
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       สายการบินไชน่าเซ้าเธิร์น ( CZ )   

วันแรก                (1)     กรุงเทพฯ สุวรรณภูม ิ –  กวางเจา – เมืองหลินเฟิน  

06.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไชน่า
เซา้เธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ
เอกสารใหก้บัท่าน (จอดรถส่งผูโ้ดยสาร ไดท้ี่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10) 

08.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ362 
12.25 น. ถึงสนามบินไป่หวนิกวางเจา โดยเมืองน้ีเคยมีตาํนานวา่   มีเทพหา้องคไ์ดท้รงประทบัแพะลงมาจาก

สวรรค ์    และ    บนัดาลเมืองกวางเจาขึ้นมา   ตาํนานความเป็นมาน้ีเองทาํใหผู้ค้นเรียกเมืองน้ีว่า  เมือง
แพะหรือหยางเฉิง นอกจากน้ียงัปรากฏอยูใ่นช่ือสถานที่อีกหลายแห่งของเมืองน้ี แมแ้ต่หนงัสือพมิพภ์าค
คํ่าของกวางเจายงัมีช่ือวา่ข่าวภาคคํ่าของเมืองแพะ หรือ หยางเฉิงหวัน่เป้า หลงัผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมือง 
กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้  จากนั้นนาํท่านสู่อาคารภารใน
ประเทศ 

16.50 น. เหิรฟ้าสู่เมืองหลินเฟิน    โดยเที่ยวบินที ่CZ3199 
19.20 น. ถึง เมืองหลนิเฟิน  เมืองหลินเฟิน  ตั้งอยูท่างใตข้องมณฑล

ซานซี ประเทศจีน ในอดีตเมืองแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ จนไดฉ้ายาวา่ "The Modern Fruit and Flower 



 Town" ต่อมาในปี 1990 มนักลายเป็นศูนยก์ลางของพลงังานถ่านหิน มีเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่เกิดขึ้น 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  

     รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 พกัเมืองหลินเฟิน  金都花园大酒店(临汾市) - Jindu Garden Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง           (2)     เมืองหลินเฟิน –  อ าเภออีช้วน – น ้าตกหูโข่ว – อ าเภอหลิงสือ   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ นาํท่านเดินทางสู่ อ าเภออีช้วน(ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เพือ่ชมนํ้ าตกหูโข่ว เป็นนํ้ าตก
สีเหลืองแห่งเดียวในโลก ตั้งอยูท่ี่อาํเภออ้ีชวน มณฑลส่านซี 
เป็นนํ้ าตกที่ใหญ่เป็นอบัสองในประเทศจีนรองจากหวงกัว่ซู่
ในมณฑลกุย้โจว  นํ้ าตกหูโข่ว (Hukou)  อยูบ่น  สายนํ้ าแห่ง
แม่นํ้ าเหลือง (แม่นํ้าวปิโยค) สายเลือดใหญ่ที่หล่อเล้ียง
แผน่ดินจีน และสร้างสมอารยธรรมขึ้นมากมายใหก้บัสองฝ่ังลุ่มแม่นํ้ า  

     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั ชมมหศัจรรย ์ น ้าตกหูโข่ว Hukou 
Waterfall สะดือแม่นํ้าเหลือง ที่มาตุธารอนัยิง่ใหญ่เหลือง
ขุ่นขน้สายน้ีไดย้บุตวัลงกลางสายนํ้ าลึกกวา่ 30-50 ม. 
ก่อใหเ้กิดเสียงดงักมัปนาทและละอองนํ้ าสาดกระเซ็นแผ่
กวา้งไกล โดยเฉพาะในเดือนกนัยายน เป็นช่วงตน้ฤดูใบไม้
ร่วง มวลนํ้ ายงัมีจาํนวนมาก ทาํใหส้ายนํ้ าน้ีดูยิง่ใหญ่น่าเกรง
ขามเป็นอยา่งยิง่ นบัเป็นหน่ึงในทศันียภาพมหศัจรรยข์องลูกหลานมงักรและหวงเหอโดยแทจ้ริง  ได้
เวลาอนัสมควร เดินทางสู่ อ าเภอหลิงสือ 灵石   

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 พักอ าเภอหลงิช่ือ  灵石宏源国际饭店 Hongyuan International Hotel   ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

วันที่สาม           (3)   อ าเภอหลิงช่ือ –  เขตภูมิทัศน์เทือกเขาเหมียนซาน – อารามต้าหลัวกง – วัดหยุนเฟิง  
                              - โตรกธารสุ่ยเถาโกว – ป้อมปราจางป่ีชุน - อ าเภอหลิงสือ         

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นาํท่านเดินทาง ไปยงั เขตภูมิทัศน์เทือกเขาเหมียนซาน   绵

山风景区 Mianshan  เหมียนซานเป็นตอนหน่ึงของเทือกเขา
ไท่เยว ่ อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องที่ราบไท่หยวน มีอาณา
บริเวณถึง 136 ตร.กม. มี 14 ทิวทศัน์หลกั 360 ทิวทศัน์ยอ่ย 
มียอดเขาสูงสุด 2,568 ม.รทก. เป็นตน้กาํเนิดของประเพณี
ทานของเยน็ (หานสือเจ๋ีย 寒食节) ก่อนวนัเชงเมง้ ชม  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI0rXg8sfYAhUWbo8KHYqqD4sQFgg9MAE&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1016996-d1827222-Reviews-Jindu_Garden_Hotel-Linfen_Shanxi.html&usg=AOvVaw2w6ETvtXiHz946QFeXrwym


อารามต้าหลวักง 大罗宫 หมายถึงตาํหนกัเซียนที่อยูช่ั้นสูงสุดตามความเช่ือของนกัพรตเต๋า สร้างแนบภู
ผาชนัเหมียนซาน เคยเป็นที่พาํนกัของเจ้ียจ่ือทุย ตั้งแต่ยคุสมยัชุนชิว และมีการบูรณะก่อสร้างมาใน
หลายยคุสมยัอารามน้ีสูง ๑๓ ชั้น ๑๑๐ เมตร เป็นอารามเต๋า
อนัน่าตื่นตาเพยีงหน่ึงเดียวของจีน แลว้ชม วัดหยุนเฟิง 云
峰寺 มีประวติัมาตั้งแต่ยคุสามก๊ก สร้างขึ้นไปบนหนา้ผา มี
ตาํหนกัสองชั้น เป็นวดัพทุธ รวมกบัเต๋า แลว้ไปชม โตรก
ธารสุ่ยเถาโกว 水涛沟 ระหวา่งซอกเขาอนัร่มร่ืนงดงามดว้ย
แมกไมส้ายธารนํ้ าตกและโถงถํ้ามากมาย 

     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่ป้อมปราจางป่ีชุน หมู่บา้น Zhangbi ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องลุ่มนํ้ า Jiexiu ซ่ึงตั้งอยูใ่น
พื้นที่สูงชนัของ Pingchuan ที่มีความสูง 1040 เมตรและมีเสน้
รอบวง 1,300 เมตรมีพื้นที่ประมาณ 12 เมตรลา้นตารางเมตร 
ป้อมปราการ Zhangbi เป็นเมืองขนาดเล็ก มีพืน้ที่เพยีง 0.12 
ตารางกิโลเมตร แต่มีรูปแบบเมืองที่สมบูรณ์และมีหนา้ที่ใน
การป้องกนัทางทหารที่ดี รวมอุโมงคโ์บราณ มีช่ือเสียงทั้งใน
และต่างประเทศ  จากนั้นนาํท่านกลบัโรงแรม 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 พักอ าเภอหลงิช่ือ  灵石宏源国际饭店 Hongyuan International Hotel   ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ส่ี           (4)  อ าเภอหลิงช่ือ  -  เมืองโบราณผิงหยาว  - บ้านตระกูลหวาง – เมืองผิงเหยา - เมืองเก่าผิงเหยา     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
ไปชม คฤหาสน์ตระกูลหวาง 王家大院 Wang’s Manor เป็น
หน่ึงในบา้นขนาดใหญ่ที่สุดของพอ่คา้จ้ินซางในซานซี ในร้ัว
ขอบเขตบา้น มีขนาดพื้นที่รวมถึง 25,๐๐๐ ตร.ม. มีหน่ึงถนน 
หา้ซอย หกป้อม ที่แยกออกไปทางปีกซา้ยขวา รวมทั้งส้ิน 
342 หอ้ง ยงัคงเหลือรูปแบบงานสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมของราชวงศ ์ หมิง ต่อชิง มีอายรุาว 300 กวา่ปี ชม
หมู่อาคารเกาเทียนหยา, หงเทียนเป้า, หล่ีวเ์จียยว่น, สวนติงเจ่ีย, ศาลเส้ียวอ้ี เป็นตน้ เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว AAAA ระดบัชาติ   
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมอืงเก่าผิงเหยา เป็นเมืองหน่ึงใน
มณฑลชานซี อยูห่่างจากกรุงปักก่ิงประมาณ 715 กิโลเมตร และ
อยูห่่างจากเมืองไท่หยวน เมืองเอกของมณฑล 80 กิโลเมตร ใน
สมยัราชวงศชิ์ง ผงิเหยาเป็น  ศูนยก์ลางทางการเงินของจีน มี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87


ช่ือเสียงมาจากกาํแพงเมืองโบราณที่ไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอยา่งดี และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเมือง
มรดกโลก 
เที่ยวชม เมืองโบราณผิงเหยา平遥古城  Pingyao Ancient City มี คาํกล่าววา่ “หากตอ้งการศึกษาความ
เจริญทางเศรษฐกิจการเงินของจีนเม่ือวนัวาน ตอ้งไปดูที่เซ่ียงไฮ ้ หากตอ้งการสมัผสัความเป็นไปใน
วนัน้ี ตอ้งไปเยอืนเซินเจ้ิน และหากตอ้งการยอ้นรอยกลบัไปจุดเร่ิมตน้ของธุรกรรมทางการเงินของจีน
ในอดีต ตอ้งไปท่องชมผงิหยาว”  ชม ร่ือเซิงซาง 日
升昌-  ร้านตัว๋แลกเงิน จุดกาํเนิดระบบธนาคารแห่ง
แรกของโลก จากพอ่คา้จ้ินซาง 晋商 (พอ่คา้ซานซี) 
ที่เดินทางไปคา้ขายต่างเมือง จึงเกิดระบบตัว๋แลกเงิน
ขึ้นเป็นคร้ังแรกของโลก  ชม กาํแพงเมืองโบราณผงิ
หยาว อนัใหญ่โตและสวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดของ
จีน มีรูปลกัษณ์เป็นเต่า มีป้อมสงัเกตการณ์ 72 ป้อม และช่องส่องมองขา้ศึกทั้ง 4 ทิศรวม 3,๐๐๐ ช่อง 
ท่องชม ถนนชิงหมิง ใจกลางเมืองผงิหยาว กลางเมืองมีหอสูงกู่ซ่ือโหลวอนัสง่างามใชเ้ป็นจุดชม
ทิวทศัน์ของเมืองโบราณอนังดงาม 

 ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ เมืองผงิเหยา  麒麟阁大饭店(平遥县) - The Kylin Grand Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า           (5)  เมืองผิงเหยา – วัดซวงหลิน  – บ้านตระกูลฉาง   –  ผ่าน เมืองไถ้หยวน - พุทธครีีอู่ไทซาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นาํท่านเดินทางสู่ วัดซวงหลิน ตั้งอยูท่างดา้น
ตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองโบราณผงิเหยา 
สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัราชวงศฮ์ัน่ ช่ือเดิมคือ 
"วดัจงตู" เร่ือยจนสมยัราชวงศซ่์งเหนือ
เปล่ียนช่ือเป็น "วดัซวงหลิน" เป็นสถานที่
สาํคญัแห่งหน่ึงของมรดกโลกเมืองโบราณผงิเหยา มณฑลซานซี วดัซวงหลินเป็นวดัศาสนาพทุธแบบ
ฮัน่ พระพทุธรูปในวดัเป็นการผสมผสานของความเช่ือศรัทธาทางพทุธศาสนาหลากสาํนกั ใบหนา้
เคร่ืองแต่งกายของรูปป้ันปฏิมากรรมไดรั้บอิทธิพลงานศิลป์แบบอินเดียอารามใหญ่นอ้ยมีการ
ผสมผสานศิลปะแบบจีนงดงามยิง่ ภายในวดัมีโบราณวตัถุมากมายจากสมยัถงั,ซ่ง,หมิง ลว้นเป็นของ
ลํ้าค่าน่าศึกษา วดัซวงหลินน้ีไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นหอ้งเรียนงานพทุธศิลป์ชั้นยอดของจีน เน่ืองจากมีงาน
ปฏิมากรรมสี พทุธศิลป์กวา่ 2,052 ช้ิน มีภาพวาดจิตรกรรม 

และงานสลกัไมท้ี่ยงัคงสมบูรณ์อยูม่าก 

จากนั้นเดินทางไปชม บ้านตระกูลฉาง มีคาํกล่าววา่ “ตระกูล
เฉียวหน่ึงหลงั ตระกูลฉางสองตลาด” เป็นคาํกล่าวถึงตระกูล
ฉางที่ใหญ่ที่สุดมณฑลซานซี ขึ้นช่ือลือชาดว้ยบา้นตระกูลผูดี้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB2b280JXYAhUFMI8KHX-tBxcQFghQMAI&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g325575-d1519760-Reviews-The_Kylin_Grand_Hotel-Pingyao_County_Shanxi.html&usg=AOvVaw1O9rFe0JlhSg6wUMBFvjQz


ที่หรูหราใหญ่โต แรกเร่ิมตระกูลน้ีเป็นตระกูลพอ่คา้รํ่ารวยจาก
การคา้ขาย ตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง จกัรพรรดิคงัซี ซ่ึงเป็นยคุทอง
ของพอ่คา้ซานซี ไดเ้ร่ิมก่อสร้างคฤหาสน์และขยายอาณาเขตต่อ
เติมเร่ือยๆตลอด 200ปี มีพื้นที่ มากกวา่ 100ไร่ อาคาร40อาคาร 
หอ้งต่างๆกวา่ 1,500หอ้ง  จนมีขนาดใหญ่เทียบเท่าเมืองเมือง
หน่ึงเลยทีเดียว  นอกจากการคา้ขายแลว้ ในสมยันั้นตระกูลฉาง
ยงัถือเป็นตระฏุลใหญ่ที่มีวสิยัทศัน์ไกล ใหค้วามสาํคญักบั
การศึกษา จึงเป็นที่บ่มเพาะ บณัฑิตจอหงวน นกักว ี ต่างๆ
มากมาย  จากนั้นนาํท่านกลบัเมืองไท่หยวน   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านเดินทางสู่ เขตภูสูงของ พุทธครีีอู่ไทซาน ซ่ึงนบัเป็น 1 
ในเขาศกัด์ิสิทธ์ิทางพทุธศาสนาของจีน ซ่ึงท่าน จะไดพ้บกบั
ทศันียภาพของธรรมชาติที่สวยงามดัง่ภาพวาดของอู่ไทซาน 
ผา่นเมืองไถ้หยวน เมืองเอกของมณฑลซานซีที่มีประวตัิศาสตร์
มายาวนานกวา่ 2,000 ปี  เป็นเมืองอุตสาหกรรมพื้นฐานของ
ประเทศจีน และเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอนัดบัสาม
ของประเทศจีน  เมืองไท่หยวน ประกอบ ดว้ยอุตสาหกรรม
หลกั 4 ประเภท ได  ้  แก่ อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรม
เทคนิคการทาํโลหะผสม อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล 
และอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนั้นยงัมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนกั 
อุตสาห กรรมยา อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค 
อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก เคมี  ซีเมนต ์ ปุ๋ ย หลงัผา่น
พธีิการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร   

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักที่  Friendship Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่หก           (6)   ภูเขาอู่ไถซาน – ไต้หลัวติ่ง – วัดผู่ซาต่ิง – วัดอู่เหยเมีย่ว - วัดเสวียนทงซ่ือ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นาํท่านชมทิวทศัน์ของภูเขาอู่ไถซาน 1 ในภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ
ของชาวจีน (ผูโ่ถวซาน อยูม่ณฑลเจ๋อเจียง, จ่ิวหัวซานแห่ง
มณฑลอนัฮุย, เอ๋อเหมยซาน อยูม่ณฑลเสฉวน, อู่ไถซาน 
อยูม่ณฑลซานซี) ซ่ึงในบรรดายอดเขาทั้งหมดของอู่ไถซาน
นั้น ยอดที่สูงที่สุดจะมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลถึง 3,058 
เมตร ซ่ึงสูงที่สุดในตอนเหนือของประเทศจีน จากนั้นนาํ
ท่านชม ไต้หลัวติ่ง อยูท่างตอนใตข้องแม่นํ้ าชิงฮุย เป็นศา

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


สนสถานที่สาํคญัแห่งหน่ึงของเขาอู่ไถซาน วดัน้ีอยูห่วา่งกลางของชะง่อนเขาคลา้ยหนา้ผาที่ชะโงกเง้ือม
ออกมา สร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิงราว ค.ศ. 1465 และไดมี้การบูรณะขึ้นใหม่ในสมยัเฉียนหลงฮ่องเต้
ยคุราชวงศชิ์ง นาํท่านไหวพ้ระที่วัดผู่ซาต่ิง เป็นหน่ึงในหา้สุดยอดวหิารบนเขาอู่ไถซาน เล่าลือกนัวา่
วหิารแห่งน้ีเคยเป็นที่ประทบัของพระมหาโพธิสัตวม์ญัชุศรี หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่วหิารพระมญัชุศรี 
ในช่วงปลายปีหยุง่เล่อของราชวงศห์มิง มีศาสนิกชนทิเบต 
และมองโกเลียเขา้ประจาํวหิารแห่งน้ี องคพ์ระลามะเอก
ร่วมพาํนกัดว้ย วหิารผูซ่าต่ิงก็เลยกลายเป็นสุดยอดวหิารลา
มะไป ระมหากษตัริยค์งัซี และเฉียนหลง ทั้งสองพระองค์
แห่งราชวงศชิ์ง เคยเสด็จไปสกัการบูชาเขาอู่ไถซานหลาย
คร้ังหลายครา และทุกคร้ังที่เสด็จถึงก็จะประทบัที่วหิารผู่
ซาต่ิง 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านชม วัดอู่เหยเมี่ยว หรือ วา่นฝอเก๋อ สร้างขึ้นในสมยั
ราชวงศห์มิง และไดมี้การบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมยั
ราชวงศชิ์งบริเวณ โดยรอบๆหอนั้นจะประดิษฐานพระพ ุ 
ทธรูปโบราณนบัหม่ืนองค ์ และมีระฆงัทองสมัฤทธ์ิ หนกั
กวา่สามตนัคร่ึง ที่สร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง อีกทั้งยงัมี
เจดียท์ี่เป็นสถาปัตยกรรมสไตลท์ิเบต ซ่ึงความสูง 4 เมตร
โดยแกะสลกัจากหินเขียวแลดูงดงามยิง่จากนั้นนาํท่านสู่ 
วัดเสวียนทงซ่ือซ่ึงเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในอู่ไถซาน มีพื้นที่
กวา่ 80,000 ตารางเมตร มีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน 
และถือไดว้า่เป็นหน่ึงในวดัเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศจีน และลกัษณะเด่นของวดัน้ีคอื การก่อสร้างวหิาร
ภายในจะไม่ใชข้ื่อและคานใดๆ ทั้งส้ิน แต่จะใชก้ารก่ออิฐ
ถือปูนเท่านั้น และชม วหิารทองแดง ซ่ึงทาํจากทองเหลือง
ฉาบนํ้ าหนกักวา่ 5 ตนั ซ่ึงภายในตวัวิหารจะมีพระพทุธรูป
ใหญ่นอ้ยมากกวา่ 10,000 องค ์วดัน้ีเป็นวดัที่มีชาวพทุธนิยมมาก  ราบไหวม้ากที่สุดในอู่ไถซาน เดินทาง
สู่พทุธสถานอู่ไถซานทางตอนกลาง  

    ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่  Friendship Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่เจ็ด           (7)   เมืองหุนหยวน – วัดแขวนเสวียนคงซ่ือ – เจดีย์ไม้มู่ถ่า – เมืองต้าถง - จ่ิวหลงป้ี (ก าแพงเก้ามังกร )   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
ไดเ้วลาเดินทางลงใตเ้ขา้สู่เมืองหุนหยวน 浑 源 
(ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กม.) ชมทศันียภาพอนังดงาม
ของ เทือกเขาเหิงซาน 恒山 Hengshan ๑ ในหวู่เยว ่五岳



เบญจบรรพตของศาสนาเต๋า ต่ืนตากบั   วัดแขวนเสวียนคงซ่ือ 悬空寺 Hanging Temple อารามแนบ
แขวนกลางนภา มหัศจรรย์แห่งศรัทธา สมยัราชวงศเ์ป่ยเว่ย (ปีค.ศ.๔๗๑-๕๒๓) สูงจากระดบัพื้นที่ดิน 
๕๘ เมตร สร้างแนบหนา้โตรกผาอนัสูงชนั มีลายอกัขระของเซียน 
กวหีล่ีไป๋สมยัราชวงศถ์งัจารึกไวว้า่ “จว้งกวน” ทิวทศัน์
มหศัจรรย ์ และสวเีสียเค่อ-นกัภูมิศาสตร์และบนัทึกการ
เดินทางสมยัราชวงศห์มิงจารึกไวว้า่ “เสวียนคงเซ่ิงจ่ิง” วดั
เสวยีนคง งดงามกวา่ที่ใดในใตห้ลา้ เดินเลียบหนา้ผาขึ้น
สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งศาสนาพทุธ เต๋า และหํู (ขงจ้ือ) 
ภายในตาํหนกัต่าง ๆ บนวดัแขวนที่ชวนวดัใจให้ต่ืนเตน้  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร เดินทางไปยงัอาํเภออ้ิง
เส้ียน เพือ่ชม เจดีย์ไม้มู่ถ่า 应县木塔 Yingxian Wood 
Pagoda หรือ เจดีย์ไม้พระศากยะ สร้างดว้ยไม ้ ในปีค.ศ.
๑๐๕๖ สมยัราชวงศเ์หลียวปกครองจีนภาคเหนือ ภายใน
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจา้ มีความ
สูงถึง ๖๗.๓๑ ม. สร้างโดยวิธีการเขา้เดือย หลงัคาใช้
ศิลปะแบบโต๋วก่ง สามารถยนืยงคงอยูม่าไดอ้ยา่งมัน่คงเกือบ ๑,๐๐๐ ปี เป็นหน่ึงในส่ีสุดยอดเจดียข์อง
แผน่ดินมงักร  นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงต้าถง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.5 ชัว่โมง) เมืองแห่ง
ประวตัิศาสตร์ ตั้งอยูท่างตอนเหนือของมณฑลซานซี แต่เดิมเป็นเมืองสาํคญัทางทหาร แต่หลงัจาก
พรรคคอมมิวนิสตข์ึ้นมาปกครองดว้ย ทรัพยากรถ่านหินที่มีมหาศาล (ซานซี มีปริมาณถ่านหินประมาณ 
1 ใน 3 ของประเทศจีน) ทาํใหต้า้ถงถูกเปล่ียนโฉม  กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมถ่าน
หินเป็นอุตสาหกรรมหลกัและเป็นที่ มาของช่ือเล่น“เมืองถ่านหิน”   
แลว้นาํท่านชม จ่ิวหลงป้ี (ก าแพงเก้ามงักร )  เป็นส่ิงก่อสร้างจากสมยัราชวงศห์มิง กาํแพงน้ีก่อดว้ยอิฐ
เคลือบเงา ในอดีตเป็นทางเขา้สู่พระตาํหนกัของราชโอรสองคท์ี่ 13 ของ  กษตัริยจู์หยวนจาง ปฐม
จกัรพรรดิ แห่งราชวงศห์มิง และเคยเป็นที่ประทบัของฮ่องเตใ้นสมยัจูหยวนจาง ความยาว 45.5 เมตร 
สูง 8 เมตร บนผนงัมีสีสนัสวยงามมาก เหมือนคาํกล่าว คลา้ยอยูบ่นทะเลเมฆฝีมือการวาดและการ
แกะสลกันบัเป็นงานที่ประณีตซ่ึงปัจจุบนัหาชมไดย้ากมากไดเ้วลาสมควรนาํท่านชอ้ปป้ิงที่เมือง
เก่าตา้ถง  เลือกซ้ือส้ินคา้พืน้เมืองมากมาย   

    ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่   Yungang Jianguo Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 



วันที่แปด           (8)   ถ า้พุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู) -  นครไท่หยวน - โรงงานฉิกโฉ่ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นนาํท่านเที่ยวชม ถ า้พทุธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู)  
云冈石窟 ซ่ึงภายในถํ้ามีถํ้า 53 ถํ้า ในพื้นทีน้ี่มีรูป
ประติมากรรมพระพทุธรูปต่างๆ กวา่ 51,000 รูป รูปที่
ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร จนถึงเล็กที่สุดขนาดเพยีง 2 
เซนติเมตร นาํท่านชมความเจริญรุ่งเรืองในสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ ต่อมาในสมยัราชวงศจ๋ิ์นซีฮ่องเต ้ เหล่า
ขนุนางและประชาชนที่เล่ือมใสศรัทธาใน
พระพทุธศาสนาไดร่้วมใจกนัสร้าง หยนุกัง่สือคู กรุ
พระพทุธรูปขนาดใหญ่ 1 ใน 3 อนัลือช่ือของจีน  
เมาะเกาะคู ณ เมือง 
หลนัโจว , หลงเหมินสือคู หนา้ผาหลงเหมิน ณ เมือง
ลัว่หยาง  ท่านจะไดอ้ศัจรรยใ์จ  กบัภาพที่เห็น
ตรงหนา้ภูเขาลูกทั้งลูกที่ถูกเจาะเป็นถํ้าขนาดต่างๆ ทั้ง
เล็กใหญ่ ภายในแกะสลกัเป็นพระพทุธรูปปางต่างๆ นอกจากนั้นบางถํ้ายงัมี ภาพวาดพทุธศิลป์ รูปป้ัน 
คมัภีร์ หนงัสือโบราณลํ้าค่า กระพระพทุธรูปใน หยนุกัง่สือคู หากใครไดมี้ส่วนในการก่อสร้างจะไดบุ้ญ
มากมายมหาศาลเหนือกวา่การทาํบุญอนัใดๆทั้งส้ิน นายช่างบางคนใชเ้วลาทั้งชีวติสร้างสรรคง์านพทุธ
ศิลป์น้ี โดยกินนอนอยูภ่ายในถํ้านั้นเองตอ้งบากบัน่กบั
ความยากลาํบาก อุปสรรคนานาประการ เพือ่ให้ไดผ้ลงาน
ที่น่าภาคภูมิใจ ซ่ึงเกิดจากความศรัทธาอยา่งแรงกลา้    
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางขึ้นเหนือตามเสน้ทางด่วนไปยงั นครไท่หยวน 太
原  Taiyuan เมืองเอกของมณฑลซานซี ที่ตั้งอยูต่อนกลาง
ของมณฑล จากนั้นนาํทา่นชอ้ปป้ิงสิงคา้พืน้เมือง  ชม โรง
งานฉิกโฉ่ (เหลาเฉินชู่ 老陈醋苑) อนัขึ้นช่ือและน่าสนใจ
ของนครไท่หยวน ฉิกโฉ่หรือซอสเปร้ียวของไท่หยวนมี
ช่ือเสียงอนัดบัหน่ึงของประเทศจีน เคียงคู่กบัพทุราแหง้
ของซานซี  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 พกัเมืองไท่หยวน  山西丽华大酒店   Lihua Grand Hotel   ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 



วันที่เก่า           (9)   วัดจิน้ฉือ – เมืองไท่หยวน – กวางเจา – กรุงเทพฯ   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นาํท่านเดินทางสู่       วัดจิน้ฉือ สร้างอยูใ่นช่วงปีค.ศ. 700 – ค.ศ. 1200 เป็นวดัที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมือง
ไท่หยวน ดา้นนอกศาลาประดบั ตกแต่งดว้ยเสาไมท้ี่มีรูปไมแ้กะสลกัเป็นตวัมงักรพนัเสาที่มีฝีมืองดงาม
และเป็นศาลาที่สร้างในสมยัราชวงศซ่์ง   
 
 
 
 
จ

ากนั้นนาํทา่นเดินทางสู่สนามบิน  
14.35 น.       นาํท่านเหินฟ้าสู่ กวางเจา เที่ยวบินที่ CZ3530 
17.25 น.       ถึงสนามบิน สนามบินไป่หยุนเมอืงกวางเจา สนามบิน

นานาชาติกวางเจาเป็นสนามบินใหญ่ 1 ใน 3 แห่งของ
ประเทศจีน จากนั้นสู่อาคารระหวา่งประเทศกลบั
กรุงเทพฯ 

20.00   บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ CZ361 
22.00    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


