
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กาํหนดการเดนิทาง        
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES   MU  

วันแรก                (1)     กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ  –  เมืองไท่หยวน    

12.00 น. �พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั 3น 4 (ประตู 10) เคาเตอร์ U 15 – 

U 21 สายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES (MU)  โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

และอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้ โดยสาร ได้ที�อาคารผู้ โดยสาร

ขาออก ชั ,น 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 ,นนําทา่นเดินทางสู ่ โรงแรมที<
พัก 
 � พัก 太原湖滨国际大酒店(Taiyuan International Parkview Hotel)   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

� พกั 太原潞安戴斯酒店(Taiyuan Days Hotel Luan)ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

วันที<สอง          (2)   เมืองไท่หยวน – ภูเขาอู่ไถซาน – วดัผู่ซาติ�ง – วดัเสวยีนทงซื�อ – วดัถ่าหยวน - วดัอู่เหยเมี�ยว    

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที<พัก 
นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาอู่ไถซาน 1 ในภูเขาศกัดิ6 สิทธิ6
ของชาวจีน ภูเขาอู่ไถซาน ตั>งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอาํเภออู่ไถ มณฑลซานซี 
ห่างจากเมืองไท่หยวนไป 230 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี>
ถูกโอบลอ้มไวด้ว้ยภูเขายอดตดั 5 ลูก (ผูโ่ถวซาน อยู่
มณฑลเจ๋อเจียง, จิOวหวัซานแห่งมณฑลอนัฮุย, 
เอ๋อเหมยซาน อยูม่ณฑลเสฉวน, อู่ไถซาน อยูม่ณฑลซานซี) ซึO งมีสันฐานราบเรียบประดุจลาน จึงไดชื้Oอวา่อู่
ไถซาน   อู่ไถซานเป็นโพธิมณฑลของพระมญัชุศรีโพธิสัตว ์ปัจจุบนัมีอารามอยู ่48 แห่งดว้ยกนั วดัหยวน
เตา้เป็นวดัพุทธทีOใหญ่ทีOสุดของอู่ไถซนั วดันี> มีชืOอเสียงในดา้นประวติัศาสตร์อนัยาวนานและมีปริมณฑล
อนักวา้งใหญ่ไพศาล บนภูเขาอู่ไถซนันอกจากมีวดัพุทธทัOวไปแลว้ ยงัมีวดัพุทธนิกายสายธิเบตอีกดว้ย 
ภูเขาอู่ไถซาน เป็นทีOประทบัของพระมญัชุศรีโพธิสัตว ์ ธรรมราชกุมารในคติของพระพุทธศาสนามหายาน 
ภูเขาอู่ไถซาน ไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัครั> งทีO 33 
เมืOอปี พ.ศ. 2552 ทีOเมืองเซบียา ประเทศสเปน 
จากนั>นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

   � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านไหวพ้ระทีOวดัผู่ซาติ�ง เป็นหนึOงในหา้สุดยอดวิหาร
บนเขาอู่ไถซาน เล่าลือกนัวา่วหิารแห่งนี> เคยเป็นทีOประทบั
ของพระมหาโพธิสัตวม์ญัชุศรี หรือเรียกอีกชืOอหนึOงวา่
วหิารพระมญัชุศรี ในช่วงปลายปีหยุง่เล่อของราชวงศห์มิง 
มีศาสนิกชนทิเบต และมองโกเลียเขา้ประจาํวหิารแห่งนี>  
องคพ์ระลามะเอกร่วมพาํนกัดว้ย วหิารผูซ่าติOงก็เลย
กลายเป็นสุดยอดวหิารลามะไป ระมหากษตัริยค์งัซี และเฉียนหลง ทั>งสองพระองคแ์ห่งราชวงศชิ์ง เคย
เสด็จไปสักการบูชาเขาอู่ไถซานหลายครั> งหลายครา และทุกครั> งทีOเสด็จถึงก็จะประทบัทีOวหิารผูซ่าติOง 
จากนั>นนาํท่านสู่ วดัเสวยีนทงซื�อซึO งเป็นวดัทีOใหญ่ทีOสุดใน
อู่ไถซาน มีพื>นทีOกวา่  80,000 ตารางเมตร มีประวติัความ
เป็นมาอนัยาวนาน และถือไดว้า่เป็นหนึOงในวดัเก่าแก่ทีOสุด
แห่งหนึOงของประเทศจีน และลกัษณะเด่นของวดันี> คือ 
การก่อสร้างวหิารภายในจะไม่ใชขื้Oอและคานใดๆ ทั>งสิ>น 
แต่จะใชก้ารก่ออิฐถือปูนเท่านั>น และชม วหิารทองแดง  



ซึO งทาํจากทองเหลืองฉาบนํ>าหนกักวา่ 5 ตนั ซึO งภายในตวัวหิารจะมีพระพุทธรูปใหญ่นอ้ยมากกวา่ 10,000 
องค ์ วดันี> เป็นวดัทีOมีชาวพุทธนิยมมาก  ราบไหวม้ากทีOสุดในอู่ไถซาน เดินทางสู่พุทธสถานอู่ไถซานทาง
ตอนกลาง  
 
    

 
 
 

นาํท่านชมวดัถ่าหยวน (Tayuanshi Temple) หรือวดัเจดียข์าว 
ภายในมีเจดียท์รงระฆงัคว ํOาสีขาวสถูปแบบทิเบตทีOถือเป็น
สัญลกัษณ์ของอู่ไถซาน ศาลเจา้อูเอ๋อเมีOยว หรือ วา่นฝอเก๋อ 
(Wanfonge Temple) สร้างขึ>นในสมยัราชวงศห์มิง และไดมี้
การบูรณะซ่อมแซมขึ>นใหม่ในสมยัราชวงศชิ์งบริเวณ
โดยรอบๆหอนั>นจะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนบัหมืOนองค ์ และมีระฆงัทองสัมฤทธิ6  หนกักวา่สาม
ตนัครึO ง ทีOสร้างขึ>นในสมยัราชวงศห์มิง อีกทั>งยงัมีเจดียที์Oเป็นสถาปัตยกรรมสไตลทิ์เบต ซึO งความสูง 4 เมตร
โดยแกะสลกัจากหินเขียวแลดูงดงาม แลว้นาํท่านชม วัดอู่เหย  

เมี�ยว หรือ วา่นฝอเก๋อ สร้างขึ>นในสมยัราชวงศห์มิง และไดมี้
การบูรณะซ่อมแซมขึ>นใหม่ในสมยัราชวงศชิ์งบริเวณ 
โดยรอบๆหอนั>นจะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนบัหมืOน
องค ์ และมีระฆงัทองสัมฤทธิ6  หนกักวา่สามตนัครึO ง ทีOสร้างขึ>น
ในสมยัราชวงศห์มิง อีกทั>งยงัมีเจดียที์Oเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์
ทิเบต ซึO งความสูง 4 เมตรโดยแกะสลกัจากหินเขียวแลดูงดงามยิOง   

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

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

วันที<สาม          (3)   นมัสการพระโพธิสัตว์เหวนิซูห้าทิศ   

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
หลงัอาหารเชา้ นาํท่านไหวพ้ระตามวดัทีOอยูบ่นยอดเขาทั>ง 5 ของ
อู่ไถซาน ต้าเฉาไถ   นมสัการพระมญัชุศรีโพธิสัตว ์มีชืOอเรียกทีO
หลากหลาย อาทิเช่น พระโพธิสัตวเ์หวนิซู  หรือ 
บุน้ซู ้ ผอ่สัก หรือ พระมญัชุศรีโพธิสัตว ์ เป็นพระมหาโพธิสัตว ์
ทีOมกัไดรั้บการเอ่ยถึงในพระสูตร และตั>งองคพ์ระปฏิมาใหอ้ยูคู่่
กบั “โผวเฮี>ยงพูส่ะ” หรือ “โผวเฮี>ยงผอ่สัก” หรือ “พระสมตัภทัร 



มหาโพธิสัตว”์ ทรงไดรั้บการยกยอ่ง ใหเ้ป็นหวัหนา้ ของบรรดาพระโพธิสัตว ์ นบัร้อยนบัพนัทีOมาเฝ้า
ชุมนุมพระศากยมุนีพุทธเจา้ ทรงเป็น “พระฌานิโพธิสัตว”์ ทีOถือกาํเนิด ก่อนสมยัพุทธกาล ทรงไดชื้Oอวา่
เป็นผูมี้ความสามารถในการแสดงธรรม ทรงมุ่งมัOนใหส้ัตวโ์ลกไดพ้น้ทุกข ์ และบรรลุธรรมอยา่งไม่ทรง
เกรงกลวัต่อความยากลาํบาก 
วนันี>จะนัOงรถ  (อาหารกลางวนับนเขา)   ไหมร้อบหา้ทิศ ซึงมี 
ทศิตะวนัออก 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 ทศิตะวนัตก 西台顶挂月峰  内

供狮子吼文殊菩萨  และทิศใต้  南台顶锦绣峰  内供智慧文

殊菩萨   
ตามนิกายมหายาน ภูเขาอู่ไถซาน ทีOตั>งอยูใ่จกลาง สภาพ 
แวดลอ้มทีOเป็นป่าทีOสงบเหมาะแก่การปฎิบติัธรรม อู่ไถซาน
แห่งนี> เป็นสถานทีOทีOโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูงทั>งหา้ลูก  ทาํใหมี้
อากาศเยน็ตลอดปี คาํ วา่ “อู่” แปลวา่ หา้ ซึO งแปลตรงตวั
วา่ ยอดเขาทั>ง 5   โดยยอดเขาทั>งหา้นั>นจะมีพระโพธิสัตวเ์ห
วนิซู 5 ปาง ประทบัอยูห่า้ทิศ  วา่กนัวา่ ไดม้านมสัการ ยอดเขาทั>ง 5 เทียบเท่ากบัการฝึก 500 ปี  
พระมญัชุศรีโพธิสัตว ์มีชืOอเรียกทีOหลากหลาย อาทิ เช่น พระ
โพธิสัตวเ์หวินซู พระมญัชุนาถ พระวาคีศวรม บุน้ซูพู้่
สะ  ทรงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูมี้ปัญญาสูงสุด  พระ
โพธิสัตวเ์หวินซู หรือ พระมญัชุศรีโพธิสัตว ์มีประวติัความ
เป็นมาหลากหลายตาํนาน เช่น พระองคก์าํเนิดจาก
พระนลาฎของ พระศากยมุนีพุทธเจา้ดว้ยลาํแสงทีOพุง่
ออกไปนั>น ตดัตน้ไมต้น้หนึOงทีOภูเขาอู่ไถ่ แลว้บงัเกิดดอกบวัมารองรับ พระมญัชุศรี ขึ>นมา ดงันั>น พระ
โพธิสัตวพ์ระองคนี์>  จึงไม่แปดเปื> อนครรภม์ลทิน แต่อยา่งไร     
 
 
 
 
 
 
อีกเรืOองหนึOงเล่าวา่ คหบดีจีนท่านหนึOง ตอ้งการเลี>ยงพระทั>งวดับน
ภูเขาอู่ไถ่ พระท่านจึงชกัชวนคนยากจนมารับทานดว้ย เพราะพระ
โพธิสัตวม์ญัชุศรี มกัจะสอนเนน้ใหค้นทั>งหลายมีความเสมอ
กนั ไม่แบ่งแยกระหวา่งคนรวยกบัคนจน ไม่แบ่งแยกระหวา่งพระ
กบัฆราวาส ดว้ยเหตุนี>พระองค ์จึงใคร่อยากรู้ใจมนุษย ์จึงจาํแลง 



ร่าง เป็นหญิงขอทาน ทีOกาํลงัตั>งครรภ ์คหบดีรําคาญใจมากทีO
เห็นชาวบา้นพวกนี>  เพราะตั>งใจมาทาํบุญเลี>ยงพระ เพียง
อยา่งเดียว ครั>นมาถึงคิวหญิงขอทาน  นางบอกวา่ ตอ้งการ
ขา้ว 2 จาน จานหนึOงสาํหรับตนเอง อีกจานหนึOงสาํหรับลูก
ในทอ้ง เจา้ของงานไม่ยอม นางจึงไม่ยอมกินอาหารนั>น และ
เดินออกจากวิหารไปกลายเป็นพระมญัชุศรีโพธิสัตว ์เหาะขึ>นทอ้งฟ้าพร้อมดว้ยเทพบริวารตระการตา เป็น
เหตุให้ เจา้ของงานและทุกคนทีOอยูส่ถานทีOนั>น กม้กราบขมาลาโทษ ต่อพระโพธิสัตว ์กนัถว้นหนา้ ตั>งแต่
นั>นมาถือเป็นนโยบายของเขาอู่ไถ่วา่ หากตอ้งการเลี>ยงพระ ก็ตอ้งทาํทานต่อผูย้ากไร้ดว้ย 
  
 
 
 

 

 

  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 หรือเทยีบเท่า 

� 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 3านํ 3าแข็งหมื<นปี – หมู่บ้านเสวียนคง  

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที<พัก 
นาํท่านเดินทางสู่อุทยานหลูหยาซาน เขตหนิงอู๋ จุด
ชมววิ Luya Mountain เป็นแหล่งกาํเนิดของแม่นํ>าหา้
สาย ไดแ้ก่ แม่นํ>า Weihe แม่นํ>า Sanggan แม่นํ>า 
Yangwu แม่นํ>าแม่นํ>า Weihe และแม่นํ>า Zhujiachuan 
พื>นทีOทีOสวยงามมีความสูงเฉลีOยกวา่ 2000 เมตร 
อุทยานทางธรณีวทิยา, สวนป่าแห่งชาติ, เขตอนุรักษ์
ธรรมชาติแห่งชาติ, จุดชมทิวทศัน์ทางนํ>าแห่งชาติ  ใน
ปี 2009 จุดชมววิภูเขาหลู่หยา Luya ไดร้วมอยูใ่น
รายการมรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งชาติ 
ในเดือนกนัยายน 2010 ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น
แหล่งท่องเทีOยวระดบั 4A ของประเทศ  มีป่าหลกั
ประมาณ 820,000 mu, ทุ่งหญา้ 660,000 mu,  



ทรัพยากรสัตวแ์ละพืชมากกวา่ 500 ชนิดและจุดชมววิทีOสวยงาม กวา่ 100 แห่งในพื>นทีO มีภูเขา  หิน ป่า 
หญา้ ถํ>า ทะเลสาบ เป็นสถานทีOท่องเทีOยวทีOไดรั้บการพฒันาและเปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมได ้ รวมถึงถํ>า
นํ>าแขง็ Wannian และจุดชมวิวทีOมีชืOอเสียงอีก 9 แห่ง   
�  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเทีOยวชมถํ4านํ4าแข็งหมื�นปี  ” ในซานซี สวยงามดัOง
ปราสาทตอ้งมนต ์ ในเขตหนิงอู๋ มณฑลซานซีตอนกลาง
ของจีนมีถํ>านํ>าแขง็หมืOนปีแห่งหนึOงทีOซ่อนตวัอยูท่่ามกลาง
ตน้ไมสี้เขียวขจีและดอกไมแ้ยม้บาน ภายในถํ>าสภาพ
อากาศหนาวเหน็บ ส่วนนํ>าแขง็ก็สวยงามดัOงหยกทีOถูก
แกะสลกั  ผูเ้ชีOยวชาญจากสถาบนัวจิยัทางธรณีวทิยาของ
สถาบนัวทิยาศาสตร์แห่งชาติจีนกล่าววา่ ถํ>านํ>าแขง็แห่งนี> ก่อตวัตั>งแต่ช่วงยคุนํ>าแขง็ เมืOอประมาณ 3 ลา้นปี
ก่อน จึงถูกขนานนามวา่ “ถํ>านํ>าแขง็หมืOนปี”และลึกกวา่ 100 เมตร ทั>งปีมีอุณหภูมิระหวา่งลบ 4-10 องศา
เซลเซียส นํ>าแขง็จึงไม่เคยละลาย ทาํใหต่้างจากโลกภายนอก โดยนํ>าแขง็ในถํ>ามีรูปแบบหลากหลาย มีทั>ง
รูปเหมือนเสา เหมือนองุ่น เหมือนหน่อไม ้เป็นตน้ เรียกไดว้า่ เป็นชิ>นงานศิลปะทีOสวยงามอยา่งมาก    
 

  
 
 
 
จากนั>นชมหมู่บ้านเสวยีนคง หมู่บา้นมหศัจรรยส์ามแห่งในป่าทึบและเขียวชอุ่ม ถูกสร้างขึ>นบนหนา้ผา สูง 
100 เมตร มองขึ>นไปจากดา้นล่างของหนา้ผาเหมือนปราสาทบนทอ้งฟ้า ไปตามถนนภูเขาทีOสูงชนับา้น
ส่วนใหญ่มีประวติัสองหรือสามร้อยปีวสัดุ
ก่อสร้างส่วนใหญ่ทาํจากหินและไม ้   วถีิการ
ดาํเนินชีวติทีOนีOยงัคงเป็นแบบดั>งเดิมวธีิการขนส่งทีO
สาํคญัคือสัตวข์นาดใหญ่ ทีOนีOมีตน้สนมากมายและ
กิOงกา้นก็กระจดักระจายและมีรูปร่างทีOแตกต่างกนั 
ไม่เพียงแต่ทิวทศัน์ทีOสวยงามเท่านั>น แต่ยงัมี
ประเพณีพื>นบา้นทีOเรียบง่าย ตั>งแต่การปฏิรูปและ
การเปิดตวัคนหนุ่มสาวไดอ้อกไปทาํงาน ผูเ้ฒ่าทีOอยูใ่นหมู่บา้นจะพดูวา่พวกเขาคุน้เคยกบัการอยูที่OนีOทีOเงียบ
สงบ 

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร    

� พกัที�  宁武芦芽山国际酒店 Luya Mountain International Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 



 

วนัที�ห้า              (5)    เมืองหนิงอู๋  - เมืองไท่หยวน – วดัจิ4นฉือ         

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางขึ>นเหนือตามเส้นทางด่วนกลบัไป
ยงันครไท่หยวน 太原 Taiyuan    เป็นเมืองอุตสาหกรรมพื>นฐานของ
ประเทศจีน และเป็นแหล่งผลิตถ่านหินทีOใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
ประเทศจีน  เมืองไท่หยวน ประกอบ ดว้ยอุตสาหกรรมหลกั 4 
ประเภท ได ้ แก่ อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรม เทคนิคการทาํ
โลหะผสม อุตสาหกรรมเครืOองจกัรเครืOองกล และอุตสาหกรรมเคมี 
นอกจากนั>นยงัมีอุตสาหกรรมอืOนๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมสิOงทอ 
อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนกั อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า อิเลคโทรนิค อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก เคมี  ซีเมนต ์ปุ๋ย 
�  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านเดินทางสู่       วดัจิ4นฉือ สร้างอยูใ่นช่วงปีค.ศ. 700 – ค.ศ. 1200 เป็นวดัทีOมีชืOอเสียงทีOสุดของเมืองไท่
หยวน ดา้นนอกศาลาประดบั ตกแต่งดว้ยเสาไมที้Oมีรูปไมแ้กะสลกัเป็นตวัมงักรพนัเสาทีOมีฝีมืองดงามและ
เป็นศาลาทีOสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง   
  
 

 

 

 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
� พัก 太原湖滨国际大酒店(Taiyuan International Parkview Hotel)   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

� พกั 太原潞安戴斯酒店(Taiyuan Days Hotel Luan)ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�หก               (6)   เมืองไท่หยวน  – กรุงเทพฯ   

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
จากนั>นนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

09.55 น.   �บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที�  MU5067 

13.30 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
                  ���������������� 
 



อัตราค่าบริการ        
กาํหนดการเดนิทาง 

2562 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

     

พักเดี<ยวเพิ<ม 

พัก 5 ดาว    พัก 4 ดาว 

        ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ 3นไป      ท่านละ  

พักโรงแรม 5 ดาว            

  38,800 บาท  5,800 บาท  

         ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ 3นไป      ท่านละ    
พักโรงแรม 4 ดาว 

  37,800 บาท  4,800 บาท  

หมายเหตุ      1. ท่านผู้เดนิทาง อายุ 60 ปีขึ 3นไป ลด 1,500 บาท/ท่าน  

                   2. ท่านผู้เดนิทาง อายุ 65 ปีขึ 3นไป ลด 2,000 บาท/ท่าน 

 

อตัรานี4รวม � ค่าตัwวเครืOองบินไปกลบั (ตัwวกรุ๊ป)               � ค่านํ>าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

� ค่าทีOพกัโรงแรม (2ท่าน/หอ้ง)    �ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
  � ค่าวซ่ีาท่องเที�ยว  (หนังสือเดินทางไทย)             � บตัรเขา้ชมสถานทีOต่าง ๆ ตามรายการ  

� อาหารครบทุกมื>อตามรายการ    
� ค่าประกนัอุบติัเหตุทุกทีOนัOงๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานี4ไม่รวม �   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครืOองดืOมนอกรายการ  เป็นตน้. 
� ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิOน    
�  ค่านํ>าหนกัเกิน 20  ก.ก.  

� ค่าภาษีมูลค่าเพิOม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเทีOยว ( ถา้มี ) 
 

เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั> งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั>งหมด ส่วนทีOเหลือชาํระก่อนเดินทาง 21 วนั  

2. เมืOอท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึOง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน      
สละสิทธิ6  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  

3. กรณีทีOกองตรวจคนเขา้เมืองทั>งทีOกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีOระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ6 ทีOจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั>งสิ>น  

หมายเหตุ 
1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั>นตํOาผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ>นไป เทีOยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธิ6 ทีOจะเปลีOยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี>  เมืOอเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเทีOยวสามารถเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีOเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอืOนๆทีOอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิOม เติมทีOเกิดขึ>นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 



5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั>งสิ>นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีทีOท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีOตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าทีOกรมแรงงานทั>งจาก
ไทย และต่างประเทศซึOงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทีOยวในสถานทีOทีOระบุในโปรแกรมได ้ อนัเนืOองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั>งสิ>น แต่ทั>งนี>ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทีOยวสถานทีOอืOนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ6 การจดัหานี>โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7  . ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั>งสิ>น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีOยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื>อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั>งสิ>น หากเกิดสิOงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีOเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเทีOยวเอง 
11. เมืOอท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั>งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงืOอนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีOไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั>งหมด 

13.ในกรณีทีOลูกคา้ตอ้งออกตัwวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีOของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั> ง  มิฉะนั>นทางบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั>งสิ>น 

14.กรมการกงสุล เตือนคนไทย หา้มปั{มการ์ตูนบนพาสปอร์ต เสีOยงถูกบญัชีดาํหา้มเขา้ประเทศ 
     กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจง้เตือนผูถื้อหนงัสือเดินทางหา้มเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ตูนลงใน     
     หนงัสือเดินทาง ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั>น การขีดเขียนหรือประทบัเครืOองหมาย 
     อืOนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “หนงัสือเดินทางชาํรุด” อาจถูกปฏิเสธเขา้ประเทศต่างๆหรือถูกขึ>นบญัชีดาํ หา้มเขา้  
     ประเทศนั>นอีก   
 

 
 


