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ชม 
ไทห่ยวน-ผงิเหยา

อูไ่ถซาน

วนั  

ชม 3 มรดกโลก 
ผงิเหยา-ตา้ถง-หยนุกงั
อูไ่ถซาน6 วนั 5 คนื 

   1 

 

 
หยนุกงัสอืค-ู 
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ชม 3 มรดกโลก 1 สงิมหศัจรรยข์องโลก 

• มรดกโลก!“หยนุกงัสอืค”ูหนงึในส ีผาพทุธจําหลักในจนี อลังการพทุธศลิป์อายพัุนกวา่ปี 

• มหัศจรรย ์! “อารามลอยฟ้า วดัเสวยีนคงซอื”วหิารแขวนอยูบ่นหนา้ผา ทา้ลมทา้ฝนพันปี 

• มรดกโลก !“เขาพระพทุธ “อูไ่ถซาน”พักบนเขา 2 คนื ไหวพ้ระแบบเนน้ๆ...อมิใจ...อมิบญุ 

• โออ่า่โอฬาร! บา้นตระกลูเฉียว ตระกลูคหบด ีเศรษฐดีังแหง่มณฑลซานซ ี

• มรดกโลก !“ผงิเหยากูเ่ฉงิ” ศนูยก์ลางการเงนิในสมัยโบราณชมกําแพงเมอืงยาว 6.4 กม. 

• ชมรวมศลิปะโบราณ “พพิธิภัณฑซ์านซ”ี  

• บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด / มปีระกันอบุัตเิหตวุงเงนิ หนงึลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

14 - 19 ก.ย. 61 37,900.- 5,900.- รวม 

19 – 24 ต.ค. 61 38,900.- 5,900.- รวม 

** รายการนไีมล่งรา้นชอ้บปิง **ไมม่รีาคาเด็ก ** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกัหรอืเทยีบเทา่ 

1 สวุรรณภมู ิ– กวางเจา – ไท่หยวน - ผงิเหยา ✈ ✈ ✈ PINGYAO HUIGUAN HOTEL 

2 
ผงิเหยา – กําแพงเมอืงโบราณ - เมอืงโบราณ 
บา้นตระกลเูฉียว - อูไ่ถซาน 

🍽 🍽 🍽 
HUAHUI SHAN ZHUANG 
HOTEL 

3 
อูไ่ถซาน – กระเชา้วดัไตโ้หลวตงิ-วัดเฉียนธงซอื
วัดถา่หยวน-วัดวา่นฝอเกอ๋ 

🍽 🍽 🍽 
HUAHUI SHAN ZHUANG 
HOTEL 

4 
อูไ่ถซาน – วัดหลงเฉียนซอื – วดัผูซ่าถงิ  
อารามลอยฟ้า 

🍽 🍽 x DATONG HOTEL 

5 ตา้ถง-หยนุกงัสอืค-ูกําแพงมงักร-ไท่หยวน 🍽 🍽 🍽 
SHANXI ZENGXIE HOTEL หรอื 
TIANYUUN HOTEL 

6 ไทห่ยวน-พพิธิภณัฑซ์านซ-ีกวางเจา-สวุรรณภมู ิ 🍽 ✈ ✈ 
 

*ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน*รวมภาษีสนามบนิไทย *รวมภาษีสนามบนิจีน (CN 
TAX) * รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
*หมายเหต ุรายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ / ราคาอาจมกีารปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีคา่เงนิมกีารผัน
ผวน และ/หรอืสายการบนิขนึคา่ธรรมเนยีมตา่งๆและ/หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคา
คา่บตัรผา่นประตสูถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ  
*คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คา่ทปิคนขับรถ และค่าทปิหัวหนา้ทัวร(์รวม 
200 หยวน) 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิกวางเจา-ไทห่ยวน-ผงิเหยา 

05.30น. พรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการบนิ
ไชน่า เซาทเ์ธริน์แอรไ์ลน ์(จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9-10)  

08.40น. เดนิทางไปสนามบนิกวางเจา โดยเทยีวบนิท ีCZ 362 

12.25 น. ถงึสนามบนิกวางเจา รอตอ่เครอืง (ไมอ่อกนอกสนามบนิ) 

17.05 น. เดนิทางตอ่ไปเมอืงไทห่ยวนเมอืงหลวงของมณฑลซานซ ีโดยเทยีวบนิท ีCZ 3703 

19.55 น. เดนิทางถงึเมอืงไท่หยวน (太原) เมอืงอตุสาหกรรมพนืฐานของประเทศจนี เป็นแหลง่ผลติถ่าน

หนิทใีหญเ่ป็นอันดับสามของประเทศจนีตังอยูบ่รเิวณตอนกลางของแมนํ่าเหลอืงทางตอนเหนือ
ของประเทศจนี และแม่นําเฝินเหอซงึเป็นแม่นําสาขาของแมนํ่าเหลอืง ไหลผา่นความยาว 100 
กม.ทศิตะวันตกตะวันออก และ ทศิเหนือรายลอ้มดว้ยภูเขา สงูจากระดับนําทะเลประมาณ 800 
เมตร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

คํา รับประทานอาหารคํา (โดยจัดเป็นชุด KFC หรือ MCDONALD) รับประทานบนรถระหว่าง 
 เดนิทางสูเ่มอืงผงิเหยา (2 ชัวโมง) ทตีังเมอืงโบราณผงิเหยามปีระวัตคิวามเป็นมาเก่าแก่กว่า 
 1,200 ปีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการเงนิการธนาคารมากอ่นในอดตี 

 ผงิเหยา เมอืงทผี่านกาลเวลาอันยาวนานแหล่งสะสมทางโบราณคดทีีอุดมสมบูรณ์แห่งหนงึ
ปัจจบุันมหีน่วยงานรักษาโบราณวตัถกุวา่ 300 แหง่  

 

 

  

 พักท ีPINGYAO HUIGUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง  ผงิเหยา-กาํแพงเมอืงโบราณ-เมอืงโบราณ-บา้นตระกลเูฉยีว-อูไ่ถซาน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม) 

  นําชมผงิเหยากูเ่ฉงิ “เมอืงโบราณผงิเหยา” (รวมรถแบตตาร)ี มปีระวัตคิวามเป็นมาเกา่แกก่วา่ 
2,700 ปี เคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการเงนิการธนาคารมาก่อนในอดตี แต่ภายหลังตกตําลง ผงิ

เหยามชีอืเดมิวา่ ‘กูเ่ถา’ หรอื ‘ผงิเถา’ 平陶 ผงิเหยามกํีาแพงเมอืงและประตเูมอืงลอ้มรอบอยูร่วม

ระยะทาง 6.4 กโิลเมตร ผังเมอืงเป็นรูปสเีหลยีมตัดกันเหมอืนกระดานหมากรุก สถาปัตยกรรม
โบราณ ตังอยูใ่นเขตถนนหมงิชงิเจยี ยกเวน้รา้นแลกเงนิในยคุราชวงศช์งิ “รอืเชงิฉาง” ทตีังอยู่
บนถนนซตีา้เจยี ปัจจุบันเมอืงโบราณผงิเหยาไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก ใน ปี ค.ศ. 
1997  

 ขนึชม กําแพงเมอืงผงิเหยา สรา้งขนึในราชวงศโ์จวตะวันตก (827 – 782 ปี ก่อนครสิต
ศักราช) มคีวามยาวโดยรอบ 6,200 เมตร สงู 6-10 เมตร ยอดกําแพงกวา้ง 3-6 เมตร กําแพง
เป็นรูปสเีหลยีม มหีอประตูเมอืง 6 แหง่ อันเป็นทมีาของคําเรยีกขานวา่ ‘เมอืงเตา่’ เพราะมหีอ
ประตูเมอืงทศิใตเ้ป็นหัวเต่า ทศิเหนือเป็นหางเต่า ทศิตะวันออกและตกม ี4 ประตู เป็นขาทังส ี
โครงสรา้งภายในเมอืงผงิเหยา ยังจัดวางอย่างเป็นระเบยีบแบบแผน มหีอประจําเมอืงรูปแปด
เหลยีมเป็นจดุศนูยก์ลาง มถีนนหมงิชงิตัดเป็นแนวเสน้เหนอืใต ้แบง่สงิปลกูสรา้งโบราณออกเป็น

มรดกโลกแหง่ท1ี เมอืงโบราณผงิเหยาในปี พ.ศ. 2529 รัฐบาลจนีไดป้ระกาศใหเ้มอืงผงิ
เหยาเป็นเมอืงประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมประจําชาตแิละตอ่มาในปี พ.ศ. 2540 องคก์าร
ยเูนสโกไดข้นึทะเบยีนเมอืงผงิเหยาใหเ้ป็นมรดกโลก 



CH-TYN6DCZ / 3 มรดกโลก ต้าถง อูไ่ถซาน 6 วนั    4 

สองฝัง วัดประจําเมอืงอยู่ทางซา้ย ททํีาการราชการอยู่ทางขวา วัดราษฎรอ์ยู่ซา้ย วัดหลวงอยู่
ขวา วัดเต๋าซา้ย วัดพุทธขวา แนวถนนสายตัดสานกันเป็นตาข่ายคลา้ยลวดลายบนหลังเต่า มี
แนวถนนสายหลัก 4 สาย ถนนรอง 8 สาย กับตรอกซอยอีก 72 เสน้ ประกอบกันขนึเป็น
สญัลักษณ์ ‘ปากวา้  

เทยีง รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร 

 จากนันนําท่านสูถ่นนหมงิชงิเป็นถนนทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิเป็นยา่นชอ้ป
ปิงสนิคา้พนืเมอืงและลมิรสอาหารจํานวนมาก  

 เดนิทางสูห่มูบ่า้นเฉยีวเจยีฟู่  อําเภอฉี ภาคกลางของมณฑลซานซใีนมณฑลซานซ ีแถบนจีะมี

หมู่ตกึโบราณ และบา้นคหบดใีหญ่ ๆ หลายแห่ง เชน่ บา้นตระกูลเฉียว乔 บา้นตระกูลหวัง 王

บา้นตระกลูฉีว ์渠 บา้นตระกลูเฉา 曹 (1.30 ชวัโมง)ชมบา้นตระกลูเฉียว 乔“เฉยีวเจยีตา้ยว่น”

ตังอยูท่อํีาเภอฉีเซยีน 祁县 มณฑลซานซ ีเป็นคฤหาสน์หลังใหญ ่ทมีปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมา

ยาวนาน ของครอบครัวพอ่คา้แซเ่ฉียว ผูม้ังคังรํารวยทสีดุในสมัยหนงึ สรา้งขนึในสมัยราชวงศช์งิ 
มเีนอืท ี8,724.8 ตารางเมตร มสีวนขนาดใหญ ่6 แหง่ ขนาดเล็ก 19 แหง่ ม ีหอ้ง 313 หอ้ง เคย
ใชเ้ป็นทถีา่ยทําภาพยนตรเ์รอืง ‘ผูห้ญงิคนท ี4 ชงิโคมแดง’ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของบา้น
ตระกลูเฉียว เป็นกลุม่อาคารปิดตายคลา้ยป้อมปราการ สามดา้นตดิถนน ลอ้มกรอบดว้ยกําแพง
อฐิสูง 10 เมตร ปิดทบึทัง 4 ดา้น ยอดกําแพงมีช่องปืนกําบังตัว และช่องสังเกตการณ์ ทีถูก
ออกแบบมาอยา่งรัดกมุ ใหค้วามรูส้กึมนัคงปลอดภัย พรอ้มกับความสงา่งามน่าเกรงขาม กอ่สรา้ง
ดว้ยฝีมอืชา่งอันประณีต เป็นขมุทรัพยท์างสถาปัตยกรรม จนไดรั้บขนานนามวา่ “ไขม่กุเม็ดงาม
แหง่บา้นพกัอาศยัในถนิเหนอื”และมคํีากลา่ววา่ “ราชสํานักมกีูก้งพระราชวังเดมิ ราษฎรมบีา้น
เฉียวเจยี” อฐิ กระเบอืง หนิ ไม ้สงิกอ่สรา้งทุกชนิภายในบรเิวณคฤหาสน์ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึฝีมอื
ชา่งอันวจิติรบรรจง และแสดงใหเ้ห็นถงึมาตรฐานฝีมอืชา่งอันเหนอืชนัในสมัยโบราณ  

  แลว้เดนิทางสูอู่ไ่ถซาน แลว้เดนิทางสูอู่ไ่ถซาน (2.30 ชวัโมง) 

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีัตตาคาร 

 อูไ่ถซานคนืท ี1 พักท ีHUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว (บนเขา)   

 

 

 

 

 

วนัทสีาม  อูไ่ถซาน-กระเชา้วดัไตโ้หลวตงิ-วดัเฉยีนธงซอื-วดัถา่หยวน-วดัวา่นฝอเกอ๋ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   

 

 

 นําชมภเูขาอูไ่ถซาน  ซงึมพีระโพธสิตัวม์ัญชศูร ีผูท้รงราชสหีเ์ป็นพาหนะ เป็นผูพ้ทัิกษ์เขา อูไ่ถ
ซานตังอยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภออูไ่ถซาน ซงึตดิกับอําเภอฝันเจยีนซอื อยูส่งูจาก
ระดับนําทะเลประมาณ 1,000 กว่าเมตร  ส่วนทีสูงทีสุด สูงถงึ 3,052 เมตร จงึไดช้อืว่าเป็น

มรดกโลกแหง่ท2ี อู่ไถซานไดล้งทะเบยีนเป็นมรดกโลกในการประชมุคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญครังท3ี3เมอืปี พ.ศ. 2552 ทเีมอืงเซบยีาประเทศสเปน 
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หลังคาของทรีาบหัวเป่ย อูไ่ถซานมยีอดเขาสําคัญอยู ่5 แหง่ทเีรยีกวา่ “อูเ่ยว”่ (五岳 ภหูา้หอ) 

ประกอบดว้ยยอดเหนือ กลาง ใต ้ตะวันออกและตะวันตก เป็นสถานทีทรีวมววิธรรมชาตแิละ
วฒันธรรมพทุธศาสนาเขา้ดว้ยกัน มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เป็นพุทธบรรพตทเีกา่แกม่ากทสีดุ 
สรา้งขนึในสมัยฮันตะวนัออก บนภเูขาอูไ่ถซานแหง่นีมวีัดพุทธทังหมด 64 แหง่ดว้ยกัน (ในสมัย
ราชวงศถั์ง เดมิมวีดักวา่ 200 แหง่บนเขา แตไ่ดเ้สอืมสญูไปตามกาลเวลา) 

 นําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่(รวมคา่กระเชา้) ยอดเขาไตห้ลัว ชม วดัไตโ้หลวตงิซอื อยูท่าง
ตอนใตข้องแม่นําชงิฮุย วัดนีไดส้รา้งขนึตอนชว่งกลางของภูเขา มรีูปพระโพธสิัตว ์5 องค ์ซงึ
หมายถงึ 5 ภูเขาอู่ไถ ไตโ้หลวตงิ หรอืยอดเขาหอยสังข ์มคีวามหมายทางพุทธศาสนาวา่ยอด
พระเกศาของพระพุทธเจา้ทมีว้นขดเป็นทักษิณาวัตรประดจุหอยสังขส์เีขยีวแกมดํา ถา้อากาศดี
ท่านสามารถมองเห็นยอดสูงสดุในบรรณดาภูทัง 5 (กระเชา้อาจปิดบรกิาร ตามสภาพอากาศ 
และอนืๆ เช่น กระเชา้เสยี กระเชา้ซ่อม คําสังของการท่องเทยีวหรือ ปิดเพราะคําสังรัฐบาล
ทอ้งถนิ ทางเลอืกของท่านกรณีกระเชา้ปิด-ใชแ้รงศรัทธาของตนเองขนึภู 1,080 ขันเพอืสาน
ศรัทธา วถิแีหง่การแสวงบญุหรอืหันหลัง และกลับมาสกัการะพระมัญชศูรใีนปีหนา้)  

 นําทา่นสู ่วดัเฉยีนธงซอื (วดัพุทธานุภาพ) เป็นวัดทใีหญท่สีดุบนภเูขาอูไ่ถซาน และมปีระวัต ิ
ความเป็นมายาวนาน มเีนอืท ี80,000 เมตร เป็นวดัพทุธท ี2 ของจนี รองจากวัดมา้ขาวทเีมอืงลัว
หยาง ภายในวัดมวีหิารทปีราศจากขอืและคานลว้นใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งทังสนิ ชมวหิารทอง ซงึ
สรา้งจากทองเหลอืง 50 ตัน นํามาฉาบดว้ยทองเป็นทปีระดษิฐานของพระพทุธเจา้ มพีระพทุธรปู
ประมาณ 10,000 องค ์มกีุฏแิละวหิารรวมกวา่ 400 แห่งเป็นวัดทมีพีุทธศาสนกิชนมากราบไหว ้
มากทสีดุบนเขาอูไ่ถซาน 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  ** ชวนชมิอาหารเจอูไ่ถซาน 

 เทยีวชมวดัถา่หยวน โดดเดน่เห็นแตไ่กลเพราะมเีจดยีข์าวองคใ์หญ ่ทรงระฆังควํา ศลิปะแบบ
ทเิบต สงู 53.37 เมตร นับเป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในประเทศจนี และถอืเป็นมสีัญลักษณ์ของภเูขาอู่
ไถซาน วัดแห่งนีมรีอยพระพุทธบาท มเีจดยีบ์รรจุพระบรมสารกิธาตุ และมรีะฆังเหลอืงใบเล็ก 
252 ใบ เมอืลมพัดเสยีงระฆังจะดังกังวาน กรุง้กรงิ ๆ ไปทัวนําท่านเทยีวชมศาลเจา้อู่เอยีเมยีว 
(วา่นฝอเกอ๋) และวดัหนานซาน เป็นตน้ 

คํา รับประทานอาหารคํา  ณ ภัตตาคาร   

 อูไ่ถซานคนืท2ี พักท ีHUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่4 ดาว (บนเขา) 

วนัทสี ี  อูไ่ถซาน-วดัหลงเฉยีนซอื-วดัผูซ่าถงิ-อารามลอยฟ้า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   

  นําท่านเยือนวดัหลงเฉียนซอื ชมงานจําหลักหินอ่อนสีขาวนวล ทีซุม้ประตูทางเขา้วหิาร
โลกบาล เทยีนหวางต ีซงึมเีสาจําหลักเป็นมังกร 89 ตัว ซุม้ประตจํูาหลักพระพุทธรูป และแปด
เซยีน 

  นําทา่นไปไหวพ้ระทวีดัผูซ่าถงิ ยอดเขาพระโพธสิตัย ์ทสีถติยข์องมัญชศูรอีันศักดสิทิธ ิสรา้ง

ในสมัยเป่ยเว่ย ต่อมาในสมัยราชวงศห์มงิ เมอืงพุทธศาสนานกิายลามะจากทเิบตไดเ้ผยแพร่
มาถงึอูไ่ถซาน ไดม้าเรมิตน้ทผีูซ่าตงิเป็นแหง่แรก กษัตรยิค์ังซแีละเฉียนหลง เคยขนึมานมัสการ
พระมัญชศูร ีดังปรากฏอักขระลายพระหัตถว์า่ "หวูไ่ถเซงิจงิ" แปลวา่ดนิแดนอันศักดสิทิธ ิดว้ย
พระราชศรัทธาอันสงูสง่หลังคาของวหิารและซุม้ประตจูงึมงุดว้ยกระเบอืงสเีหลอืง อันเป็นสขีอง
จักรพรรดเิพยีงแหง่เดยีวในอูไ่ถซาน หรอืวดัอนืๆตามเวลาอํานวย แลว้เดนิทางสูเ่มอืงตา้ถง 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคารระหวา่งทาง   
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 เดนิทางสู่เมืองตา้ถง เมืองสําคัญทางเศรษฐกจิ ตังอยู่ในมณฑลซานซ ีมีชอืปรากฏในหนา้
ประวตัศิาสตรห์ลังราชวงศเ์ป่ยเวย่ ยา้ยราชธานมีาอยูท่ตีา้ถงในปี ค.ศ. 386 

 

 

 แวะชมวหิารแขวนวดัเสวยีนคงหรอื“อารามลอยฟ้า”ตังอยูเ่ชงิเขาเหงิซานซงึตดิอันดับภเูขา1ใน

5ทมีชีอืของจนีสรา้งขนึมาในสมัยราชวงศเ์วย่เหนือมปีระวัตศิาสตรก์วา่1,400ปีเมอืมองขนึไปบน
หนา้ผาทสีูงชันของภูเขาเหงิซันท่านจะไดเ้ห็นวัดนีเหมอืนกับแขวนตดิอยู่กับหนา้ผาสาเหตุที
สรา้งเป็นวหิารแขวนก็เนอืงจากวา่สมัยกอ่นบรเิวณนมีนํีาทว่มสงูมากไมส่ามารถทจีะสรา้งวหิารบน
ทรีาบไดต้ัวอาคารวัดสรา้งดว้ยไมป้ระกอบดว้ยหอ้งใหญ่นอ้ย40หอ้งสรา้งเลยีบไปตามหนา้ผา
โดยใชเ้สาไมเ้ล็กๆคํายันไวก้ับหนิผามกีารแบ่งผนังหอ้งดว้ยความงดงามลงตัวแสดงถงึความ
ชาญฉลาดและเป็นสถาปัตยกรรมและภมูปัิญญาอันยงิใหญข่องชาวจนีโบราณวหิารแขวนแหง่นี
ไดย้อมรับจากหนังสอืกนิเนสบุค๊วา่เป็นสงิมหัศจรรยข์องโลก 

คํา รับประทานอาหารคําณภัตตาคาร  ** ชมิสกุพีนืเมอืงตน้ตํารับขนานแทข้องเมอืงตา้ถง 

  พกัท ีDATONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่4ดาว 

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ ตา้ถง-หยนุกงัสอืค-ูกาํแพงมงักร-ไทห่ยวน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   

 

 

 นําชมความอลังการของถําหนิแกะสลักท ี“หยนุกงัสอืค”ูมถํีาทังหมด 2,000 กวา่ถํา ตังเรยีงราย
อยูใ่นรัศม ี1 กโิลเมตร ปัจจบุันเปิดใหช้มกวา่ 40 ถํา อยูท่างดา้นตะวนัออก  4  ถํา  กลาง  9  ถํา 
ทางทศิตะวนัตก 32  ถํา  มพีระทังหมด  51,000  องค ์ องคท์ใีหญท่สีดุสงูถงึ 17 เมตร องคเ์ล็ก
ทสีดุมขีนาดเพยีง 2 เซนตเิมตร ถําท ี6 เป็นถําทวีจิติรทสีดุ เป็นการแกะสลักแบบโปร่ง เนนิสงู
ลอยตัว แกะสลักเป็นชีวประวัตขิองพระพุทธเจา้ ตังแต่ประสูตถิ ึงปรินิพาน ใชเ้วลาในการ
แกะสลักหนินีถงึ 60 กวา่ปี ผูส้รา้งถําพระแกะสลักเหล่านี คอืจักรพรรดใินราชวงศเ์วย่ ผูย้อมรับ
นับถอืพทุธศาสนาและสรา้งสบืตอ่เรอืยมาจนถงึราชวงศถั์ง เทคนคิการขดุเจาะถําเหลา่น ีมาจาก
ผูท้ไีปแสวงบญุทกีรงุคาบลู นํามาเผยแพร ่(รวมคา่รถแบตตาร)ี 

เทยีง      รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคาร   

  นําชม จวิหลงปี หรอืกําแพงเกา้มังกร สูง 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5  เมตร สรา้งใน
สมัยราชวงศห์มงิ กําแพงนีก่อดว้ยอฐิเคลอืบเงา เป็นกําแพงบังตาของทางเขา้หนา้วัง ในอดตี
เป็นทางเขา้สู่พระตําหนักของราชโอรสองคท์ ี13 ของกษัตรยิจ์ูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดแิห่ง
ราชวงศห์มงิ บนผนังมสีสีันสวยงาม ฝีมอืการวาดและการแกะสลัก เป็นงานทปีระณีตซงึปัจจุบัน

อารามลอยฟ้าวดัเสวยีนคงซอืไดย้อมรับจากหนังสอืกนิเนสบุค๊ใหเ้ป็นสงิมหศัจรรยข์องโลก 

มรดกโลกแหง่ท3ี หยนุกังสอืคไูดล้งทะเบยีนเป็นมรดกโลกในการประชมุคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญครังท2ี5เมอืปี พ.ศ. 2544ทกีรงุเฮงซงิก ิประเทศฟินแลนด ์
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หาชมไดย้ากมาก กําแพงเกา้มังกรมอียู ่4 ท ีคอื 1. สวนเป๋ยไห ่กรงุปักกงิ 2. ทวีงักูก้ง กรงุปักกงิ 
3. ตา้ถง มณฑลซานซ ี4. อูซ๋ ีมณฑลเจยีงซ ี(ปัจจุบันคงเหลอืเพยีง 3 แหง่เท่านัน คอื ปักกงิ 2 
แหง่ และตา้ถง 1 แหง่)แลว้เดนิทางกลับเมอืงไทห่ยวน (ทางดว่น 3 ชวัโมง) 

คํา  รับประทานอาหารคํา  ณ ภัตตาคาร  

  ถา้มเีวลา นําทา่นไปซอืของพนืเมอืงและของฝากทซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตหรอืถนนคนเดนิ 

 พกัท ีSHANXI ZENGXIE HOTEL หรอื TIANYUUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว    

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทหีก  ไทห่ยวน-พพิธิภณัฑซ์านซ-ีกวางเจา-สวุรรณภมู ิ      

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านไปชมพพิธิภณัฑซ์านซตีังอยูร่มิแมนํ่าเฟินเหอในตัวเมอืงไท่หยวนลงทุนสรา้งดว้ย
เงนิ 400 ลา้นหยวนเป็นพพิธิภัณฑข์นาดใหญ่ทีมีความทันสมัยแห่งหนึงของจีนรวมรวมวัตถุ
โบราณหายากในสมัยราชวงศซ์างราชวงศเ์หนือราชวงศจ์นิราชวงศห์ยวนจนถงึหมงิและชงิมี
พนืทใีชส้อย 51,000 ตารางเมตรประกอบดว้ยอาคารกลางและอาคาร 4 มุม ซงึประกอบดว้ย
อาคารสํานักงานอาคารหอประชมุศูนยแ์สดงนิทรรศการและศูนยศ์ลิปะ (พพิธิภัณฑ ์ปิดทุกวัน
จันทร)์ 

เทยีง อาหารกลางวนัเป็นชดุ KFC หรอื MAC ทสีนามบนิหรอืระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ 

14.35 น. เหริฟ้ากลับสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ CZ 3530  

17.20 น. ถงึสนามบนิกวางเจา แวะเปลยีนเครอืงทกีวางเจาพักรอตอ่เครอืง  

20.00 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิ CZ 361  

22.00 น. กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพฯ 

******************************** 

อตัรานรีวมคา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพัีก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / 
คา่บัตรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่น
ละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23กก. / คา่วซีา่จนี (1,500.-) / คา่ภาษีสนามบนิไทย-จนี 

อตัรานไีมร่วมไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ / คา่
ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่นําหนักทเีกนิพกิัด /
คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คา่ทปิคนขบัรถ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(รวม 200 หยวนตอ่ทา่น) 
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หมายเหต ุบรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิ
ทจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมอื ไม่
เทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิท
ไดทํ้าประกันอบุัตเิหตใุหก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 
% และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั มัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทเีหลอื 
ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

เงอืนไขการยกเลกิ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - หักคา่ใชจ้่ายไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื 
เทศกาล หรอืกรุ๊ปทตีอ้งวางมัดจํากับสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัดจําทพัีกโดยตรงหรอืโดยการผา่น
ตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20วันขนึไป - เก็บ
คา่ใชจ้่าย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19วัน -เก็บคา่ใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 1-6 วนั - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบ 

- ต่อความเสยีหายต่างๆ  ทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรือ
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อันเนืองมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

เอกสารการขอวซีา่จนี 
1.   เอกสารการเดนิทาง 

1.1 หนังสอืเดนิทางทยีังมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

1.2 หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

1.3 รปูสขีนาด 2 นวิ 2 ใบ (ฉากหลังสขีาวเทา่นัน) * รปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน * ใชก้ระดาษฟจูหิรอืโกดัก 
- ทา่นทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมาพรอ้มกับ 
การสง่หนังสอืเดนิทาง 
- รูปถา่ยตอ้งเห็นห,ู ผมขา้งหนา้ตอ้งเหนอืควิ, ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับใดๆทังสนิ, ตอ้งไมใ่สเ่สอืสขีาว 
- สถานทตูจนีอาจปฏเิสธการยนืวซีา่ของทา่น หากทา่นเป็นชาย แตใ่ชร้ปูถา่ยทดีเูป็นหญงิแตง่หนา้ทา 
ปาก หรอืไวผ้มยาว 

1.4 สําเนาตัวเครอืงบนิ และใบจองโรงแรม * ถา้ยนืเดนิทางกับกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจัดการให ้
2.   เอกสารเพมิเตมิ 
3.1  สําหรับผูเ้ดนิทางทยีังเป็นเด็กอายไุมเ่กนิ 18 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัรตัวสําเนา (ใบเกดิ)  
3.4 สาวประเภทสองแตง่กายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นังสอืรับรองการทํางาน+สมดุบัญชเีงนิฝากตัวจรงิเทา่นัน 
3.5 พระภกิษุ (กรณุาโทรเช็ดทบีรษัิทฯ)  
4.  ขอ้มลูสําคญั  * กรณุากรอกขอ้มลูจรงิในเอกสารททีางบรษิทัจดัให ้
4.1 นักเรยีน นักศกึษา........แจง้ชอืสถานทศีกึษา ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์
4.2 ผูท้ทํีางาน.......แจง้ชอืสถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูท่ทํีางาน หมายเลขโทรศัพท ์
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4.3 ทอียูปั่จจบุันของผูเ้ดนิทาง และหมายเลขโทรศัพทท์บีา้นทตีดิตอ่ได ้
4.4 ผูท้แีตง่งานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอยีดของสาม ีหรอื ภรรยา หรอืบตุรธดิา พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
4.5 ผูท้เีป็นโสด ตอ้งแจง้ชอืบดิาหรอืมารดา หรอื พนีอ้ง หรอืญาต ิพรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
4.6 ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้ชอืญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ พรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดจ้รงิ  
 
โปรดทราบ 
-  ผูถ้อืเอกสารเดนิทางเลม่สเีหลอืง ตอ้งยนืวซีา่ดว้ยตนเอง เพราะทางสถานทตูตอ้งการดตูัว 
-  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศ
ไทยและมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน (ม ีWORK PERMIT)+เอกสารสมดุบัญชธีนาคาร
ประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ** ตอ้งปรบัยอด UP BOOK ถงึปจัจบุนั+หนังสอืรับรองการทํางาน 
- กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาตทิไีมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
- ขอ้มลูททีา่นแจง้กับทางบรษัิทฯ จะใชส้ําหรับกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์วซีา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ขอ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
- เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 7-10 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
- โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ หรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิทฯ ไมท่ราบลว่งหนา้ หรอืทราบใน
เวลากระชนัชดิ - ทา่นทถีอืหนังสอืเดนิทางราชการ ถา้จะไปทอ่งเทยีวทเิบต ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางแบบปกต ิ
- ทา่นทถีอืบัตร APEX ตอ้งทําวซีา่จนีถา้ตอ้งการไปทเิบต ไมส่ามารถใชบ้ัตร APEX แทนวซีา่จนีได ้
- ทา่นทถีอืบัตร APEX หรอื ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ โปรดตรวจสอบสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการ
ทอ่งเทยีวโดยไมม่วีซีา่  เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผู ้
ถอืเอกสารนันๆ 
 

ประเทศทไีมส่ามารถทาํวซีา่จนี (* แบบยนืดว่นพเิศษ *) ได ้
ประเทศในกลุม่ Schengen ม ีออสเตรยี เบลเยยีม เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรังเศส เยอรมน ีไอรแ์ลนด ์อติาล ีลกัเซมเบอรก์ 
เนเธอรแ์ลนด ์โปรตเุกส สเปน สวเีดน สหราชอาณาจักร กรซี บลัแกเรยี ไซปรัส เชครพีับบลคิ เอสโตเนยี ฮังการ ีลัตเวยี 
ลทิัวเนยี มอลตา โรมาเนยี สโลวกั สโลวเีนยี โปแลนด ์ (ยกเวน้ ประเทศ อติาล ีทสีามารถยนืดว่นได)้ * นอกเหนอืจาก
ประเทศเหลา่น ีสามารถยนืวซีา่ดว่นไดต้ามปรกต ิ* 

อตัราคา่วซีา่ดว่นยนืวซีา่ดว่น 2-3 วนั จา่ยเพมิใหส้ถานทตูเลม่ละ 1,100.-/ ยนืวซีา่ดว่น 1 วนั ไมส่ามารถทํา
ได ้ยกเวน้ผูเ้ดนิทางตอ้งนําเอกสารตัวจรงิทกุประเภทไปเจรจาดว้ยตนเองทสีถานทตู 

 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สําหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รับประกันภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
 

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั 

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (Accident Medical Expense 
while traveling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอื การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 
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การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไส ้
เลอืน, ไสต้งิ,อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดย
เจตนา,การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การ
แทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ 
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานที
เกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนอืงจากประสบอบุัตเิหต ุ
ในระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัย เป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจ
และผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประ
ทมุสวุรรณ โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่ว เป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตาม
ความประสงคข์องบรษัิทหลัก ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง  ซงึรับประกันภัยโดยบรษัิทนวิแฮมพ์
เชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิ
ความคุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ 
ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระคา่เบยีประกันเพมิเองได ้โดยตดิตอ่ท ี
คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสโ์ทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209หรอื
เลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกันภัยอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 

 


