
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบกิฟ้ามรดกโลก ดนิแดนเทพกสิกร “เสนิหนงเจี �ย” 
“เขาบู๊ตึ ง” ดนิแดนสุขาวดี สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กาํหนดการเดนิทางวนัที�     14-19 กนัยายน 2561 

           ราคาทา่นละ   32,800.-บาท 
    

วันแรก  14 กนัยายน 2561       (1)  กรุงเทพฯ – อู่ฮั-น 

 
16.00 น. �พรอ้มกันที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 (เคาเตอร ์ U 3-7) 

สายการบนิไชนา่เซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้ โดยสาร ได้ที�อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั -น 4 ประต ู 9-
10) 

18.35 น.      � ออกเดนิทางสูเ่มอืงอูฮ่ั�น โดยเที(ยวบนิที( CZ3058  



 

22.55 น. ถึงเมือง อู่ฮั-น เป็นเมืองใหม่ที�เกิดจากการรวม
เมืองเก่า 3 เมืองเข้าด้วยกนั คือ อูช่าง   ที�มีมา
ตั -งแตส่มยัราชวงศ์ ฮั�น      ฮั�นหยาง เมืองเก่า
อายกุวา่ 1,400 ปี และฮั�นโข่ว อดีตหมู่บ้าน
ธรรมดาๆ กลายเป็นที�ตั -งมั�นทางทหารในสมยั
ราชวงศ์ซง่ และ 1 ใน 4      เมืองการค้าสําคญั
ของจีนในสมยัราชวงศ์หมิง     ยคุลา่อาณานิคมฮั�นโข่วถกูทางการแบง่เป็นพื -นที�สมัปทานของสมัปทาน
องักฤษ ฝรั�งเศส เยอรมนั รัสเซีย และญี�ปุ่ น ทําให้ตวัเมือง     ฮั�นโขว่ เตม็ไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกที�สวยงามคล้ายเซี�ยงไฮ้  หลงั  ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากร นําทา่นสูที่�พกั  
       พักอู่ฮั-น 武汉万科君澜酒店 - Wuhan Narada Grand Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที-สอง 15 กนัยายน 2561       (2)     เมืองอู่ฮั-น – เมืองจิงโจว – ศาลเจ้ากวนอู – เสินหนงเจี �ย  

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที-พัก 
หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่ เมืองจิงโจว โดยรถโค้ชปรับ
อากาศ  เป็นเมืองเล็กๆอยูร่ะหวา่งเมืองอูฮ่ั�นกบัเมืองอีCชาง 
เมืองจิงโจวในสมยัสามก๊กเป็นเมืองหน้าดา่นชื�อวา่เมือง
เกงจิCว ซึ�งครั -งหนึ�งเมืองนี -ขงเบ้งแนะนําให้เลา่ปี� ยดึเมืองนี - 
เพราะเมืองเกงจิCวเป็นเมืองที�มีชยัภมูิที�ดีที�สดุ ตอ่มากวนอู
พี�น้องร่วมสาบานของเลา่ปี� ได้มาเป็นเจ้าเมืองปกครอง
เมืองนี - จากนั -นนําทา่นเที�ยวชม ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว ตั -งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนี - ที�นี�เมื�อก่อน
เชื�อกนัวา่เป็นตําหนกัของกวนอยูใ่นสมยัที�กวนอปูกครองเมืองเกงจิCว ภายในศาลเจ้ากวนอก็ูจะมีรูปปั -น
ของกวนออูงค์สีทองขนาดใหญ่ที�มีทหารองครักษ์ยืนอยูซ้่าย-ขวา รวมทั -งมีรูปปั -นของพี�น้องร่วมสาบาน
คือ เลา่ปี�  กวนอ ู เตียวหยุ ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอใูนเรื�องการทําธุรกิจ เพราะเชื�อกนัวา่เทพ
เจ้ากวนอเูป็นเทพเจ้าแหง่ความซื�อสตัย์ โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง  

เที�ยง  �  รับประทานอาหารเที-ยง  ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นสูเ่สินหนงเจี �ย ตั -งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหเูป่ย มีความสงูเหนือระดบันํ -าทะเลเฉลี�ยแล้ว
กวา่ 1,700 เมตร โดยยอดเขาเสินหนงเจี -ยเป็นยอดเขาสงูที�สดุ มีความสงูเหนือระดบันํ -าทะเล 3,105.4 
เมตร และเป็นยอดเขาสงูสดุในภาคกลางของจีนสิ�งแวดล้อมและภมูิอากาศแบบพิเศษทําให้เสินหนงเจี -ยก
ลายเป็นแถบถิ�นที�รวบรวมพืชพนัธุ์ชนิดตา่งๆ ทั -งแบบภาคใต้และภาคเหนือเข้าไว้ด้วย และมีสตัว์หลาย
ชนิดอาศยัอยู่ ที�นี�มีระบบภาวะนิเวศป่าไม้แบบกึ�งเขตร้อนที�อนรัุกษ์ไว้อยา่งดีในแผน่ดินใหญ่ที�อยูเ่ส้นแวง
กลางในซีกโลกเหนือ  

คํ-า  �  รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร  



 

พักเสินหนงเจี �ย神農架阿爾卡迪亞森林酒店   Arcadia International Forest Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

 

วันที-สาม   16 กนัยายน 2561      (3)         อุทยานเสินหนงเจี �ย – เสินหนงถัน – เสินหนงติ-ง  

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที-พัก 
นําท่านชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตั -งอยู่
ในพื -นที�เปิดของการท่องเที�ยว ในพื -นที�ทั -งหมดล้อมรอบ
ด้วยภูเขาที�สวยงามและเงียบสงบ พิพิธภัณฑ์ตวัอย่าง
ผีเสื -อ รูปปั -นววัของ เสินหนง รูปปั -นยืนสงู 21 เมตรและ 
กว้าง 35 เมตร หินห้าสีเป็น องค์ประกอบ หมายถึง ทอง
ไม้ นํ -า ไฟ และ ดนิ   

เที-ยง         �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทา่นเที�ยวชมอุทยานเสินหนงติ-ง "เขตป่าเสินหนง
เจี -ย" อีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวที�นา่มาเยือน ซึ�งตั -งอยู่
บริเวณชายขอบตะวนัตกของมณฑลหเูป่ย ที�นี�เป็นเขต
ปกครองเพียงแหง่เดียวของประเทศจีนที�ใช้ “เขตป่าไม้” 
มาตั -งชื�อ   เสินหนงเจี -ย เป็นสนัปันนํ -าของแมนํ่ -าแยงซี
เกียงและแมนํ่ -าฮั�นสุย่ ภายในพื -นที�มีขมุขา่ยแมนํ่ -าสี�สาย 
คือ แมนํ่ -าเซียงซี แมนํ่ -าเหยียนตู้  แมนํ่ -าหนานเหอ และ
แมนํ่ -าตูเ่หอ เนื�องจากบริเวณนี -อยูใ่นเขตมรสมุกึ�งร้อนทิศ
เหนือแถบเส้นละตจิดูกลาง อากาศเย็นสบายและมีฝน
ตกชกุ      เมื�อความสงูจากระดบันํ -าทะเลเพิ�มขึ -นทกุๆ 
100 เมตร ฤดกูาลจะตา่งกนั 3-4 วนั สภาวะแตกตา่งกนั
แบบ “เชิงเขาร้อนดั�งฤดรู้อน ยอดเขาสดชื�นดั�งฤดใูบไม้
ผลิ ตีนเขาสบายดั�ง ฤดใูบไม้ร่วง ยอดดอยเป็นนํ -าแข็ง สีแดง-ส้ม-เหลือง-เขียวดไูมเ่บื�อ แตไ่มอ่าจจําแนก
วา่เป็นฤดใูบไม้ผลิฤดรู้อน ฤดใูบไม้ร่วงหรือฤดหูนาว” เป็นคําพรรณนาความผิดแผกของภมูิอากาศที�เสิน
หนงเจี -ย  จากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงใต้ซึ�งมีความร้อนชื -นสลบักบัความกดอากาศสงูของแผน่ดนิใหญ่
ที�แห้งและหนาวเย็น ประกอบกบัมี การปรับพลงัความร้อนและปริมาณฝนของป่าดงดบิบนภเูขาสงูจงึ
ทําให้ที�นี�มีสภาพภมูิอากาศที�เย็นสบาย ฤดรู้อนไมร้่อนจดั ฤดหูนาวก็ไมห่นาวจดัจนเกินไป ขณะที�เมือง
ตา่งๆทางตอนใต้เป็นฤดรู้อนและมีอณุหภมูิสงูที�เสินหนงเจี -ยแหง่นี -กลบัเป็นดนิแดนที�เย็นสบาย 
สภาพแวดล้อมทางภมูิศาสตร์ที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะและสภาพภมูิอากาศสามมิตทํิาให้เสินหนงเจี -ยกลาย
เป็นแถบผลดัเปลี�ยนของพืชพนัธุ์ภาคเหนือภาคใต้ของจีนและเป็นบริเวณที�สตัว์นานาชนิดมาขยายพนัธุ์
และดํารงชีวิตปะปนอยู่ด้วยกนั  



 

คํ-า  �  รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร 
พักเสินหนงเจี �ย神農架阿爾卡迪亞森林酒店   Arcadia International Forest Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

  ** คืนนี �กรุณา เตรียมเสื �อผ้า 1ชุด ของใช้จาํเป็น ยารักษาโรค ใส่กระเป๋าใบเล็ก สาํหรับค้างบนเขาบู๊ตึ ง 1 คืน 
 

วันที-สี-  17 กนัยายน 2561   (4)    เสินหนงเจี �ย – เขาบู๊ตึ ง หรือ อู่ตังซัน – เนินเขาไท่จีพอ – 
                                                 ตาํหนักยอดเขาทอง 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที-พัก 
จากนั -นนําทา่นเดนิสู ่เขาบู๊ตึ ง หรือ อู่ตังซัน ( ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง ) ในภาษาจีนกลาง มีอีกชื�อ
วา่ ไทเ่หอซนั ซึ�งเป็นธรรมชาตทีิ�สวยงาม และยงัได้รับ
รางวลัมรดกโลกทางวฒันธรรม และธรรมชาติ ในปี 
ค.ศ.1997 มีความยาว 400 กิโลเมตร เป็นเทือกเขาที�มี
ความสําคญัของลทัธิเตา๋ ที�เลา่สืบมาวา่ ปรมาจารย์เจิน
อู ่ หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ ที�ศาสนาเตา๋เคารพนบัถือ ได้
บําเพ็ญตบะบนยอดเขาแหง่นี - รู้สกึติดอกติดใจกบั
เทือกเขา ที�เสมือนเป็นแดนสขุาวดี ได้ใช้วิชาทั -งบุน๋และ
บู้ตอ่กรกบัภิกษุหลายรูปของฝ่ายพทุธ จนได้รับชยัชนะ
สามารถยึดเขาแหง่นี -เป็น ที�พํานกัสืบมา... เขาบู้ตึRงได้  
กลายมาเป็นแหลง่ฝึกวิชา และเข้าฌานของนกัพรต
ลทัธิเตา๋ หลายสํานกัมาหลายยคุสมยั และยงัเป็นที�
กําเนิดสดุยอดวิชากงัฟทีู�โดง่ดงั ตามที�เราเคยคุ้นหคูุ้นตาในนิยายกําลงัภายในด้วย เขตโบราณสถานบน
เขาบู้ตึRง มีพื -นที�รวมทั -งสิ -น 321 ตร.กม. ประกอบด้วย ส่วนที�เป็นหมู่ตกึโบราณ ซึ�งเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยว
ทางวฒันธรรม และสว่นที�เป็นทิวทศัน์ธรรมชาติ อาทิ สระนํ -า บอ่นํ -าพรุ้อน ถํ -า หน้าผาและยอดเขา รวม
กวา่ร้อยแหง่ บนเขาบู้ตึRง มีสถาปัตยกรรมนบัตั -งแตส่มยัถงั ซง่ หยวน หมิง และชิง โดยส่วนใหญ่ เป็น
อารามหรือวิหารที�มีความสําคญัในศาสนาเตา๋ซึ�งโบราณสถาน ที�หลงเหลือมาจนทกุวนันี - สว่นใหญ่ เป็น
สถาปัตยกรรมสมยั ราชวงศ์หมิง ที�เป็นเช่นนี -สืบเนื�องมาจาก กษัตริย์เฉิงจูจ่ตีู - (หย่งเลอ่) ทรงเคารพ
เลื�อมใสในศาสนาเตา๋อยา่งแรงกล้า ในรัชสมยัของพระองค์โปรดให้มีการสร้างศาสนสถานของศาสนา
เตา๋ขึ -นมากมายนั�นเอง   

เที-ยง  �  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั -นนําทา่นนั�งกระเช้าขึ �นสู่จุดไฮไลท์ของเขาบู๊ตึ �ง 
ตั -งอยู่บนยอดเทียนจ ู ยอดที�สงูที�สดุถึง 1,612 เมตร ซึ�ง
เป็นที�ตั -งของ ตาํหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง 
ซึ�งเป็นตําหนกัที�เชื�อกนัว่าจะนําแตโ่ชคลาภมาให้ เป็น



 

ที�ตั -งของพระรูปสําริดของจกัรพรรดเิจินอู ่ ผู้ ได้รับการยกยอ่งเป็นหนึ�งในเทพเจ้าทางลทัธิเตา๋ ที�มาของ
วิหารทองเพราะ อาคารภายในวดับดุ้วยแผน่ทอง นําทา่นเดนิทางสู ่ เนินเขาไท่จีพอ หรือมีชื�อเรียกอีก
อยา่งวา่ ฟู่ เจินกวน ตั -งอยูบ่นยอดเขาสิงโต เป็นสิ�งปลกูสร้างโบราณที�มีชื�อเสียงจนได้รับการขยายนาม
วา่เป็นหอแหง่มายาเริ�มสร้างขึ -นในสมยัราชวงศ์หมิง กษัตริย์หยง่เลอ่ปีที� 10 (ปี 1412 ) ได้มีพระราช
โองการให้สร้างขึ -น และในสมยัราชวงศ์แมนจ ูกษัตริย์คงัซี ได้บรูณะใหมถึ่ง 3 ครั -ง ในปัจจบุนัได้อนรัุกษ์
ให้คงสภาพเดมิไว้ เป็นสิ�งปลกูสร้างขนาดใหญ่ที�ตั -งอยู่บนเขาบู๊ตึ -ง 

คํ-า  �  รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร  
พักในอุทยาน武当山琼台宾馆Wudangshan Qiongtai Hotel บนเขาระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที-ห้า   18 กนัยายน 2561   (5) วังจื-อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง) – วังหนานเหยียน–  เมืองอู่ฮั-น –  
                                             ช้อปปิ�งถนนฉู่เหอฮ่านเจีย 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที-พัก 
  หลงัอาหาร นําทา่นชม วังจี-อเซียวกง  หรือ วงัเมฆสีมว่ง 

เป็นวงัที�ได้รับการบรูณะไว้เป็นอยา่งดีและสมบรูณ์แบบ
ที�สดุ เที�ยวชม วังหนานเหยียน  ซึ�งตั -งอยู่บริเวณเชิง
เขา เป็นวงัที�เหมือนตั -งไว้อยู่ที�หน้าผาเป็นสถานที�เก่าแก่
และมีชื�อเสี�ยงของบู๊ตึ -ง 

เที-ยง  �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ่เมืองอู่ฮั-น โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ เป็นเมืองเอกของมณฑลหเูป่ย มณฑลที�ตั -งอยู่
ในเขตภาคกลางของประเทศจีน ทิศเหนือตดิกบั    มณฑล
เหอหนาน และมณฑลอนัฮยุ ทิศตะวนัออกติดกบัมณฑล
เจียงซี ทิศใต้ติดกบัมณฑลหหูนานมหานครฉงชิ�ง  

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ-า ณ ภัตตาคาร 
นํา ทา่นสู่แหลง่ ช้อปปิ�งถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River 
and Han Street) ขาช้อปตวัจริงต้องไมพ่ลาดแหลง่ช้อป
ปิ-งสําคญั 2 แหง่นี -ของอูฮ่ั�น เพราะที�นี�มีทั -งแบรนด์เนมสดุ
หรูให้ได้เลือกช้อปกนัอยา่งสะใจ หรือใครจะช้อปราคา
เบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินค้าพื -นเมืองให้เลือกสรร รวมถึง
อาหารรสชาติอูฮ่ั�นแท้ๆ ที�รอให้เราไปเลือกชิมอีกตา่งหาก 
เหมาะกบัการเปลี�ยนบรรยากาศหลงัจากไปท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมกนัอยา่งเตม็อิ�ม     

พักที-อู่ฮั-น  武汉马哥孛罗酒店  Marco Polo Wuhan Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 



 

วันที-หก 19 กนัยายน 2561    6)   วัดกุ้ยหยวน – ฮั-นโข่วเจียงทาน  – เขตทวิทัศน์ทะเลสาบตงหู –   
                                                 อู่ฮัaน – กรุงเทพฯ 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที-พัก 
นําทา่นเดนิทางสู ่ วัดกุ้ยหยวน อายรุาว 300 ปี เป็นวดัพทุธ
จากสมยัคริสต์ศตวรรษที� 16 โดยเป็นเพียงวดัไมกี่�แหง่ที�ไมไ่ด้
ถกูทําลายไปในสมยัการปฏิวตัวิฒันธรรมยงัมิได้มีการบรูณะ
ซอ่มแซม นําทา่นมนสัการพระอรหนัต์ 500 องค์ ที�ปั -นจากดนิ
เหนียวฉาบด้วยสีทองเดนิไปด้านหลงัตดิริมฝั�งแมนํ่ -าของวดัให้
ทา่นนมสัการพระโพธิสตัย์กวนอิม นําทา่นชม ฮั-นโข่วเจียง 

ทานหรือที�เรียกกนัวา่หาดริมแมนํ่ -า  ตั -งอยูใ่นเมืองอูฮ่ั -นทาง
ตอนเหนือของแมนํ่ -าแยงซีเกียงเป็นหาดริมแมนํ่ -าที�ใหญ่ที�สดุ
ในเอเชีย  มีพื -นที� 1.6 ล้านตารางเมตร   อยูใ่กล้กบัถนนคน
เดนิเจียงฮั�น และอยู่ตรงข้ามกบัหอนกกระเรียนเหลือง  ที�นี�
เปรียบเหมือนสวนสาธารณะทางวฒันธรรมขนาดใหญ่แห่ง
หนึ�งที�ให้ความบนัเทิง เป็นสถานที�ผกัผ่อนและท่องเที�ยว หาด
ริมแมนํ่ -าแหง่นี -นบัเป็นจดุศนูย์กลางจดุชมวิวทิวทศัน์ที�
สวยงามของเมืองอูฮ่ั�น ในแตล่ะปีมีนกัทอ่งเที�ยวทั -งชาวจีน
และชาวตา่งชาตนิบัล้านคนหลงัไหลกนัมาชมทศันียภาพของ
เมืองอูฮ่ั�น จากนั -นนําทา่นสู ่ เขตทวิทัศน์ทะเลสาบตงหู ตั -งอยูท่างตะวนัออกของเมืองอูฮ่ั�นในปี 1982 
รัฐบาลได้จดัให้ที�นี�เป็นจดุชมวิวที�สวยงามที�สดุของเมืองอู่ฮั�นมีพื -นที� 88 ตร.กม. และคิดเป็นพื -นที� 1 ใน 4 
ของเมือง ที�ทะเลสาบตงหทูา่นสามารถชมได้ทั -ง 4 ฤด ู ซึ�งจะเห็นได้ถึง  ความแตกตา่งทั -งทางธรรมชาติ 
ดอกไม้ อณุหภมูิและวิวทิวทศัน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหเูหมือนสีสนัแบบโลกตะวนัตก ตงหก็ู
เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุม่นวลแหง่โลกตะวนัออก  

    ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 
14.35 น.   �บนิลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ  เที�ยวบนิที� CZ3057   
17.30 น.    ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 ������ขอบคุณท่านที-ใช้บริการ������ 



 

กาํหนดเดนิทาง    ไม่เข้าร้านช้อป 
 อัตราค่าบริการ  
จาํนวน 20 ท่านขึ �นไป 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี-ยวเพิ-ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 32,800  บาท  6,800  บาท 

หมายเหตุ...สัมภาระที-จะโหลดใต้ท้องเครื-อง ทั �งไปและกลับ ได้เพียงท่านละ 1 ชิ �น ชิ �นละ 23 กิโล  หาก เกิน 
สายการบินเรียกเก็บ ชิ �นละ 450 หยวน 
อัตรานี �รวม �  คา่ตัCวเครื�องบนิไปกลบั (ตัCวกรุ๊ป)  � คา่นํ -าหนกักระเป๋า1ใบไมเ่กิน 23  กก. 

�  คา่ที�พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   �  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  
  �  คา่วีซา่( VISA GROUP)                    � บตัรเข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ  

�  อาหารครบทกุมื -อตามรายการ    
�  คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที�นั�งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี �ไม่รวม �   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นต้น. 
�  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ�น                                             
�   คา่นํ -าหนกัเกิน 23  ก.ก.  
�  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว ( ถ้ามี ) 

เงื-อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั -งแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทั -งหมด สว่นที�เหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสิทธิp ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ -น   
3. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั -งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิpที�จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ -น  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ -นไป เก็บคา่ใช้จา่ยตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั -งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที-เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที-ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที-มี
การการันตีค่ามัดจําที-พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงนิได้  รวมถึงเที-ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงนิมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ทั �งหมดเนื-องจากค่าตัaวเป็นการเหมาจ่ายในเที-ยวบินนั�นๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั -นตํ�าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึ -นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิpที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี - เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั 



 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ -นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั -งสิ -นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที�ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั -ง
จากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั -งสิ -น แตท่ั -งนี -ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิpการจดัหานี -โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานี -คิดตามราคาตัCวเครื�องบินในปัจจบุนั หากราคาตัCวเครื�องบินปรับสูงขึ -น บริษัทฯ สงวนสิทธิpที�จะปรับราคาตัCว
เครื�องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสือเดนิทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว
เทา่นั -น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั -งสิ -น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื -อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั -งสิ -น หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตทีุ�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที�ยวเอง 
11. เนื�องจากตัCวเครื�องบินเป็นตัCวราคาพิเศษ เมื�อออกตัCวไปแล้วในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัCวเครื�องบนิไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั -งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั -งหมด 

13.ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตัCวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั -ง  มิฉะนั -นทางบริษัท
ฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั -งสิ -น 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธิpที�จะเปลี�ยนแปลงหรือสบัเปลี�ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื�อเกิดเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิทธิpที�จะมีการ

เปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที�มีการขึ -นลงของเงินตราตา่งประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื -อ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอบุตัิเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เงื�อนไขตามกรมธรรม์)  
เงื-อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการทอ่งเที�ยว  สายการบนิ  และ ตวัแทนการท่องเที�ยวในตา่งประเทศ ซึ�งไม่อาจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายตา่งๆ  ที�อยู่เหนือการ
ควบคมุของเจ้าหน้าที�บริษัทฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปลี�ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคา่ใช้จ่ายเพิ�มเตมิที�
เกิดขึ -น ทั -งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเข้าและออก
เมืองของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดนิทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

 


