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กําหนดการเดินทางวันที่          โดยสายการบิน MU 
วันแรก      (1)        สุวรรณภูมิ   
23.30 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ      อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ (ประตูท่ี 10 )  

 เคาเตอรU 15 –U21สายการบิน China  Eastern  Airlines  (MU) โดยมีเจาหนาท่ีของบรษิัทคอยอํานวย 
ความสะดวกแกทาน  
 

วันที่สอง  (2)          กรุงเทพฯ – เมืองไทหยวน – เมืองตาถง - ถ้ําพุทธศิลป (วัดหยุนกั่งสือค)ู   
                                          - จ่ิวหลงป (กําแพงเกามังกร )   
02.45 น.  ออกเดินทางสูเมืองไทหยวน โดยเที่ยวบินที่ MU5068 
08.10 น  ถึงเมืองไทหยวน  เมืองเอกของมณฑลซานซีท่ีมีประวัตศิาสตรมายาวนานกวา 2,000 ป  เปนเมือง

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานของประเทศจีน และเปนแหลงผลิตถานหินท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศจนี   
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เมืองไทหยวน ประกอบดวยอุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภท ได  แก 
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเทคนคิการทําโลหะผสม 
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรเครื่องกล และอุตสาหกรรมเคมี 
นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดแกอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
อุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมหนกั อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม
ไฟฟา อิเลคโทรนิค อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง และอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก เคมี  ซีเมนต ปุย จากนั้นนําทานเดินทางสูภัตตาคาร  

เชา รับประทานอาหารเชา  
นําทานเดินทางสูเมืองตาถง เมืองแหงประวัติศาสตร ตั้งอยู
ทางตอนเหนือของมณฑลซานซี แตเดมิเปนเมืองสําคัญทาง
ทหาร แตหลังจากพรรคคอมมิวนิสตขึ้นมาปกครองดวย 
ทรัพยากรถานหินท่ีมีมหาศาล (ซานซี มีปริมาณถานหิน
ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ทําใหตาถงถูกเปล่ียนโฉม  
กลายเปนเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีอุตสาหกรรมถานหินเปน
อุตสาหกรรมหลักและเปนท่ี มาของช่ือเลน“เมืองถานหิน”   

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้นําทานเท่ียวชม ถ้ําพุทธศลิป (วัดหยุนกัง่สือค)ู  ซ่ึงภายใน
ถํ้ามีถํ้า 53 ถํ้า ในพ้ืนท่ีนีมี้รูปประติมากรรมพระพุทธรูปตางๆกวา 
51,000 รูป รูปท่ีใหญท่ีสุดสูงถึง 17 เมตร จนถึงเล็กท่ีสุดขนาด 
 เพียง 2 เซนติเมตรนําทานชมความเจรญิรุงเรืองในสมัยกอนประ 
วัติศาส ตร ตอมาในสมัยราชวงศจิน๋ซีฮองเต เหลาขุนนางและ
ประชาชนท่ีเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไดรวมใจกนัสราง 
หยุนกั่งสือคู กรุพระพุทธรูปขนาดใหญ 1 ใน 3 อันลือช่ือของจีน  
เมาะเกาะคู ณ เมืองหลันโจว , หลงเหมินสือคู หนาผาหลงเหมิน ณ 
เมืองล่ัวหยาง  ทานจะไดอัศจรรยใจ  กับภาพท่ีเห็นตรงหนาภูเขาลูก
ท้ังลูกท่ีถูกเจาะเปนถํ้าขนาดตางๆ ท้ังเล็กใหญ ภายในแกะสลักเปน
พระพุทธรูปปางตางๆ นอกจากนั้นบางถํ้ายังมี ภาพวาดพุทธศิลป 
รูปปน คมัภีร หนังสือโบราณลํ้าคา กระพระพุทธรูปใน หยุนกั่งสือ
คู หากใครไดมีสวนในการกอสรางจะไดบุญมากมายมหาศาล
เหนือกวาการทําบุญอันใดๆท้ังส้ิน นายชางบางคนใชเวลาท้ังชีวิตสรางสรรคงานพุทธศิลปนี้ โดยกินนอนอยู
ภายในถํ้านั้นเองตองบากบ่ันกับความยากลําบาก อุปสรรคนานาประการ เพ่ือใหไดผลงานท่ีนาภาคภูมิใจ ซ่ึง 
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เกิดจากความศรัทธาอยางแรงกลานําทานชม จ่ิวหลงป 
(กําแพงเกามังกร )  เปนส่ิงกอสรางจากสมัยราชวงศหมิง 
กําแพงนีก้อดวยอิฐเคลือบเงา ในอดตีเปนทางเขาสูพระ
ตําหนักของราชโอรสองคท่ี 13 ของ  กษัตริยจูหยวนจาง 
ปฐมจักรพรรดิ แหงราชวงศหมิง และเคยเปนท่ีประทับ
ของฮองเตในสมัยจูหยวนจาง ความยาว 45.5 เมตร สูง 8 
เมตร บนผนังมีสีสันสวยงามมาก เหมือนคํากลาว คลายอยูบนทะเลเมฆฝมือการวาดและการแกะสลัก
นับเปนงานท่ีประณีตซ่ึงปจจุบันหาชมไดยากมาก  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักที่เมืองตาถง 云冈建国宾馆 Yungang Hotel ตึก A  ระดับ 5 ดาว 

                                                                                                                                          http://www.zkeji.com.cn/hliy4xqz/787748 
วันที่สาม           (3)     เมืองตาถง – เมืองฮูเหอเฮาเทอ – ทุงหญาซีลามูเหยิน – ชมการแสดง ระบําของชาวมองโกเลีย            

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
จากนัน้นําทานเดนิทางสูเมืองฮูเหอเฮาเทอ เปนเมืองเอกของเขต
ปกครองตนเองมองโกเลียใน ซ่ึงเปนท่ีตั้งของการปกครองสวน
ภูมิภาค เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซ่ึงตั้งอยูบริเวณรอบ
นอกของทะเลทรายโกบีบนท่ีราบสูงชายขอบทุงหญาแหงมอง โกเลีย
เมืองนี้ถูกกอตั้งขึน้โดยอัลตานขาน(ALTAN KHAN)เพ่ือเปนถ่ินฐาน
อิสระของชาวมองโกล  

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน แบบอาหารพ้ืนเมือง 
                              ลิ้มรส***อาหารเมนูพิเศษเนื้อแพะ 

นําทานเย่ียมชมชาวบานของมองโกล  นําทานชมความเปนอยู
ของชนพ้ืนเมืองเรรอนมองโกล ท่ีมีชีวิตท่ีเรียบงายในการกนิ
อยู พักในกระโจม ชอบเล้ียงแพะ แกะ มา และอูฐ ชมการ
แสดงมวยปลํ้า ขี่มา ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระ
ให  ทานสนุกสนานกับการขี่มา ขี่อูฐ ตามอัธยาศัย (ไมรวมคาบริการ)  
ชมการแสดง ระบําของชาวมองโกเลีย  และ การแสดงรอบกองไฟ 
มอบประสบการณอันนาประทับใจ ค่ํานี้ทานจะพักในกระโจมมองโก
แบบทันสมัย  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 พักที่ทุงหญาซีลามูเหยิน แบบกระโจมมองโกล ระดับ 5 ดาว 
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วันที่ส่ี           (4)   เมืองฮเูหอเฮาเทอ – Meidaizhao(95 กม. ประมาณ 1.50 ชั่วโมง)– เนินทรายเส่ียงซานวาน 
                        (90 กม. ประมาณ 1.50 ชั่วโมง) – เออเออตวัซือ (90 กม. ประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

นําทานเดินทางสูเมือง เออเออตัวซือ ระหวางทางนําทานชม Meidaizhao  เดิมเปนวัดโซวหลิง หลังการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม เปนสถานท่ีสําคัญ สรางขึ้น
สมัยราชวงศหมิง (Ming Dynasty) ในป 1575 เพ่ือเปน
พระราชวังท่ีประทับของกษัตริยประกอบพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา และถวายเปน พุทธบูชาครอบคลุมพ้ืนท่ี
กวา 4,000 ตารางเมตร ลอมรอบดวยแนวกําแพงยาว 
681 เมตร มีหอนาฬิกาอยูบนกําแพงท้ัง 4 ดาน มี
ปราสาทเกาแก ซ่ึงใชเปนสถานท่ีศึกษาประวัติศาสตรมองโกล และสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง ท้ังยัง
เปนแหลงรวบรวมงานศิลปะอันทรงคุณคามากมายของมองโกล และพุทธศาสนาดวย จากนัน้ผานชม
สะพานขามแมน้ําเหลอืง  ตั้งอยูในเปาโถวนอกใต ความผันผวนเหตกุารณมากมาย แตน้ําแมน้ําเหลืองวิ่ง
ไหลดีตลอด 

    เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
      จากนัน้นําทานชม เนินทรายเส่ียงซานวาน (รวมรถไฟ

เล็ก) ตั้งอยูทางทิศตะวนัออกของทะเลทรายคูปูฉี เปน
ทะเลทรายท่ีทอดตัวยาวทางตอนใตของแมน้ําเหลือง มีความ
ยาว 400 กิโลเมตรจากตะวนัตกไปยังตะวันออก กวาง 50 
กิโลเมตร รวมพ้ืนท่ี 16,756 ตารางกิโลเมตร รอยตอระหวาง
ท่ีราบเขียวขจีกับเนินทรายเส่ียงซาวาน จะมีหนาผาทรายท่ีมี
ความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา  แลวใหเดินลุย
วิ่งเลนบนทะเลทรายใหสะใจ(ไมรวมคารองเทากันทราย) 
จากนัน้มอบความสนกุสนานประทับใจใหทาน ดวยการนาํ
ทุกทาน ขี่อูฐเดินเรียงเปนแถวทองทะเลทราย (คาขีอู่ฐ
รวมอยูในคาบรกิาร) แลวอิสระใหทานสนุกสนานกับกิจกรรมทะเลทราย อาทินั่งเลนสไลดทรายท่ีเนินทราย
เส่ียงซา วากันวาเม่ือไถลลงมา เนินทรายประหลาดจะมีเสียงรอง ขอเชิญทุกทานพิสูจนความล้ีลับนี้ดวย
ตัวเอง ทานสามารถล่ืนไถลเนินทรายเลนแบบชาๆ ลงมาดานลางโดยใชอุปกรณสวนตวั(กน) ท่ีไมเสีย
คาบริการใดๆ นอกจากนี้ยังมีกจิกรรม นั่งรถ4WDตะลุยทะเลทราย (ไมรวมคาเชา), หรือจะเลนแบบสุดมันส
โดยใชสเลดจหรือสกีทราย (ไมรวมคาเชาอุปกรณเสริม)นําทานเดินทางสูเมืองเออเออตัวซือ  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักเมืองเออเออตัวซือ Howard Johnson Parkview Plaza Erdos ระดับ 5 ดาว  

http://plazaparkviewerdos.hojochina.com/parkview-erdos-home-zh.html 
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วันที่หา             (5) สุสานเจงกิสขาน – เออเออตัวซือ – เมืองใหมเออเออตัวซือ – เมืองฮูเหอเฮาเทอ  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู สุสานเจงกิสขาน สุสานมหาบุรุษแหงสงคราม
ทะเลทรายท่ีมีช่ือเสียงกองโลก อยูกลางใจเมืองจัตุรัสกวางใหญ บน
เนื้อท่ี 1500 ตารางกิโลเมตร มีอนุสาวรยีจกัรพรรดิเจงกิสขานทรงมา
ศึกตั้งอยูอยางสงางามอยูใจกลางเมือง ซ่ึงอดีตจักรพรรดิ์เจงกิสขาน  
ไดรับสมญานามผูประกาศอิสรภาพแกมองโกเลีย เม่ือป 1921  นํา
ทานชมหอท่ีระลึก เจงกีสขาน รูปทรงแปดเหล่ียมสูง 20 เมตร 
หลังคาสรางเปนสถาปตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลือง
และสีน้ําเงินแวววาม ภายในมีรูปปนของเจงกีสขาน และรูปท่ีแสดง
ชีวประวัต ิ
 
 
 
 
 

 เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทานเดินทางกลับสูเมืองฮูเหอเฮาเทอ ระหวางทางชม  เมือง
ใหมเออเออตัวซือ หรือ ออรดอส (Ordos) ตั้งอยูภาคตะวันตก
เฉียงใตของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยทางทิศ
ตะวันตก เหนือ และตะวันออกท้ัง 3 ทิศของเมืองมีแมน้ําเหลือง
ไหลผาน ทางทิศใตติดกับกําลังเมืองจีนโบราณ มีพ้ืนท่ีตดิตอกับ
มณฑลซานซี สานซี และเขตปกครองตนเองชนเผาหุยหนิงเซ่ีย 
ประชากรท่ีเปนแกนหลักคือชนเผามองโกล ทวาประชากรสวน
ใหญเปนชนเผาฮัน่ นอกจากนี้ยงัมีชนเผาอ่ืนๆ  เมืองออรดอส 
เปนเมืองท่ีมีประวัติยาวนาน เปนหนึ่งในเมืองท่ีถือวาร่ํารวยท่ีสุด
ของจีน และยังแหลงอารยธรรมของมนุษย วัฒนธรรมSjara-
osso-gol และวัฒนธรรมทองสัมฤทธ์ิมีประวัติยาวไกลหลายพันป ปจจุบันยอดการผลิตผลิตภัณฑแคชเมียร
ของออรดอสคิดเปนราว 1 ใน 3 ของท่ัวประเทศ และ 1 ใน 4 ของท่ัวโลก จึงถือไดวาเปนเมืองแคชเมียรของ
จีนและศูนยกลางกิจการแคชเมียรของโลก     นําทานเดินทางถึงเมืองฮูเหอเฮาเทอ จากนัน้สูภัตตาคาร 

 ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    
 พักเมืองฮูเหอเฮาเทอ  内蒙古兴泰国航酒店(呼和浩特市) - Inner Mongolia XingTai Phoenix 

ระดับ 5 ดาว 



บริษัทแกรนดทัวร แอนด เทรด จํากัด Tel : 0-2116-5291-4 โปรแกรม ไทหยวน ตาถง มองโกเลียใน 6 วัน 

  
วันที่หก            (6)  วัดจ้ินฉอื – เมืองฮูเหอเฮาเทอ –  ไถหยวน – กรุงเทพฯ 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 จากนัน้นําทานเท่ียวชม อารามตาเจา สรางขึ้นใน ค.ศ 1579
หรือปท่ี 7ของจักรพรรดิวานล่ีแหงราชวงศหมิง เปนส่ิงปลูก
สรางเกาแกมีประวัติความเปนมากวา 400 ป เปนวัดท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดจากวดัท้ังหมด 15 วดัใน เมืองโฮฮอต 
ภายในอารมลามะแหงนี้มีรูปหลอขององคสัมมาสัมพุทธเจา
ท่ีสรางดวยเงิน ดังนั้น วัดนี้จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา "วดั
พระเงิน" นําทานชม เจดีย 5องค ซ่ึงอยูในอูถา ซ่ือหรือ
เรียกวา "เจดียบัลลังกแกว" สรางในสมัยราชวงศชิงปท่ี 10เจดีย 
สูง 16.5เมตร บนยอดเจดียมีเจดียเล็ก 5องค รอบเจดียไดมีการแกะสลักพระพุทธรูปมากถึง 1,560 องค เจดีย
นี้เปนส่ิงกอสรางท่ีใหญมาก และเปนงานศิลปแกะสลักดวย
ฝมือท่ีปราณีต ออนชอย แสดงถึงอารยธรรมท่ีเกาแกโบราณ
ของประวัติศาสตรชนชาติจนี จากนัน้นําทานชม สุสานหวัง
เจาจวิน ซ่ึงเปน1ใน 4หญิงงามท่ีมีช่ือเสียงโดง ดังในอดตี
ของจีนเพ่ือความสันติสุขของประชาราษฎร    นางยอม
เสียสละกายและใจเขาพิธีแตงงาน กับหันกษัตริยมองโกล
เพ่ือประสานไมตรีระหวางชนชาติฮั่นและชนชาติกลุมนอยสุสานของพระนาง หวังเจาจวินแหงนี้มีความสูง
ถึง 33 เมตร  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 เยี่ยมชมโรงงานหัตถกรรมระดับที่สวยงาม AA  ชมขั้นตอนการทํางานฝมือ ไดเวลาอันสมควร 
นําทานเดินทางสูสนามบิน 

17.05 น.  ออกเดินทางสูเมืองไทหยวน โดยเท่ียวบินท่ี MU2410 
18.05 น. ถึงทาอากาศเมืองไทหยวน จากนั้นนําทานรับประทานอาหารค่ํา 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูอาคารระหวางประเทศ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ              
22.15 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี MU5067 
01.45 น.+1  ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 
 


