
 
 

 
 

 

สถานท่ีท่องเท่ียว   

 

 

 
โรงแรมท่ีพกั 

7 วนั6 คนืโดย 

เฉงิตทูเิบต High High 
โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

 
 



SERENGETIHOTEL 

BRAHMAPUTRA HOTEL 

เมนูอาหารพิเศษ 
  

ซุปสมุนไพรเฉิงตู 
 

 

 
โปรแกรมทัวร์ 
วนัที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉิงตู 

 บินตรงสู่เฉิงตูโดยสายการบินCHINA EASTERN AIRLINES 
 บินภายในจากเฉิงตู สู่ ลาซ่าแห่งทิเบต 
 เที่ยวชม “พระราชวงัโปตาลา”และ “พพิธิภัณฑ์สุนัขพนัธ์ุทิเบต” 
 ชมธรรมชาตเินรมิตขึน้ “ทะเลสาบหยางจงยง” 
 ไหว้พระ ณ “วดัโจคงั”กบั “วดัเซรา” 
 ชอปป้ิง“ตลาดแปดเหลีย่ม+ถนนคนเดนิชุนซีลู่+ถนนวฒันธรรมจิ่นหลี่” 
 พเิศษชม“โชว์เปลีย่นหน้ากาก” 
 เมนูพเิศษ“ซุปสมุนไพรเฉิงตู” 



17.00น. พร้อมกนัท่ี  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 10  เคาน์เตอร์Uประตู 3สายการ
บินCHINA EASTERN AIRLINES (MU)โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

20.30น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงเฉิงตู โดยสายการบินCHINA EASTERN AIRLINESเที่ยวบินที่ MU5036 (บริการอาหารและ
เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

01.00น.    เดินทางถึง เมอืงเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลท่ีมีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนกัและมีปริมาณความช้ืนสูง 
มีพ้ืนท่ีประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหน่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยเช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี่ ธิเบต เม้ียว 
หุย เชียง นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

 จากนั้นนาํท่านไปยงัโรงแรมท่ีพกั เม่ือถึงโรงแรมท่ีพกั ใหท่้านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 พกั SERENGTIHOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
วนัที่ 2 เมอืงเฉิงตู - เมอืงลาซ่า - ปรับสภาพร่างกาย  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู เพ่ือเดินทางต่อไปยงัเมอืงลาซา 
........ ออกเดินทางสู่เมอืงลาซาเขตปกครองตนเองทิเบต โดยเท่ียวบินท่ี...(ไฟร์ทเชา้) 
........ เดินทางถึง สนามบิน เมอืงลาซาเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เป็นเขตปกครองตนเองของประเทศจีน มี

พระเป็นผูน้าํของเขตปกครองพิเศษน้ี ชาวทิเบตนบัถือศาสนาพุทธนิกายตนัตระยาน คลา้ยกบัประเทศภูฏาน ทิเบต
ตั้งอยูบ่นเทือกเขาหิมาลยั เป็นท่ีราบสูงท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูสู่งกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง 3,850 เมตร จนไดรั้บฉายาวา่ 
หลงัคาโลก ทิเบตมีอากาศท่ีหนาวเยน็มาก และมีความกดอากาศและออ๊กซิเจนท่ีตํ่า ฉะนั้นผูท่ี้จะมาในทิเบตจะตอ้ง
ปรับสภาพร่างกายก่อน เราจึงตอ้งลดความเร็วในการเคล่ือนไหว ขอใหท่้านผอ่นคลายเคล่ือนไหวชา้ หา้มสูบบุหร่ี
โปรดปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด 

 นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านพกัผอ่นปรับสภาพร่างกาย และอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ข้อแนะน า ในการปรับสภาพร่างกาย เวลาเขา้โรงแรมกค็วรพกัผอ่น นอนดูทีวี เดินเล่น จ๊ิบนํ้าบ่อยๆ หายใจลึกๆ หาของขบเค้ียว

แบบหวานๆ อาทิเช่นพวกช็อคโกแลท จะช่วยใหร่้างกายไดป้รับตวัไดดี้ข้ึน (เพราะถา้นอนหลบัอยา่งเดียว ร่างกาย
ทาํงานนอ้ย ออกซิเจนเขา้สู่ร่างกายกย็ิ่งนอ้ยไปอีก) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
***หมายเหตุ: สายการบินภายในประเทศเวลาบินไม่สามารถกาํหนดได ้หากเดินทางเชา้ช่วง ช่วงบ่ายจะมีการจดัโปรแกรมท่องเท่ียว

ต่างๆตามความเหมาะสม จากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทั้งน้ีทั้งนั้นข้ึนอยูก่บัสภาพร่างการของลกูทวัร์ดว้ย*** 
 พกัBRAHMAPUTRA HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่ 3 ทะเลสาบหยางจงยง  - พพิธิภัณฑ์สุนัขพนัธ์ุทิเบต 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นาํท่านไปท่องเท่ียวทะเลสาบหยางจงยง (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซ่ึงเป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 

ทะเลสาบศกัด์ิสิทธ์ิของชาวทิเบตท่ีอยูสู่งกวา่ระดบันํ้าทะเลกวา่ 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสีเทอร์คอยส์ใสเรียบดงักระจก 
ทุกๆปีจะมีคนนบัแสนเดินทางมาประกอบพิธีลา้งบาป เม่ือท่านไดม้าเยือนทะเลสาบแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยูแ่ค่
เอ้ือมมือถึง เพลิดเพลินกบัทิวทศันภ์ูเขา ท่ีราบ ทุ่งหญา้ ฝงูแกะ ฟาร์มววั พนัธ์ุไมป่้าหลากสีสนั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 หลงัรับประทานอาหารนาํท่านชมสุนขัพนัธ์ุทิเบตนัแมสติฟฟ์ (Tibetan Mastiff) ณ พพิธิภัณฑ์สุนัขพนัธ์ุทิเบต 
สุนขัพนัธ์ุทิเบตนัแมสติฟฟ์ (Tibetan Mastiff) เป็นสุนขับา้นพนัธ์ุโบราณในวงศ์Canis lupus familiarisมีช่ือภาษาถ่ินวา่ 
"โทชี" มีความหมายวา่ผูเ้ฝ้าเรือน (home guard), ทวารบาล (door guard), สุนขัท่ีพึงล่ามไว ้(doc which may be tied) 
และสุนขัท่ีพึงคุมขงัไว ้(doc which may be kept) แทจ้ริงแลว้ทิเบตนัแมสติฟฟ์ไม่ใช่สุนขัพนัธ์ุแมสติฟฟ์แต่ท่ีเรียกแม
สติฟฟ์เพราะคาํแมสติฟฟ์เดิมมีความหมายเพียงวา่ "หมาใหญ่"ทิเบตนัแมสติฟฟ์นั้นถือกนัวา่เป็นพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุ
ชั้นตน้เพราะอดทนอยูร่อดในสภาพภูมิประเทศทิเบตเนปาลอินเดียและภูฏานท่ีเป็นแต่เขาสูงชนัไดซ่ึ้งสุนขัพนัธ์ุทิเบ
ตนัแมสติฟฟ์ท่ีทิเบตมีลาํตวัยาวประมาณ 130 ซม.เลยท่ีเดียว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนาํท่านไปยงัโรงแรมท่ีพกั เม่ือถึงโรงแรมท่ีพกั ใหท่้านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 พกัBRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่ 4  พระราชวงัโปตาลา-วดัโจคัง - ตลาดแปดเหลีย่ม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 นาํท่านชม พระราชวงัโปตาลาตั้งอยูบ่นยอดเขาแดง บนความสูงประมาณ 300 เมตร พระราชวงัโปตาลาแห่งน้ีมี

ประวติัอนัยาวนานมากวา่ 1,300 ปี ท่ีมีความสวยงามและอลงัการมาก มีหอ้งมากกวา่ 1 ,000 หอ้ง ซ่ึงนบัวา่เป็นศิลปสุด
ยอดฝีมือท่ีสวยงามท่ีสุดของทิเบต ภายในพระราชวงัโปตาลาน้ีมีอาคาร 13 ชั้น สูงประมาณ 400 เมตร พระราชวงัโป
ตาลา ถือวา่เป็นสถานท่ีท่ีสาํคญัท่ีสุดของการมาเท่ียวทวัร์ทิเบต ปัจจุบนัน้ีส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลงัน้ียงัคงเหลือใหเ้ห็น
อยูท่่ามกลางส่ิงก่อสร้างใหม่ท่ีต่อเติมในยคุหลงั อาคารท่ีต่อเติมในช่วงหลงัน้ี ส่วนหลกัๆ สร้างในสมยัของดาไล ลามะ 
ท่ี 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645 - 1693 เพ่ือใหเ้ป็นพระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ
พระราชวงัสีขาว, สีแดง และส่วนเช่ือมท่ีเป็นสีเหลือง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเดินทางสู่วดัโจคัง(ภาษาจีนเรียก วดัต้าเจ้าซ่ือ) เป็นวดัท่ีถือวา่เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล 

เพราะเม่ือมีพิธีถือศีลกนั พระลามะจาํนวนมากกจ็ะเดินทางมารวมกนัทาํพิธีท่ีน่ี วดัน้ีมีอายมุากกวา่ 1 ,400 ปี สร้างข้ึน
ตั้งแต่ ประมาณ ปี ค.ศ. 639-647 ชาวทิเบตนบัถือวา่วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดจากนั้นนาํท่านออกมาเดินชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวทิเบตท่ี ตลาดแปดเหลีย่ม หรือ ถนนแปดเหลีย่ม ท่ีลอ้มรอบวดัโจคงั ซ่ึงเป็นจุดรวมศาสนา 
วฒันธรรม ศิลปะหตักรรมตลอดจนวฒันธรรมของทิเบต ชาวทิเบตมีความเช่ือวา่ ถนนแปดเหล่ียมน้ีเป็นเสน้ทาง
จงกรม จากชาติน้ีสู่ชาติหนา้ได ้มีคาํกล่าวไวว้า่ หากท่านเดินทางมาทิเบตไม่ไดม้าท่ีน่ี เปรียบเหมือนท่านไม่ไดย้า่งสู่
ทิเบต ถนนแปดเหล่ียม ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกมากมาย รวมไปถึงงานฝีมือต่าง ๆ มากมายท่ี
ชาวทิเบตนาํมาวางขายรายรอบถนนสายน้ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัรับประทานอาหารคํ่านาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 พกัBRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่ 5 หน้าผาพระพุทธเจ้าพนัองค์ - วดัเซรา - ร้านหินตาสวรรค์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ต่อมานาํท่านชมหน้าผาพระพุทธเจ้าพนัองค์แห่งทิเบตดินแดนสุดขอบฟ้าและดินแดนแห่งศรัทธาอนัยิ่งใหญ่  



หนา้ผาพระพุทธเจา้พนัองคอ์ยูด่า้นหลงัวดัจกัโปรีชาวทิเบตเรียกวา่หน้าผาพระพุทธเจ้าพนัองค ์(เขาย่าวหวงัหรือเชีย
นฝอย่า) หนา้ผามีภาพเขียนสีของพระพุทธเจา้ ซ่ึงภาพเขียนเหล่าน้ีรังสรรคข้ึ์นจากใจศรัทธางดงามและคงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิเป่ียมลน้แมจ้ะเป็นเพียงหินผา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ต่อมานาํท่านชมวดัเซรา (Sera Monastery)บริเวณเชิงเขาตาติปูและสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ีซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งของ

กระท่อมท่ีพระชองฆาปาศึกษาธรรมและปฎิบติักรรมฐานทางเหนือของเมืองลาซาข้ึนไปสร้างโดยศิษยรู์ปหน่ึงของ
ชองฆาปา (TsongKhapa) เม่ือปีค.ศ. 1419 ตามประวติัเล่ากนัวา่ชองฆาปากคื็อพระอาจารยข์ององคด์าไลลามะท่ี1) 
อารามแห่งน้ีเคยมีพระจาํวดัอยูถึ่งเกือบ 5,000 รูปเป็นอารามท่ีรู้จกักนัดีทัว่ทิเบตเน่ืองจากมีสาํนกัสงฆท่ี์มีช่ือเสียง
ปัจจุบนัมีพระจาํวดัอยูป่ระมาณ 300 รูปทุกๆวนัช่วงบ่ายแก่จะมีการฝึกฝนทางธรรมโดยการตั้งและตอบคาํถามเพ่ือ
ทดสอบพระธรรมในรูปแบบการตั้ง “ปุจฉา”และ “วิสชันา”โดยท่ีลามะแต่ละรูปจะมารวมตวัท่ีลานวดัอาคารหลกัๆ
ของอารามยงัคงอยูใ่นสภาพดีเน่ืองจากไม่ถกูทาํลายลงในช่วงการปฏิวติัวฒันธรรม จากนั้นนาํท่านสู่ ร้านหินตา
สวรรค์ซ่ึงเป็นหินท่ีชาวธิเบตถือวา่เป็นหินวิเศษเป็นหินท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวธิเบตมกัจะนาํมามอบใหก้นัและกนั
เพ่ือการแสดงออกถึงความรักความเคารพนบัถือเพราะถือวา่การมอบหินดวงตาสวรรคก์คื็อการมอบของศกัด์ิสิทธ์ิอนั
เป็นส่ิงสิริมงคลแก่กนัตามตาํนานโบราณ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากได้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัรับประทานอาหารคํ่านาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 พกัBRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่6 เมอืงเฉิงตู-ร้านนวดเท้า– ร้านใบชา -ถนนคนเดนิซุนซีลู่-โชว์เปลีย่นหน้ากาก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซีหนิง เมืองลาซ่า 
... นาํท่านเหินฟ้ากลบัสู่ เมอืงเฉิงตู 

 นาํท่านผอ่นคลายโดยการ ร้านนวดเท้าใหท่้านนวดเทา้ดว้ยนํ้ายาสมุนไพรจีน แช่เทา้ในนํ้ายาสมุนไพรพร้อมรับการ
นวดฟรี โดยผูเ้ช่ียวชาญแพทยแ์ผนจีนจะทาํการบรรยายยาสมุนไพรจีนท่ีข้ึนช่ือใหท่้านไดรั้บทราบ ท่านท่ีมีปัญหาดา้น
สุขภาพสามารถขอคาํปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญไดโ้ดยไม่ตอ้เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับท่านท่ีตอ้งการรับการรักษาโดยยา
สมุนไพรแพทยแ์ผนจีนสามารถเลือกซ้ือยาตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญได้ต่อมานาํท่านสู่ร้านใบชา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดนิซุนซีลู่ หรือWALKING STREETของเสฉวน ซ่ึงเป็นยา่นขายสินคา้

ของวยัรุ่น BRAND NAME และขายสินคา้ทนัสมยัเป็นถนนท่ีปิดไม่ใหร้ถว่ิงผา่นไปได ้ถนนสายน้ีมีการตกแต่งแบบ
ยอ้นยคุ และนาํสินคา้ทอ้งถ่ินมาวางขายใหท่้านไดจ้บัจ่ายซ้ือเป็นของฝากกนัดว้ย 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
หลงัจากรับประทานอาหารคํ่า นาํท่านชมโชว์เปลีย่นหน้ากาก เป็นโชวท่ี์ข้ึนช่ือขอเฉินตูศิลปะการ แสดงชั้นสูงของ

เสฉวน ชมการเปล่ียนหนา้กากภายในเส้ียววินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นัเป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนั
มาภายในตระกลูหลายชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไปจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระให้
ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกั SERENGTIHOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
วนัที่ 7 ถนนวฒันธรรมจิน่หลี่ -ร้านผ้าไหม- ร้านหมอนโอโซน - ท่าอากาศยานเฉิงตู – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 นาํท่านสู่ถนนถนนวฒันธรรมจิน่หลี ่เป็นถนนคนเดินอยูติ่ดกบัศาลเจา้สามก๊ก บริเวณถนนจิงหล่ีมีสินคา้พ้ืนเมือง

และขนมต่าง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็นจาํนวนมาก ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามใจชอบจากนั้นนาํท่านสู่
ร้านผ้าไหมชมสินคา้ส่งออกท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดอยา่งหน่ึงของจีน ชมการสาธิตการทอผา้ไหม และการผลิตเคร่ืองใชจ้ากใย
ไหม ท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมจากศูนยแ์ห่งน้ีไดอ้ยา่งมัน่ใจ เน่ืองจากมีการรับรองคุณภาพและราคาจาก
หน่วยงานภาครัฐของประเทสจีน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ ซุปสมุนไพรเฉิงตู  
หลงัรับประทานอาหารนาํท่านสู่ร้านหมอนโอโซนผลิตภณัฑห์มอนโอโซนมีสรรพคุณช่วยทาํใหโ้รคหลบัยาก

หรือเป็นโรคกรนและโรคท่ีเก่ียวกบันอนใหอ้าการลดลงทาํใหสุ้ขภาพดีข้ึน เน่ืองจากการหลบัท่ีดีจะทาํใหร่้างกายได้
พกัผอ่นเตม็อ่ิมและทาํใหว้นัรุ่งข้ึนสดช่ืน ท่านสามารถเลือกซ้ือไดอ้ยา่อิสระ 
และสุดท้ายได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่ท่าอากาศยานเฉิงตูเพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

16.40 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5035  
18.50 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ ………  

 

รายการทวัร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
เนื่องจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้  

ท าให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต  
ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทาง พกัหอ้งละ2 ท่าน ราคาเดก็ไม่ใชเ้ตียง ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

7 – 13 ก.ค. 60 53,900 53,900 57,900 5,600 

12 – 18ส.ค. 60 53,900 53,900 57,900 5,600 

14–20ก.ย. 60 44,900 44,900 48,900 5,600 

20 – 26 ต.ค. 60  44,900 44,900 48,900 5,600 

27 ต.ค. – 2 พ.ย. 60 44,900 44,900 48,900 5,600 

16– 22 พ.ย. 60 44,900 44,900 48,900 5,600 

9 – 14ธ.ค. 60 53,900 53,900 57,900 5,600 
หมายเหตุ ! ราคาเข้าร้านรัฐบาล 5 ร้าน ร้านหินตาสวรรค์ , ร้านนวดฝ่าเท้า, ร้านผ้าไหม, ร้านหมอนโอโซน , ร้านใบชา 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวทุกเมือง ทัว่ประเทศจีน กาํหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้
พื้นเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศไดรู้้จกั ในนามของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของรัฐบาล หรือภายใตก้ารดูแลของ
รัฐบาล ท่ีเมืองเฉิงตู มี 5 ร้านท่ีตอ้งบรรจุในรายการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ร้านหินตาสวรรค์, ร้านนวดฝ่าเทา้, ร้านผา้ไหม, ร้าน
หมอนโอโซนและร้านใบชาซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุก



ท่านทราบวา่ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่
กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน แต่ถา้เขา้ร้านนวดฝ่าเทา้ ไม่แช่เทา้ปรับ 300 หยวน/ท่าน 

***มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีเฉิงตู พดูภาษาไทย มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีทิเบต พดูภาษาจีน***  
อตัราค่าบริการนีร้วม  

1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัเท่ียวบินตามรายการทั้งระหวา่งประเทศ และภายในประเทศ 
2. ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกนัภัยและภาษีน า้มัน  
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 า้ดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวนั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ  
3. ค่านํ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
5. ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 30 หยวน/วนั/ท่าน (30 หยวน*7 วนั =210 หยวน/ท่าน/ทริป) 

เงื่อนไขการจอง 
1.  กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระค่ามดัจาํ  15,000  บาท พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินใหท้างบริษทั  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในการยืน่ขอวซ่ีา เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามทีร่ะบุ พร้อมส่ง

มอบเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา ไม่น้อยกว่า  30 วนัก่อนการเดินทาง (ในกรณทีีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ หรือส่งมอบ
เอกสารให้ทางบริษัทฯ ช้ากว่าก าหนด ทางบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเรียกเก็บค่ายืน่วซ่ีาเร่งด่วนเพิม่ 1,050 บาท ใหก้บัทาง
สถานทูตจีน 

การยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจาํ 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 40 วนัข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี  

เอกสารในการยืน่วซ่ีาจีนแบบหมู่คณะ  

- ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง เฉพาะหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและขอ้มูลของผูเ้ดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วนั  

- รูปถ่ายสีหนา้ตรง พื้นหลงัสีขาว หรือสีฟ้าอ่อน หรือรูปถ่ายสีสแกน  (เฉพาะเส้นคุนหมิง)   



หนังสือเดินทางทีไ่ม่สามารถใช้เดินทางได้  

- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่ถึง 6เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอาย ุ หากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึง
วนัหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปทาํเล่มใหม่ทนัที 

- หนงัสือเดินทางท่ีชาํรุด หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือชาํรุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและรายละเอียด
ของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนทาํใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น  หนา้ใน
เล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได ้ลว้น
ถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางชาํรุดท่ีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 

 หมายเหตุ  เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจยงัผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกาํหนดได ้ 
กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้ ออกประเทศใหเ้รียบร้อย 
โดยเจา้หนา้ท่ีจะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านท่ีสนามบินในวนัเดนทาง  สาํหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางติดตวัไป
สนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุ และไม่ชาํรุด  บริษทัฯ 
จะไม่รับผดิชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนทาํใหท้่านเดินทางไม่ได ้  

**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะยืน่วซ่ีาเดี่ยว** 

มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัทาํการ 1,500 บาท  

-ยืน่ด่วน 2 วนัทาํการ 2,550บาท  

เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํรุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. สาํหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกหรือRe-Entryดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วี

ซ่า 
5. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง  
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง , สาํเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง  

8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษาสถานท่ีทาํงานตาํแหน่งงานท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีอยูท่ี่ทาํงานญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศพัทบ์า้นท่ีทาํงานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็อาจมีการ
ระงับการออกวซ่ีาเล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 
วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่น
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบ
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ช้
บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ
จีนอยา่งนอ้ย 2อาทิตย ์ 

12.กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 

- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานใน 



ประเทศไทยเท่านั้น 

- หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม3,560บาท 

2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 

- เอกสารทีต้่องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย  2

หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการทาํงาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน 

 5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน  
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก  
2. นาํรูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ทาํวซ่ีา 
4. นาํรูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

 ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลลีทิวัเนีย ลตัเวยี  

ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน  

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**  

 

หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเกบ็ไว้ก่อนส่งเล่มมายงับริษัทเพือ่ยืน่วี

ซ่า  เพือ่เป็นการป้องกนัการสูญหายเน่ืองจากขณะยืน่เล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้

เอาซองทีใ่ส่พาสปอร์ตออกก่อนยืน่ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้



2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ   ควบคุมของ
ทางบริษทัฯหรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํร้ายการสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้าํระ ไว ้แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร 
เดินทาง  ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาข้ึนตามจริง 

6. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน  บริษทัขนส่งหรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

7. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

8. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษทัฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอ สงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

9 ส่ิงของ "ต้องห้าม" ขึน้เคร่ืองบิน 
 1. เคร่ืองดื่ม เคร่ืองส าอาง ของเหลวทุกชนิดท่ีมีความจุต่อช้ินเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล นํ้าหอม 
สบู่เหลว สเปรย ์หา้มพกติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แต่สามารถนาํใส่กระเป๋าท่ีจะโหลดได ้ทั้งน้ีเป็นมาตรการป้องกนัการก่อการร้าย 
ท่ีเขม้งวดข้ึนหลงัจากเหตุการณ์ 911 แต่ถา้เป็นยาท่ีจาํเป็นตอ้งพกติดตวั ก็สามารถพกพาไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม เช่น ชุดยา
แกเ้บาหวาน 
 2. แบตเตอร่ีส ารอง ( Power Bank)ไม่สามารถนาํแบตเตอร่ีสาํรองทุกชนิดใส่กระเป๋าท่ีนาํไปเช็คอิน แต่สามารถพกพาใส่
กระเป๋าถือข้ึนไปได ้โดยตอ้งเป็นแบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000mAhไม่เกินคนละ 2 ช้ิน 
 3. อาวุธ ปืน และอาวธุทุกชนิด รวมถึงอาวธุโดยสภาพ เช่น มีด สนบัมือ ดาบ ทวน กระบอง และส่ิงเทียมอาวธุ เช่น ปืนไฟ
แช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น 
 4. ของมีคม ไมบ้รรทดัเหล็ก คตัเตอร์ กรรไกรตดัเล็บ เขม็เยบ็ผา้ มีด มีดพบั มีดพก และของมีคมทุกชนิด ท่ีอาจทาํใหเ้กิด
อนัตราย แต่หากเป็นของใชท่ี้จาํเป็น อาจอนุญาตใหเ้ก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดใตเ้คร่ืองบินได ้แต่ไม่อนุญาตใหพ้กพา
ข้ึนเคร่ืองบิน 
 5. วตัถุไวไฟ  เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม ้เช่น นํ้ามนัไฟแช็ก เช้ือเพลิงแขง็ สีนํ้ามนั ไมขี้ดไฟ ฯลฯ 
 6. อาหารทีม่ีกลิน่แรง อาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล เน้ือสัตวส์ด/แช่แขง็ ทุเรียน ปลาร้า ตอ้งแพค็มาอยา่งเหมาะสม 
 7. สัตว์มีพษิ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสัตวข์นาดใหญ่ สัตวส์งวน นอกจากอาจรบกวนผูอ่ื้นแลว้ ยงัผดิกฎหมายอีกดว้ย 
 8. สารอนัตรายต่างๆ เช่น สารกาํจดัแมลง สารหนู วตัถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด ์วตัถุ
ก๊าซมนัตภาพรังสี เช่น ธาตุยเูรเนียม วตัถุกดักร่อน เช่น แบตเตอร่ีท่ีบรรจุสารกดักร่อน นํ้ากรด ปรอท ฯลฯ 
 9. ส่ิงของอืน่ๆ  เช่น แม่เหล็ก นํ้าแขง็แหง้เป็นตน้ 


