
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



เส้นทางท่องเที่ยว 
วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

=กรณีเดนิทางด้วยสายการบนิ Shandong Airlines= 

23.55 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการ

บนิ SHANDONG AIRLINES พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทให้การต้อนรับท่านท่ีหน้าเคาน์เตอร์

เช็คอิน 
=กรณีเดนิทางด้วยสายการบนิ Lucky Air= 

19.00  น.   พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิชัน้ 4 ประตท่ีู 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Lucky 
Air(8L)  โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารในการเดินทางให้แก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.00  น.  ออกเดินทางสู่คนุหมิง โดยสายการบิน Lucky Air  เท่ียวบินท่ี 8L802  (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ2ช่ัวโมง) 

00.30+1  น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ยเมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน 

ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูยนูนาน-กุ้ยโจวริมทะเลสาบเตียน

ฉือ อยู่สงูเหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดใูบไม้ผลิ 

เพราะมีภมูิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป สิ่งท่ีมีเสน่ห์ดงึดดู

http://bit.ly/2NMk5YE


นกัท่องเท่ียวก็คือทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยสดงดงาม หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

จากนัน้ท าท่านเข้าสู่ท่ีพกั 

พกัท่ี โรงแรม HUISHANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่า  4* 

 

วันที่ 2  เมืองคุนหมิง –   หมู่บ้านแปะก๊วยถอเล่อ  อุทยานบงึแห่งชาตเิจ้าแม่
เหนียงเหนียงซาน 

03.05 น. เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดย สายการบนิ SHANDONG AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

SC8886  

05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมใกล้สนามบิน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองผานโจว มณฑลกุ้ยโจว เป็นเสมือนประตดู้านตะวนัตกของมณฑลกุ้ยโจว 

ติดกบัมณฑลยนูนาน เป็นท่ีมัน่ทางยทุธศาสตร์ด้านพลงังานทางตอนใต้ของจีน 

 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ห้องอาหาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน หรือท่ีเรียกว่า หงถู่ตี ้แปลว่า แผ่นดินแดนสีแดง เป็น

อ าเภอท่ีอยู่ในเขตปกครองของเมืองคนุหมิง อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑล

ยนูนาน มีลกัษณะภมูิประเทศเป็นภเูขาท่ีมีดอกไม้หลายสีนานาพนัธุ์บาน ท าให้เกิดสีสนั

มากมายของดอกไม้ตดักบัดินสีแดง ได้รับการขนานนามว่า เมืองภเูขาเจ็ดสี 

 

 

 

 

 

 

 



ระหว่างทาง น าท่านแวะ เกบ็สตรอเบอร์ร่ี สดๆในสวนท่ีมีหลากหลายพนัธุ์ตามแต่ช่วง

ฤดกูาล  โดยเฉพาะสตรอเบอร์ร่ีพนัธุ์นมสด ท่ีมีรสชาติหวานหอมเหมือนนมรสสตรอ

เบอร์ร่ี อิสระทกุท่านเก็บและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ดนิแดนตงชวน ตัง้อยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคนุหมิง

ในเขตพืน้ท่ีชนบท  พืน้แผ่นดินตงชวนเป็นเนือ้ดินท่ีมีสีแดง เกิดขึน้จากแร่ธาตเุหล็ก และ

แร่ธาตอ่ืุนๆ ตามธรรมชาติ จงึท าให้เกิดทศันียภาพท่ีมีสีสนัสดใสสวยงามสีสนัตดักบัการ

ปลกูพืชนาขัน้บนัได อาทิเช่น ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต มนัฝร่ัง และอ่ืนๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักโรงแรม  WANG TONG HOTEL  

วันที่ 2 ภูเขาหมิะเจีย้วจื่อ(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) –  เมืองคุนหมิง – สวนน า้ตก
คุนหมิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดินทางสู่ ภูเขาหมิะเจีย้วจื่อ (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) น าท่านขึน้รถของ

อทุยานเพ่ือขึน้เขาไปยงัจดุขึน้กระเช้า และนัง่กระเช้าต่อไปด้านบนเพ่ือชมความสวยงาม



ของวิวทิวทศัน์ของภเูขาหิมะเจีย้วจ่ือ ซึง่จดุท่ีมีความสงูท่ีสดุของภเูขาแห่งนีอ้ยู่ท่ีระดบั

ความสงู 4,223 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ระหว่างทางท่านยงัจะได้พบกบัสิ่งมหศัจรรย์อีก

มากมาย อาทิ สนตู้ เจียน หรือสนอาซาเรีย วิวของน า้ตกท่ีจบัตวักนัเป็นน า้แข็ง หิมะปก

คลมุยอดเขา(ในฤดหูนาว) ล าธารบนภเูขา เป็นต้น ภเูขาหิมะเจีย้วจ่ือเป็นอีกสถานท่ี

เท่ียวท่ีงดงามอีกแห่งหนึง่ของมณฑลยนูนานท่ีไม่ควรพลาด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองคนุหมิง เพื่อไปยงั สวนน า้ตกคุนหมิง ตัง้อยู่ทางเหนือ 

เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคนุหมิงซึง่เปิดเม่ือไม่นานมานี ้ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

แห่งใหม่และเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคนุหมิง เป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกนั ภายในประกอบไปด้วยน า้ตกใหญ่ยกัษ์ท่ีกว้าง

ถึง 400 เมตร และมีความสงูกว่า 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แห่ง ท่ีสร้างขึน้ด้วยฝีมือ

มนษุย์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักโรงแรม LONG WAY HOTEL 

วันที่ 3 ภูเขาซีซาน – ร้านผ้าไหม – วัดหยวนทง – ร้านหยก – ร้านบัวหมิะ – 

เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านใบชา – เมืองคุนหมงิ –  กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

 

 

 



 

 

น าทานเดินทางสู่ ภูเขาซีซาน หรือ ประตมูงักร  ระยะทางห่างจากตวัเมือง 29 กิโลเมตร 

ประตมูงักรเป็นส่วนหนึง่ของวดัในลทัธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843  น าท่านลอด

ผ่านประตมูงักร “หลงเหมิน” ซึง่สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง เช่ือกนัว่าเป็นประตแูห่ง

ความสิริมงคล หากผู้ใดได้ลอดผ่านประตแูห่งนี ้จะประสบแต่ความส าเร็จและมีความ

โชคดี ประตหูลงเหมินแห่งนีต้ัง้เด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสงูริมทะเลสาบเตียนฉือ ซึง่ท่าน

สามารถท่ีจะมองเห็นวิวของทะเลสาบได้อย่างชดัเจน ทิวทศัน์บนเขาซีซานเต็มไปด้วย

แมกไม้เขียวขจี ชมอโุมงค์ท่ีสกดัไว้ตามไหล่เขา พร้อมสกัการะศาลเจ้าของลทัธิเต๋า ท่ี

สร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ท่ี ร้านผ้าไหม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเข้าชม วัดหยวนทง เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนาน  ตัง้อยู่

ท่ีถนนหยวนทง ภายในมีอารามทางพระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนุหมิงอายเุก่าแก่

กว่าพนัปี  และยงัมีการตกแต่งภมูิทศัน์ภายในวดัให้มีความร่มร่ืนสวยงาม กลางลานมี

สระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระ ด้านหลงัวดัเป็นอาคาร

สร้างใหม่ประดิษฐานพระพทุธรูป พระพทุธชินราชจ าลอง ซึง่พลเอกเกรียงศกัดิ์ ชมะ

นนัทน์  นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อญัเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ วดัหยวนทง ได้

เวลาอนัสมควรน าท่านช้อปปิง้ท่ี ร้านหยก ร้านบัวหมิะ และร้านใบชา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

อิสระทกุท่านช้อปปิง้ซือ้ของฝากท่ี เมืองโบราณกวนตู้ ซึง่เป็นแหล่งท่องเท่ียว ซ้อปปิง้เสือ้

 ผ้า อาหารพืน้เมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในคณุหมิงทกุเพศทกุวยัจะมาเดิน 



 เล่นพกัผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์ 

 สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมยัก่อน  

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิคุนหมิงเพื่อเตรียมตัวเดนิทางกลับ
กรุงเทพฯ 
Lucky Air 
18.25  ออกจากสนามบนิชางสุ่ย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน   โดยสายการบนิ Lucky 
Air  เที่ยวบินที่ 8L801 
19.45   เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
 
Shandong airlines 
00.55  ออกจากสนามบนิชางสุ่ย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบนิ 
Shandong airlines  เที่ยวบนิที่ SC8885 
02.05   เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

26-29 ธันวาคม 13,888.- 3,000.- 

28-31 ธันวาคม 13,888.- 3,000.- 

31 ธันวาคม – 3 มกราคม 14,888.- 3,000.- 

 

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

รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  

เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้  
ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต  

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่มตามความเป็นจริง 



 

***ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเดก็ 
กรณีที่จ านวนไม่ถงึ20ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบัเท่ียวบนิตามรายการ  

2. คา่ภาษีสนามบนิจีน, คา่ประกนัภยัและภาษีน า้มนั  

3. คา่โรงแรมท่ีพกั (พกั 2 ทา่น / ไมมี่ห้องพกั3ทา่น) 

4. คา่ธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบกรุ๊ป) 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

6. คา่อาหารทกุมือ้ท่ีระบตุามรายการ 

7. คา่รถรับสง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 

8. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 

9. แจกน า้ด่ืมบนรถทา่นละ 1 ขวด ตอ่วนั 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม   

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % และภาษีทกุชนิด 

2. คา่ใช้จา่ยส่วนตวั เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัผ้า รีดผ้า คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 

4. คา่ธรรมเนียมเดนิทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนตา่งด้าว  

5. ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 30 หยวน/วัน/ท่าน 30 หยวน*3 วัน = 90 หยวน/
ท่าน/ทริป  

เงื่อนไขการจอง 

1.  กรุณาจองลว่งหน้าพร้อมช าระค่ามัดจ า  5,000  บาท พร้อมสง่หลกัฐานการโอนเงินให้ทาง

บริษัท คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน มิฉะนัน้จะถือวา่ท่านยกเลิก

การเดนิทาง 

2. ในการย่ืนขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทกุๆ ทา่น กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ครบ

ตามท่ีระบ ุพร้อมสง่มอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซา่ ไม่น้อยกว่า  30 วันก่อนการเดนิทาง (ใน

กรณีท่ีเอกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ หรือสง่มอบเอกสารให้ทางบริษัทฯ ช้ากวา่ก าหนด ทางบริษัทมี

ความจ าเป็นต้องเรียกเก็บคา่ย่ืนวีซา่เร่งดว่นเพิ่ม 1,050 บาท ให้กบัทางสถานทตูจีน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การยกเลิก 

1. ส าหรับผู้ โดยสารท่ีทางบริษัทฯ เป็นผู้ ย่ืนวีซา่ให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด ยกเว้นมดัจ า 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี เน่ืองจากเป็นรายการท่ี

ต้องท าวีซา่ 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอ่ืนๆ ท่ี

อยูน่อกเหนือการ   ควบคมุของทางบริษัทฯหรือ คา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท าร้ายการ

สญูหาย ความลา่ช้าหรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไม่

รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระ ไว้ แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือเอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. ราคานีค้ิดตามราคาภาษีเคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุนัซึง่หากมีการปรับราคาสงูขึน้ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาขึน้ตามจริง 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง 

การบริการจากสายการบิน  บริษัทขนสง่หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุ

ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

7. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 



8. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียว

สถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า   

 
9 สิ่งของ "ต้องห้าม" ขึน้เคร่ืองบิน 
 1. เคร่ืองดื่ม เคร่ืองส าอาง ของเหลวทุกชนิดที่มีความจุต่อชิน้เกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร 

(1,000 มล.) เชน่ เจล น า้หอม สบูเ่หลว สเปรย์ ห้ามพกติดตวัขึน้เคร่ืองบนิ แตส่ามารถน าใสก่ระเป๋าท่ีจะโหลด

ได้ ทัง้นีเ้ป็นมาตรการปอ้งกนัการก่อการร้าย ท่ีเข้มงวดขึน้หลงัจากเหตกุารณ์ 911 แตถ้่าเป็นยาท่ีจ าเป็นต้องพก

ตดิตวั ก็สามารถพกพาได้ในปริมาณท่ีเหมาะสม เชน่ ชดุยาแก้เบาหวาน 

 2. แบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank)ไมส่ามารถน าแบตเตอร่ีส ารองทกุชนิดใส่กระเป๋าท่ีน าไปเช็คอิน 

แตส่ามารถพกพาใสก่ระเป๋าถือขึน้ไปได้ โดยต้องเป็นแบตเตอร่ีส ารองท่ีมีคา่ความจไุฟฟ้าไมเ่กิน 32,000 mAh 

ไมเ่กินคนละ 2 ชิน้ 

 3. อาวุธ ปืน และอาวุธทุกชนิด รวมถงึอาวุธโดยสภาพ เชน่ มีด สนบัมือ ดาบ ทวน กระบอง และ

สิ่งเทียมอาวธุ เชน่ ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเดก็เลน่ 

 4. ของมีคม ไม้บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเยบ็ผ้า มีด มีดพับ มีดพก และของ

มีคมทุกชนิด ท่ีอาจท าให้เกิดอนัตราย แตห่ากเป็นของใช้ท่ีจ าเป็น อาจอนญุาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ท่ี

โหลดใต้เคร่ืองบินได้ แตไ่มอ่นญุาตให้พกพาขึน้เคร่ืองบนิ 

 5. วัตถุไวไฟ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ เชน่ น า้มนัไฟแช็ก เชือ้เพลิงแข็ง สีน า้มนั ไม้

ขีดไฟ ฯลฯ 

 6. อาหารท่ีมีกลิ่นแรง อาหารตา่งๆ เชน่ อาหารทะเล เนือ้สตัว์สด/แช่แข็ง ทเุรียน ปลาร้า ต้องแพ็คมา

อยา่งเหมาะสม 

 7. สัตว์มีพษิ สัตว์ดุร้าย รวมถงึสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน นอกจากอาจรบกวนผู้ อ่ืนแล้ว ยงัผิด

กฎหมายอีกด้วย 

 8. สารอันตรายต่างๆ เชน่ สารก าจดัแมลง สารหน ูวตัถอุอกซิไดซ์ เชน่ แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียม

เปอร์ออกไซด์ วตัถกุ๊าซมนัตภาพรังสี เชน่ ธาตยุเูรเนียม วตัถกุดักร่อน เชน่ แบตเตอร่ีท่ีบรรจสุารกดักร่อน น า้กรด 

ปรอท ฯลฯ 

 9. สิ่งของอ่ืนๆ เช่น แม่เหล็ก น า้แข็งแห้งเป็นต้น 
 
 
 

 


