเห็บและพายุหิมะมายงัหมู่บา้นในที�สุดเทพเจา้กีซา ซึ�งเป็นที�
เคารพนับถือของชาวธิเบตไดม้าปราบมงักรทั�งสองตวันี�  และล่ามโซ่มงักรทั�งสองนี� ไวใ้ตท้ะเลสาบ 
ตั�งแต่นั�นมาชาวธิเบตในจิ�วจา้ยโกวนี� ก็อยูอ่ยา่งสงบสุข 
นํ�าตกธารไข่มุก หรือ ซึ�งเป็นภาษาทิเบต แปลว่ายิ�งใหญ่และอศัจรรย ์นํ�าตกธารไข่มุกสูงจาก

ระดบันํ�าทะเล 2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มีพื� นที� 9.5 หมื�นตารางเมตร เป็นนํ�าตกธาร
หินปนู มีรปูทรงเป็นรูปพดั เป็นนํ�าตกที�ไหลผ่านถํ�าลาํธารใหญ่ มีสายนํ�าที�ทอดธารลดหลั �นยาว
ถึง 310 เมตร เป็นนํ�าตกที�มีความงามราวกบัเสน้ไข่มุก และเคยเป็นจุดที�เคยถ่ายทาํภาพยนตร์
เรื�องไซอิ�ว นํ�าตกนี� ถือเป็นนํ�าตกที�กวา้งทีสุดในจิ�วจา้ยโกว นอกจากนี� ยงัมีนํ�าตก และทะเลสาบ
อื�นๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ�วจา้ยโกว 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทะเลสาบนกยูง มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลักษณะคลา้ยนกยูง มีนํ�าสีฟ้าอมนํ�าเงินใน

บริเวณนํ�าลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณนํ�าตื� น และส่องประกายเป็นสีทองยามสะทอ้นกับ
แสงแดดพราย ตวัทะเลสาบนั�นตั�งอยูภ่ายในหุบเขาที�เต็มไปดว้ยดว้ยตน้ไมน้านาชนิด ยิ�งในยาม
ฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสีนั�น สีสนัของทะเลสาบแห่งนี� จะเต็มไปดว้ย สีแดง สีเหลืองของใบไมที้�ร่วงหล่น
ในทะเลสาบ  

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ต ์!! 

จากนั�นนําท่านชม ทะเลสาบหา้สี สีสนัที�สวยงามของนํ�าในทะเลสาบหา้สี เกิดจากแคลเซียม 

คารบ์อเนต และบรรดาพืชนํ�าชนิดต่างๆ ที�เจริญเติบโตอยูใ่นทะเลสาบ ซึ�งไม่เพียงแต่สรา้งความ
สวยงาม ทาํใหนํ้�าเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่านั�น หากยงัทาํใหนํ้�าใสแจ๋วราวกบักระจก นักท่องเที�ยว
จึงสามารถมองเห็นสิ�งต่างๆ ที�อยูใ่ตนํ้�าไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัมองเห็นวิวทิวทศัน์ที�สวยงามเบื� อง
หนา้สะทอ้นลงบนผิวนํ�าจนปรากฏเป็นภาพที�สวยงามแปลกตา 
ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดใน จิ�วจา้ยโกว ครอบคลุมพื� นที� 930,000 ตารางเมตร 

ความยาวกว่า 7 กิโลเมตร นํ�าในทะเลสาบมาจากหิมะที�ละลายลงมาจากภูเขา มีตน้สนซีดาร์
ขึ� นอยูบ่นภเูขารอบๆทะเลสาบ เมื�อมองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทิวทศัน์อนังดงาม ในฤดูหนาว
ทะเลสาบจะจบัตวัแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็นสถานที�ที�เหมาะสาํหรบัการเล่นสเก็ต 
ทะเลสาบแพนดา้ มีความลึกโดยเฉลี�ย 14 เมตร สงูจากระดบันํ�าทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบ

แพนดา้จึงเป็นหนึ�งในสองทะเลสาบของจิ�วจา้ยโกวที�ผิวนํ�าจบัตวัเป็นนํ�าแข็งในฤดูหนาว ระดบันํ�า
ของทะเลสาบมีการเปลี�ยนแปลงเสมอ เนื�องจากใตนํ้�ามีทางไหลไปยงันํ�าตกแพนดา้ ที�อยูใ่กล ้ๆ 
กนั 
 
 
 
 



 

** การท่องเที�ยวภายในอุทยาน ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการนาํท่าน

เดินทางท่องเที�ยวตามจุดตา่งๆภายในอุทยาน ซึ�งจะไดม้ากหรือนอ้ย ขึ� นอยูก่บัการใชเ้วลา

ในแตล่ะสถานที� และการรกัษาเวลาของคณะทวัรน์ั�นๆ ** 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารคํ �าของโรงแรม 

พกัที� GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที�สี� จิ�วจา้ยโกว – ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี�ยซี – เฉินต ู– รา้นหยก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซงพาน เป็นเมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณ เป็นเมืองที�ใช ้

แลกเปลี�ยนสินคา้ชาวฮั �นและชาวทิเบต นําทุกท่าน ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณซงพาน 

กาํแพงเมืองโบราณแห่งนี� ถูกสรา้งขึ� นตั�งแต่สมยัราชวงศ์ถัง และถูกปรบัปรุงใหม่อีกครั�งในช่วง
ราชวงศห์มิง เนื�องจากเมืองซงพานมีสภาพภูมิ
ประเทศที�เป็นประโยชน์ทางภูมิศาสตร ์จึงได้
ถูกเลือกเป็นที�ตั�งของฐานทัพทหารตั�งแต่สมยั
ราชวงศถ์งั ถึงแมเ้วลาจะผ่านมานานหลายพนั
ปี แต่ประตเูมืองและกาํแพงเมืองที�นี�ไดร้บัการ
รักษาไวเ้ป็นอย่างดีเสมอมา จนไดช้ื�อว่าเป็น
หนึ�งในเมืองประวติัศาสตร์ที�น่าสนใจที�สุดใน
มณฑลเสฉวน 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทุกท่านชม ทะเลสาบเตี�ยซี ตั�งอยู่ที�เชิง

เขาหมินซาน อยูร่ะหวา่งเมืองซงพานและเมือง
เมา้เสี� ยน ในมณฑลเสฉวน ทะเลสาบเตี�ยซียงั
เป็นตน้นํ�าของแม่นํ�าหมินเจียง มีวิวทิวทศัน์ที�
สวยงามลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และป่าไมเ้ขียว
ขจ ีทะเลสาบเตี�ยซีมีพื� นที�กวา้งใหญ่ 350 ลา้น
ตารางเมตรถือเป็นไข่มุกอนัสวยงามของที�ราบสูงเสฉวน – ทิเบต แต่เรื�องราวเบื�องหลงัในอีก
ดา้นหนึ�งของความงดงามของทะเลสาบเตี�ยซีนั�น ไดเ้กิดขึ� นจากการเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1933 
ไดท้าํลายและกลืนหมู่บา้นโบราณยุบหายลงไป จนกลายเป็นทะเลสาบขึ� นมา 



 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฉินตู เฉินตเูป็นเมืองย่อยจงัหวดัที�ไดท้าํหน้าที�เป็น
เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั�งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ�าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมือง
เฉิงตมีูราว 10 ลา้นคน เป็นหนึ�งในสามของเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในภาคตะวนัตกของจีน 
(อีกสองแหง่คือฉงชิ�งและซีอาน) ในปัจจุบนัเป็นทั�งศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้น
การศึกษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต ้คาํวา่เฉิงตมีูความหมายวา่ ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง 
เนื�องจากยอ้นไปเมื�อราว 2,000 ปีที�แลว้ ในสมยัจิ�นซีฮ่องเต ้ไดมี้การจดัการชลประทานขึ� น เพื�อ
แกไ้ขปัญหานํ�าท่วมที�เกิดเป็นประจาํทุกปี เมื�อแกไ้ขปัญหานํ�าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูได้
ดี ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึ� น คนจึงเริ�มอพยพมาที�เมืองนี� มากขึ� นเรื�อย ๆ จึงไดช้ื�อวา่เฉิงต ู
จากนั�นนําท่านชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อเป็นของฝากอนัลํ�า

ค่าแก่คนที�ท่านรกั     
คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

พกัที� YINSHEN INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที�หา้ รา้นผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนยอ์นุรักษ์หมีแพนดา้ – รา้นผา้ไหม - ศาลเจา้สามก๊ก 

ถนนจิ�นหลี� - โชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทุกท่านเดินทางสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื�อง
นอนเพื�อสุขภาพในรปูแบบต่างๆ มากมาย 
จากนั�นนําท่านเดินทางเขา้สู่ ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ ซึ�งท่านจะไดเ้ขา้เยี�ยมชมความน่ารกัของ

บรรดาหมีแพนดา้ไดอ้ย่างใกลช้ิด ที�นี�นอกจากจะเป็นที�วิจยัและทําการศึกษาเพื�ออนุรักษ์หมี
แพนดา้แลว้ ยงัเป็นศนูยก์าร  เรียนรู ้และเพาะพนัธุห์มีแพนดา้อีกดว้ย ศูนยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้
ที�เมืองเฉิงตนีู� ก่อตั�งเมื�อปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจยัและอนุรกัษ์ต่อจากสวนสตัวเ์ฉิงต ูและ
การพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ�งเริ�มแรกมีแพนดา้เพียง 6 ตัวเท่านั�น แต่
ปัจจุบันมีแพนดา้รวมแลว้ประมาณ 83 ตวั ภายในศูนยอ์นุรักษ์หมีแพนดา้ที�เฉิงตู มีพื� นที�กว่า 
2,650 ไร่ และกาํลงัจะเพิ�มเป็น 5,000 ไร่ เพื�อขยายพื� นที�ใหก้บัการดแูลและเพาะพนัธุ ์แพนดา้
แดง ลิงสีทอง และสตัวป่์าอื�นๆ ที�ใกลจ้ะศนูยพ์นัธุด์ว้ย 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านแวะ รา้นผา้ไหม ที�ขึ� นชื�อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อสินคา้คุณภาพที�ผลิต

จากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสื� อผา้ รองเทา้ ชุดเครื�องนอน เป็นตน้ 
นําท่านชม ศาลเจา้สามกก๊ หรือ “อู่โหวสือ” ในภาษาจีน ตั�งอยูติ่ดกบัถนนคนเดินจินหลี� เป็น
ศาลที�สรา้งขึ� นเพื�อราํลึกถึงถึงจเูก๋อเลี�ยงหรือขงเบง้มหาเสนาบดีแห่งจก๊ก๊ก และเป็นศาลเจา้แห่ง
เดียวของจีนที�สรา้งขึ� นเพื�อบูชาทั�งผูป้กครองบา้นเมืองและขุนนาง ประกอบไปดว้ยศาลบูชาของ
ทั�งเล่าปี� และขงเบง้รวมไปถึงหลุมฝังศพ จุดเด่นที�พลาดไม่ไดคื้อที�นี� มีฎีกาออกศึกหรือ “ซูซือ
เปี� ยว” ฉบบัที�เขียนโดยงกัฮุยหรือ เยวเ่ฟย ์นอกจากนี� ยงัมีการจดัแสดงงิ� วเสฉวนอีกดว้ย  
จากนั�นนําท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ�นหลี� ถนนแห่งนี� เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ.2004 ในแบบ
สไตลจ์ีนโมเดิล ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบหรูหรา และกลิ�นอายวฒันธรรมของมณฑลเสฉวนที�ถูก
ฝังอยูใ่นถนนโบราณแหง่นี�  บ่งบอกใหท้ราบวา่มณฑลเสฉวนมีลกัษณะอยา่งไรในสมยัราชวงศช์ิง 
หลงัจากการปรบัปรุงใหม่เมื�อเร็วๆนี�  ถนนคนเดินจินหลี�ไดก้ลายเป็นหนึ�งในถนนการคา้ที�คึกคกั
มากที�สุดในเฉิงต ูทั�งสองดา้นของถนนที�มีความยาว 350 เมตรนี�  มีรา้นคา้เล็กๆมากมาย ที�ขาย
สินคา้หตัถกรรมของเก่าและของที�ระลึกเช่นงานปักลาย , ผลิตภณัฑจ์ากเครื�องเขิน , งานฝีมือ
พื� นบา้น , เครื�องเคลือบดินเผา , ของเก่าหรืองานประดิษฐต์วัอกัษรและภาพวาด รวมถึงโรงแรม
รา้นอาหาร ชา กาแฟ บาร์ คาเฟ่ และรา้นอาหารอีกมากมาย ถนนแห่งนี� ถือว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวยอดนิยมสาํหรบัชาวเฉินตแูละนักท่องเที�ยวที�หา้มพลาดเมื�อมาเยอืนเฉินต ู
 



 

 
 
 
 
 
 

 
คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนั�นนําท่านชมศิลปะการแสดงงิ� วของเสฉวน ชมโชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก อนัเป็นเอกลกัษณ์

และไฮไลน์ของเมืองเฉิงต ูมีคาํกล่าววา่ “ถา้มาเฉิงต ูแลว้ไม่ไดดู้โชวเ์ปลี�ยนหน้ากาก ถือว่ายงัมา
ไม่ถึงเฉิงต”ู วิธีการเปลี�ยนหน้ากากดว้ยการดึงเชือกอย่างแนบเนียน หรือเพียงแค่สะบดัหน้า
เพียงแค่เสี� ยววินาที หนา้กากก็จะเปลี�ยนไปเร็วมากๆ จนจบจบัไม่ไดว้า่ทาํไดอ้ยา่งไร 
 

พกัที� YINSHEN INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที�หก รา้นนวดเทา้เพื�อสุขภาพ(บวัหิมะ) – ชอ้ปปิ� งถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ (สนามบิน

สุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กับยานวดขนาดพิเศษ

สตูรเดียวไม่ซํ�าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รูจ้กักนัดีในชื�อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน
ดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น  
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินต ูซึ�งเป็น
ยา่นขายสินคา้ของวยัรุ่น รา้นคา้แบรนดเ์นม และขายสินคา้ทันสมยัต่างๆ นับเป็นแหล่งชุมนุม
ของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที�เต็มไปดว้ยหา้งน้อยใหญ่ และรา้นอาหารมากมาย ใหท่้านไดช้อ้ปปิ� ง
ลิ� นคา้และของที�ระลึกต่างๆ อาทิเชน่ เสื� อผา้ กระเป๋า รองเทา้กีฬา เป็นตน้  

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูอาหารสมุนไพร 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว 

15.30 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที�ยวบินที� TG619 

17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 



 

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

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทุกครั�งก่อนทาํการ 
ออกตั �ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
**สถานที�ท่องเที�ยว และโรงแรมที�พกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ� นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นสาํคญั** 
คณะยนืยนัการเดินทางที� 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 
(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี�ยว

เพิ�ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั �ว 

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

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

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

25 – 30 ตลุาคม 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 พฤศจกิายน 2560 29,777 29,777 29,777 7,000 22,900 

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

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

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

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

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

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

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 180 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 



 

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
 ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      
 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น !!!!   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยว  
     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ 1,800 บาท** 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ    

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพื�อสาํรองที�นั �ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 08.30 น. – 17.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. วนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
 



 

 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 
**เนื�องจากราคานี� เป็นราคาโปรโมชั �น ตั �วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั �วเท่านั�น จึง
ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั�งสิ� น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนเงินทั�งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 08.30 น. – 17.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

 

 



 

 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ� นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี� คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  
 

 

 

 



 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 
มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เนื�องจาก

รฐับาลทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ� งขยะ จงึไม่มีบรกิารที�โรงแรม 

4. ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํ   

วีซาจีนท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากทางบริษัท

ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า/ผูใ้ชบ้ตัร APEC และโปรดดูแลรกัษาบตัร

ของท่าน หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 สปัดาห ์เพื�อดาํเนินการเรื�องตา่งๆ 

5. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ� นไปบนเครื�องบินดงันี�  

 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ� นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
4.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําขึ� นเครื�องในทุกกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

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



 

 

เอกสารประกอบการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั�น!! 
 สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํ �ากว่า 18 ปี 
 

การทาํวซ่ีากรุ๊ปท่องเที�ยวนั �นใชแ้ค่เพยีงสาํเนาพาสสปอต์ที�ชัดเจนเท่านั�น !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


