
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดินทาง   วันที่ 12 – 17 , 26 - 31 กรกฎาคม 2562     
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES   MU             เส้นทางนี ้ในเดือน ก.ค.   อุณหภมูิเฉล่ียที่ 18-28°C 
 

วันแรก                (1)     กรุงเทพฯ สุวรรณภมูิ  –  เมืองไท่หยวน    

12.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (ประตู 10) เคาเตอร์ U 15 – 

U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้โดยสาร ได้ท่ีอาคารผู้โดยสาร
ขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10) 

14.30 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองไท่หยวน    โดยเที่ยวบินที่ MU5068 

20.10 น. ถึง เมืองไท่หยวน    เมืองเอกของมณฑลซานซีท่ีมี
ประวติัศาสตร์มายาวนานกวา่ 2,000 ปี  หลงัผา่นพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่โรงแรมที่พัก 

 
  



 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 

 

วันที่สอง      (2)   เมืองไท่หยวน – ภเูขาอู่ไถซาน – วัดผู่ซาติ่ง – วัดเสวียนทงซื่อ – วัดถ่าหยวน - วัดอู่เหยเมี่ยว    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางสู ่ภเูขาอู่ไถซาน 1 ในภเูขาศกัด์ิสทิธ์ิ
ของชาวจีน ภเูขาอู่ไถซาน ตัง้อยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอําเภออู่ไถ มณฑลซานซี 
หา่งจากเมืองไทห่ยวนไป 230 กิโลเมตร ภเูขาแหง่นี ้
ถกูโอบล้อมไว้ด้วยภเูขายอดตดั 5 ลกู (ผูโ่ถวซาน อยู่
มณฑลเจ๋อเจียง, จ่ิวหวัซานแหง่มณฑลอนัฮุย, 
เอ๋อเหมยซาน อยูม่ณฑลเสฉวน, อู่ไถซาน อยูม่ณฑลซานซี) ซึง่มีสนัฐานราบเรียบประดจุลาน จึงได้ช่ือ
วา่อู่ไถซาน   อู่ไถซานเป็นโพธิมณฑลของพระมญัชุศรีโพธิสตัว์ ปัจจบุนัมีอารามอยู ่48 แหง่ด้วยกนั วดั
หยวนเต้าเป็นวดัพทุธท่ีใหญ่ท่ีสดุของอู่ไถซนั วดันีมี้ช่ือเสยีงในด้านประวติัศาสตร์อนัยาวนานและมี
ปริมณฑลอนักว้างใหญ่ไพศาล บนภเูขาอู่ไถซนันอกจากมีวดัพทุธทัว่ไปแล้ว ยงัมีวดัพทุธนิกายสายธิ
เบตอีกด้วย ภเูขาอู่ไถซาน เป็นท่ีประทบัของพระมญัชุศรีโพธิสตัว์ ธรรมราชกมุารในคติของ
พระพทุธศาสนามหายาน ภเูขาอู่ไถซาน ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมยัสามญัครัง้ท่ี 33 เม่ือปี พ.ศ. 2552 ท่ีเมืองเซบียา ประเทศสเปน 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นไหว้พระที่ วัดผู่ซาติ่ง เป็นหนึง่ในห้าสดุยอดวิหาร
บนเขาอู่ไถซาน เลา่ลอืกนัวา่วิหารแหง่นีเ้คยเป็นท่ีประทบั
ของพระมหาโพธิสตัว์มญัชุศรี หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่วิหาร
พระมญัชุศรี ในช่วงปลายปีหยุง่เลอ่ของราชวงศ์หมิง มีศา
สนิกชนทิเบต และมองโกเลยีเข้าประจําวิหารแหง่นี ้ องค์
พระลามะเอกร่วมพาํนกัด้วย วิหารผูซ่าต่ิงก็เลยกลายเป็น
สดุยอดวิหารลามะไป ระมหากษัตริย์คงัซี และเฉียนหลง ทัง้สองพระองค์แหง่ราชวงศ์ชิง เคยเสด็จไป
สกัการบูชาเขาอู่ไถซานหลายครัง้หลายครา และทกุครัง้ท่ีเสด็จถึงก็จะประทบัท่ีวิหารผูซ่าต่ิง 
จากนัน้นําทา่นสู ่ วัดเสวียนทงซื่อซึง่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในอู่ไถซาน มีพืน้ท่ีกวา่  80,000 ตารางเมตร มีประวติั
ความเป็นมาอนัยาวนาน และถือได้วา่เป็นหนึง่ในวดั
เก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของประเทศจีน และลกัษณะเดน่ของ
วดันีคื้อ การก่อสร้างวิหารภายในจะไม่ใช้ขือ่และคานใดๆ 
ทัง้สิน้ แตจ่ะใช้การก่ออิฐถือปนูเทา่นัน้ และชม วิหาร

https://www.agoda.com/zh-cn/taiyuan-international-parkview-hotel/hotel/taiyuan-cn.html
https://www.agoda.com/zh-cn/taiyuan-days-hotel-luan/hotel/taiyuan-cn.html
https://www.agoda.com/zh-cn/taiyuan-days-hotel-luan/hotel/taiyuan-cn.html


ทองแดง ซึง่ทําจากทองเหลอืงฉาบนํา้หนกักวา่ 5 ตนั ซึง่ภายในตวัวิหารจะมีพระพทุธรูปใหญ่น้อย
มากกวา่ 10,000 องค์ วดันีเ้ป็นวดัท่ีมีชาวพทุธนิยมมาก  ราบไหว้มากท่ีสดุในอู่ไถซาน เดินทางสูพ่ทุธ
สถานอู่ไถซานทางตอนกลาง  
 
    

 
 
 

นําทา่นชม วดัถ่าหยวน (Tayuanshi Temple) หรือวดัเจดีย์
ขาว ภายในมีเจดีย์ทรงระฆงัควํ่าสขีาวสถปูแบบทิเบตท่ีถือเป็น
สญัลกัษณ์ของอู่ไถซาน ศาลเจ้าอูเอ๋อเม่ียว หรือ วา่นฝอเกอ๋ 
(Wanfonge Temple) สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง และได้มี
การบูรณะซอ่มแซมขึน้ใหม่ในสมยัราชวงศ์ชิงบริเวณโดยรอบๆ
หอนัน้จะประดิษฐานพระพทุธรูปโบราณนบัหม่ืนองค์ และมี
ระฆงัทองสมัฤทธ์ิ หนกักวา่สามตนัคร่ึง ท่ีสร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์หมิง อีกทัง้ยงัมีเจดีย์ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบต 
ซึง่ความสงู 4 เมตรโดยแกะสลกัจากหินเขียวแลดงูดงาม แล้ว
นําทา่นชม วัดอู่เหย  เมี่ยว หรือ วา่นฝอเก๋อ สร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์หมิง และได้มีการบูรณะซอ่มแซมขึน้ใหม่ในสมยั
ราชวงศ์ชิงบริเวณ โดยรอบๆหอนัน้จะประดิษฐานพระพทุธรูป
โบราณนบัหม่ืนองค์ และมีระฆงัทองสมัฤทธ์ิ หนกักวา่สามตนัคร่ึง ท่ีสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง อีกทัง้
ยงัมีเจดีย์ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบต ซึง่ความสงู 4 เมตรโดยแกะสลกัจากหินเขียวแลดงูดงามยิ่ง   

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
   พักที่五台山五峰五部 WU TAI SHAN WU FENG WU BUระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 พักที่五台山五峰四部 WU TAI SHAN WU FENG SI BUระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที่สาม          (3)   นมัสการพระโพธิสัตว์เหวินซหู้าทิศ   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลงัอาหารเช้า นําทา่นไหว้พระตามวดัท่ีอยูบ่นยอดเขา
ทัง้ 5 ของอู่ไถซาน ต้าเฉาไถ   นมสัการพระมญัชุศรีโพธิสตัว์ มี
ช่ือเรียกท่ีหลากหลาย อาทิเช่น พระโพธิสตัว์เหวินซู  หรือ 
บุ้นซู้ ผอ่สกั หรือ พระมญัชุศรีโพธิสตัว์ เป็นพระมหาโพธิสตัว์ ท่ี
มกัได้รับการเอ่ยถึงในพระสตูร และตัง้องค์พระปฏิมาให้อยูคู่ก่บั 
“โผวเฮีย้งพูส่ะ” หรือ “โผวเฮีย้งผอ่สกั” หรือ “พระสมตัภทัร 



มหาโพธิสตัว์” ทรงได้รับการยกยอ่ง ให้เป็นหวัหน้า ของบรรดาพระโพธิสตัว์ นบัร้อยนบัพนัท่ีมาเฝ้า
ชุมนมุพระศากยมนีุพทุธเจ้า ทรงเป็น “พระฌานิโพธิสตัว์” ท่ีถือกําเนิด ก่อนสมยัพทุธกาล ทรงได้ช่ือวา่
เป็นผู้ มีความสามารถในการแสดงธรรม ทรงมุ่งมัน่ให้สตัว์โลกได้พ้นทกุข์ และบรรลธุรรมอยา่งไม่ทรง
เกรงกลวัตอ่ความยากลาํบาก 
วนันีจ้ะนัง่รถ  (อาหารกลางวันบนเขา)   ไหม้รอบห้าทิศ ซงึมี 

ทิศตะวนัออก 五台山东台顶望海峰  供奉聪明文殊菩

萨   ทิศเหนือ北台顶叶斗峰  内供无垢文殊菩  ทิศกลาง   
中台顶翠岩峰  内供儒童文殊菩萨 ทิศตะวนัตก 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 ท่ีตัง้อยู่ใจกลาง สภาพ 
แวดล้อมท่ีเป็นป่าท่ีสงบเหมาะแก่การปฎิบัติธรรม  อู่ไถซาน
แห่งนีเ้ป็นสถานท่ีท่ีโอบล้อมด้วยภูเขาสูงทัง้ห้าลูก   ทําให้มี
อากาศเย็นตลอดปี คํา ว่า “อู่” แปลว่า ห้า ซึ่งแปลตรงตัว
วา่ ยอดเขาทัง้ 5   โดยยอดเขาทัง้ห้านัน้จะมีพระโพธิสตัว์เหวิน
ซู 5 ปาง ประทบัอยู่ห้าทิศ  ว่ากันว่า ได้มานมัสการ ยอดเขา
ทัง้ 5 เทียบเทา่กบัการฝึก 500 ปี  
พระมัญชุศรีโพธิสตัว์ มีช่ือเรียกท่ีหลากหลาย อาทิ เช่น พระ
โพธิสตัว์เหวินซู พระมัญชุนาถ พระวาคีศวรม บุ้นซู้พู่สะ  ทรง
ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ มีปัญญาสงูสดุ  พระโพธิสตัว์เหวิน
ซู หรือ พระมญัชุศรีโพธิสตัว์ มีประวติัความเป็นมาหลากหลาย
ตํานาน เช่น พระองค์กําเนิดจากพระนลาฎของ พระศากยมุนี
พทุธเจ้าด้วยลาํแสงท่ีพุง่ออกไปนัน้ ตดัต้นไม้ต้นหนึง่ท่ีภเูขาอู่ไถ่ แล้วบงัเกิดดอกบวัมารองรับ พระมัญชุ
ศ รี  ขึ ้น ม า  ดั ง นั น้  พ ร ะ โ พ ธิ สัต ว์ พ ร ะ อ ง ค์ นี ้ จึ ง ไ ม่ แ ป ด เ ปื้ อ น ค ร ร ภ์ ม ล ทิ น  แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร     
 
 
 
 
 
 
อีกเร่ืองหนึง่เลา่วา่ คหบดีจีนทา่นหนึง่ ต้องการเลีย้งพระทัง้
วดับนภเูขาอู่ไถ่ พระทา่นจึงชกัชวนคนยากจนมารับทาน
ด้วย เพราะพระโพธิสตัว์มญัชุศรี มกัจะสอนเน้นให้คน
ทัง้หลายมีความเสมอกนั ไม่แบง่แยกระหวา่งคนรวยกบัคน
จน ไม่แบง่แยกระหวา่งพระกบัฆราวาส ด้วยเหตุนี ้



พระองค์ จึงใคร่อยากรู้ใจมนษุย์ จึงจําแลงร่าง เป็นหญิง
ขอทาน ท่ีกําลงัตัง้ครรภ์ คหบดีรําคาญใจมากท่ีเห็น
ชาวบ้านพวกนี ้เพราะตัง้ใจมาทําบุญเลีย้งพระ เพียง
อยา่งเดียว ครัน้มาถึงคิวหญิงขอทาน  นางบอก
วา่ ต้องการข้าว 2 จาน จานหนึง่สาํหรับตนเอง อีกจาน
หนึง่สาํหรับลกูในท้อง เจ้าของงานไม่ยอม นางจึงไม่ยอมกินอาหารนัน้ และเดินออกจากวิหารไป
กลายเป็นพระมญัชุศรีโพธิสตัว์ เหาะขึน้ท้องฟ้าพร้อมด้วยเทพบริวารตระการตา เป็นเหตใุห้ เจ้าของงาน
และทกุคนท่ีอยูส่ถานท่ีนัน้ ก้มกราบขมาลาโทษ ตอ่พระโพธิสตัว์ กนัถ้วนหน้า ตัง้แตน่ัน้มาถือเป็น
นโยบายของเขาอู่ไถ่วา่ หากต้องการเลีย้งพระ ก็ต้องทําทานตอ่ผู้ยากไร้ด้วย 
  

 
 
 
     
 

ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

    พักที่五台山五峰五部 WU TAI SHAN WU FENG WU BUระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 พักที่五台山五峰四部 WU TAI SHAN WU FENG SI BUระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ส่ี           (4)    ภเูขาอู่ไถซาน – เขตหนิงอู๋ อุทยานหลูหยาซาน  - ถ า้น า้แข็งหมื่นปี – หมู่บ้านเสวียนคง  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางสูอุ่ทยานหลูหยาซาน เขตหนิงอู๋ จุด
ชมวิว Luya Mountain เป็นแหลง่กําเนิดของแม่นํา้ห้า
สาย ได้แก่ แม่นํา้ Weihe แม่นํา้ Sanggan แม่นํา้ 
Yangwu แม่นํา้แม่นํา้ Weihe และแม่นํา้ 
Zhujiachuan พืน้ท่ีท่ีสวยงามมีความสงูเฉลี่ยกวา่ 
2000 เมตร อุทยานทางธรณีวิทยา, สวนป่าแหง่ชาติ, 
เขตอนรัุกษ์ธรรมชาติแหง่ชาติ, จุดชมทิวทศัน์ทางนํา้
แหง่ชาติ  ในปี 2009 จุดชมวิวภเูขาหลูห่ยา Luya ได้
รวมอยูใ่นรายการมรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
แหง่ชาติ ในเดือนกนัยายน 2010 ได้รับการจดัอนัดบั
ให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั 4A ของประเทศ  มีป่า
หลกัประมาณ 820,000 mu, ทุง่หญ้า 660,000 mu,  



ทรัพยากรสตัว์และพืชมากกวา่ 500 ชนิดและจุดชมวิวท่ีสวยงาม กวา่ 100 แหง่ในพืน้ท่ี มีภเูขา  หิน ป่า 
หญ้า ถํา้ ทะเลสาบ เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีได้รับการพฒันาและเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้ รวมถึงถํา้
นํา้แข็ง Wannian และจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสยีงอีก 9 แหง่   
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเท่ียวชมถ า้น า้แข็งหมื่นปี  ” ในซานซี สวยงาม
ดัง่ปราสาทต้องมนต์ ในเขตหนิงอู๋ มณฑลซานซี
ตอนกลางของจีนมีถํา้นํา้แข็งหม่ืนปีแหง่หนึง่ท่ีซ่อนตวัอยู่
ทา่มกลางต้นไม้สเีขียวขจีและดอกไม้แย้มบาน ภายในถํา้
สภาพอากาศหนาวเหน็บ สว่นนํา้แข็งก็สวยงามดัง่หยกท่ี
ถกูแกะสลกั  ผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัวิจยัทางธรณีวิทยา
ของสถาบนัวิทยาศาสตร์แหง่ชาติจีนกลา่ววา่ ถํา้นํา้แข็งแหง่นีก้่อตวัตัง้แตช่่วงยคุนํา้แข็ง เม่ือประมาณ 3 
ล้านปีก่อน จึงถกูขนานนามวา่ “ถํา้นํา้แข็งหม่ืนปี”และลกึกวา่ 100 เมตร ทัง้ปีมีอุณหภมิูระหวา่งลบ 4-
10 องศาเซลเซียส นํา้แข็งจึงไม่เคยละลาย ทําให้ตา่งจากโลกภายนอก โดยนํา้แข็งในถํา้มีรูปแบบ
หลากหลาย มีทัง้รูปเหมือนเสา เหมือนองุน่ เหมือนหนอ่ไม้ เป็นต้น เรียกได้วา่ เป็นชิน้งานศิลปะท่ี
สวยงามอยา่งมาก    
 

  
 
 
 
จากนัน้ชมหมู่บ้านเสวียนคง หมูบ้่านมหศัจรรย์สามแหง่ในป่าทบึและเขียวชอุ่ม ถกูสร้างขึน้บนหน้าผา 
สงู 100 เมตร มองขึน้ไปจากด้านลา่งของหน้าผาเหมือนปราสาทบนท้องฟ้า ไปตามถนนภเูขาท่ีสงูชนั
บ้านสว่นใหญ่มีประวติัสองหรือสามร้อยปีวสัดุ
ก่อสร้างสว่นใหญ่ทําจากหินและไม้   วิถีการ
ดําเนินชีวิตท่ีน่ียงัคงเป็นแบบดัง้เดิมวิธีการขนสง่ท่ี
สาํคญัคือสตัว์ขนาดใหญ่ ท่ีน่ีมีต้นสนมากมาย
และก่ิงก้านก็กระจดักระจายและมีรูปร่างท่ี
แตกตา่งกนั ไม่เพียงแตทิ่วทศัน์ท่ีสวยงามเทา่นัน้ 
แตย่งัมีประเพณีพืน้บ้านท่ีเรียบงา่ย ตัง้แตก่าร
ปฏิรูปและการเปิดตวัคนหนุม่สาวได้ออกไปทํางาน ผู้ เฒา่ท่ีอยูใ่นหมู่บ้านจะพดูวา่พวกเขาคุ้นเคยกบั
การอยูท่ี่น่ีท่ีเงียบสงบ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
 พักที่  宁武芦芽山国际酒店 Luya Mountain International Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



วันที่ห้า              (5)    เมืองหนิงอู๋  - เมืองไท่หยวน – วัดจิน้ฉือ         

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางขึน้เหนือตามเส้นทางดว่นกลบัไป
ยงันครไท่หยวน 太原 Taiyuan    เป็นเมืองอุตสาหกรรมพืน้ฐาน
ของประเทศจีน และเป็นแหลง่ผลติถ่านหินท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
ประเทศจีน  เมืองไทห่ยวน ประกอบ ด้วยอุตสาหกรรมหลกั 4 
ประเภท ได้ แก่ อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรม เทคนิคการทํา
โลหะผสม อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล และอุตสาหกรรมเคมี 
นอกจากนัน้ยงัมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้แก ่ อุตสาหกรรมสิง่ทอ 
อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนกั อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า อิเลคโทรนิค อุตสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง และอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก เคมี  ซีเมนต์ ปุ๋ ย 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดินทางสู ่      วัดจิน้ฉือ สร้างอยูใ่นช่วงปีค.ศ. 700 – ค.ศ. 1200 เป็นวดัท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุของ
เมืองไทห่ยวน ด้านนอกศาลาประดบั ตกแตง่ด้วยเสาไม้ท่ีมีรูปไม้แกะสลกัเป็นตวัมงักรพนัเสาท่ีมีฝีมือ
งดงามและเป็นศาลาท่ีสร้างในสมยัราชวงศ์ซง่   
  
 
 
 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 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 

 

วันที่หก               (6)   เมืองไท่หยวน  – กรุงเทพฯ   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

09.55 น.   บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU5067 
13.30 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 
 

                   
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2
https://www.agoda.com/zh-cn/taiyuan-international-parkview-hotel/hotel/taiyuan-cn.html
https://www.agoda.com/zh-cn/taiyuan-days-hotel-luan/hotel/taiyuan-cn.html
https://www.agoda.com/zh-cn/taiyuan-days-hotel-luan/hotel/taiyuan-cn.html


อัตราค่าบริการ        
ก าหนดการเดินทาง 

วันที่ 12 – 17 , 26 - 31 ก.ค. 2562 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

     

พักเดี่ยวเพิ่ม 

พัก 5 ดาว    พัก 4 ดาว 

        ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป      ท่านละ  

พักโรงแรม 5 ดาว            

  38,800 บาท  5,800 บาท  

         ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป      ท่านละ         
พักโรงแรม 4 ดาว 

  37,800 บาท  4,800 บาท  

หมายเหตุ      1. ท่านผู้เดินทาง อายุ 60 ปีขึน้ไป ลด 1,500 บาท/ท่าน  

                   2. ท่านผู้เดินทาง อายุ 65 ปีขึน้ไป ลด 2,000 บาท/ท่าน 

 
อัตรานีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)                คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   ค่าวีซ่าท่องเที่ยว  (หนังสือเดินทางไทย)              บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน    
  คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 



4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั
เคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 
 


