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CZ ชม 3 มรดกโลก 

ไทห่ยวน-ผงิเหยา-ตา้ถง-หยนุก ัง่สอืค ู

อูไ่ถซาน 6วนั 5คนื 

เดนิทาง 18 – 23 ตลุาคม 2562 วันปิยะ 
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ชม 3 มรดกโลก 1 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

• มรดกโลก!“หยนุก ัง่สอืค”ูหนึง่ในสี ่ผาพทุธจ าหลักในจนี อลังการพทุธศลิป์อายพัุนกวา่ปี 

• มหัศจรรย ์! “อารามลอยฟ้า วดัเสวยีนคงซือ่”วหิารแขวนอยูบ่นหนา้ผา ทา้ลมทา้ฝนพันปี 

• มรดกโลก ! เขาพระพทุธ “อูไ่ถซาน” พักบนเขา 2 คนื ไหวพ้ระแบบเนน้ๆ...อิม่ใจ...อิม่บญุ 

• โออ่า่โอฬาร! “บา้นตระกลูเฉยีว” ตระกลูคหบด ีเศรษฐดีังแหง่มณฑลซานซ ี

• มรดกโลก !“ผงิเหยากูเ่ฉงิ” ศนูยก์ลางการเงนิในสมัยโบราณชมก าแพงเมอืงยาว 6.4 กม. 

• ชมรวมศลิปะโบราณ “พพิธิภณัฑซ์านซ”ี  

• บรกิารน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด / มปีระกันอบุัตเิหตวุงเงนิ หนึง่ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วเพิม่ วซีา่ 

18 – 23 ต.ค. 62 36,900.- 6,500.- รวม 

** รายการนีไ้มล่งรา้นชอ้บป้ิง **ไมม่รีาคาเด็ก ** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กัหรอืเทยีบเทา่ 

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

2 
ผงิเหยา – ก าแพงเมอืงโบราณ - เมอืงโบราณ 

บา้นตระกลเูฉียว - อูไ่ถซาน 
🍽 🍽 🍽 HUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL 

3 
อูไ่ถซาน – กระเชา้วดัไตโ้หลวติง่-วัดเฉียนธง

ซือ่วดัถา่หยวน-วัดวา่นฝอเกอ๋ 
🍽 🍽 🍽 HUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL 

4 
อูไ่ถซาน – วัดหลงเฉียนซือ่ – วดัผูซ่าถิง่  

อารามลอยฟ้า 
🍽 🍽 🍽 DATONG HOTEL 

5 ตา้ถง-หยนุกัง่สอืค-ูก าแพงมงักร-ไทห่ยวน 🍽 🍽 🍽 
SHANXI ZENGXIE HOTEL หรอื 

TIANYUUN HOTEL 

6 
ไทห่ยวน-พพิธิภณัฑซ์านซ-ีกวางเจา-สวุรรณ

ภมู ิ
🍽 ✈ ✈  

*ราคารวม * รวมค่าวซี่าจนี*รวมภาษีสนามบนิไทย *รวมภาษีสนามบนิจนี (CN 

TAX) * รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

*หมายเหต ุรายการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ / ราคาอาจมกีารปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีคา่เงนิมกีารผัน

ผวน และ/หรอืสายการบนิขึน้ค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับ

ราคาคา่บตัรผา่นประตสูถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ  

*คา่บรกิารยงัไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ ค่าทปิคนขับรถ และค่าทปิหัวหนา้ทัวร์

(รวม 200 หยวน) 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิกวางเจา-ไทห่ยวน-ผงิเหยา 

05.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการบนิ

ไชน่า เซาทเ์ธริน์แอรไ์ลน ์(จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

08.40 น. เดนิทางไปสนามบนิกวางเจา โดยเทีย่วบนิที ่CZ 362 

12.25 น. ถงึสนามบนิกวางเจา รอตอ่เครือ่ง (ไมอ่อกนอกสนามบนิ) 

15.50 น. เดนิทางตอ่ไปเมอืงไทห่ยวนเมอืงหลวงของมณฑลซานซ ีโดยเทีย่วบนิที ่CZ 3695 

18.45 น. เดนิทางถงึเมอืงไท่หยวน (太原) เมอืงอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศจนี เป็นแหลง่ผลติถ่าน

หนิทีใ่หญเ่ป็นอันดับสามของประเทศจนีตัง้อยูบ่รเิวณตอนกลางของแมน่ ้าเหลอืงทางตอนเหนือ

ของประเทศจนี และแม่น ้าเฝินเหอซึง่เป็นแม่น ้าสาขาของแมน่ ้าเหลอืง ไหลผา่นความยาว 100 

กม.ทศิตะวันตกตะวันออก และ ทศิเหนือรายลอ้มดว้ยภูเขา สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 800 

เมตร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

ค า่  รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร หรือ (จัดเป็นชุด KFC หรือ MCDONALD) รับประทานบนรถ

ระหวา่ง เดนิทางสูเ่มอืงผงิเหยา (2 ชัว่โมง) ทีต่ัง้เมอืงโบราณผงิเหยามปีระวตัคิวามเป็นมาเกา่แก่

กวา่ 1,200 ปีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการเงนิการธนาคารมากอ่นในอดตี 

 ผงิเหยา เมอืงที่ผ่านกาลเวลาอันยาวนานแหล่งสะสมทางโบราณคดทีี่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง

ปัจจบุันมหีน่วยงานรักษาโบราณวตัถกุวา่ 300 แหง่  

 

 

  

 พักที ่PINGYAO HUIGUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่อง  ผงิเหยา-ก าแพงเมอืงโบราณ-เมอืงโบราณ-บา้นตระกลเูฉยีว-อูไ่ถซาน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าชมผงิเหยากูเ่ฉงิ “เมอืงโบราณผงิเหยา” (รวมรถแบตตารี)่ มปีระวัตคิวามเป็นมาเกา่แกก่วา่ 

2,700 ปี เคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการเงนิการธนาคารมากอ่นในอดตี แตภ่ายหลังตกต า่ลง ผงิเหยา

มชีือ่เดมิว่า ‘กู่เถา’ หรือ ‘ผงิเถา’ 平陶 ผงิเหยามีก าแพงเมอืงและประตูเมืองลอ้มรอบอยู่รวม

ระยะทาง 6.4 กโิลเมตร ผังเมอืงเป็นรูปสีเ่หลีย่มตัดกันเหมอืนกระดานหมากรุก สถาปัตยกรรม

โบราณ ตัง้อยูใ่นเขตถนนหมงิชงิเจยี ยกเวน้รา้นแลกเงนิในยคุราชวงศช์งิ “รือ่เชงิฉาง” ทีต่ัง้อยู่

บนถนนซตีา้เจยี ปัจจุบันเมอืงโบราณผงิเหยาไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก ใน ปี ค.ศ. 

1997  

 ขึน้ชม ก าแพงเมอืงผงิเหยา สรา้งขึน้ในราชวงศโ์จวตะวนัตก (827 – 782 ปี กอ่นครสิตศักราช) 
มคีวามยาวโดยรอบ 6,200 เมตร สูง 6-10 เมตร ยอดก าแพงกวา้ง 3-6 เมตร ก าแพงเป็นรูป
สีเ่หลีย่ม มหีอประตเูมอืง 6 แหง่ อันเป็นทีม่าของค าเรยีกขานวา่ ‘เมอืงเตา่’ เพราะมหีอประตเูมอืง
ทศิใตเ้ป็นหัวเต่า ทศิเหนือเป็นหางเต่า ทศิตะวันออกและตกม ี4 ประตู เป็นขาทัง้สี ่โครงสรา้ง
ภายในเมอืงผงิเหยา ยังจัดวางอยา่งเป็นระเบยีบแบบแผน มหีอประจ าเมอืงรูปแปดเหลีย่มเป็นจุด
ศูนยก์ลาง มถีนนหมงิชงิตัดเป็นแนวเสน้เหนือใต ้แบ่งสิง่ปลูกสรา้งโบราณออกเป็นสองฝ่ัง วัด
ประจ าเมอืงอยู่ทางซา้ย ทีท่ าการราชการอยูท่างขวา วัดราษฎรอ์ยู่ซา้ย วัดหลวงอยู่ขวา วัดเต๋า

มรดกโลกแหง่ที1่ เมอืงโบราณผงิเหยาในปี พ.ศ. 2529 รัฐบาลจนีไดป้ระกาศใหเ้มอืงผงิ
เหยาเป็นเมอืงประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมประจ าชาตแิละต่อมาในปี พ.ศ. 2540 องคก์าร
ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงผงิเหยาใหเ้ป็นมรดกโลก 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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%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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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ซา้ย วัดพุทธขวา แนวถนนสายตัดสานกันเป็นตาขา่ยคลา้ยลวดลายบนหลังเตา่ มแีนวถนนสาย
หลัก 4 สาย ถนนรอง 8 สาย กับตรอกซอยอกี 72 เสน้ ประกอบกันขึน้เป็นสญัลักษณ์ ‘ปากวา้  

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นสูถ่นนหมงิชงิเป็นถนนทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิเป็นยา่นชอ้ป
ป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและลิม้รสอาหารจ านวนมาก  

 เดนิทางสูห่มูบ่า้นเฉยีวเจยีฟู่  อ าเภอฉี ภาคกลางของมณฑลซานซใีนมณฑลซานซ ีแถบนี้จะมี

หมู่ตกึโบราณ และบา้นคหบดใีหญ่ ๆ หลายแห่ง เชน่ บา้นตระกูลเฉียว乔 บา้นตระกูลหวัง 王

บา้นตระกูลฉีว ์渠 บา้นตระกลูเฉา 曹 (1.30 ชั่วโมง)ชมบา้นตระกูลเฉียว 乔“เฉยีวเจยีตา้ยว่น”

ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอฉีเซีย่น 祁县 มณฑลซานซ ีเป็นคฤหาสน์หลังใหญ ่ทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมา

ยาวนาน ของครอบครัวพ่อคา้แซเ่ฉียว ผูม้ั่งคั่งร ่ารวยทีส่ดุในสมัยหนึง่ สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ 

มเีนือ้ที ่8,724.8 ตารางเมตร มสีวนขนาดใหญ ่6 แหง่ ขนาดเล็ก 19 แหง่ ม ีหอ้ง 313 หอ้ง เคย

ใชเ้ป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง ‘ผูห้ญงิคนที ่4 ชงิโคมแดง’ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของบา้น

ตระกลูเฉียว เป็นกลุม่อาคารปิดตายคลา้ยป้อมปราการ สามดา้นตดิถนน ลอ้มกรอบดว้ยก าแพง

อฐิสูง 10 เมตร ปิดทบึทัง้ 4 ดา้น ยอดก าแพงมีช่องปืนก าบังตัว และช่องสังเกตการณ์ ที่ถูก

ออกแบบมาอยา่งรัดกมุ ใหค้วามรูส้กึมั่นคงปลอดภัย พรอ้มกับความสงา่งามน่าเกรงขาม กอ่สรา้ง

ดว้ยฝีมอืชา่งอันประณีต เป็นขมุทรัพยท์างสถาปัตยกรรม จนไดรั้บขนานนามวา่ “ไขม่กุเม็ดงาม

แหง่บา้นพกัอาศยัในถิน่เหนอื”และมคี ากลา่ววา่ “ราชส านักมกีูก้งพระราชวงัเดมิ ราษฎรมบีา้น

เฉียวเจยี” อฐิ กระเบือ้ง หนิ ไม ้ส ิง่กอ่สรา้งทุกชิน้ภายในบรเิวณคฤหาสน์ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึฝีมอื

ชา่งอันวจิติรบรรจง และแสดงใหเ้ห็นถงึมาตรฐานฝีมอืชา่งอันเหนอืชัน้ในสมัยโบราณ  

  แลว้เดนิทางสูอู่ไ่ถซาน แลว้เดนิทางสูอู่ไ่ถซาน (2.30 ชัว่โมง) 

20.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 

 อูไ่ถซานคนืที ่1 พักที ่HUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว (บนเขา)   

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  อูไ่ถซาน-กระเชา้วดัไตโ้หลวติง่-วดัเฉยีนธงซือ่-วดัถา่หยวน-วดัวา่นฝอเกอ๋ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   

 

 

 น าชมภเูขาอูไ่ถซาน  ซึง่มพีระโพธสิตัวม์ัญชศูร ีผูท้รงราชสหีเ์ป็นพาหนะ เป็นผูพ้ทัิกษ์เขา อูไ่ถ

ซานตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภออูไ่ถซาน ซึง่ตดิกับอ าเภอฝันเจีย่นซือ่ อยูส่งูจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,000 กว่าเมตร  ส่วนที่สูงที่สุด สูงถงึ 3,052 เมตร จงึไดช้ื่อว่าเป็น

หลังคาของทีร่าบหัวเป่ย อูไ่ถซานมยีอดเขาส าคัญอยู ่5 แหง่ทีเ่รยีกวา่ “อูเ่ยว”่ (五岳 ภหูา้หอ) 

ประกอบดว้ยยอดเหนือ กลาง ใต ้ตะวันออกและตะวันตก เป็นสถานที่ที่รวมววิธรรมชาตแิละ

วฒันธรรมพทุธศาสนาเขา้ดว้ยกัน มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เป็นพทุธบรรพตทีเ่กา่แกม่ากทีส่ดุ 

มรดกโลกแห่งที2่ อู่ไถซานไดล้งทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญครัง้ที3่3เมือ่ปี พ.ศ. 2552 ทีเ่มอืงเซบยีาประเทศสเปน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2


CH-TYN6DCZ / 3 มรดกโลก ต้าถง อูไ่ถซาน 6 วนั    5 

สรา้งขึน้ในสมัยฮั่นตะวนัออก บนภเูขาอูไ่ถซานแหง่นี้มวีัดพุทธทัง้หมด 64 แหง่ดว้ยกัน (ในสมัย

ราชวงศถั์ง เดมิมวีดักวา่ 200 แหง่บนเขา แตไ่ดเ้สือ่มสญูไปตามกาลเวลา) 

 น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่(รวมคา่กระเชา้) ยอดเขาไตห้ลัว ชม วดัไตโ้หลวติง่ซือ่ อยูท่าง

ตอนใตข้องแม่น ้าชงิฮุย วัดนี้ไดส้รา้งขึน้ตอนชว่งกลางของภูเขา มรีูปพระโพธสิัตว ์5 องค ์ซึง่

หมายถงึ 5 ภูเขาอู่ไถ ไตโ้หลวติง่ หรอืยอดเขาหอยสังข ์มคีวามหมายทางพุทธศาสนาวา่ยอด

พระเกศาของพระพุทธเจา้ทีม่ว้นขดเป็นทักษิณาวัตรประดจุหอยสังขส์เีขยีวแกมด า ถา้อากาศดี

ทา่นสามารถมองเห็นยอดสงูสดุในบรรณดาภทัูง้ 5 (กระเชา้อาจปิดบรกิาร ตามสภาพอากาศ และ

อืน่ๆ เชน่ กระเชา้เสยี กระเชา้ซอ่ม ค าสั่งของการท่องเทีย่วหรอื ปิดเพราะค าสั่งรัฐบาลทอ้งถิน่ 

ทางเลอืกของท่านกรณีกระเชา้ปิด-ใชแ้รงศรัทธาของตนเองขึน้ภ ู1,080 ขัน้เพือ่สานศรัทธา วถิี

แหง่การแสวงบญุหรอืหันหลัง และกลับมาสกัการะพระมัญชศูรใีนปีหนา้)  

 น าท่านสู ่วดัเฉีย่นธงซือ่ (วดัพุทธานุภาพ) เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุบนภเูขาอูไ่ถซาน และมปีระวัต ิ

ความเป็นมายาวนาน มเีนื้อที ่80,000 เมตร เป็นวัดพทุธที ่2 ของจนี รองจากวดัมา้ขาวทีเ่มอืงลั่ว

หยาง ภายในวัดมวีหิารทีป่ราศจากขือ่และคานลว้นใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งทัง้ส ิน้ ชมวหิารทอง ซึง่

สรา้งจากทองเหลือง 50 ตัน น ามาฉาบดว้ยทองเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจา้  มี

พระพุทธรูปประมาณ 10,000  องค ์มกีุฏแิละวหิารรวมกวา่ 400 แหง่เป็นวัดทีม่พีุทธศาสนกิชน

มากราบไหวม้ากทีส่ดุบนเขาอูไ่ถซาน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  ** ชวนชมิอาหารเจอูไ่ถซาน 

 เทีย่วชมวดัถา่หยวน โดดเดน่เห็นแต่ไกลเพราะมเีจดยีข์าวองคใ์หญ ่ทรงระฆังคว า่ ศลิปะแบบ

ทเิบต สงู 53.37 เมตร นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในประเทศจนี และถอืเป็นมสีัญลักษณ์ของภเูขาอู่

ไถซาน วัดแห่งนี้มรีอยพระพุทธบาท มเีจดยีบ์รรจุพระบรมสารกิธาตุ และมรีะฆังเหลอืงใบเล็ก 

252 ใบ เมือ่ลมพัดเสยีงระฆังจะดังกังวาน กรุง้กริง้ ๆ ไปท่ัวน าท่านเทีย่วชมศาลเจา้อู่เอีย๋เมีย่ว 

(วา่นฝอเกอ๋) และวดัหนานซาน เป็นตน้ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร   

 อูไ่ถซานคนืที2่ พักที ่HUAHUI SHAN ZHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่4 ดาว (บนเขา) 

วนัทีส่ ี ่  อูไ่ถซาน-วดัหลงเฉยีนซือ่-วดัผูซ่าถ ิง่-อารามลอยฟ้า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร   

  น าท่านเยือนวดัหลงเฉียนซือ่ ชมงานจ าหลักหนิอ่อนสีขาวนวล ที่ซุม้ประตูทางเขา้วหิาร

โลกบาล เทยีนหวางตี ้ซ ึง่มเีสาจ าหลักเป็นมังกร 89 ตัว ซุม้ประตจู าหลักพระพุทธรูป และแปด

เซยีน 

 น าท่านไปไหวพ้ระทีว่ดัผูซ่าถ ิง่ ยอดเขาพระโพธสิตัย ์ทีส่ถติยข์องมัญชศูรีอันศักดิส์ทิธิ ์

สรา้งในสมัยเป่ยเว่ย ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมงิ เมืองพุทธศาสนานิกายลามะจากทิเบตได ้

เผยแพรม่าถงึอูไ่ถซาน ไดม้าเริม่ตน้ทีผู่ซ่าติง่เป็นแหง่แรก กษัตรยิค์ังซแีละเฉียนหลง เคยขึน้มา

นมัสการพระมัญชูศรี ดังปรากฏอักขระลายพระหัตถ์ว่า "หวู่ไถเซิง่จิ่ง" แปลว่าดนิแดนอัน

ศักดิส์ทิธิ ์ดว้ยพระราชศรัทธาอันสงูสง่หลังคาของวหิารและซุม้ประตจูงึมงุดว้ยกระเบือ้งสเีหลอืง 

อันเป็นสขีองจักรพรรดเิพยีงแห่งเดยีวในอู่ไถซาน หรอืวัดอืน่ๆตามเวลาอ านวย แลว้เดนิทางสู่

เมอืงตา้ถง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคารระหวา่งทาง   

 เดนิทางสู่เมืองตา้ถง เมืองส าคัญทางเศรษฐกจิ ตัง้อยู่ในมณฑลซานซ ีมีชือ่ปรากฏในหนา้

ประวตัศิาสตรห์ลังราชวงศเ์ป่ยเวย่ ยา้ยราชธานมีาอยูท่ีต่า้ถงในปี ค.ศ. 386 
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 แวะชมวหิารแขวนวัดเสวยีนคงหรอื“อารามลอยฟ้า”ตัง้อยูเ่ชงิเขาเหงิซานซึง่ตดิอันดับภเูขา1

ใน5ทีม่ชี ือ่ของจนีสรา้งขึน้มาในสมัยราชวงศเ์วย่เหนือมปีระวัตศิาสตรก์วา่1,400ปีเมือ่มองขึน้ไป

บนหนา้ผาทีส่งูชันของภเูขาเหงิซันท่านจะไดเ้ห็นวัดนี้เหมอืนกับแขวนตดิอยูก่ับหนา้ผาสาเหตทุี่

สรา้งเป็นวหิารแขวนก็เนือ่งจากวา่สมัยกอ่นบรเิวณนีม้นี ้าท่วมสงูมากไมส่ามารถทีจ่ะสรา้งวหิารบน

ทีร่าบไดต้ัวอาคารวัดสรา้งดว้ยไมป้ระกอบดว้ยหอ้งใหญ่นอ้ย40หอ้งสรา้งเลยีบไปตามหนา้ผา

โดยใชเ้สาไมเ้ล็กๆค ้ายันไวก้ับหนิผามกีารแบ่งผนังหอ้งดว้ยความงดงามลงตัวแสดงถงึความ

ชาญฉลาดและเป็นสถาปัตยกรรมและภมูปัิญญาอันยิง่ใหญข่องชาวจนีโบราณวหิารแขวนแหง่นี้

ไดย้อมรับจากหนังสอืกนิเนสบุค๊วา่เป็นสิง่มหัศจรรยข์องโลก 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ณภัตตาคาร  ** ชมิสกุีพ้ืน้เมอืงตน้ต ารับขนานแทข้องเมอืงตา้ถง 

  พกัที ่DATONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่4ดาว 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ ตา้ถง-หยนุก ัง่สอืค-ูก าแพงมงักร-ไทห่ยวน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร   

 

 

 น าชมความอลังการของถ ้าหนิแกะสลักที ่“หยนุกงัสอืค”ูมถี ้าทัง้หมด 2,000 กวา่ถ ้า ตัง้เรยีงราย

อยูใ่นรัศม ี1 กโิลเมตร ปัจจุบันเปิดใหช้มกวา่ 40 ถ ้า อยูท่างดา้นตะวนัออก  4  ถ ้า  กลาง  9  ถ ้า 

ทางทศิตะวนัตก 32  ถ ้า  มพีระทัง้หมด  51,000  องค ์ องคท์ีใ่หญท่ีส่ดุสงูถงึ 17 เมตร องคเ์ล็ก

ทีส่ดุมขีนาดเพยีง 2 เซนตเิมตร ถ ้าที ่6 เป็นถ ้าทีว่จิติรทีส่ดุ เป็นการแกะสลักแบบโปร่ง เนนิสงู

ลอยตัว แกะสลักเป็นชวีประวตัขิองพระพทุธเจา้ ตัง้แตป่ระสตูถิงึปรนิพิาน ใชเ้วลาในการแกะสลัก

หนินีถ้งึ 60 กวา่ปี ผูส้รา้งถ ้าพระแกะสลักเหลา่นี ้คอืจักรพรรดใินราชวงศเ์วย่ ผูย้อมรับนับถอืพทุธ

ศาสนาและสรา้งสบืตอ่เรือ่ยมาจนถงึราชวงศถั์ง เทคนคิการขดุเจาะถ ้าเหลา่นี้ มาจากผูท้ีไ่ปแสวง

บญุทีก่รงุคาบลู น ามาเผยแพร ่(รวมคา่รถแบตตารี)่ 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร   

  น าชม จิว่หลงป้ี หรอืก าแพงเกา้มังกร สงู 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5  เมตร สรา้งในสมัย

ราชวงศห์มงิ ก าแพงนี้ก่อดว้ยอฐิเคลอืบเงา เป็นก าแพงบังตาของทางเขา้หนา้วัง ในอดตีเป็น

ทางเขา้สู่พระต าหนักของราชโอรสองค์ที่ 13 ของกษัตริย์จูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดแิห่ง

ราชวงศห์มงิ บนผนังมสีสีันสวยงาม ฝีมอืการวาดและการแกะสลัก เป็นงานทีป่ระณีตซึง่ปัจจุบัน

หาชมไดย้ากมาก ก าแพงเกา้มังกรมอียู ่4 ที ่คอื 1. สวนเป๋ยไห ่กรงุปักกิง่ 2. ทีว่งักูก้ง กรงุปักกิง่ 

3. ตา้ถง มณฑลซานซ ี4. อูซ๋ ีมณฑลเจยีงซ ี(ปัจจบุันคงเหลอืเพยีง 3 แหง่เท่านัน้ คอื ปักกิง่ 2 

แหง่ และตา้ถง 1 แหง่)แลว้เดนิทางกลับเมอืงไทห่ยวน (ทางดว่น 3 ชัว่โมง) 

อารามลอยฟ้าวดัเสวยีนคงซือ่ไดย้อมรับจากหนังสอืกนิเนสบุค๊ใหเ้ป็นสิง่มหศัจรรยข์องโลก 

 

 

 

มรดกโลกแหง่ที3่ หยนุกั่งสอืคไูดล้งทะเบยีนเป็นมรดกโลกในการประชมุคณะกรรมการ

มรดกโลกสมัยสามัญครัง้ที2่5เมือ่ปี พ.ศ. 2544ทีก่รงุเฮงซงิก ิประเทศฟินแลนด ์

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
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ค า่  รับประทานอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร  

  ถา้มเีวลา น าทา่นไปซือ้ของพืน้เมอืงและของฝากทีซ่ปุเปอรม์ารเ์ก็ตหรอืถนนคนเดนิ 

 พกัที ่SHANXI ZENGXIE HOTEL หรอื TIANYUUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว    

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  ไทห่ยวน-พพิธิภณัฑซ์านซ-ีกวางเจา-สวุรรณภมู ิ      

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านไปชมพพิธิภณัฑซ์านซตีัง้อยูร่มิแม่น ้าเฟินเหอในตัวเมอืงไท่หยวนลงทุนสรา้งดว้ย

เงนิ 400 ลา้นหยวนเป็นพพิธิภัณฑข์นาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของจีนรวมรวมวัตถุ

โบราณหายากในสมัยราชวงศซ์างราชวงศเ์หนือราชวงศจ์ิน้ราชวงศห์ยวนจนถงึหมงิและชงิมี

พื้นที่ใชส้อย 51,000 ตารางเมตรประกอบดว้ยอาคารกลางและอาคาร 4 มุมซึง่ประกอบดว้ย

อาคารส านักงานอาคารหอประชุมศูนยแ์สดงนิทรรศการและศูนยศ์ลิปะ(พพิธิภัณฑ ์ปิดทุกวัน

จันทร)์ 

เทีย่ง อาหารกลางวนัเป็นชดุ KFC หรอื MAC ทีส่นามบนิหรอืระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ 

14.45 น. เหริฟ้ากลับสูส่วุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิ CZ 3530  

17.30 น. ถงึสนามบนิกวางเจา แวะเปลีย่นเครือ่งทีก่วางเจาพักรอตอ่เครือ่ง  

19.55 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ CZ 361  

22.00 น. กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพฯ 

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

อตัรานีร้วมคา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ทีพั่ก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ / 

คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่น

ละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. / คา่วซีา่จนี (1,650.-) / คา่ภาษีสนามบนิไทย-จนี 

อตัรานีไ้มร่วมไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ เป็นตน้ / คา่

ท าเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิัด /คา่

ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ คา่ทปิคนขบัรถ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(รวม 200 หยวนตอ่ทา่น) / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 

7 % และ ภาษีหัก ณ.ทีจ่า่ย 3% 

ส ารองทีน่ ัง่ มัดจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทีเ่หลอื 

ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ ยกเลกิหลังการวางมัดจ า – หักคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วนั - 

หักคา่ใชจ้่ายไว ้– เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 

บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วนั -เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน 

- เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสยีหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  

เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรือ

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรือออกเมอืง อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการหรอืสบัเปลีย่นรายการความเหมาะสม / การไมรั่บประทานอาหาร

บางมือ้ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

/บรษัิทไดท้ าประกันอบุตัเิหตใุหก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่

จะไมรั่บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง การลา่ชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ 

เรอื รถไฟ หรอืคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเนือ่งมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุัตเิหต ุ ภัย

ธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ ทีบ่รษัิทไมอ่าจควบคมุได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่

มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ใน

กรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื / และกรณีสายการบนิประกาศขึน้คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิหรอืคา่ 

ธรรมเนยีมอืน่ๆ / บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมี

ส ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ / ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถาน การณ์

ดังกลา่ว   

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 
ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่น
ได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทัูง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ 
/ ไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่สเ่สือ้สขีาวหรอืสอีอ่น / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รปูอัดดว้ยกระดาษสี

โกดักและฟจูเิทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** 
ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซี่า กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้มกับการส่ง
หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ า่กวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรือแม่ ขอส าเนาสูตบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนา
ทะเบยีนบา้นของพอ่และแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทาง
อยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็นของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ า่กวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ของพอ่และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้ง

มลีายเซ็นของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  
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- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระ

เอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเอง หากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ
ใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้งรับผดิชอบเอง 
โปรดตรวจสอบสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพือ่การท่องเทีย่วโดยไมม่วีซีา่  เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบใน
รายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารนัน้ๆ 

11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 

-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน
ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

12. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 

ประเทศทีไ่มส่ามารถท าวซีา่จนี (* แบบยืน่ดว่นพเิศษ *) ได ้

ประเทศในกลุม่ Schengen ม ี ออสเตรยี เบลเยยีม เดนมารก์ ฟินแลนด ์ ฝร่ังเศส เยอรมน ี ไอรแ์ลนด ์ อติาล ี

ลักเซมเบอรก์ เนเธอรแ์ลนด ์ โปรตเุกส สเปน สวเีดน สหราชอาณาจักร กรซี บัลแกเรยี ไซปรัส เชครพัีบบลคิ 

เอสโตเนยี ฮังการ ี ลัตเวยี ลทัิวเนยี มอลตา โรมาเนยี สโลวกั สโลวเีนยี โปแลนด ์ (ยกเวน้ ประเทศ อติาล ีที่

สามารถยืน่ดว่นได)้ * นอกเหนอืจากประเทศเหลา่นี ้สามารถยืน่วซีา่ดว่นไดต้ามปรกต ิ* 

 


