
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง  วันที� 20-25 กันยายน 2562 
           

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES   MU             เส้นทางนี & ในเดือน ก.ค.   อุณหภูมิเฉลี�ยที� 18-28°C 
 

วันแรก                (1)     กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ  –  เมืองไท่หยวน    

12.00 น. �พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั &น 4 (ประตู 10) เคาเตอร์ U 15 – 

U 21 สายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES (MU)  โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้ โดยสาร ได้ที�อาคารผู้ โดยสาร
ขาออก ชั 2น 4 ประต ู9-10) 

14.30 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองไท่หยวน    โดยเที�ยวบินที� MU5068 

20.10 น. ถึง เมืองไท่หยวน    เมืองเอกของมณฑลซานซีที�มี
ประวตัิศาสตร์มายาวนานกว่า 2,000 ปี  หลงัผา่นพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง จากนั 2นนําทา่นเดนิทางสู ่โรงแรมที�พัก 

 
  



� พัก 太原湖滨国际大酒店(Taiyuan International Parkview Hotel)   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
� พัก 太原潞安戴斯酒店(Taiyuan Days Hotel Luan)ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที�สอง      (2)   เมืองไท่หยวน – ภูเขาอู่ไถซาน – วัดผู่ซาติ�ง – วัดเสวียนทงซื�อ – วัดถ่าหยวน - วัดอู่เหยเมี�ยว   

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
นําทา่นเดนิทางสู่ ภูเขาอู่ไถซาน 1 ในภเูขาศกัดิAสิทธิA

ของชาวจีน ภเูขาอูไ่ถซาน ตั 2งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอําเภออูไ่ถ มณฑลซานซี 
หา่งจากเมืองไทห่ยวนไป 230 กิโลเมตร ภเูขาแหง่นี 2
ถกูโอบล้อมไว้ด้วยภเูขายอดตดั 5 ลกู (ผูโ่ถวซาน อยู่
มณฑลเจอ๋เจียง, จิ�วหวัซานแหง่มณฑลอนัฮยุ, 
เออ๋เหมยซาน อยูม่ณฑลเสฉวน, อูไ่ถซาน อยูม่ณฑลซานซี) ซึ�งมีสนัฐานราบเรียบประดจุลาน จงึได้ชื�อ
วา่อูไ่ถซาน   อูไ่ถซานเป็นโพธิมณฑลของพระมญัชศุรีโพธิสตัว์ ปัจจบุนัมีอารามอยู ่48 แหง่ด้วยกนั วดั
หยวนเต้าเป็นวดัพทุธที�ใหญ่ที�สดุของอูไ่ถซนั วดันี 2มีชื�อเสียงในด้านประวตัิศาสตร์อนัยาวนานและมี
ปริมณฑลอนักว้างใหญ่ไพศาล บนภเูขาอูไ่ถซนันอกจากมีวดัพทุธทั�วไปแล้ว ยงัมีวดัพทุธนิกายสายธิ
เบตอีกด้วย ภเูขาอูไ่ถซาน เป็นที�ประทบัของพระมญัชศุรีโพธิสตัว์ ธรรมราชกมุารในคตขิอง
พระพทุธศาสนามหายาน ภเูขาอูไ่ถซาน ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชมุคณะกรรมการ
มรดกโลกสมยัสามญัครั 2งที� 33 เมื�อปี พ.ศ. 2552 ที�เมืองเซบียา ประเทศสเปน 
จากนั 2นนําทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

   � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทา่นไหว้พระที� วัดผู่ซาติ�ง เป็นหนึ�งในห้าสดุยอดวิหาร
บนเขาอูไ่ถซาน เลา่ลือกนัว่าวิหารแหง่นี 2เคยเป็นที�ประทบั
ของพระมหาโพธิสตัว์มญัชศุรี หรือเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่วิหาร
พระมญัชศุรี ในชว่งปลายปีหยุง่เลอ่ของราชวงศ์หมิง มีศา
สนิกชนทิเบต และมองโกเลียเข้าประจําวิหารแหง่นี 2 องค์
พระลามะเอกร่วมพํานกัด้วย วิหารผูซ่าติ�งก็เลยกลายเป็น
สดุยอดวิหารลามะไป ระมหากษัตริย์คงัซี และเฉียนหลง ทั 2งสองพระองค์แหง่ราชวงศ์ชิง เคยเสดจ็ไป
สกัการบชูาเขาอูไ่ถซานหลายครั 2งหลายครา และทกุครั 2งที�เสดจ็ถึงก็จะประทบัที�วิหารผูซ่าติ�ง 
จากนั 2นนําทา่นสู ่ วัดเสวียนทงซื�อซึ�งเป็นวดัที�ใหญ่ที�สดุ
ในอูไ่ถซาน มีพื 2นที�กวา่  80,000 ตารางเมตร มีประวตัิ
ความเป็นมาอนัยาวนาน และถือได้วา่เป็นหนึ�งในวดั
เก่าแก่ที�สดุแหง่หนึ�งของประเทศจีน และลกัษณะเดน่ของ
วดันี 2คือ การก่อสร้างวิหารภายในจะไมใ่ช้ขื�อและคานใดๆ 
ทั 2งสิ 2น แตจ่ะใช้การก่ออิฐถือปนูเท่านั 2น และชม วิหาร



ทองแดง ซึ�งทําจากทองเหลืองฉาบนํ 2าหนกักวา่ 5 ตนั ซึ�งภายในตวัวิหารจะมีพระพทุธรูปใหญ่น้อย
มากกวา่ 10,000 องค์ วดันี 2เป็นวดัที�มีชาวพทุธนิยมมาก  ราบไหว้มากที�สดุในอูไ่ถซาน เดนิทางสูพ่ทุธ
สถานอูไ่ถซานทางตอนกลาง  
 
    

 
 
 

นําท่านชม วัดถ่าหยวน (Tayuanshi Temple) หรือวดัเจดีย์
ขาว ภายในมีเจดีย์ทรงระฆังควํ�าสีขาวสถูปแบบทิเบตที�ถือ
เป็นสัญลกัษณ์ของอู่ไถซาน ศาลเจ้าอูเอ๋อเมี�ยว หรือ ว่านฝอ
เก๋อ (Wanfonge Temple) สร้างขึ 2นในสมยัราชวงศ์หมิง และ
ได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ 2นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิงบริเวณ
โดยรอบๆหอนั 2นจะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนับหมื�น
องค์ และมีระฆงัทองสมัฤทธิA หนกักว่าสามตนัครึ�ง ที�สร้างขึ 2น
ในสมยัราชวงศ์หมิง อีกทั 2งยงัมีเจดีย์ที�เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์
ทิเบต ซึ�งความสูง 4 เมตรโดยแกะสลักจากหินเขียวแลดู
งดงามแล้วนําทา่นชม วัดอู่เหย  เมี�ยว หรือ ว่านฝอเก๋อ สร้าง
ขึ 2นในสมยัราชวงศ์หมิง และได้มีการบรูณะซ่อมแซมขึ 2นใหม่ใน
สมัยราชวงศ์ชิงบริเวณ โดยรอบๆหอนั 2นจะประดิษฐาน
พระพุทธรูปโบราณนับหมื�นองค์ และมีระฆังทองสัมฤทธิA  หนักกว่าสามตันครึ�ง ที�สร้างขึ 2นในสมัย
ราชวงศ์หมิง อีกทั 2งยงัมีเจดีย์ที�เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบต ซึ�งความสงู 4 เมตรโดยแกะสลกัจากหิน
เขียวแลดงูดงามยิ�ง   

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
  � พักที�五台山五峰五部 WU TAI SHAN WU FENG WU BUระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
� พักที�五台山五峰四部 WU TAI SHAN WU FENG SI BUระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที�สาม          (3)   นมัสการพระโพธิสัตว์เหวินซูห้าทศิ   

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
หลงัอาหารเช้า นําทา่นไหว้พระตามวดัที�อยูบ่นยอดเขา
ทั 2ง 5 ของอูไ่ถซาน ต้าเฉาไถ   นมสัการพระมญัชศุรีโพธิสตัว์ มี
ชื�อเรียกที�หลากหลาย อาทิเช่น พระโพธิสตัว์เหวินซู  หรือ 
บุ้นซู้  ผอ่สกั หรือ พระมญัชศุรีโพธิสตัว์ เป็นพระมหาโพธิสตัว์ ที�
มกัได้รับการเอ่ยถึงในพระสตูร และตั 2งองค์พระปฏิมาให้อยูคู่ก่บั 
“โผวเฮี 2ยงพูส่ะ” หรือ “โผวเฮี 2ยงผอ่สกั” หรือ “พระสมตัภทัร 



มหาโพธิสตัว์” ทรงได้รับการยกย่อง ให้เป็นหวัหน้า ของบรรดาพระโพธิสตัว์ นบัร้อยนบัพนัที�มาเฝ้า
ชมุนมุพระศากยมนีุพทุธเจ้า ทรงเป็น “พระฌานิโพธิสตัว์” ที�ถือกําเนิด ก่อนสมยัพทุธกาล ทรงได้ชื�อวา่
เป็นผู้ มีความสามารถในการแสดงธรรม ทรงมุง่มั�นให้สตัว์โลกได้พ้นทกุข์ และบรรลธุรรมอยา่งไมท่รง
เกรงกลวัตอ่ความยากลําบาก 
วนันี 2จะนั�งรถ  (อาหารกลางวันบนเขา)   ไหม้รอบห้าทิศ ซงึมี 

ทศิตะวันออก 五台山东台顶望海峰  供奉聪明文殊菩

萨   ทศิเหนือ北台顶叶斗峰  内供无垢文殊菩  ทศิกลาง   
中台顶翠岩峰  内供儒童文殊菩萨 ทศิตะวันตก 西台顶
挂月峰  内供狮子吼文殊菩萨  และทศิใต้  南台顶锦绣
峰  内供智慧文殊菩萨   

ตามนิกายมหายาน ภูเขาอู่ไถซาน ที�ตั 2งอยู่ใจกลาง สภาพ 
แวดล้อมที�เป็นป่าที�สงบเหมาะแก่การปฎิบัติธรรม อู่ไถซาน
แห่งนี 2เป็นสถานที�ที�โอบล้อมด้วยภูเขาสูงทั 2งห้าลูก  ทําให้มี
อากาศเย็นตลอดปี คํา ว่า “อู่” แปลว่า ห้า ซึ�งแปลตรงตัว
วา่ ยอดเขาทั 2ง 5   โดยยอดเขาทั 2งห้านั 2นจะมีพระโพธิสตัว์เหวิน
ซู 5 ปาง ประทบัอยู่ห้าทิศ  ว่ากันว่า ได้มานมสัการ ยอดเขา
ทั 2ง 5 เทียบเทา่กบัการฝึก 500 ปี  
พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ มีชื�อเรียกที�หลากหลาย อาทิ เช่น พระ
โพธิสตัว์เหวินซู พระมญัชนุาถ พระวาคีศวรม บุ้นซู้พู่สะ  ทรง
ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ มีปัญญาสูงสดุ  พระโพธิสตัว์เหวิน
ซู หรือ พระมญัชศุรีโพธิสตัว์ มีประวตัคิวามเป็นมาหลากหลาย
ตํานาน เช่น พระองค์กําเนิดจากพระนลาฎของ พระศากยมนีุ
พทุธเจ้าด้วยลําแสงที�พุง่ออกไปนั 2น ตดัต้นไม้ต้นหนึ�งที�ภเูขาอูไ่ถ่ แล้วบงัเกิดดอกบวัมารองรับ พระมญัช ุ
ศ รี  ขึ 2น ม า  ดั ง นั 2น  พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว์ พ ร ะ อ ง ค์ นี 2 จึ ง ไ ม่ แ ป ด เ ปื2 อ น ค ร ร ภ์ ม ล ทิ น  แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร     
 
 
 
 
 
 



อีกเรื�องหนึ�งเลา่วา่ คหบดีจีนทา่นหนึ�ง ต้องการเลี 2ยงพระทั 2ง
วดับนภเูขาอูไ่ถ่ พระทา่นจงึชกัชวนคนยากจนมารับทาน
ด้วย เพราะพระโพธิสตัว์มญัชศุรี มกัจะสอนเน้นให้คน
ทั 2งหลายมีความเสมอกนั ไมแ่บง่แยกระหวา่งคนรวยกบัคน
จน ไมแ่บง่แยกระหวา่งพระกบัฆราวาส ด้วยเหตนีุ 2
พระองค์ จงึใคร่อยากรู้ใจมนษุย์ จงึจําแลงร่าง เป็นหญิง
ขอทาน ที�กําลงัตั 2งครรภ์ คหบดีรําคาญใจมากที�เห็น
ชาวบ้านพวกนี 2 เพราะตั 2งใจมาทําบญุเลี 2ยงพระ เพียงอยา่ง
เดียว ครั 2นมาถึงควิหญิงขอทาน  นางบอกวา่ ต้องการ

ข้าว 2 จาน จานหนึ�งสําหรับตนเอง อีกจานหนึ�งสําหรับลกูในท้อง เจ้าของงานไมย่อม นางจงึไมย่อมกิน
อาหารนั 2น และเดนิออกจากวิหารไปกลายเป็นพระมญัชศุรีโพธิสตัว์ เหาะขึ 2นท้องฟ้าพร้อมด้วยเทพ
บริวารตระการตา เป็นเหตใุห้ เจ้าของงานและทกุคนที�อยู่สถานที�นั 2น ก้มกราบขมาลาโทษ ตอ่พระ
โพธิสตัว์ กนัถ้วนหน้า ตั 2งแตน่ั 2นมาถือเป็นนโยบายของเขาอูไ่ถ่วา่ หากต้องการเลี 2ยงพระ ก็ต้องทําทาน
ตอ่ผู้ยากไร้ด้วย 
ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
   � พักที�五台山五峰五部 WU TAI SHAN WU FENG WU BUระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

� พักที�五台山五峰四部 WU TAI SHAN WU FENG SI BUระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
  

วันที�สี�           (4)    ภูเขาอู่ไถซาน – เขตหนิงอู๋ อุทยานหลูหยาซาน  - ถํ &านํ &าแข็งหมื�นปี – หมู่บ้านเสวียนคง  

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
นําท่านเดินทางสู่อุทยานหลูหยาซาน เขตหนิงอู๋ จดุ
ชมวิว Luya Mountain เป็นแหลง่กําเนิดของแม่นํ 2าห้า
สาย ได้แก่ แม่นํ 2า Weihe แม่นํ 2า Sanggan แม่นํ 2า 
Yangwu แม่นํ 2าแม่นํ 2า Weihe และแม่นํ 2า 
Zhujiachuan พื 2นที�ที�สวยงามมีความสูงเฉลี�ยกว่า 
2000 เมตร อทุยานทางธรณีวิทยา, สวนป่าแห่งชาติ, 
เขตอนรัุกษ์ธรรมชาติแห่งชาติ, จดุชมทิวทศัน์ทางนํ 2า



แห่งชาติ  ในปี 2009 จุดชมวิวภูเขาหลู่หยา Luya ได้รวมอยู่ในรายการมรดกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมแห่งชาติ ในเดือนกนัยายน 2010 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวระดบั 4A ของ
ประเทศ  มีป่าหลกัประมาณ 820,000 mu, ทุง่หญ้า 660,000 mu,  
ทรัพยากรสตัว์และพืชมากกวา่ 500 ชนิดและจดุชมวิวที�สวยงาม กวา่ 100 แหง่ในพื 2นที� มีภเูขา  หิน ป่า 
หญ้า ถํ 2า ทะเลสาบ เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�ได้รับการพฒันาและเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้ รวมถึงถํ 2า
นํ 2าแข็ง Wannian และจดุชมวิวที�มีชื�อเสียงอีก 9 แหง่   

�  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทา่นเที�ยวชมถํ &านํ &าแข็งหมื�นปี  ” ในซานซี สวยงาม
ดั�งปราสาทต้องมนต์ ในเขตหนิงอู๋ มณฑลซานซี
ตอนกลางของจีนมีถํ 2านํ 2าแข็งหมื�นปีแหง่หนึ�งที�ซ่อนตวัอยู่
ทา่มกลางต้นไม้สีเขียวขจีและดอกไม้แย้มบาน ภายในถํ 2า
สภาพอากาศหนาวเหน็บ ส่วนนํ 2าแข็งก็สวยงามดั�งหยกที�
ถกูแกะสลกั  ผู้ เชี�ยวชาญจากสถาบนัวิจยัทางธรณีวิทยา
ของสถาบนัวิทยาศาสตร์แหง่ชาตจีินกล่าววา่ ถํ 2านํ 2าแข็งแหง่นี 2ก่อตวัตั 2งแตช่ว่งยคุนํ 2าแข็ง เมื�อประมาณ 3 
ล้านปีก่อน จงึถกูขนานนามวา่ “ถํ 2านํ 2าแข็งหมื�นปี”และลึกกวา่ 100 เมตร ทั 2งปีมีอณุหภมูิระหวา่งลบ 4-
10 องศาเซลเซียส นํ 2าแข็งจงึไมเ่คยละลาย ทําให้ตา่งจากโลกภายนอก โดยนํ 2าแข็งในถํ 2ามีรูปแบบ
หลากหลาย มีทั 2งรูปเหมือนเสา เหมือนองุ่น เหมือนหน่อไม้ เป็นต้น เรียกได้วา่ เป็นชิ 2นงานศลิปะที�
สวยงามอย่างมาก     
 

  
 
 
 
จากนั 2นชมหมู่บ้านเสวียนคง หมูบ้่านมหศัจรรย์สามแหง่ในป่าทบึและเขียวชอุ่ม ถกูสร้างขึ 2นบนหน้าผา 
สงู 100 เมตร มองขึ 2นไปจากด้านล่างของหน้าผาเหมือนปราสาทบนท้องฟ้า ไปตามถนนภูเขาที�สงูชนั
บ้านส่วนใหญ่มีประวัติสองหรือสามร้อยปีวัสดุ
ก่อสร้างส่วนใหญ่ทําจากหินและไม้   วิถีการ
ดําเนินชีวิตที�นี�ยงัคงเป็นแบบดั 2งเดิมวิธีการขนส่งที�
สําคญัคือสัตว์ขนาดใหญ่ ที�นี�มีต้นสนมากมาย
และกิ� ง ก้านก็กระจัดกระจายและมี รูป ร่าง ที�
แตกตา่งกนั ไม่เพียงแตทิ่วทศัน์ที�สวยงามเท่านั 2น 
แต่ยังมีประเพณีพื 2นบ้านที� เรียบง่าย ตั 2งแต่การ
ปฏิรูปและการเปิดตวัคนหนุ่มสาวได้ออกไปทํางาน ผู้ เฒ่าที�อยู่ในหมู่บ้านจะพูดว่าพวกเขาคุ้นเคยกับ
การอยูที่�นี�ที�เงียบสงบ 



คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร    
� พักที�  宁武芦芽山国际酒店 Luya Mountain International Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที�ห้า              (5)    เมืองหนิงอู๋  - เมืองไท่หยวน – วัดจิ &นฉือ         

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางขึ 2นเหนือตามเส้นทางด่วนกลบัไป
ยงันครไท่หยวน 太原 Taiyuan    เป็นเมืองอตุสาหกรรมพื 2นฐาน
ของประเทศจีน และเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที�ใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
ประเทศจีน  เมืองไท่หยวน ประกอบ ด้วยอุตสาหกรรมหลัก 4 
ประเภท ได้ แก่ อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรม เทคนิคการทํา
โลหะผสม อุตสาหกรรมเครื�องจักรเครื�องกล และอุตสาหกรรมเคมี 
นอกจากนั 2นยังมีอุตสาหกรรมอื�นๆ ได้แก่  อุตสาหกรรมสิ�งทอ 
อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า อิเลคโทรนิค อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรม
อาหาร อตุสาหกรรมพลาสตกิ เคมี  ซีเมนต์ ปุ๋ ย 

�  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่       วัดจิ &นฉือ สร้างอยู่ในช่วงปีค.ศ. 700 – ค.ศ. 1200 เป็นวดัที�มีชื�อเสียงที�สดุของ
เมืองไท่หยวน ด้านนอกศาลาประดบั ตกแต่งด้วยเสาไม้ที�มีรูปไม้แกะสลกัเป็นตวัมงักรพนัเสาที�มีฝีมือ
งดงามและเป็นศาลาที�สร้างในสมยัราชวงศ์ซง่   
  
 

 

 

 

 
คํ�า �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

� พัก 太原湖滨国际大酒店(Taiyuan International Parkview Hotel)   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
� พัก 太原潞安戴斯酒店(Taiyuan Days Hotel Luan)ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที�หก               (6)   เมืองไท่หยวน  – กรุงเทพฯ   

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
จากนั 2นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

09.55 น.   �บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที�  MU5067 
13.30 น.    ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 
 

                  ���������������� 



 
อัตราค่าบริการ        

กาํหนดการเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

     

พักเดี�ยวเพิ�ม 

พัก 5 ดาว    พัก 4 ดาว 

        ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ &นไป      ท่านละ  

พักโรงแรม 5 ดาว            

  38,800 บาท  5,800 บาท  

         ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ &นไป      ท่านละ    
พักโรงแรม 4 ดาว 

  37,800 บาท  4,800 บาท  

หมายเหตุ      1. ท่านผู้เดนิทาง อายุ 60 ปีขึ &นไป ลด 1,500 บาท/ท่าน  

                   2. ท่านผู้เดนิทาง อายุ 65 ปีขึ &นไป ลด 2,000 บาท/ท่าน 

 
อัตรานี &รวม � คา่ตัsวเครื�องบินไปกลบั (ตัsวกรุ๊ป)               � คา่นํ 2าหนกักระเป๋าไมเ่กิน 20  กก. 

� คา่ที�พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    �คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
  � ค่าวีซ่าท่องเที�ยว  (หนังสือเดนิทางไทย)             � บตัรเข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ  

� อาหารครบทกุมื 2อตามรายการ    
� คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที�นั�งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานี &ไม่รวม �   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นต้น. 

� คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ�น    
�  คา่นํ 2าหนกัเกิน 20  ก.ก.  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว ( ถ้ามี ) 

 
เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั 2งแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทั 2งหมด สว่นที�เหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  
2. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสิทธิA ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ  
3. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั 2งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิAที�จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ 2น  
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั 2นตํ�าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึ 2นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

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



4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ 2นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั 2งสิ 2นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที�ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั 2ง
จากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั 2งสิ 2น แตท่ั 2งนี 2ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิAการจดัหานี 2โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั 2งสิ 2น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื 2อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 2งสิ 2น หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทีุ�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที�ยวเอง 
11. เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั 2งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั 2งหมด 

13.ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตัsวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั 2ง  มิฉะนั 2นทาง
บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั 2งสิ 2น 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามปัwมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสี�ยงถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสือเดนิทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสือเดนิทาง ในหนงัสือเดนิทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั 2น การขีดเขียนหรือประทบั
เครื�องหมาย 
     อื�นใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “หนงัสือเดนิทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึ 2นบญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนั 2นอีก   
 

 
 


