
  

  

 
 

 

 

 
 

   
 



  

โปรแกรมทวัร ์  
วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ– เมอืงฉางซา – เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง – ชมแสงสเีฟ่ิงหวง

ยามค า่คนื 
04.00 น. พรอ้มกันทีอ่าคารผูโ้ดยสารขาออกทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก  ประตทูี ่10 

เคานเ์ตอร ์U  สายการบนิ CHINA SOUTHEM AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหก้ับทา่น 

06.25 น เหนิฟ้าสูเ่มอืงฉางซา โดยสายการบนิ CHINA SOUTHEM AIRLINE เทีย่วบนิที ่CZ606 
(มอีาหารบรกิารบนเครือ่งบนิ) 

10.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงฉางซา  

 

 

ส าหรบัสายการบนิแอรเ์อเชยี 
05.00 น. พรอ้มกันทีอ่าคารผูโ้ดยสารขาออกท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออก 

ประตทูี ่3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหก้ับทา่น 

07.30 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงฉางซา โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD540 (มอีาหารบรกิารบน
เครือ่งบนิ) 

12.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงฉางซา เมอืงฉางซาตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าแยงซี

มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ เป็น
เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน มปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปีในปัจจบุันเป็นศนูยก์ลาง
ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระแลว้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืงหหูนาน 
 หลังรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง (ระยะทางประมาณ 475 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 
 อสิระใหท้่านไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย หรอืเดนิเลน่ ชมแสง ส ีอนัสวยงามของเมอืงโบราณเฟ่ิง

หวงในยามค า่คนื ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย เลอืกชมสิน้คา้พืน้เมอืง งานฝีมอื หัตถกรรม และเลอืกชม
เลอืกซือ้อาหาร ขนมขมเคีย้วของถิน่ 

 พกัทีโ่รงแรม FENGHUANG GAR DEN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่2 เมอืงโบราณเฟิงหวง ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง – บา้นเกดิเส ิน่ฉงเหวนิ – สะพานหงส ์– 

จางเจยีเจีย้ – ภเูขาเทยีนเหมนิซาน (รวมกระเชา้ข ึน้-รถบสัลง)– หนา้ผาลอยฟ้า – 
ทางเดนิกระจก – ถ า้ประตสูวรรค ์(รวมบนัไดเลือ่น)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 



  

 น าท่านชม เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง (เมอืงหงส)์ ซึง่มโีบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้น
วัฒนธรรมอันล ้าค่าทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิ มถีนนที่ปูดว้ยหนิเขยีวกว่า 20 
สาย สิง่กอ่สรา้ง 68 แหง่ วัตถุโบราณ 116 แหง่ เป็นสถานทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นสถานศกึษา
คน้ควา้ประวัตคิวามเป็นมาทัง้ชาวจนีและตา่งชาต ิจากการจดบันทกึประวัตขิองท่าน เสิน่ฉงเหวนิ
ท าใหผู้ค้นไดรู้จั้กทีม่าทีไ่ปของเมอืงเฟ่ิงหวง  

 น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแมน่ ้า พรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็น
ทีร่ะลกึ สัมผัสวถิชีวีติของชาวเมอืงเฟ่ิงหวงทีย่ังคงความเป็นเมอืงโบราณไวจ้นถงึทกุวันนี้ จากนัน้
น าทา่นชม บา้นเกดิของเส ิน่ฉงเหวนิ อดตีนักประพันธ ์นักประวตัศิาสตรแ์ละนักการศกึษาคน้ควา้
โบราณคดนีามอโุฆษของจนี เป็นบา้นทีป่ลกูลอ้ม รอบลานบา้น ทัง้สีด่า้นกอ่ดว้ยอฐิทนไฟ ซึง่เป็น
สญัลักษณ์ประจ าทอ้งถิน่ในภาคตะวันตกของมณฑลหหูนาน ทีไ่ดต้กทอดมาจากปู่ ของเสิน่ฉงเหวิ
นอดตีผูบ้ังคับการทหารประจ ามณฑลกุย้โจวในสมัยราชวงศช์งิ ต่อมาจงึสรา้งเป็นบา้นเกดิหลัง
ดังกล่าวซึง่ท่านเสิน่ฉงเหวนิไดจ้ดบันทกึประวัตใิหผู้ค้นไดรู้จั้กทีม่าทีไ่ปของเมอืงฟ่งหวงน่ันเอง 
น าทา่นผา่นชมสะพานหงส ์

 
กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืงเผา่แมว้ 
 น าท่านเดนิทางสู่ จางเจยีเจีย้ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง )พื้นที่ที่มีลักษณะพเิศษและมี

ทัศนียภาพทีง่ดงามจางเจยีเจีย้ไดถ้กูประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์วนอทุยานแหง่ชาตใินปี ค.ศ.1982 
ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่วนอทุยานแหง่ชาต ิหบุเขาซยูี ่และภเูขาเทยีนจือ่ ความโดดเดน่ของ
สถานทีแ่หง่นี้ คอื ยอดเขาและเสาหนิทรายทีต่ัง้ตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสงูกวา่ 200 เมตร 
นอกจากนี้ยังมชีอ่งแคบ ล าธาร สระน ้า และน ้าตกมากมาย รวมทัง้มถี ้ากวา่ 40 ถ ้า ซึง่ท าใหส้ถานที่
แหง่นีม้ภีมูทัิศนท์ีง่ดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จากองคก์าร UNESCO  

ระหวา่งทางน าท่านสูภู่เขาเทยีนเหมนิซาน (รวมกระเชา้ข ึน้-ลง) อยู่ห่างจากเขตเมอืงจาง
เจยีเจีย้เพยีง 6 กม. อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภเูขาลอืชือ่แหง่แรก ทีไ่ดบ้ันทกึไว ้
ในจดหมายเหตุประวัตศิาสตร์ของเมอืงจางเจยีเจีย้ เนื่องจากมหีนา้ผาสูงชันมชีอ่งโพรงลักษณะ
คลา้ยประตซู ึง่ ก็คอืชอ่งหนิ เทยีนเหมนิตง้ หรอืถ า้ประตูสวรรค ์ทีม่ทัีศนียภาพแปลกมหัศจรรย์
และพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบัน น าท่านขึน้สู่เขาโดยน่ังกระเชา้ที่มคีวามยาวที่สุดในโลก 
(กระเชา้มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท)ี  ใหท้่านไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ย
ยอดทีส่งูเสยีดฟ้า และชมเสน้ทางขึน้เขาทีม่โีคง้ถงึ 99 โคง้จากบนกระเชา้  

 



  

 จากนั้นน าท่านชมระเบยีงหนา้ผาลอยฟ้ารอบๆ ภูเขาเทียนเหมนิซาน และตืน่เตน้กับ ทางเดนิ
กระจก (รวมคา่เชา่รองเทา้) ระยะทางประมาณ 60 เมตร นับเป็นหนึง่ในทางเดนิกระจกทีส่งูทีส่ดุใน
โลก ซึง่ทา่นจะไดช้มววิแบบพาโนรามาไดอ้ยา่งถงึใจ รวมถงึสามารถมองลงไปดวูวิอันน่าหวาดเสยีว
ทีพ่ืน้เบือ้งลา่งไดด้ว้ยเชน่กัน ส าหรับทา่นใดทีอ่ยากจะเดนิชมววิไปบนทางเดนิเทา้อันน่าหวาดเสยีว
ดังกล่าวนี้จะตอ้งมวีญิญาณของนักผจญภัยสักเล็กนอ้ย ทางอุทยานมกีฏใหนั้กท่องเที่ยวตอ้งใส่

รองเทา้กันลืน่เพือ่เดนิชมทางเดนิกระจก จากนัน้น าท่าน ลงบนัไดเลือ่นเพือ่ไปสูช่่องเขาประตู
สวรรค ์(รวมบนัไดเลือ่น 2 เทีย่ว) ใหท้่านไดถ้่ายรูป ชมถ ้าประตสูวรรคจ์ากดา้นบนใกล ้ๆ  จากนัน้
น าท่านลงบันไดเลือ่น และเปลีย่นขึน้รถอทุยานผ่านโคง้ 99 โคง้ สูด่า้นล่าง (ใชเ้วลาประมาณ 40 
นาท)ี   

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  ทีพ่กั โรงแรม BEST WETERN GRAND ZHANGJIAJIE ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่3 สะพานกระจกแกรนดแ์คนยอนขางเจยีเจีย้ – โชวเ์หมย่ลีเ่ซยีงซ ี– รา้นหยก 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 
น าท่านพสิจูน์ความกลา้กับ สะพานกระจกแกรนดแ์คนยอนขางเจยีเจีย้ สะพานกระจกที่

ยาวและสงูทีส่ดุในโลก สามารถรองรับคนไดม้ากถงึ 800 คน อกีทัง้สะพานแหง่นีม้คีวามยาว 430 
เมตร กวา้ง 6 เมตร มคีวามสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพาน
กระจกทีย่าวทีส่ดุ เนื่องจากสถติเิดมิเป็นสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิา ทีส่งูเพยีงแค่ 718 
ฟตุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร สกุ ีเ้ห็ด 

    
หลังรับประทานอาหารกลางวันน าท่านชมโชวอ์ลังการ โชวเ์หมย่ลีเ่ซยีงซ ีหรือโชวเ์สน่ห ์

ตะวนัตก ซึง่เป็นโชวท์ี่สวยงามและยิง่ใหญ่ของเมอืงจางเจียเจี้ย ที่มคีวามอลังการสวยงามยิง่ 
จากนัน้น าทา่นแวะชมรา้นหยก ซึง่โรงงานเจยีระไนหยกทีส่นิคา้ขึน้ชือ่อกีอยา่งหนึง่ของจนี 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  ทีพ่กั โรงแรม SANTODOMINGO HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่4 รา้นใบชา – เขาเทยีนจอื(รวมกระเชา้ข ึน้+ลฟิทแ์กว้ลง) –  สวนสาธารณะจอมพลเฮอ่หลง 

– เขตอทุยานอูห่ลงิหยวน – สวนหยวนเจยีเจีย้ – ก าแพงธรรมชาต ิ– สวนหยวนเจยีเจีย้ – 
ภเูขาฮาเลลยูา่ – สะพานหนึง่ในใตห้ลา้– จดุชมววิระเบยีงภาพเขยีนสบิลี(้รวมรถราง) – 
รา้นนวดเทา้ 



  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 
น าท่านชม รา้นใบชา ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ใบชาแบบตน้ต ารับจนีแท ้เป็นของฝากเพือ่สขุภาพ

ส าหรับคนทีบ่า้นทา่น หลังขากนัน้ทา่นสูเ่ขาเทยีนจอืหรอืเขาจกัรพรรด ิตัง้อยูเ่ขตเอีย๋นเจยีเจีย้ มี

เนือ้ที ่65 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขาเทยีนจอืซานสงูประมาณ 1,250 เมตร ทางดา้นทศิตะวนัออก 
ทศิใตแ้ละทศิตะวันตกของเขาเทยีนจอืซาน เต็มไปดว้ยชะงอ่นผาอันสงูชนั ล าหว้ยลกึและป่าหนิ มี
หนิยักษ์ในรูปลักษณะแปลกตา ยนืตระหง่านค ้าฟ้า จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่

อหลง สวนแหง่นีไ้ดรั้บการจัดตัง้ขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 1986 เพือ่เป็นเกยีรตแิกน่ายพลเฮอ่หลงแหง่พรรค
คอมมวินสิตจ์นี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ขตอูห่ลงิหยวน เมือ่ถงึเขตอทุยานอูห่ลงิหยวน น าทา่น
น่ังกระเชา้ขึน้สู ่สวนหยวนเจยีเจีย้ สวนหยวนเจยีเจีย้ตัง้อยูท่างตอนเหนือของภูเขาเทยีนจือซาน 
ครอบคลมุพืน้ทีทั่ง้หมด 34 ตารางกโิลเมตร ประกอบไปดว้ยยอดเขาหนิแกรนตินับพันยอด ความสงู 
1,530 เมตรจากระดับน ้าทะเล น าท่านชม ก าแพงธรรมชาต ิเป็นยอดเขาหนิแกรนติทีต่ัง้เรยีงกัน
เป็นผนังหนิสงูสดุตระกาลตา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนพูเิศษ อาหารไทย 

 
 จากนั้นน าท่านชมภูเขาฮาลีลู่ยา ที่เป็นตน้แบบภูเขาในภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง 

“อวตาร” จากนั้นน าท่านชม สะพานหนึง่ในใตห้ลา้ หรอื เทยีนเสีย้ต ีอ้เีฉยีว เป็นภูเขาหนิ
ลักษณะเชือ่มตอ่กันจากสองฝ่ัง คลา้ยกับสะพาน บรเิวณจุดชมววินี้จะมลีกูกญุแจคลอ้งอยูต่ามราว
กัน้ เป็นความเชือ่ของคนหนุ่มคนสาวเอากุญแจไปคลอ้งไวท้ีส่งูๆ จะไดไ้มม่ใีครสามารถพรากคู่รัก
ใหจ้ากกันได ้บางคนก็ทิง้สูห่บุเหวเบือ้งลา่ง ก็ใหค้วามหมายเดยีวกันวา่เราจะไมพ่รากจากกันตราบ
ชั่วนรัินดร ์ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันสวยงามทีแ่สนประทับใจมริูล้มื แลว้น าท่านลงจาก
เขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง เป็นลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีทีม่คีวามสงู 326 เมตร ขณะโดยสารใน
ลฟิทแ์กว้ชมทวิทัศน์อันสวยงามทีส่ดุแสนประทับใจ ท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับยอดเขาทีม่คีวามสูง
ถงึ 1,250 เมตร ทัง้ดา้นทศิตะวันออก ทิศใตแ้ละทศิตะวันตกของเขาเทยีนจือซานนัน้เต็มไปดว้ย
ชะงอ่นผาอันสงูชนั เหวลกึ และป่าหนิ หนิยักษ์ในรปูลักษณะตา่งๆ  

 ตอ่มาน าท่านสู ่จุดชมววิระเบยีงภาพวาดสบิลี ้(รวมรถราง) น าท่านน่ังรถรางทีแ่ล่นไปตาม
แนวร่องเขา เพือ่ใหท้่านชมและถ่ายภาพของทัศนียภาพของภาพเขยีน 10 ลีแ้ทนการเดนิชม ทีม่า
ของชือ่ภาพวาดสบิลีน้ี้เนื่องจากทัศนียภาพบรเิวณนี้ทีง่ดงามราว ภาพเขยีนทีท่อดยาวนับสบิลี ้ จุด
ชมววินีต้ัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนอืของซัว่เซีย่วี ่เป็นหบุเขาแคบทีม่ทัีศนยีภาพงดงามแหง่หนึง่ 
มยีอดเขาหนิทีด่แูปลกพสิดาร และหนิยักษ์ทีม่รีูปร่างลักษณะตา่งๆมากกวา่ 200 ลกู เชน่ ภเูขาหา้
นิว้ ชายชราหาสมนุไพร นกยงูร าแพน พยัคฆค์ าราม เป็นตน้ ใหท้่านไดน้วดเทา้ดว้ยน ้ายาสมนุไพร
จีน ณ ศูนยว์จิยัแพทยแ์ผนจนี ใหท้่านแช่เทา้ในน ้ ายาสมุนไพรพรอ้มรับการนวดฟร  ีโดย
ผูเ้ชีย่วชาญแพทย์แผนจีนจะท าการบรรยายยาสมุนไพรจีนที่ข ึน้ชือ่ใหท้่านไดรั้บทราบ ท่านที่มี
ปัญหาดา้นสขุภาพสามารถขอค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญไดโ้ดยไมต่อ้เสยีค่าใชจ้่าย ส าหรับท่านที่



  

ตอ้งการรับการรักษาโดยยาสมุนไพรแพทย์แผนจีนสามารถเลือกซื้อยาตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชีย่วชาญได ้

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนพูเิศษ หมยูา่งเกาหล ี

  ทีพ่กั โรงแรม SANTODOMINGO HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่5 รา้นผา้ไหม – ถ า้มงักรเหลอืง – เมอืงฉางซา – อาบน า้แร ่

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 
 น าท่านชม รา้นผา้ไหม ซึง่เป็นศูนยจ์ าหน่ายผา้ไหม ทีม่สีนิคา้สง่ออกทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุอย่างหนึง่

ของจีน ชมการสาธติการทอผา้ไหม และการผลติเครื่องใชจ้ากใยไหม ท่านสามารถเลือกซือ้
ผลติภัณฑ์ผา้ไหมจากศูนย์แห่งนี้ไดอ้ย่างมั่นใจ เนื่องจากมีการรับรองคุณภาพและราคาจาก

หน่วยงานภาครัฐของจนี น าท่านสู ่ถ า้หวงหลงตง้ หรอื ถ า้วงัมงักรเหลอืง น าทา่นลอ่งเรอื
ไปตามธารน า้ใตด้นิ ถ ้าแห่งนี้มคีวามสงู 160 เมตร มคีวามลกึ 1.5 กโิลเมตร ถ ้าแบ่งออกเป็น 4 
ชัน้ ภายในถ ้ามอีา่งเก็บน ้า 1 แหง่ ล าธารใตด้นิ 2 สาย บงึ 4 บงึ หอ้งโถง 13 หอ้ง และระเบยีงเดนิ
เทีย่ว 90 กวา่แหง่ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนอูาหารกวางตุง้ 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงฉางซา (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

  
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม DOLTON CHANGSHA HOTEL (TONG CHENG WEN 

QUAN) ซึง่เป็นโรงแรมฮอทสปรงิทีเ่มอืงฉางซา อสิระใหท้่านแชน่ ้าแร่ภายในโรงแรม และมทัีง้
บ่อในร่ม บ่อกลางแจง้ และบ่อสว่นตัวภายในถ ้า ใหท้่านไดผ้่อนคลายตามอัธยาศัย (ฟร!ี!!อาบ
น ้าแร่บอ่รวมทัง้ในร่ม,กลางแจง้ และในถ ้า ตอ้งใสช่ดุวา่ยน ้าเท่านัน้ รวมหอ้งซาวน่า ราคาทัวรไ์ม่
รวมสปา, บอ่ทรายรอ้นและบรกิารนวด) 

 พกัที ่DOLTON CHANGSHA HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



  

 
ส าหรบัสายการบนิแอรเ์อเชยี 
วนัที ่6  ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางซา - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฉิางซา เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
12.55 น.  น าทา่นเหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD541 (มอีาหารบรกิาร

บนเครือ่งบนิ) 
15.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพและความประทับใจมริูล้มื 
 

 

วนัที ่6 ถนนคนเดนิหวงซงิ – ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางซา– ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงเพือ่เลอืกซือ้สนิคา้หลากหลาย

ส าหรับเป็นของฝากทีร่ะลกึแกค่นทีรั่กทางบา้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารหหูนาน 
สดุทา้ยไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสูส่นามบนินานาชาตฉิางซา เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

19.20 น. น าทา่นเหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHEM AIRLINE เทีย่วบนิที ่
CZ605 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่งบนิ) 

21.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพและความประทับใจมริูล้มื 
 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูข ึน้  
ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ในอนาคต  

ซึง่ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
หมายเหตุ 1:  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวทุกเมือง ท่ัวประเทศจีน ก าหนดใหม้ีการ
ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศไดรู้จั้ก ในนามของศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้ของ
รัฐบาล หรอืภายใตก้ารดแูลของรัฐบาล ทีเ่มอืงจางเจยีเจีย้ ม ี4 รา้นทีต่อ้งบรรจใุนรายการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก ่รา้น
นวดเทา้ยาบัวหมิะ, รา้นผา้ไหม, รา้นหยก และรา้นใบชา ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับ
ราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซึง่จะ
ใชเ้วลารา้นละประมาณ 45 นาที ซือ้หรือไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 
 

***สายการบนิอาจจะมกีารเปลีย่นเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้*** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับเทีย่วบนิตามรายการ  
2. คา่ภาษสีนามบนิจนี, คา่ประกนัภยัและภาษนี า้มนั  
3. คา่โรงแรมทีพ่ัก (พัก 2 ทา่น / หอ้ง หรอืกรณีพัก 3 ทา่น / หอ้งเป็นเตยีงเสรมิ) 
4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี  
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
6. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 
7. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
8. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ 
9. แจกน า้ดืม่บนรถทา่นละ 1 ขวด ตอ่วนั 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

วนัเดนิทาง พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
ราคาเด็ก 

อายตุ า่กวา่ 11 ปีไมใ่ชเ่ตยีง 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

22-27 เม.ย. 60 24,900 24,900 5,000 

17-22 พ.ค. 60 24,900 24,900 5,000 

9-14 ม.ิย. 60 29,900 29,900 5,000 

7-12 ก.ค. 60 29,900 29,900 5,000 

12-17 ส.ค. 60 29,900 29,900 5,000 

15-20 ก.ย. 60 29,900 29,900 5,000 

20-25 ต.ค. 60(FD) 24,900 24,900 5,000 

17-22 พ.ย. 60 30,900 30,900 5,000 

9-14 ธ.ค. 60 31,900 31,900 5,000 

30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 60 33,900 33,900 5,000 

หมายเหต ุ! ราคานีแ้วะ 4 รา้น นวดฝ่าเทา้/ผา้ไหม/ใบชา/หยก  



  

3.  คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม 
4.  คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  
5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/ทา่น 30 หยวน*6 วนั =180 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

 
 
เงือ่นไขการจอง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มดัจ า  10,000  บาท พรอ้มสง่หลักฐานการโอนเงนิใหท้างบรษัิท คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
2.ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบ ุ
พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไมน่อ้ยกวา่  30 วนักอ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของทา่น
ไมส่มบรูณ์ หรอืสง่มอบเอกสารใหท้างบรษิทัฯ ชา้กวา่ก าหนด ทางบรษัิทมคีวามจ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ยืน่วซีา่
เรง่ดว่นเพิม่ 1,050 บาท ใหก้บัทางสถานทตูจนี  

 
การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า  
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 40 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง  

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีแบบหมูค่ณะ  

- สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง เฉพาะหนา้ทีม่รีปูถา่ยและขอ้มลูของผูเ้ดนิทาง กอ่นเดนิทาง 30 วัน  

- รปูถา่ยสหีนา้ตรง พืน้หลังสขีาว หรอืสฟ้ีาออ่น หรอืรปูถา่ยสสีแกน  (เฉพาะเสน้คนุหมงิ)   

หนงัสอืเดนิทางทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

- หนังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืไมถ่งึ 6 เดอืน  หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีใ่กลจ้ะหมดอาย ุ หากนับจากวันทีต่อ้งใช ้

เดนิทางจนถงึวันหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดอืนถอืวา่ใชเ้ดนิทางไมไ่ด ้ทา่นตอ้งไปท าเลม่ใหมท่ันท ี

- หนังสอืเดนิทางทีช่ ารดุ หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีม่สีว่นใดสว่นหนึง่ขาดหายหรอืช ารดุ เชน่ หนา้แรกทีม่รีปูและ

รายละเอยีดของผูเ้ดนิทางมรีอยฉีกขาด หรอืขดูขดี หรอืมกีารแตม้สหีรอืหมกึจนท าใหไ้มส่ามารถมองเห็นรายละเอยีดได ้

ครบถว้น  หนา้ในเลม่หนังสอืเดนิทางขาดหายทัง้หนา้ หรอืบางสว่น ใชก้าวตดิหนา้ใดหนา้หนึง่ในเลม่จนไมส่ามารถเปิดดู

รายละเอยีดได ้ลว้นถอืวา่เป็นหนังสอืเดนิทางช ารดุทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

 หมายเหต ุ เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจยงัผลใหผู้เ้ดนิทางไมส่ามารถเดนิทางตาม

ก าหนดได ้ กรณุาสง่หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิของผูเ้ดนิทางมาใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบและจัดเตรยีมแบบฟอรม์เขา้ ออก

ประเทศใหเ้รยีบรอ้ย โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคนืหนังสอืเดนิทางใหท้า่นทีส่นามบนิในวันเดนทาง  ส าหรับทา่นผูเ้ดนิทางทีถ่อื



  

หนังสอืเดนิทางตดิตัวไปสนามบนิในวันเดนิทาง กรณุาตรวจเชค็อกีครัง้กอ่นเดนิทางไปสนามบนิ วา่ไมห่ยบิผดิเลม่ ไม่

หมดอาย ุ และไมช่ ารดุ  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ หากหนังสอืเดนิทางของทา่นมปัีญหาดังกลา่วจนท าใหท้า่น

เดนิทางไมไ่ด ้  

**กรณีลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว** 

มคีา่บรกิารเพิม่เตมิดังนี ้

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ให้

ขอ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 



  

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2  นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

หมายเหต…ุทา่นใดมซีองใสพ่าสปอรต์กรณุาถอดออกเก็บไวก้อ่นสง่เลม่มายงั

บรษิทัเพือ่ยืน่วซีา่  เพือ่เป็นการป้องกนัการสญูหายเนือ่งจากขณะยืน่เลม่เขา้

สถานทตู ทางสถานทตูจะตอ้งใหเ้อาซองทีใ่สพ่าสปอรต์ออกกอ่นยืน่ 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการ   

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ยการสูญหาย ความล่าชา้หรือจาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่
ทา่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจุบัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ปรับราคาขึน้ตามจรงิ 



  

6. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิ  บรษัิทขนส่งหรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

8. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวน
สทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

 

9 สิง่ของ "ตอ้งหา้ม" ข ึน้เครือ่งบนิ 

 1. เครือ่งดืม่ เครือ่งส าอาง ของเหลวทุกชนดิทีม่คีวามจุต่อช ิน้เกนิ 100 มล. รวมไม่เกนิ 1 ลติร (1,000 มล.) เชน่ 

เจล น ้าหอม สบูเ่หลว สเปรย ์หา้มพกตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ แตส่ามารถน าใสก่ระเป๋าทีจ่ะโหลดได ้ทัง้นีเ้ป็นมาตรการป้องกัน

การกอ่การรา้ย ทีเ่ขม้งวดขึน้หลังจากเหตุการณ์ 911 แต่ถา้เป็นยาทีจ่ าเป็นตอ้งพกตดิตัว ก็สามารถพกพาไดใ้นปรมิาณที่

เหมาะสม เชน่ ชดุยาแกเ้บาหวาน 

 2. แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)ไม่สามารถน าแบตเตอรีส่ ารองทุกชนดิใส่กระเป๋าทีน่ าไปเช็คอนิ แต่สามารถ

พกพาใสก่ระเป๋าถอืขึน้ไปได ้โดยตอ้งเป็นแบตเตอรีส่ ารองทีม่คีา่ความจไุฟฟ้าไมเ่กนิ 32,000 mAh ไมเ่กนิคนละ 2 ช ิน้ 

 3. อาวุธ ปืน และอาวุธทุกชนดิ รวมถงึอาวุธโดยสภาพ เชน่ มดี สนับมอื ดาบ ทวน กระบอง และสิง่เทยีมอาวุธ เชน่ 

ปืนไฟแชก็ ระเบดิไฟแชก็ ปืนเด็กเลน่ 

 4. ของมคีม ไมบ้รรทัดเหล็ก คัตเตอร ์กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผา้ มดี มดีพับ มดีพก และของมคีมทุกชนดิ ทีอ่าจท า

ใหเ้กดิอนัตราย แตห่ากเป็นของใชท้ีจ่ าเป็น อาจอนุญาตใหเ้ก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญท่ีโ่หลดใตเ้ครือ่งบนิได ้แตไ่มอ่นุญาต

ใหพ้กพาขึน้เครือ่งบนิ 

 5. วตัถไุวไฟ เพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญหาระเบดิหรอืเพลงิไหม ้เชน่ น ้ามนัไฟแชก็ เชือ้เพลงิแข็ง สนี ้ามนั ไมข้ดีไฟ ฯลฯ 

 6. อาหารทีม่กีลิน่แรง อาหารตา่งๆ เชน่ อาหารทะเล เนือ้สตัวส์ด/แชแ่ข็ง ทเุรยีน ปลารา้ ตอ้งแพ็คมาอยา่งเหมาะสม 

 7. สตัวม์พีษิ สตัวด์รุา้ย รวมถงึสตัวข์นาดใหญ ่สตัวส์งวน นอกจากอาจรบกวนผูอ้ ืน่แลว้ ยงัผดิกฎหมายอกีดว้ย 

 8. สารอนัตรายตา่งๆ เชน่ สารก าจัดแมลง สารหนู วัตถอุอกซไิดซ ์เชน่ แอมโมเนยีไนเตรท แคลเซยีมเปอรอ์อกไซด ์

วัตถกุา๊ซมนัตภาพรังส ีเชน่ ธาตยุเูรเนยีม วัตถกุดักรอ่น เชน่ แบตเตอรีท่ีบ่รรจสุารกดักรอ่น น ้ากรด ปรอท ฯลฯ 

 9. สิง่ของอืน่ๆ เชน่ แมเ่หล็ก น ้าแข็งแหง้เป็นตน้ 

  


