
 

 

  

 
 
 
   
 

  

คุนหมงิ-ต้าหลี-่ลีเ่จียง-แชงกรีล่า WAWOW 
ภูเขาหิมะมงักรหยก โชว์Impression lijiang 

หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน แห่งลีเ่จียง 

6 วนั4คนืโดยสายการบิน 



 

 

  

 ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่ไป-กลบั) 
 สัมผสัความสวยงามของธรรมชาติที่ “แชงกรีล่า”เมืองที่ถูกขนานนามว่า 

“เมืองในฝัน” 
 ชมความงดงามของโค้งแรกแห่งแม่น า้แยงซีเกยีงกบัหุบเขาเสือกระโจน 
 มหัศจรรย์ธรรมชาตสิร้าง หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงนิ แห่งลีเ่จียง 
 สัมผสับรรยากาศอนัสงบเงยีบของเมืองโบราณแห่ง “ต้าหลี”่ 
 อาหารเมนูพเิศษสุกีป้ลาแซลม่อน, สุกีเ้ห็ด, อาหารกวางตุ้ง 
 โชว์อนัยิง่ใหญ่IMPRESSION LIJIANG โดยผู้ก ากบัช่ือก้องโลกจางอวี้

โหมว 

 
 
 
 

 

 

โปรแกรมทัวร์ 

 
วนัที ่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิณอาคารผู้โดยสารขาออก( ระหว่างประเทศ ) ช้ัน 4 ประตูโดยสายการ
บินSHANDONG AIRLINES(SC)โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก
ดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

วนัที ่2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุนหมิง- เมืองต้าหลี-่เมืองโบราณต้าหลี ่- วดัเจ้าแม่กวนอนิ 
03.05น. เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINESเท่ียวบินท่ีSC8886 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินนานาชาติฉางสุ่ยเมืองคุนหมิงซ่ึงเป็นเมืองเอกของมณฑลยนูนานตั้งอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑลครอบคลุมพื้นท่ี 15,561 ตาราง
กิโลเมตรอยูสู่งเหนือระดบันํ้าทะเล 6,200 ฟุตมีประชากร 33 ลา้นคนมีชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผา่คุนหมิงไดช่ื้อวา่



 

 

  

เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิมีทศันียภาพสวยงามอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวคือธรรมชาติ
และภูมิอากาศท่ีไมร้้อนหรือหนาวจนเกินไปนาํทุกท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

เช้า รับประทานอาหารเทีย่งณ ภัตตาคาร  
แลว้เดินทางโดยรถโคช้สู่เมืองตา้หล่ีเมืองตา้หล่ีท่ีคนไทยทัว่ไปรู้จกัในช่ือ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็น

แหล่งชุมชนสาํคญัของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนนอ้ยของจีนตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงยนูนาน-กุย้โจวบนความ
สูง 1,890 เมตรจากระดบันํ้าทะเล(ระยะทางประมาณ 400 กโิลเมตร เดินทางโดยรถโค้ชใช้เวลาประมาณ 5 
ช่ัวโมง)เม่ือถึงเมืองตา้หล่ี จะนาํท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่สร้างข้ึนเม่ือกวา่ 1,000 ปีมาแลว้เคยเป็นศูนยก์ลางเมือง
หลวงท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรน่านเจา้และอาณาจกัรตา้หล่ีปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียว
สาํคญัและดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเยือ่มเยยีนในมณฑลยนูนานเน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีความสวยงาม
ท่ีสุดของจีนอยูไ่ปห่างทางตะวนัตกของเมืองคุนหมิง 400 กิโลเมตรมีทศันียภ์าพสวยงามดา้นหน่ึงติดทะเลสาบ
เอ๋อไห่ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของจีนและอีกดา้นหน่ึงติดเทือกเขาชงัชา้นท่ีสูงกวา่ 4,000 เมตรและดว้ย
ชยัภูมิท่ีไม่เหมือนท่ีไหนตวัเมืองอยูสู่ง 1,900 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเลเมืองตา้หล่ีจึงมีอากาศเยน็สบายตลอดปี  

เทีย่ง             รับประทานอาหารเทีย่งณ ภัตตาคาร 
นาํท่านชม วดัเจ้าแม่กวนอมิตามตาํนานเล่าวา่เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหินใหญ่ไว้

บนหลงัเพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเม่ือทหารของฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นวา่แมแ้ต่หญิงชรายงัแขง็แรงถึงเพียงน้ี
ถา้เป็นคนวยัหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละกาํลงัมากมายยากจะต่อสู้จึงไม่ไดท้าํการเขา้โจมตีเมืองและถอยทพักลบัไป
ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนในสมยัราชวงศถ์งัเป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยีย่มยอดแห่งหน่ึงในตา้หล่ี  

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัทีโ่รงแรม ZMAX HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3  ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –หมู่บ้านส่ีโจว - โค้งแรกแม่น า้แยงซี-ช่องแคบเสือกระโจน- เมืองแชงกรีล่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ภายในโรงแรม 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ นาํท่านผา่นชมดา้นนอก เจดีย์สามองค์หรือ “ ซานถ่า”ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง
ตา้หล่ีท่ีโดดเด่นงดงามอยูริ่มทะเลสาบเอ๋อไห่ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม  3 องคโ์ดยองคก์ลางมีความสูงถึง  



 

 

  

70 เมตรซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งัจึงมีลกัษณะเหมือนกบัเจดียใ์นเมืองซีอานส่วนองคเ์ล็กอีก  2 องคส์ร้าง
เพิ่มเติมทีหลงัในสมยัราชวงศห์ยวนซ่ึงเป็นช่วงท่ีพุทธศาสนากาํลงัไดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศจีนเจดีย์  3 
องคมี์อายกุวา่ 1,000 ปีและไดมี้การบูรณะเจดียเ์หล่าน้ีในช่วงปีค .ศ.1978  ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถุจากศตวรรษท่ี  
7 – 10 กวา่ 600 ช้ินในองคเ์จดีย์จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านส่ีโจวท่านจะไดช้มพิธีชงชาสามจอกท่ีมีรสชาติแปลก
ซ่ึงเป็นประเพณีและวฒันธรรมพื้นเมืองของชาวไป๋พร้อมใหท้่านไดชิ้มชาสามจอก 

เทีย่ง             รับประทานอาหารเทีย่งณ ภัตตาคาร  
ระหวา่งทางแวะชม โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกยีงกบัช่องแคบเสือกระโจน “โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกยีง ”เกิดจาก

แม่นํ้าแยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบตซ่ึงเป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอแลว้หกัเส้นทางโคง้
ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตอ่มานาํท่านชม“ช่องแคบเสือกระโจน” ซ่ึงเป็นช่องแคบช่วงแม่นํ้าแยงซีไหลลง
มาจากจินซาเจียง  (แม่นํ้าทรายทอง ) เป็นช่องแคบท่ีมีนํ้าไหลเช่ียวมากช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ  30 เมตรตาม
ตาํนานเล่าวา่ในอดีตช่องแคบเสือน้ีสามารกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มไดจึ้งเป็นท่ีมาของ “ช่องแคบเสือ
กระโจน” 

 หลงัรับประทานอาหารเท่ียงเดินทางสู่เมืองจงเตีย้นหรือ“แชงกรีล่า”ต่อ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ อาหารกวางตุ้ง 

 ทีพ่กั โรงแรม HEAVEN SUNSHINE ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัที ่4 วดัซงจ้านหลนิ- เมืองโบราณแชงกรีล่า- เมืองลีเ่จียง- สระมังกรด า - เมืองโบราณลีเ่จียง 
เช้า รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภายในโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ วดัซงจ้านหลนิวดัท่ีสาํคญัของเมืองแชงกรีล่าวดัน้ีสร้างในสมยัลาไลลามะองคท่ี์  5 ตรงกบั

สมยัจกัรพรรด์ิคงัซีฮอ้งเตแ้ห่งราชวงศชิ์งของจีนรูปแบบการสร้างไดจ้าํลองแบบจากพระราชวงัโปตาลา  (Potala) 
ในกรุงลาซา (Lhasa) ธิเบตวดัลามะซงจา้นหลินแห่งน้ีเป็นวดัใหญ่ท่ีสาํคญัของเมืองแชงกรีล่าอยูห่่างจากตวัเมือง
จงเต้ียนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตรเป็นวดันิกายลามะแบบธิเบตท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนานมีอายเุก่าแก่
กวา่ 300 ปีและในยามเทศกาลชาวทิเบตท่ีน่ียงัคงรักษาประเพณีท่ีจะจดัข้ึนตามวดัสาํคญัต่างๆดว้ยการเตน้ระบาํ
หนา้กากและเป่าแตรงอนต่อมานาํท่านชม  เมืองเก่าแชงกรีล่าหรือเมืองจงเตีย้น ซ่ึงอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซ่ึงมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตหน่าซีของเมืองล่ีเจียงและอาณาจกัรหยี
ของเมืองหนิงหลาง (แชงกรีล่าอยูห่่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร) และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามของ
ป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสัตวน์านาชนิดดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภ์าพท่ีงดงามสถานท่ีแห่งน้ีจึงได้
ช่ือวา่ “ดินแดนแห่งความฝัน” 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  



 

 

  

 
 หลงัจากรับประทานอาหารเท่ียงนาํท่านเดินทางไปยงั เมืองลีเ่จียง เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพ

งดงามเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหน่าซีถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง นาํท่านชมสระมังกรด า (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถนัอยูใ่น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซ่ึงเรียกวา่สวนยูว้ฉวน  (Yuquan) ตั้งอยูใ่นตวัเมืองล่ีเจียงห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไป
ทางทิศเหนือประมาณ  1 กิโลเมตรมีพื้นท่ีประมาณ  11,390 ตารางเมตรสร้างข้ึนเม่ือปีค .ศ. 1737 สมยัราชวงศชิ์ง  
(แมนจู ) สระนํ้ามงักรดาํมีจุดเด่นท่ีความใสของนํ้าท่ีใสราวกบัมรกตนอกจากน้ีภายในสวนยงัมีการ
สถาปัตยกรรมต่างๆท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่ทิเบตและน่าซีไวด้ว้ยกนัในสวนแห่งน้ีมีพิพิธภณัฑศิ์ลปะ
ตงปาดา้นในของพิพิธภณัฑมี์ส่ิงท่ีแสดงถึงวฒันธรรมตงปามากมายเช่นรูปภาพต่างๆและอกัษรตงปาซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยกบัอกัษร Hieroglyphics ของอียปิตช่ื์อสระมงักรดาํน้ีมีท่ีมาจากตาํนานเล่าขานกนัวา่ในอดีตมีคน
พบเห็นมงักรดาํปรากฏกายใตน้ํ้าบา้งผดุข้ึนมาจากสระนํ้าบา้งบรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามดว้ย
บึงนํ้าใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจนวา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขา
หิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรดาํเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน  ต่อมานาํท่านชม เมือง
โบราณลีเ่จียง“ล่ีเจียงกู่เฉิง”ชมชีวติความเป็นอยูแ่บบโบราณท่ียงัคงหลงเหลือใหไ้ดพ้บเห็นในเมืองน้ีภายในเมือง
โบราณมีร้านของฝากของท่ีระลึกมากมายและเมืองน้ีไดรั้บประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น“เมืองมรดกโลก” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ ปลาแซลมอน 

พกัทีโ่รงแรม XIN TIAN LE HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัที ่5 ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ไป-กลบั) -ชมการแสดง “ความประทบัใจแห่งลีเ่จียง”-หุบเขาพระจันทร์สี
น า้เงิน -อุทยานน า้หยก เมืองฉู่สง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ภายในโรงแรม 
นาํทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียงเป็นภูเขาสูงท่ีตั้ง

ตระหง่านซ่ึงมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปีจากนั้นนาํท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า  (กระเชา้ใหญ่ ) ข้ึนสู่บริเวณจุดชม



 

 

  

ววิบนเขาหิมะมงักรหยกท่ีความสูงระดบั  4,506 เมตรใหท้่านไดส้ัมผสัความหนาวเยน็และยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่ง
น้ีจากนั้นนาํท่านชม“ความประทบัใจแห่งลีเ่จียง ”IMPRESSION LIJIANGผูก้าํกบัช่ือกอ้งโลกจางอวีโ้หมวได้
เนรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัและบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดงใชน้กัแสดงกวา่  600 ชีวติ
จากนั้นนาํท่านชมมหศัจรรยธ์รรมชาติสร้างหุบเขาพระจันทร์สีน า้เงินแห่งล่ีเจียงซ่ึงแทจ้ริงแลว้หุบเขาพระจนัทร์
สีนํ้าเงินมีอยูส่องแห่งไดแ้ก่ท่ี แชงกรีล่า (หลัง่เยว่ซานกู่ )และท่ีน่ีลีเ่จียง(หลัง่เยว่กู่หรือไป๋สุ่ยเหอ )เป็นหุบเขาท่ีอยู่
ติดดา้นหลงัของภูเขาหิมะมังกรหยก ซ่ึงนํ้าท่ีไหลผา่นหุบเขาน้ีคือนํ้าท่ีละลายจากนํ้าแขง็บนยอดภูเขาหิมะมงักร
หยกลงมาทาํใหมี้ความใสและสีสันพิเศษเป็นสีฟ้าจนเม่ือมองพระจนัทร์บนสายนํ้าน้ีในยามคํ่าคืนจะเห็น
พระจนัทร์กลายเป็นสีนํ้าเงินคลา้ยนํ้าในอุทยานจ่ิวจา้ยโกว นครเฉิงตูจึงเป็นท่ีมาของช่ือ “หุบเขาพระจันทร์สีน า้
เงิน”หุบเขาพระจนัสีนํ้าเงินจะแบ่งเป็นสามส่วนไดแ้ก่บนกลางล่างบริเวณส่วนบนจะมีร่องแอ่งนํ้าไหลลงมาเป็น
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ท่ีคลา้ยกบัอุทยานหวงหลงของนครเฉิงตูบริเวณส่วนกลางจะเป็นนํ้าตกและบริเวญส่วน
ล่างสุดคือทะลสาบกระจกเป็นส่วนท่ีเงียบสงบท่ีสุด 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
หลงัรับประทานอาหารเท่ียง อุทยานน า้หยกหรือ Jade Water Villageเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในล่ี

เจียงเป็นหวัใจทางดา้นวฒันธรรมของชนเผา่น่าซีโดยกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงามท่ีประกอบดว้ยประตู
สวรรคซ่ึ์งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ภายในมีนํ้าตกธรรมชาติผดุข้ึนมา  2 ตาเป็นนํ้าท่ีซึมมาจากการละลายของ
นํ้าแขง็บนภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผา่นาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติ 

ต่อมานาํท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่สง  ตั้งอยูร่ะหวา่งเมืองคุนหมิงกบัเมืองตา้ล่ีซ่ึงเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลกัของเขต
ปกครองตนเองชนชาติอ๋ีฉู่สง (Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมีช่ือเสียงในการผลิตผา้ไหม
และบุหร่ี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

  

พกัทีโ่รงแรม JIAN HUA INTER ระดับ4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัที ่6 เมืองคุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วดัหยวนทอง-ร้านหยก–ร้านหมอนยางพารา - ท่าอากาศยานคุนหมิง – 
กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ภายในโรงแรม        
นาํทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองคุนหมิงเม่ือถึงเมืองคุนหมิงนาํท่านเดินทางสู่ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผน
โบราณจีนนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผอ่นคลายความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ้ าใครพร้อมชมครีม
เป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือครีมบวัหิมะสรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัต่อยเป็น
ยาสามญัประจาํบา้น 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
หลงัรับประทานอาหารเท่ียงนาํท่านชม วดัหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนานตั้งอยูท่ี่

ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิงอายเุก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแต่งร่ม
ร่ืนสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ่มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคาร
สร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จาํลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศกัด์ิชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี  
15 ของไทยใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไวณ้ท่ีวดัหยวนทงแห่งน้ีจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซ่ึงโรงงาน
เจียระไนหยกท่ีสินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งหน่ึงของจีนเป็นหยกท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีนใหท้่านได้
เลือกซ้ือกาํไรหยกแหวนหยกหรือผเีซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง ต่อมานาํท่านสู่ ร้านหมอนยางพารา  ใหท้่านได้
เลือกซ้ือหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพใหก้บัคนในครอบครัวและตวัท่าน 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูสุกีเ้ห็ดไก่ด า 

22.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่ท่าอากาศยานคุนหมิงเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
01.00 น. นาํท่านเหิ นฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน SHANDONG AIRLINESเท่ียวบินท่ี SC8885(มีอาหาร

บริการบนเคร่ืองบิน) 
02.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจไม่ลืม………. 

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

 



 

 

  

รายการทวัร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 

เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกทีม่ีการปรับราคาสูงขึน้  
ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต  

ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวทุกเมืองทัว่ประเทศจีนกาํหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้
พื้นเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศไดรู้้จกัในนามของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของรัฐบาลหรือภายใตก้ารดูแลของ
รัฐบาลท่ีเมืองคุนหมิงมี3ร้านท่ีตอ้งบรรจุในรายการท่องเท่ียวไดแ้ก่ร้านบวัหิมะร้านหยกและร้านยางพาราซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุ
ในโปรแกรมทวัร์ดว้ยเพราะมีผลกบัราคาทวัร์จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวน
ทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45 นาทีซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆ
ทั้งส้ิน 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัเท่ียวบินตามรายการ 
2. ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกนัภัยและภาษีน า้มัน  
3. ค่าโรงแรมท่ีพกั (พกั 2 ท่าน / หอ้ง หรือกรณีพกั 3 ท่าน / หอ้ง เป็นเตียงเสริม)  
4. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

วนัเดินทาง พกัห้องละ 2 ท่าน 
ราคาเด็ก 

อายุต ่ากว่า 11 ปีไม่ใช่เตียง 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

7- 12 ก.ค. 60 24,900 24,900 4,000 

11-16 ส.ค. 60  24,900 24,900 4,000 

14 - 19 ก.ย. 60 23,900 23,900 4,000 

20- 25ต.ค. 60 23,900 23,900 4,000 

17- 22พ.ย. 60 23,900 23,900 4,000 

8- 13ธ.ค. 60 23,900 23,900 4,000 

29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 60 28,900 28,900 4,000 
หมายเหตุ :ราคานีแ้วะ3ร้านบัวหิมะ/ หยก / หมอนยางพารา 



 

 

  

6. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
8. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
9. 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*6 วนั =180 หยวน/ท่าน/ทริป  

เงือ่นไขการจอง 
1.  กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระค่ามดัจาํ  10,000  บาท พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินใหท้างบริษทั  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในการยืน่ขอวซ่ีา เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามทีร่ะบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร

ประกอบการยืน่วซ่ีา ไม่น้อยกว่า  30 วนัก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ หรือส่งมอบเอกสารให้ทางบริษัทฯ ช้ากว่า
ก าหนด ทางบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเรียกเก็บค่ายืน่วซ่ีาเร่งด่วนเพิม่ 1,050 บาท ใหก้บัทางสถานทูตจีน 

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 ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ   

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้ายการสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

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 

 


