
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โปรแกรมทวัร์ 
วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– นครเฉิงตู  
18.30 น.              พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์U สายการบินไชน่าอสีเทร์ินแอร์ไลน์

(MU) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
20.30 น.    ออกเดนิทางสู่เมืองเฉิงตู โดย เทีย่วบินที ่MU 5036  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
00.35 น.    เดินทางถึง นครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลท่ีมีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม

ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนกัและมีปริมาณความช้ืนสูง มีพ้ืนท่ีประมาณ 
567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหน่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยเช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี ่ธิเบต เม้ียว หุย เชียง น าท่านผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง  

 พกั YINSHENG INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 นครเฉิงตู –ทะเลสาบเต๋อซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – จิว่จ้ายโกว 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ดินแดนสวรรคจ์ิว่จ้ายโกว(ระยะทางประมาณ 425 กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 ช่ัวโมงคร่ึง)ระหวา่ง

ทางใหท่้านจะไดพ้บกบัววิทิวทศัน์ท่ีงดงามสองฝ่ัง ภูเขาสลบัซบัซอ้น สวยงามดว้ยใบไมท่ี้เร่ิมเปล่ียนสีไปตามฤดูกาลใบไม้
ร่วง เลาะเรียบแม่น ้ าสายยาว รวมถึงสวนแอป๊เป้ิลก าลงัออกลูกเตม็ตน้ เป็นววิทิวทศันท่ี์น่าต่ืนตาต่ืนใจเป็นอยา่งยิง่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ ท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของจ่ิวจา้ยโกวและไดส้มัผสักบักล่ินไอ ธรรมชาติบนผืนป่าท่ีอุดม

สมบูรณ์ท่ีหาดูไดย้ากตน้ไมน้านาพนัธ์ุ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยูใ่นระหวา่งเดือนกนัยายน-เดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป็น

 บนิตรงสูเ่ฉงิตโูดยสายการบนิ CHINA EASTERN 
 เทีย่วชม ทะเลสาบสเีขยีวเตีย๋ซ ี
 ชมความมหศัจรรยท์ ีธ่รรมชาตเินรมติขึน้ ณ อทุยานจิว่จา้ยโกว 
 ชมความมหศัจรรยล์ าธารทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ณ อทุยานหวงหลง 
 ลอ่งเรอืแมน่ า้หมงิเจยีง ชมองคห์ลวงพอ่โตเลอ่ซาน 
 นมสัการผูเ่สยีนทรงชา้งทีเ่ขางอ้ไบ ๊

 



ช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่านจะไดส้มัผสักบัตน้ไมเ้ปล่ียนสี สีของใบไมมี้หลากหลายสีสนัผสมผสานกบัละอองหิมะท่ีโปรยปรายลง
มาเพ่ิมความงาม และเสน่ห์ใหก้บัจ่ิวจา้ยโกวมากข้ึน ระหวา่งทางแวะชม ทะเลสาบเต๋อซี ตั้งอยูร่ะดบัความเกือบ 3,000 
เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เล้ีอยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอนัยิง่ใหญ่ตระการตาผิวน าราบเรียบ 
ปราศจากร้ิวคล่ืน หรือแท่งตอไม ้และสีของทะเลสาปเขม้สดไร้เงาสะทอ้น จนดูราวเป็นกระเบ้ืองยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผล
พวง จากการเกิดแผน่ดินใหวเม่ือปี พ.ศ. 2478 ซ่ึงคราวนั้นไดก้ลืนส่ิงก่อสร้าง และทุกสรรพชีวติใหห้ายไปในพริบตา ความ
งามของธรรมชาติบางคร้ังก็แฝงดว้ยความโหดร้าย  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณเป็น
เมืองท่ีใชแ้ลกเปล่ียนสินคา้ชาวฮัน่และชาวทิเบตซ่ึงชาวฮัน่นิยมน าใบชา ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจ าวนัมาแลกเปล่ียนมา้
แกะ ขนแกะ และหนงัสตัวข์องชาวทิเบต ก าแพงเมืองซงพาน สร้างในสมยัราชวงศห์มิงมีพลเมือง 1 แสนกวา่คน ปี ค.ศ. 1933 
ทหารจีนแดงเดินทางไกลผา่นซงพานนายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผกูมิตรกบัหวัหนา้ชาวเผา่ทิเบต เชียงอิสลาม และไดรั้บการ
สนบัสนุนและไดข้า้มแดนไปทางภาคเหนือเพ่ือต่อตา้นชาวญ่ีปุ่นท่ีรุกราน 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะเดินทางมาถึง จิว่จ้ายโกว เมืองท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบา้นพกัท่ีมีจ านวนมาก ตั้งแต่ระดบั

เกสทเ์ฮา้น์จนถึงโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ์ท่ีเรียงรายและมีผูค้นจ านวนมากซ่ึงลว้นแต่เป็นชาวจีนเช้ือสายธิ
เบต แบ่งแยกออกเป็นหลายเผา่ 

 พกั JIU ZHAI RESORT HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3  จิว่จ้ายโกว – อุทยานแห่งชาตจิิว่จ้ายโจว(รวมรถเหมาในอุทยาน) – ชมโชว์ระบ าธิเบต  
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่  วนอุทยานสวรรค์จิว่จ้ายโกว เม่ือถึงอุทยานใหท่้านเปลีย่นรถเหมาของอุทยาน และน าท่านเขา้

สู่วนอุทยานจิว่จ้ายโกว ณ ดินแดนแห่งน้ีมีหมู่บา้นเก่าแก่ชาวทิเบตอยู ่9 แห่ง ซ่ึงอยูก่ระจดักระจายในวนอุทยานแห่งน้ี และน่ี
คือท่ีมาของ จ่ิวไจโ้กว อุทยานแห่งชาติประกอบดว้ย ภูเขา และหุบเขาสลบักนัในระดบัความสูงกวา่ 1,140 เมตร เหนือ
ระดบัน ้ าทะเล ถึง 4,588 เมตร ท่ียอดเขาสูงสุดระดบัพ้ืนดินลดหลัน่ท าใหเ้กิดแอ่งน ้ า 114 แอ่ง มีขนาดตั้งแต่แอ่งเลก็ ไปจนถึง
ทะเลสาบใหญ่ กบัน ้ าตกมโหฬาร น ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุด ความกวา้ง 300 เมตร ธรรมชาติท่ีสวยงามเป็นท่ีสุด แม่น ้ า 5 สาย หาด
ทราย และตาดหินปูน 5 จุด ทะเลสาบหา้สี ความมหศัจรรยข์องอุทยานแห่งน้ีคือสถาพของน ้ าในแอ่งซ่ึงมีสีสนัพิสดารหลาก 
หลายดุจเนรมิตกบัลีลาฤดูกาลท่ีหมุนเวยีน สร้างสีสนัใหทิ้วทศัน์ จนไดช่ื้อวา่ "เจ็ดแดนเทพนิยาย" ภายในวนอุทยานมี
เสน้ทางท่องเท่ียวหลกัอยู ่2 เสน้ทางชมส่วนแรกท่ีเป็นทะเลสาบแอ่งน ้ าและบึงหญา้ ชมความงามของธรรมชาติท่ียิง่ใหญ่ยงั



ไม่ถูกนกัท่องเท่ียวท าลายจึงมีความงดงาม ดัง่ดินแดนท่ีถูกเนรมิตร พ้ืนน ้ าท่ีมีสีฟ้า และสีเขียวท่ีใส มองแลว้ชวนใหห้ลงไหล 
เชิญท่านถ่ายรูปกบัทิวทศัน์ใหจุ้ใจ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่าน วนอุทยานโดยใช้อกีเส้นทางหนึ่ง ของวนอุทยานจ่ิวไจโ้กว น้ีจากทางภาคใตไ้ปสู่แผน่ดินทิเบต ชมชั้นหิน

และดินท่ีถูกอดัหนุนข้ึนมาพร้อมแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนท าใหน้ ้ ามีสีสนัประหลาด ใหท่้านถ่ายรูปจุดชมววิ ทะเลสาบ
กระจก ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบแพนดา้ ทะเลสาบไผลู่กศร ทะเลสาบสวยๆ ผา่นบึงหญา้ ตาดน ้ า ชั้นน ้ าตก และน ้ าตกธาร
ไข่มุก ท่ีแสนสงบและงดงาม พ้ืนท่ีของอุทยานประกอบดว้ยทะเลสาบ 14 แห่ง น ้ าตก 17 แห่ง 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่าน ชมโชว์ระบ าธิเบต ศิลปะการแสดงของชาวทิเบต"  
 พกั JIU ZHAI RESORT HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4  จิว่จ้ายโกว – หวงหลง – อุทยานแห่งชาตหิวงหลง(รวมกระเช้าขึน้) – เมืองเม่าเส้ียน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางจากอุทยานธารสวรรคจ์ิว่จ้ายโกว ระหวา่งทางท่านจะไดช้มธรรมชาติและความงามของ ทุ่งหญา้ชวนจู่ซ่ือ 

เม่ือสมยั 70 ปีท่ีแลว้ ไดเ้กิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสน้ทางผา่นทุ่งหญา้และไดเ้กิด โคลนดูดและหิวตาย
หลายพนัคน ปัจจุบนัไดมี้การสร้างอนุสาวรียบ์ริเวณใจกลางทุ่งหญา้อนัสวยงามเพ่ือเป็นการ ระลึกถึงกองทพัทหารจีนแดง 
ท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตหิวงหลง หรือ มงักรเหลือง (ระยะทางประมาณ 130 กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตหิวงหลง หรือ มงักรเหลือง ซ่ึงตั้งอยูใ่นอ าเภอซงพาน ในเขตปกครองตนเองของชนเผา่ทิเบต 

อาป้าและเผา่เชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซ่ือชวน (เสฉวน) ของจีนติดต่อกบัเขตอุทยานแห่งชาติ จ่ิวไจโ้กว ครอบคลุมพ้ืนท่ี
กว่า1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 3,000 – 5,588 เมตร อุทยานน้ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งตน้ก าเนิดต านาน
แห่งมงักรเหลือง ซ่ึงมีความเก่ียวพนักบัชนชาติจีนมาแต่คร้ังโบราณ ผนวกกบัความมหศัจรรยข์องสภาพทางภูมิทศัน์ท่ีโดดเด่น
ของสระน ้ าใสสะอาดนอ้ย ใหญ่ท่ีแวดลอ้มดว้ยขนุเขาหิมะและโตรกธารดว้ยผลงานรังสรรคจ์ากธรรมชาติ ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ี
ไดรั้บการขนานนามวา่ สระสวรรคใ์นแดนดิน จากลกัษณะทางกายภาพของ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ท่ีประกอบดว้ยแนวหิน
สีเหลืองท่ีเกิดจากการจบัตวัของแคลเซ่ียม แผ่คลุมอยูโ่ดยทัว่ไปบริเวณสันเขาบา้ง แปลงกายเป็นสระน ้ าหลากสีสันท่ีลดหลัน่
เรียงตวักนัลงมาเป็นชั้นๆ เม่ือมองจากท่ีห่างไกล จึงเห็นราวกบัเป็นมงักรทองเหล่ือมสลบัลายท่ีลดเล้ียวอยูท่่ามกลางแมกไมสี้ 
เขียว และเหินหาวสู่ยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะตลอดปี หวงหลงกลายเป็นช่วงแนวเขาสุดทา้ย และเป็นแหล่งชุมนุมของบรรดา



เทือกเขาสูงจากภาคตะวนัตก ก่อนจะเขา้สู่เขตท่ีราบลุ่มภาคกลางของจีน ก่อเกิดเป็นทศันียภาพท่ี น่าต่ืนใจของ หุบเหวลึกนบั
พนัเมตร ยอดเขาสูงชนัท่ีปกคลุมดว้ยหิมะตลอดปี โตรกธารน ้ าแข็งนบัร้อยพนัสายท่ีเลาะเล้ียวไปตามหุบเขาทุกหนแห่ง อนั
เป็นแหล่งตน้น ้ าส าคญั 3 สายของจีน ไดแ้ก่ล าน ้ าฝูเจียง หมินเจียง และเจียหลิง (ก่อนบรรจบกนัเป็นแม่น ้ าแยงซีเกียง)ระหวา่
เส้นทางธรรมชาติน้ียงัมีแนวหิน ปะการังท่ีเกิดจากการสะสมของแคลเซ่ียมหรือหินคาร์สท ์(Kats) ท่ีมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์
ท่ีสุดในโลกปกคลุมอยูต่ลอดแนวสนัเขา ผา่นเสน้ทางของน ้ าตกสายต่างๆ บา้งกลายเป็นสระนอ้ยใหญ่ ท่ีรองรับน ้ าใสเยน็ แลว้
ส่งผา่นลงมาเป็นชั้นๆอนัเป็นสญัลกัษณ์เล่ืองช่ือของอุทยานแห่งน้ีได ้เวลาพอสมควรออกเดินทางสู่ เมืองเม่าเส้ียน 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  พกั MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 เมืองเม่าเส้ียน – นครเฉิงตู – เมืองเล่อซาน (ล่องเรือชม) หลวงพ่อโตเล่อซาน – ง้อไบ๊ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านกลบัสู่ตวัเมืองเฉินตู จะผา่นเมืองเต๋อหยางและเขา้สู่ตวัเมืองเฉิงต(ูระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ 

ช่ัวโมง) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน น าท่านลงเรือ ใหท่้านไดล่้องเรือตามเกาะเล่อซาน ซ่ึงมีรูปพรรณดัง่พระนอนกลาง
ทะเล จากบนเรือท่านจะเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซ่ึงเป็นพระแกะสลกัภูผาท่ีใหญ่ แกะสกัดเขา้ไปในหน้าผาหิน สูง 71 
เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กวา้ง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลงัพระบาทกวา้ง8.5 
เมตร น้ิวพระบาทแต่ละน้ิวสูงท่วมหัวคน (ซานซ่ือยีจุนโฝ โฝซ่ือยีจั้วซาน – ภูเป็นพระรูปหน่ึง พระคือภูลูกหน่ึง) ใชเ้วลา
ก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพกัตร์จะหันออกมาทางแม่น ้ าหมิงเจียง (สร้างในปี ค.ศ. 713-803) โดยการน าของหลวงพ่อไห่ทง
โดยใชเ้งินบริจาคของชาวบา้น จุดประสงคเ์พ่ือเป็นสิริมงคลปกป้องภยัน ้ าท่วมจากการเอ่อลน้ของแม่น ้ า 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอี
เจียง ตูเ้จียง) ท่ีมาบรรจบพอดีท่ีเมืองเล่อซาน  แลว้เดินทางต่อสู่ เขาง้อไบ๊ หรือเอ๋อเหมยซาน ท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ “ เมือง



ในหมอก ”ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองเฉิงตู 160 ก.ม. ถือเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีท่ีส าคญัของประเทศจีน ซ่ึงประกอบไปดว้ยเอ๋อเหมย
ซาน , ผู่ถอซาน , อู่ไถซาน และ จ่ิวหวงซาน สถานท่ีแห่งน้ีมีวดัวาอารามและสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ตั้งอยูม่ากมาย
และมีพระสงฆจ์ าวดัอยูบ่นเขาหลายพนัรูป ท่ีเขาแห่งน้ียงัมีวฒันธรรมท่ีงดงาม มีพืชพนัธ์ุ รวมทั้งสตัวห์ายาก 

ค า่                      บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
            หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 พกั CENTURY SUNSHINE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที ่6 เขาง้อไบ๊ – ยอดจนิติง่(รวมรถประจ าทางและกระเช้าขึน้ลง) – วดัเป้ากัว๋ – นครเฉิงตู  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 หลงัอาหารน าท่านเปล่ียนรถอุทยาเขา้สู่ ภูเขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลวา่คิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลกัษณะเหมือนคิ้ว 
นกัพรตในลทัธิเต๋าเร่ิมเขา้มาสร้างศาลเจา้ในเทือกเขาแห่งน้ีในศตวรรษท่ี 2 หลงัจากนั้นศาสนาก็เร่ิมเฟ่ืองฟมูาจนถึงศตวรรษท่ี 
6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิทางพทุธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จ่ิวหวัซาน, ผูโ่ถซาน) น าท่าน
เปล่ียนรถทอ้งถ่ินข้ึนภูเขาแลว้นัง่กระเชา้ลอยฟ้าข้ึนสู่จุดชมววิบน ยอดจนิติง่ ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้ า ทะเล 3,077 เมตร ท่าน
จะไดเ้ห็นทิวทศัน์อนัสลบัซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนือชั้นเมฆท่ีสวยงามดุจดัง่สวรรค ์น าท่าน 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ลงจากเขาน าชม วดัเป้ากัว๋ ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปีวดัเป้ากัว๋ไดรั้บการบูรณะใหม่โดยพระชาวไตห้วนัแห่งเมืองเกาสงซ่ึงไดบ้ริจาค

เงินถึง100,000 อเมริกนั ดอลล่าห์ ใหท่้านไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือเสริบารมี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบันครเฉิงตู 

ค า่                           รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากรับประท่านอาหารค ่า น าท่านชมโชว์เปลีย่นหน้ากาก ท่ีข้ึนช่ือขอเฉินตู ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการ 

เปล่ียนหนา้กากภายในเส้ียววนิาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นัเป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนั มาภายในตระกลูหลาย
ชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกั YINSHENG INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 



วนัที ่7 ถนนคนเดนิซุนซีลู่ – ซอยกว้างซอยแคบ – ท่าอากาศยานเฉิงตู – กรุงเทพฯ  
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านไปชอ้บป้ิงท่ี ถนนคนเดนิซุนซีลู่ บนถนน “ชุนซีลู่” และ “ซิงเหนียนลู่”ท่ีเตม็ไปดว้ยหา้งใหญ่และร้านรวง

ยอ่ยๆมากมายขายเส้ือผา้แฟชัน่น าสมยั รองเทา้ กระเป๋า แวน่ตา  น าท่านสู่ถนนท่ีช่ือวา่ ซอยกว้างซอยแคบ ซ่ึงเป็นบา้นทรง
จีนโบราณของท่านนายพลในยคุก่อน ถนนสายน้ีมีการตกแต่งแบบยอ้นยคุ และน าสินคา้ทอ้งถ่ินมาวางขายใหท่้านไดจ้บัจ่าย
ซ้ือเป็นของฝากกนัดว้ย  

กลางวนั             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สุกีเ้ฉิงตู 
 และสุดท้ายได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่ท่าอากาศยานเฉิงตู เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

16.40 น.  น าท่านเหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินไชน่าอสีเทร์ินแอร์ไลน์(MU) เทีย่วบินที ่MU 5035 
18.50 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ……… 

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้  

ท าให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต  
ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง 

 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทาง พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาเดก็ พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

15 – 21 ม.ิย. 60 35,900 35,900 8,500 

7 – 13 ก.ค. 60 37,900 37,900 8,500 

12 – 18 ส.ค. 60 38,900 39,900 8,500 

14 – 20ก.ย. 60 38,900 39,900 8,500 

20 – 26 ต.ค. 60  36,900 36,900 8,500 

27 ต.ค. – 2 พ.ย. 60 37,900 37,900 8,500 

16 – 22 พ.ย. 60 38,900 38,900 8,500 

9 – 14 ธ.ค. 60 37,900 37,900 8,500 



หมายเหตุ ! ราคาเข้าร้านรัฐบาล 5 ร้าน ร้านนวดฝ่าเท้า , ร้านผ้าไหม , ร้านหมอน , ร้านหยก , ร้านใบชา   
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวทุกเมือง ทัว่ประเทศจีน ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้
นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศไดรู้้จกั ในนามของศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ของรัฐบาล หรือภายใตก้ารดูแลของรัฐบาล ท่ีเมืองเฉิงตู มี 5 ร้านท่ี
ตอ้งบรรจุในรายการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ร้านสมุนไพรจีน , ร้านผา้ไหม , ร้านใบชา , ร้านหินตาสวรรคแ์ละร้านหมอน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึง
จะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม  

1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัเท่ียวบินตามรายการ ทั้งระหวา่งประเทศ และภายในประเทศ 
2. ค่าภาษีสนามบนิจนี, ค่าประกนัภยัและภาษีน า้มนั  
3. ค่าโรงแรมท่ีพกั (พกั 2 ท่าน / หอ้ง หรือกรณีพกั 3 ท่าน / หอ้ง เป็นเตียงเสริม) 
4. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน 
5. ค่าตัว๋รถไฟหวัจรวด 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
7. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
1.  ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
2. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
3. แจกน า้ด่ืมบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวนั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   
1.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 
3. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
5. ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 30 หยวน/วนั/ท่าน (30 หยวน*7 วนั =210 หยวน/ท่าน/ทริป) 

เง่ือนไขการจอง 
1.  กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระค่ามดัจ า  15,000  บาท พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินใหท้างบริษทั  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในการยืน่ขอวซ่ีา เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามทีร่ะบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร

ประกอบการย่ืนวซ่ีา ไม่น้อยกว่า  30 วนัก่อนการเดนิทาง (ในกรณทีีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ หรือส่งมอบเอกสารให้ทางบริษัทฯ ช้ากว่า
ก าหนด ทางบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่ายืน่วซ่ีาเร่งด่วนเพิม่ 1,050 บาท ใหก้บัทางสถานทูตจีน  



 
การยกเลกิ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า  
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 40 วนัข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 
เอกสารในการย่ืนวซ่ีาจนีแบบหมู่คณะ  

- ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง เฉพาะหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและขอ้มูลของผูเ้ดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วนั  

- รูปถ่ายสีหนา้ตรง พ้ืนหลงัสีขาว หรือสีฟ้าอ่อน หรือรูปถ่ายสีสแกน  (เฉพาะเสน้คุนหมิง)   

หนังสือเดนิทางทีไ่ม่สามารถใช้เดนิทางได้  

- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอาย ุ หากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึงวนัหมดอาย ุถา้
นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัที 

- หนงัสือเดินทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและรายละเอียดของผูเ้ดินทางมี
รอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น  หนา้ในเล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้ง
หนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได ้ลว้นถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางช ารุดท่ีไม่สามารถใช้
เดินทางได ้ 

 หมายเหตุ  เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจยงัผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้ กรุณาส่งหนงัสือ
เดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้ ออกประเทศใหเ้รียบร้อย โดยเจา้หนา้ท่ีจะคืนหนงัสือเดินทาง
ใหท่้านท่ีสนามบินในวนัเดนทาง  ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางติดตวัไปสนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อน
เดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุ และไม่ช ารุด  บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าว
จนท าใหท่้านเดินทางไม่ได ้  

**กรณลูีกค้ามคีวามประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดีย่ว** 

มีค่าบริการเพ่ิมเติมดงัน้ี 

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรับหนังสือเดนิทาง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   



3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมกีารระงบัการออกวซ่ีา เล่มทีม่ี
ปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อน
ออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่นระเบียบการย่ืนเอกสาร 
เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาต
ใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของ
ท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  

- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านั้น 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง
ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 3,560 บาท  

2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  100 บาท 

    - เอกสารทีต้่องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2  น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี ้

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้



3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนงัสือเดนิทางล่าช้า  

 

 ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,050 บาท 
 

(ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยี 

ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

หมายเหตุ…ท่านใดมซีองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเกบ็ไว้ก่อนส่งเล่มมายงับริษัทเพ่ือย่ืนวซ่ีา  เพ่ือเป็น

การป้องกนัการสูญหายเน่ืองจากขณะย่ืนเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอาซองทีใ่ส่พาสปอร์ต

ออกก่อนย่ืน 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ   ควบคุมของทาง

บริษทัฯหรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้ายการสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระ ไว ้แลว้

ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง  ไม่

ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาข้ึนตามจริง 
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน  บริษทัขนส่ง

หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการ
นั้นๆ 

7. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

8. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการ
คืนเงินใดๆ ทั้ งส้ิน แต่ทั้ งน้ี ทางบริษทัฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้   

 



9 ส่ิงของ "ต้องห้าม" ขึน้เคร่ืองบิน 

 1. เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ของเหลวทุกชนิดท่ีมีความจุต่อช้ินเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล น ้ าหอม สบู่เหลว สเปรย ์

หา้มพกติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แต่สามารถน าใส่กระเป๋าท่ีจะโหลดได ้ทั้งน้ีเป็นมาตรการป้องกนัการก่อการร้าย ท่ีเขม้งวดข้ึนหลงัจากเหตุการณ์ 911 

แต่ถา้เป็นยาท่ีจ าเป็นตอ้งพกติดตวั ก็สามารถพกพาไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม เช่น ชุดยาแกเ้บาหวาน 

 2. แบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank)ไม่สามารถน าแบตเตอร่ีส ารองทุกชนิดใส่กระเป๋าท่ีน าไปเช็คอิน แต่สามารถพกพาใส่กระเป๋าถือข้ึนไปได ้

โดยตอ้งเป็นแบตเตอร่ีส ารองท่ีมีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ช้ิน 

 3. อาวุธ ปืน และอาวธุทุกชนิด รวมถึงอาวธุโดยสภาพ เช่น มีด สนบัมือ ดาบ ทวน กระบอง และส่ิงเทียมอาวธุ เช่น ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟ

แช็ก ปืนเด็กเล่น 

 4. ของมีคม ไมบ้รรทดัเหล็ก คตัเตอร์ กรรไกรตดัเล็บ เข็มเยบ็ผา้ มีด มีดพบั มีดพก และของมีคมทุกชนิด ท่ีอาจท าให้เกิดอนัตราย แต่หาก

เป็นของใชท่ี้จ าเป็น อาจอนุญาตใหเ้ก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดใตเ้คร่ืองบินได ้แต่ไม่อนุญาตใหพ้กพาข้ึนเคร่ืองบิน 

 5. วตัถุไวไฟ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม ้เช่น น ้ ามนัไฟแช็ก เช้ือเพลิงแขง็ สีน ้ ามนั ไมขี้ดไฟ ฯลฯ 

 6. อาหารทีม่กีลิน่แรง อาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล เน้ือสตัวส์ด/แช่แขง็ ทุเรียน ปลาร้า ตอ้งแพค็มาอยา่งเหมาะสม 

 7. สัตว์มพีษิ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสตัวข์นาดใหญ่ สตัวส์งวน นอกจากอาจรบกวนผูอ่ื้นแลว้ ยงัผิดกฎหมายอีกดว้ย 

 8. สารอันตรายต่างๆ เช่น สารก าจดัแมลง สารหนู วตัถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วตัถุก๊าซมนัตภาพรังสี 

เช่น ธาตุยเูรเนียม วตัถุกดักร่อน เช่น แบตเตอร่ีท่ีบรรจุสารกดักร่อน น ้ ากรด ปรอท ฯลฯ 

 9. ส่ิงของอ่ืนๆ เช่น แม่เหลก็ น ้ าแขง็แหง้เป็นตน้ 

 


