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WUTAI SHAN 
เจาะลึกมณฑลซานซี มรดกโลกอู่ไถซาน 
สักการะพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชมความอัศจรรย์ถ า้พุทธศิลป์  
(ต้าถง – ภูเขาอู่ไถซาน – เมืองโบราณผิงเหยา – ไท่หยวน – 
ปักกิ่ง)   

ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภทัร์ ภู่เจริญ 

วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (7 วัน 6 คืน) 
สายการบินไทย 
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วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562  กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง        (1)  

 
07.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย เจ้าหน้าท่ีสขุนิยม

ทวัร์ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  
10.10 น.  เดนิทางสู ่กรุงปักกิ่ง (BEIJING) โดย สายการบนิ ไทย เท่ียวบนิท่ี TG 614  (ใช้เวลาบินประมาณ 5  ชัว่โมง)  
15.50 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตกิรุงปักกิ่ง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระเรียบร้อย น าท่าน

เปล่ียนการเดนิทางเป็นรถบสัปรับอากาศเดนิทางเข้าสู่ตวัเมือง 
  (เวลาท้องถิ่นท่ีประเทศจีน เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ี ภตัตาคาร  
 จากนัน้เดนิทางสูท่ี่พกั  RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL, BEIJING ***** หรือเทียบเท่า 
 
วันอาทติย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  ปักกิ่ง – ก าแพงเมืองจีน – ต้าถง – ก าแพงเก้ามังกร    (2)  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 น าท่านออกเดนิทางสู ่ก าแพงเมืองจีน (GREAT WALL OF CHINA) ดา่นจวีหยงกวน 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์  ของ

โลก  ก าแพงสว่นใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจบุนัสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ฉินก าแพงเมืองจีนยงัคงเรียกวา่ "ก าแพงหม่ืนลี"้ 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ภตัตาคาร 
บา่ย หลงัอาหารออกเดนิทางสู ่ เมืองต้าถง (ระยะทาง 277 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในมณฑล

ซานซี มีช่ือปรากฏในหน้าประวตัศิาสตร์หลงัราชวงศ์เป่ยเวย่ 
ย้ายราชธานีมาอยู่ท่ีต้าถงในปี ค.ศ.386  ชม จิ่วหลงป้ี หรือ 
ก าแพงเก้ามังกร สงู 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5 
เมตร สร้างในสมยัราชวงศ์หมงิ ก าแพงนีก้่อด้วยอิฐเคลือบ
เงาเป็นก าแพงบงัตาของทางเข้าหน้าวงั ในอดีตเป็นทางเข้า
สูพ่ระต าหนกัของราชโอรสองค์ท่ี 13 ของกษัตริย์จหูยวนจาง 
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ปฐมจกัรพรรดแิห่งราชวงศ์หมงิ บนผนงัมีสีสนัสวยงาม ฝีมือการวาดและการแกะสลกั เป็นงานท่ีประณีตซึ่ง
ปัจจบุนัหาชมได้ยากมาก ก าแพงเก้ามงักรมีอยู่ 4 ท่ี คอื 1.สวนเป๋ยไห่ กรุงปักกิ่ง 2.ท่ีวงักู้กง กรุงปักกิ่ง 3.ต้าถง 
มณฑลซานซี 4.อู๋ซี มณฑลเจียงซี (ปัจจบุนัคงเหลือเพียง 3 แห่งเท่านัน้ คือ ปักกิ่ง 2 แห่ง และต้าถง 1 แห่ง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ี ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดนิทางสูท่ี่พกั YUNGANG MEIGAO HOTEL, DATONG **** หรือเทียบเท่า  
 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562  หยุนกังสือคู – วัดลอยฟ้า เสวียนคงซ่ือ – อู่ไถซาน     (3)  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 น าชมความอลงัการของถ า้หินแกะสลกัท่ี ถ า้หยุนกัง (YUNGANG GROTTOES) มีถ า้ทัง้หมด 2,000 กวา่ถ า้ ตัง้

เรียงรายอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ปัจจบุนัเปิดให้ชมกว่า 40 ถ า้ มี
พระทัง้หมด 51,000 องค์ องค์ท่ีใหญ่ท่ีสดุสงูถึง 17 เมตร องค์
เลก็ท่ีสดุมีขนาดเพียง 2 เซนตเิมตร ถ า้ท่ี 6 เป็นถ า้ท่ีวจิิตรท่ีสดุ
เป็นการแกะสลกัแบบโปร่ง เนินสงูลอยตวั แกะสลกัเป็น
ชีวประวตัขิองพระพทุธเจ้าตัง้แตป่ระสตูถิึงปรินิพาน ใช้เวลาใน
การแกะสลกัหินนีถ้ึง 60 กวา่ปี ถ า้หยนุกงั ขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกเม่ือปี พ.ศ.2544 จดัเป็น 1 ใน 3 แหลง่ปฏิมากรรม
โบราณท่ีมีช่ือเสียงสดุในจีน (นอกเหนือจากถ า้ผามอ่เกา,ถ า้ผาหลงเหมนิ) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ภตัตาคาร  
บา่ย เดนิทางสู ่วัดลอยฟ้าเสวียนคงซ่ือ (XUANKONG TEMPLE) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 

ชัว่โมง) เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุใน  เมืองต้าถง มีอายกุวา่ 1,500 ปี 
ตัง้อยู่ตรงจดุท่ีเป็นเขาสงูชนัของเขาเหิงซาน อารามลอยฟา้สร้าง
อิงอยู่กบัแนวผาสงูชนัมีเสาไม้ค า้เอาไว้ สร้างขึน้ครัง้แรกในช่วง
ปลายราชวงศ์เวย่เหนือ โดยการรวมเอาพทุธศาสนา ลทัธิเตา๋และ
ลทัธิขงจ๊ือเข้าไว้ด้วยกนั  
จากนัน้เดนิทางสู ่อู่ไถซาน ภเูขาพทุธศกัดิส์ทิธ์ิแห่งเมืองซินโจว 
มณฑลซานซี (ระยะทาง 143 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5 
ชัว่โมง) อู่ไถซาน หมายถึง ภเูขา 5 ลกูท่ีตัง้เรียงรายกนัอยู่ โดยยอดภท่ีูสงูท่ีสดุ มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 
3,061 เมตร และยงัเป็น 1 ใน 4 ภเูขาพทุธศกัดิส์ิทธ์ิของประเทศจีน อีกด้วย 
(4 ภูเขาพทุธศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นภูเขาทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นทีป่ระทบัของพระโพธิสตัว์ ตามความเชื่อของศาสนาพทุธนิกาย
มหายาน ประกอบไปดว้ย ภูเขาเอ๋อเหมย มณฑลซื่อฉวน (หรือทีค่นไทยอาจคุน้หูกนัในชื่อของภูเขาง๊อไบ๊ มณฑล
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เสฉวน) , ภูเขาจ่ิวหวั มณฑลอนัฮุย , ภูเขาผู่ถวัซาน แห่งมณฑลเจ้อเจียง และภูเขาอู่ไถซาน ที่มณฑลซานซีแห่ง
นี)้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ี ภตัตาคาร  
 จากนัน้เดนิทางสูท่ี่พกั WUTAI MOUNTAIN MARRIOTT HOTEL, WUTAI SHAN ***** หรือเทียบเท่า 

  
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เขาอู่ไถซาน – วัดเส่ียนทงซ่ือ – วัดถ่าหยวน – วัดผู่ซ่าติ่ง – เมืองไท่หยวน (4)  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

เดนิทางสู่ เขาอู่ไถซาน ซึ่งมีความสงูสดุกวา่ระดบัน า้ทะเลท่ี 3,061 เมตร แห่งนี ้ถือเป็นท่ีประทบัของพระมญัชุศรี
โพธิสตัว์ในคติของพระพทุธศาสนามหายาน ซึ่งในทิเบตท่ีเป็นส่วนหนึ่งของจีนและเป็นดนิแดนแห่ง
พระพทุธศาสนามหายาน บนภเูขาอู่ไถซาน เตม็ไปด้วยวดัมากมายหลายแห่งท่ีสร้างขึน้เป็นพทุธบชูาจากหลาย
ยคุหลายสมยั รวมไปถึงวดัของนิกายเตา๋ท่ีรุ่งเรืองขึน้มาในบางช่วงยคุสมยัและถกูสร้างไว้บนนีเ้ช่นกนั ซึ่งจาก
รูปแบบศิลปะท่ีแตกตา่งกนัของวดัทัง้หลาย ท าให้เขตภเูขาอู่ไถซานและวดัในบริเวณภเูขา ได้รับการยกย่องจาก 
UNESCO ให้กลายเป็น มรดกโลก ในปี 2009 
เยือน วัดเส่ียนทงซ่ือ (XIANTONGSI TEMPLE) วดัท่ีได้ช่ือวา่มีความเก่าแก่และมีเนือ้ท่ีใหญ่โตท่ีสดุของวดัใน
บริเวณอู่ไถซาน โดยความเก่าแก่ของ วดัแห่งนีน้ัน้เรียกได้วา่เป็นหนึ่งในวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของประเทศจีน (รองจาก
วดัม้าขาว หรือ ไป๋หมา่ซ่ือในเมืองลัว่หยางเพียง 1 ปี) มีอายเุกือบ 2,000 ปี เป็นวดัพทุธมหายานแห่งแรกท่ีใหญ่
ท่ีสดุบนเขา เร่ิมสร้างตัง้แตปี่ ค.ศ.58 ในสมยัราชวงศ์ตงฮัน่ ภายในวดัมีงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าทึ่ง เช่น วหิาร “อู๋
เล่ียงเตีย้น” ท่ีตวัวหิารสร้างโดยวธีิการก่ออิฐถือปนูโดยไมมี่คานรองรับ “ต าหนักถงเตีย้น” ท่ีสร้างด้วยแผน่
ทองเหลืองฉาบ น า้หนกัรวมกว่า 5 ตนั เป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปทองเหลือง สงู 1 เมตร และพระพทุธรูปสีทอง
องค์เลก็งามอร่ามอีก 10,000 องค ์รวมทัง้ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ผู้ เช่ือกนัวา่ประทบัอยู่บนภเูขาอู่ไถซาน  
เยือน วัดถ่าหยวน (TAYUANSHI TEMPLE) หรือ วัดเจดีย์ขาว ภายในมีเจดีย์ทรงระฆงัคว ่าสีขาวสถปูแบบทิเบต
ท่ีถือเป็น  สญัลกัษณ์ของอู่ไถซาน ศาลเจ้าอูเอ๋อเม่ียว หรือ 
วา่นฝอเก๋อ (WANFONGE TEMPLE) สร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์หมงิ และได้มีการบรูณะซ่อมแซมขึน้ใหมใ่นสมยั
ราชวงศ์ชิงบริเวณโดยรอบๆหอนัน้จะประดษิฐานพระพุทธรูป
โบราณนบัหม่ืนองค์ และมีระฆงัทองสมัฤทธ์ิ หนกักวา่สามตนั
คร่ึง ท่ีสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมงิ อีกทัง้ยงัมีเจดีย์ท่ีเป็น
สถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบต ซึ่งความสงู 4 เมตรโดยแกะสลกั
จากหินเขียวแลดงูดงาม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ภตัตาคาร  
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บา่ย เยือน วัดผู่ซ่าติ่ง เป็นวดัเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งบนภเูขาอู่ไถซาน โดยสร้างขึน้เป็นครัง้แรกตัง้แตส่มยัราชวงศ์เหนือใต้ 
ก่อนจะได้รับการบรูณะตอ่เน่ืองมานบัตัง้แต่สมยัราชวงศ์ถงั,ราชวงศ์หมงิ กระทัง่สมยัราชวงศ์ชิงได้มีการบรูณะ
หลงัคาของพระอารามหลกัให้เป็น สีเหลือง ซึ่งเป็นสีส าหรับราชวงศ์เท่านัน้ วดัผซู่าติง่จึงมีฐานะ เทียบเท่ากับพระ
อารามหลวง ประกอบกบัในสมยันี ้ มีพระลามะทิเบตเข้ามาพ านกัอยู่ท่ีวดันี ้ผซู่าติง่ จึงมีสถานภาพเป็นทัง้วดัพทุธ
มหายานของจีน และเป็นวิหารลามะทิเบตอีกด้วย   หลงัจากนัน้เดนิทางสู่ เมืองไท่หยวน (ระยะทาง 192
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ี ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดนิทางสูท่ี่พกั WANDA VISTA TAIYUAN HOTEL, TAIYUAN **** หรือเทียบเท่า 
 
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เมืองไท่หยวน – วัดจิ่งฉือ – คฤหาสน์ตระกูลเฉียว – เมืองโบราณผิงเหยา   (5)  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

หลงัอาหารเช้าน าชม วัดจิ่งฉือ (JINCHI TEMPLE) สร้างในยคุราชวงศ์เวย่เหนือ ประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว ถือ
เป็นสดุยอดศลิปะและสถาปัตยกรรมจีนโบราณแห่งหนึ่ง ชม 3 มหศัจรรย์ของวดัจิน้ฉือคือ ต้นสนพันปี ต้นสน
อายนุบัพนัปี ปลกูในสมยัราชวงศ์ซ่งและสมยัราชวงศ์สุย่ ตาน า้ที่ไม่มีวันหมด เป็นตาน า้ท่ีได้มาจากภเูขา 
HANGING JAR ซึ่งคนจีนถือวา่เป็นมงคลยิ่ง น า้ท่ีได้จากตาน า้นีใ้สดัง่คริสตลั และ ปตมิากรรมรูปปัน้ของสตรีจีน
โบราณ ซึ่งศลิปินได้บรรจงสร้างขึน้ได้เหมือนกบัสตรีในยคุนัน้ ใบหน้าเรียบเฉย ขาวผดุผอ่ง สวมอาภรณ์ท่ีปัจจบุนั
สีสนัยงังดงามพลิว้ไหว ดมีูชีวติชีวา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ภตัตาคาร  
บา่ย ชม คฤหาสน์ตระกูลเฉียว สร้างในรัชสมยัจกัรพรรดเิฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง มีก าแพงอิฐสงูกวา่ 10 เมตร

ล้อมรอบ ภายในบ้านแบง่เป็น 6 เขตใหญ่ท่ีประกอบด้วย 19 
เขตเลก็ มีห้องใหญ่น้อยกวา่ 300 ห้อง ลวดลายแกะสลกับน
ประต ู หน้าต่าง หลงัคา บนัไดและราวสวยงามประณีต จากนัน้
เดนิทางสู ่ เมืองโบราณผิงเหยา  เป็นเมืองเก่าท่ีมีอายกุวา่ 
2,700 ปี ยงัคงรักษาโครงสร้างบ้านเมืองแบบชาวฮัน่ในสมยัห
มงิและชิง (ราวค.ศ.1368-1911) ไว้ได้อย่างสมบรูณ์ การวางผงั
เมืองได้รับการออกแบบอย่างเป็นระเบียบ สิง่ปลกูสร้างภายในเมืองอย่างวดัวาอาราม อาคารหอสงู ถนน 
บ้านเรือนราษฎร ฯลฯ ตา่งสะท้อนให้เห็นถึงวทิยาการความรู้และวฒันธรรมท่ีมีมาแตโ่บราณ ชม ธนาคารแห่ง
แรกของจีน ต้นแบบธรุกิจการธนาคาร ในระหวา่งช่วงกลางและปลายยคุศตวรรษท่ี 19 เมืองผงิเหยาถือเป็นเมือง
ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินท่ีสดุเมืองหนึ่ง เป็นศนูย์รวมของธรุกิจการค้าเงิน การแลกเปล่ียนเงินตรา และ
เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานทางการเงินท่ีทรงอิทธิพลท่ีสดุในยคุนัน้ ถนนหมงิชิงในเมืองเลก็ๆแห่งนีถ้ึงกบัได้ช่ือวา่เป็น 
“วอลสตรีทแห่งเอเชียในศตวรรษท่ี 19” ได้ครอบคลมุธรุกรรมการเงินของประเทศจีนเอาไว้ชัว่ระยะเวลาหนึ่ง 
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ระหวา่งช่วงเวลาร้อยกวา่ปีท่ีธรุกิจค้าเงินตรา สง่ผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจจีนในยคุประชาธิปไตยสมยัใหม่
อย่างมาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ี ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดนิทางสูท่ี่พกั PINGYAO HONGSHANYI NARADA RESORT **** หรือเทียบเท่า  

 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562  วัดซวนหลินซ่ือ – รถไฟความเร็วสูง – ปักกิ่ง     (6)  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

เยือน วัดซวนหลินซ่ือ เป็นวดัพทุธศาสนา เดมิช่ือ วดัจงต ูตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเมือง วดัซวงหลนิได้
ช่ือวา่เป็น ขมุคลงัรูปปัน้ประตมิากรแห่งตะวนัออก ภายในวดัมีรูป
ปัน้เทวรูปและสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิกวา่ 2,000 องค์ มีตัง้แตท่ี่สงูใหญ่ขนาด 
3-4 เมตร จนถึงขนาดเลก็เพียงไมก่ี่สบิมิลลเิมตร ภายนอกวดัมี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมคล้ายเป็นปอ้ม ล้อมรอบด้วยก าแพงดนิ 
โดยมีวดัอยู่ศนูย์กลาง ภายในมีทัง้ภาพวาดฝาผนงัเร่ืองราวของ
พทุธประวตั ิรูปปัน้ของ 18 อรหนัต์ ฯลฯ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ภตัตาคาร 
13.42 น. ออกเดนิทางโดยรถไฟความเร็วสงู (SECOND CLASS) สู ่กรุงปักกิ่ง (รถไฟรอบเวลา 13.45-17.28 น.)  
ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ี ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดนิทางสูท่ี่พกั RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL, BEIJING ***** หรือเทียบเท่า 

 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ปักกิ่ง – วัดลามะ – กรุงเทพฯ       (7)  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 เยือน วัดลามะ หรือ อีกช่ือหนึ่งคือ วงัองค์ชาย 4 หย่งเหอกง ย้อนกลบัไป 314 ปีท่ีแล้ว ณ สถานท่ีแห่งนี ้เป็นวงัท่ี

ได้สร้างขึน้ตามพระราชโองการของ คงัซีฮ่องเต้ เพ่ือเป็นท่ีประทบัส าหรับพระราชโอรสองค์ท่ี 4 พระนามวา่ “หย่ง
เจิง้”  ตอ่มาเม่ือองค์ชายหย่งเจิง้ได้ขึน้ครองราชย์เป็นฮ่องเต้องค์ท่ี 3 แห่งราชวงศ์ชิง พระองค์ได้ทรงพระราชทาน
พืน้ท่ีสว่นหนึ่งของวงัแห่งนีใ้ห้กบัลามะนิกายจีวรเหลือง  และเม่ือพระองค์เสดจ็สวรรคต ฮ่องเต้พระองค์ท่ี 4 แห่ง
ราชวงศ์ชิง เฉียนหลงฮ่องเต้ ทรงได้พระราชทานพืน้ท่ีทัง้หมดให้กบัศาสนาและได้เปล่ียนช่ือสถานท่ีแห่งนีเ้ป็น “วดั
ลามะ” 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารออกเดนิทางสูส่นามบนิปักกิ่ง 
17.05 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ  โดย สายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 615 
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21.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 

Happy price ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า 20 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่นๆละ   68,900.-  บาท 

เด็ก ( 2 – 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น เสริมเตียง  66,900.-  บาท 

เด็ก ( 2 – 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่เสริมเตียง   64,900.-  บาท 

พกัห้องเด่ียวช าระเพิ่ม ทา่นละ 13,000.-  บาท     

 
อัตราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ สายการบนิไทย ชัน้ทศันาจร  เส้นทาง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ 
 คา่บริการวีซ่าจีน คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าแบบปกต ิ
 ท่ีพกั 4-5 ดาว จ านวน 6 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน   
 คา่เข้าชมสถานท่ีและกิจกรรมต่างๆ ตามรายการระบ ุ
 อาหารและเคร่ืองดื่มตามท่ีระบใุนรายการ พร้อมของวา่งระหวา่งการเดนิทาง  

ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 มคัคเุทศก์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีสขุนิยมทวัร์อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   
 คา่ทิปคนขบัรถ , ไกด์ท้องถิ่น และโรงแรม 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%, ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าเร่งดว่น 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น มนิิบาร์ / อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ / กิจกรรมสว่นตวัท่ีมีคา่ใช้จ่ายฯลฯ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่ 30 กิโลกรัม (เรียกเก็บโดยสายการบนิ) 
 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือปรับเปล่ียนอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดนิทางน้อยกวา่ 30 

ท่าน )ผู้ใหญ่ (  
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็น 
สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบนิ เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นี ้
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประท้วง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนต่างๆ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินท่ีท่านช าระ
มาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดนิทางและได้รับการ
ยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 
5.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
5.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  )โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์ (  
5.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

)โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์(  
5.4 ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง )โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์(   

6. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการเดนิทาง
ของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

7. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคาน า้มนัของสายการบนิ 
8. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้ส าหรับโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทวัร์ จ ากัด ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

การเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 
 


