
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง      18 - 24 พฤษภำคม 2562  
    8 – 14 มถุินำยน / 29 มถุินำยน – 5 กรกฎำคม 2562 
    10 – 16 สิงหำคม / 21 - 27 กันยำยน 2562 
    12 – 18 ตุลำคม      

วันแรก                (1)     กรุงเทพฯ สุวรรณภมู ิ –  เมืองไท่หยวน  

12.00 น. พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (ประตู 10) เคาเตอร์ U 

15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้โดยสาร ได้ท่ีอาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10) 

14.30 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองไท่หยวน    โดยเที่ยวบินที่ MU5068 
 
 



20.10 น. ถึง เมืองไท่หยวน    เมืองเอกของมณฑลซานซีท่ีมีประวติัศาสตร์มายาวนานกวา่ 2,000 ปี  เป็นเมือง
อุตสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศจีน และเป็นแหลง่ผลติถ่านหินท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศจีน  
เมืองไทห่ยวน ประกอบ ด้วยอุตสาหกรรมหลกั 4 ประเภท ได้ แก่ อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรม 
เทคนิคการท าโลหะผสม อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรเคร่ืองกล และอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนัน้ยงัมี
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมสิง่ทอ อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนกั อุตสาหกรรมยา 
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค อุตสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
พลาสติก เคมี  ซีเมนต์ ปุ๋ ย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ ภตัตาคาร เพื่อ
รับประทานอาหารรอบดกึ 

 พกัเมืองไทห่ยวน  太原山西丽华大酒店(Lihua Grand Hotel) ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สอง          (2)  เมืองไท่หยวน  – พุทธคีรีอู่ไทซำน - ไต้หลัวติ่ง – วัดอู่เหยเมี่ยว - วัดเสวียนทงซื่อ 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
น าทา่นเดินทางสู ่ ภเูขำอู่ไถซำน 1 ในภเูขาศกัด์ิสทิธ์ิของ
ชาวจีน (ผูโ่ถวซาน อยูม่ณฑลเจ๋อเจียง, จ่ิวหวัซานแหง่
มณฑลอนัฮุย, เอ๋อเหมยซาน อยูม่ณฑลเสฉวน, อู่ไถซาน 
อยูม่ณฑลซานซี) ซึง่ในบรรดายอดเขาทัง้หมดของอู่ไถซาน
นัน้ ยอดท่ีสงูท่ีสดุจะมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลถึง 3,058 
เมตร ซึง่สงูท่ีสดุในตอนเหนือของประเทศจีน 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
จากนัน้น าทา่นชม ไต้หลัวติ่ง อยูท่างตอนใต้ของแม่น า้ชิง
ฮุย เป็นศาสนสถานท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของเขาอู่ไถซาน วดันี ้
อยูห่วา่งกลางของชะงอ่นเขาคล้ายหน้าผาท่ีชะโงกเงือ้ม
ออกมา สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิงราว ค.ศ. 1465 และได้
มีการบูรณะขึน้ใหม่ในสมยัเฉียนหลงฮ่องเต้ยคุราชวงศ์ชิง 

จากนัน้น าทา่นสู ่ วัดเสวียนทงซื่อซึง่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
อู่ไถซาน มีพืน้ท่ีกวา่ 80,000 ตารางเมตร มีประวติัความ
เป็นมาอนัยาวนาน และถือได้วา่เป็นหนึง่ในวดัเก่าแก่ท่ีสดุ
แหง่หนึง่ของประเทศจีน และลกัษณะเดน่ของวดันีคื้อ การ
ก่อสร้างวิหารภายในจะไม่ใช้ขือ่และคานใดๆ ทัง้สิน้ แตจ่ะ
ใช้การก่ออิฐถือปนูเทา่นัน้ และชม วิหารทองแดง ซึง่ท าจาก
ทองเหลอืงฉาบน า้หนกักวา่ 5 ตนั ซึง่ภายในตวัวิหารจะมีพระพทุธรูปใหญ่น้อยมากกวา่ 10,000 องค์ 
วดันีเ้ป็นวดัท่ีมีชาวพทุธนิยมมาก  ราบไหว้มากท่ีสดุในอู่ไถซาน เดินทางสูพ่ทุธสถานอู่ไถซานทาง
ตอนกลาง  

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
https://www.agoda.com/zh-cn/lihua-grand-hotel/hotel/taiyuan-cn.html


น าทา่นชม วัดอู่เหยเมี่ยว หรือ วา่นฝอเก๋อ สร้างขึน้ใน
สมยัราชวงศ์หมิง และได้มีการบูรณะซอ่มแซมขึน้ใหม่ใน
สมยัราชวงศ์ชิงบริเวณ โดยรอบๆหอนัน้จะประดิษฐาน
พระพทุธรูปโบราณนบัหม่ืนองค์ และมีระฆงัทองสมัฤทธ์ิ 
หนกักวา่สามตนัคร่ึง ท่ีสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง อีกทัง้
ยงัมีเจดีย์ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบต ซึง่ความสงู 4 
เมตรโดยแกะสลกัจากหินเขียวแลดงูดงามยิ่ง  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
    พักที่友谊宾馆 1号楼  Friendship Hotel ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สำม           (3)   วัดผู่ซำติ่ง –  เมืองหนุหยวน – วัดแขวนเสวียนคงซื่อ – อ ำเภออิง้เสีย้น – เจดีย์ไม้มู่ ถ่ำ 
                         – เมืองต้ำถง  

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
น าทา่นไหว้พระที่วัดผู่ซำติ่ง เป็นหนึง่ในห้าสดุยอดวิหาร
บนเขาอู่ไถซาน เลา่ลอืกนัวา่วิหารแหง่นีเ้คยเป็นท่ี
ประทบัของพระมหาโพธิสตัว์มญัชุศรี หรือเรียกอีกช่ือ
หนึง่วา่วิหารพระมญัชุศรี ในช่วงปลายปีหยุง่เลอ่ของ
ราชวงศ์หมิง มีศาสนิกชนทิเบต และมองโกเลยีเข้า
ประจ าวิหารแหง่นี ้ องค์พระลามะเอกร่วมพ านกัด้วย 
วิหารผูซ่าต่ิงก็เลยกลายเป็นสดุยอดวิหารลามะไป ระมหากษัตริย์คงัซี และเฉียนหลง ทัง้สองพระองค์
แหง่ราชวงศ์ชิง เคยเสด็จไปสกัการบูชาเขาอู่ไถซานหลายครัง้หลายครา และทกุครัง้ท่ีเสด็จถึงก็จะ
ประทบัท่ีวิหารผูซ่าต่ิง 

 ได้เวลาเดินทางลงใต้เข้าสูเ่มืองหุนหยวน 浑源     
   (ระยะทางประมาณ 100กม.)  

   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
 ชมทศันียภาพอนังดงามของ เทือกเขำเหิงซำน 恒山 

Hengshan ๑ ในหวูเ่ยว ่五岳 เบญจบรรพตของศาสนา
เตา๋ ต่ืนตากบั   วัดแขวนเสวียนคงซื่อ 悬 空 寺 
Hanging Temple อำรำมแนบแขวนกลำงนภำ 
มหัศจรรย์แห่งศรัทธำ สมยัราชวงศ์เป่ยเวย่ (ปีค.ศ.
๔๗๑-๕๒๓) สงูจากระดบัพืน้ท่ีดิน ๕๘ เมตร สร้างแนบ
หน้าโตรกผาอนัสงูชนั มีลายอกัขระของเซียนกวีหลีไ่ป๋
สมยัราชวงศ์ถงัจารึกไว้วา่ “จ้วงกวน” ทิวทศัน์มหศัจรรย์ 
และสวีเสยีเคอ่-นกัภมิูศาสตร์และบนัทกึการเดินทางสมยั



ราชวงศ์หมิงจารึกไว้วา่ “เสวียนคงเซิ่งจ่ิง” วดัเสวียน
คง งดงามกวา่ท่ีใดในใต้หล้า เดินเลยีบหน้าผาขึน้
สกัการะสิง่ศกัด์ิสิทธ์ิทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และหญ ู
(ขงจือ้) ภายในต าหนกัตา่ง ๆ บนวดัแขวนท่ีชวนวดัใจ
ให้ต่ืนเต้น เดินทางไปยงัอ ำเภออิง้เสีย้น เพื่อชม 
เจดีย์ไม้มู่ ถ่ำ 应县木塔 Yingxian Wood Pagoda 
หรือ เจดีย์ไม้พระศำกยะ สร้างด้วยไม้ ในปีค.ศ.๑๐๕๖ สมยัราชวงศ์เหลยีวปกครองจีนภาคเหนือ 
ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า มีความสงูถึง ๖๗.๓๑ ม. สร้างโดยวิธีการเข้า
เดือย หลงัคาใช้ศิลปะแบบโตว๋ก่ง สามารถยืนยงคงอยูม่าได้อยา่งมั่นคงเกือบ ๑,๐๐๐ ปี เป็นหนึง่ในสี่
สดุยอดเจดีย์ของแผน่ดินมงักร  น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองต้ำถง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 
ชัว่โมง) เมืองแหง่ประวติัศาสตร์ ตัง้อยูท่างตอนเหนือของมณฑลซานซี แตเ่ดิมเป็นเมืองส าคญัทาง
ทหาร แตห่ลงัจากพรรคคอมมิวนิสต์ขึน้มาปกครองด้วย ทรัพยากรถ่านหินท่ีมีมหาศาล (ซานซี มี
ปริมาณถ่านหินประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ท าให้ต้าถงถกูเปลีย่นโฉม  กลายเป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมถ่านหินเป็นอุตสาหกรรมหลกัและเป็นท่ี มาของช่ือเลน่“เมืองถ่านหิน”    

    ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  เพลิดเพลินไปกับสุกีห้ม้อไฟ เมืองต้ำถง  
                                พักที่เมืองต้ำถง  大同金地豪生大酒店 - Howard Johnson Jindi Plaza Datong  

ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ส่ี           (4)  จิ่วหลงป้ี (ก ำแพงเก้ำมังกร ) - ถ ำ้พุทธศิลป์ (วัดหยุนก่ังสือคู)– โรงงำนฉิกโฉ่ - อ ำเภออวิ๋ซื่อ 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
แล้วน าทา่นชม จิ่วหลงป้ี (ก ำแพง
เก้ำมังกร )  เป็นสิง่ก่อสร้างจาก
สมยัราชวงศ์หมิง ก าแพงนีก้่อด้วย
อิฐเคลอืบเงา ในอดีตเป็นทางเข้าสู่
พระต าหนกัของราชโอรสองค์ท่ี 13 
ของ  กษัตริย์จูหยวนจาง ปฐม
จกัรพรรดิ แหง่ราชวงศ์หมิงและเคยเป็นท่ีประทบัของฮอ่งเต้ในสมยัจูหยวนจางความยาว 45.5 เมตร 
สงู 8 เมตร บนผนงัมีสสีนัสวยงามมาก เหมือนค ากลา่ว คล้ายอยูบ่นทะเลเมฆฝีมือการวาดและการ
แกะสลกันบัเป็นงานท่ีประณีตซึง่ปัจจุบนัหาชมได้ยาก
มากได้เวลาสมควรน าทา่นช้อปปิง้ท่ีเมืองเก่าต้าถง  
เลอืกซือ้สิน้ค้าพืน้เมืองมากมาย จากนัน้ 
น าทา่นเท่ียวชม ถ ำ้พุทธศลิป์ (วัดหยุนก่ังสือคู)  云
冈石窟 ซึง่ภายในถ า้มีถ า้ 53 ถ า้ ในพืน้ท่ีนีมี้รูป
ประติมากรรมพระพทุธรูปตา่งๆ กวา่ 51,000 รูป  

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297461-d1395620-Reviews-Howard_Johnson_Jindi_Plaza_Datong-Datong_Shanxi.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297461-d1395620-Reviews-Howard_Johnson_Jindi_Plaza_Datong-Datong_Shanxi.html


รูปท่ีใหญ่ท่ีสดุสงูถึง 17 เมตร จนถึงเลก็ท่ีสดุขนาดเพียง 2 เซนติเมตร น าทา่นชมความเจริญรุ่งเรืองใน
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ตอ่มาในสมยัราชวงศ์จ๋ินซีฮ่องเต้ เหลา่ขนุนางและประชาชนท่ีเลือ่มใสศรัทธา
ในพระพทุธศาสนาได้ร่วมใจกนัสร้าง หยนุกัง่สอืค ู
กรุพระพทุธรูปขนาดใหญ่ 1 ใน 3 อนัลอืช่ือของจีน  
เมาะเกาะค ูณ เมืองหลนัโจว , หลงเหมินสอืค ูหน้า
ผาหลงเหมิน ณ เมืองลัว่หยาง  ทา่นจะได้อศัจรรย์
ใจ  กบัภาพท่ีเห็นตรงหน้าภเูขาลกูทัง้ลกูท่ีถกูเจาะ
เป็นถ า้ขนาดตา่งๆ ทัง้เลก็ใหญ่ ภายในแกะสลกัเป็น
พระพทุธรูปปางตา่งๆ นอกจากนัน้บางถ า้ยงัมี ภาพวาดพทุธศิลป์ รูปปัน้ คมัภีร์ หนงัสอืโบราณล า้คา่ 
กระพระพทุธรูปใน หยนุกัง่สอืค ู หากใครได้มีสว่นในการก่อสร้างจะได้บุญมากมายมหาศาลเหนือกวา่
การท าบุญอนัใดๆทัง้สิน้ นายช่างบางคนใช้เวลาทัง้ชีวิตสร้างสรรค์งานพทุธศิลป์นี ้ โดยกินนอนอยู่
ภายในถ า้นัน้เองต้องบากบัน่กบัความยากล าบาก อุปสรรคนานาประการ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีนา่
ภาคภมิูใจ ซึง่เกิดจากความศรัทธาอยา่งแรงกล้า    
  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้เดินทางสู ่ อ ำเภออวิ๋ซื่อ 榆次  ระหวา่งทาง
น าชม โรงงำนฉิกโฉ่ (เหลำเฉินชู่ 老陈醋苑) อนัขึน้
ช่ือและนา่สนใจของนครไทห่ยวน ฉิกโฉ่หรือซอส
เปรีย้วของไทห่ยวนมีช่ือเสยีงอนัดบัหนึง่ของประเทศ
จีน เคียงคูก่บัพทุราแห้งของซานซี  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร    
                                พักที่อ ำเภออวิ๋ซื่อ 万豪美悦国际酒店 Wanhao Meiyue International Hotel 

ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ           (5)   อ ำเภออวิ๋ซื่อ – บ้ำนตระกูลฉำง – เมืองผิงเหยำ – เมืองโบรำณผิงหยำว+ร่ือเซิงซำง 
                        - ถนนหมิงชิง        

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
ไปชม บ้ำนตระกูลฉำง มีค ากลา่ววา่ “ตระกลูเฉียวหนึง่หลงั 
ตระกลูฉางสองตลาด” เป็นค ากลา่วถึงตระกลูฉางท่ีใหญ่ท่ีสดุ
มณฑลซานซี ขึน้ช่ือลอืชาด้วยบ้านตระกลูผู้ ดีท่ีหรูหราใหญ่โต 

แรกเร่ิมตระกลูนีเ้ป็นตระกลูพอ่ค้าร ่ารวยจากการค้าขาย 
ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ชิง จกัรพรรดิคงัซี ซึง่เป็นยคุทองของพอ่ค้า
ซานซี ได้เร่ิมก่อสร้างคฤหาสน์และขยายอาณาเขตตอ่เติม
เร่ือยๆตลอด 200ปี มีพืน้ท่ี มากกวา่ 100ไร่ อาคาร40อาคาร 
ห้องตา่งๆกวา่ 1,500ห้อง  จนมีขนาดใหญ่เทียบเทา่เมืองเมือง

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297461-d1395620-Reviews-Howard_Johnson_Jindi_Plaza_Datong-Datong_Shanxi.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297461-d1395620-Reviews-Howard_Johnson_Jindi_Plaza_Datong-Datong_Shanxi.html


หนึง่เลยทีเดียว  นอกจากการค้าขายแล้ว ในสมยันัน้ตระกลูฉางยงัถือเป็นตระฏลุใหญ่ท่ีมีวิสยัทศัน์ไกล 
ให้ความส าคญักบัการศกึษา จึงเป็นท่ีบม่เพาะ บณัฑิตจอหงวน นกักวี ตา่งๆมากมาย   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองผิงเหยำ เป็นเมืองหนึง่ใน
มณฑลชานซ ีอยูห่า่งจากกรุงปักก่ิงประมาณ 715 กิโลเมตร 
และอยูห่า่งจากเมืองไทห่ยวน เมืองเอกของมณฑล 80 
กิโลเมตร ในสมยัราชวงศ์ชิง ผิงเหยาเป็น  ศนูย์กลางทาง
การเงินของจีน มีช่ือเสยีงมาจากก าแพงเมืองโบราณท่ีได้รับ
การอนรัุกษ์เป็นอยา่งดี และได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก 
  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
หลงัอาหารน าทา่นเท่ียวชม เมืองโบรำณผิงเหยำ 平遥古

城   Pingyao Ancient City มี ค ากลา่ววา่ “หากต้องการ
ศกึษาความเจริญทางเศรษฐกิจการเงินของจีนเม่ือวนัวาน
ต้องไปดท่ีูเซี่ยงไฮ้ หากต้องการสมัผสัความเป็นไปในวนันี ้
ต้องไปเยือนเซินเจิน้ และหากต้องการย้อนรอยกลบัไป
จุดเร่ิมต้นของธุรกรรมทางการเงินของจีนในอดีต ต้องไปทอ่ง
ชมผิงหยาว”  ชม ร่ือเซิงซำง 日升昌-  ร้านตัว๋แลกเงิน จุด
ก าเนิดระบบธนาคารแหง่แรกของโลก จากพอ่ค้าจิน้ซาง 晋
商 (พอ่ค้าซานซี) ท่ีเดินทางไปค้าขายตา่งเมือง จึงเกิดระบบ
ตัว๋แลกเงินขึน้เป็นครัง้แรกของโลก  ชม ก าแพงเมืองโบราณ
ผิงหยาว อนัใหญ่โตและสวยงามสมบูรณ์แบบท่ีสดุของจีน มี
รูปลกัษณ์เป็นเตา่ มีป้อมสงัเกตการณ์ 72 ป้อม และช่องสอ่งมองข้าศกึทัง้ 4 ทิศรวม 3,๐๐๐ ชอ่ง ทอ่ง
ชม ถนนชิงหมิง ใจกลางเมืองผิงหยาว กลางเมืองมีหอสงูกู่ซื่อโหลวอนัสงา่งามใช้เป็นจุดชมทิวทศัน์ของ
เมืองโบราณอนังดงาม 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
หลงัอาหารอิสระเท่ียวชม ถนนหมงิชิง ตัง้อยูบ่น
ถนนสายใต้ของเมือง ตลอดเส้นทางเป็นบ้านเรือนสิง่
ปลกูสร้างสมยัโบราณ ถนนไม่กว้างนกั สองข้างทาง
เรียงรายด้วยร้านค้า ของท่ีระลกึ อาหาร หรือแม้แต่
ส านกัคุ้มกนัภยัท่ีเราทา่นเคยเห็นกนัในทีวี  

 พักเมืองผิงเหยำ  麒麟阁大饭店(平遥县) - The Kylin Grand Hotel ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

 

 

 

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
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


วันที่หก           (6)   เมืองผิงเหยำ  - ไท่หยวน – วัดจิน้ฉือ – พิพิธภณัฑ์ซำนซี    

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางขึน้เหนือตามเส้นทางดว่นกลบัไปยงันครไท่หยวน 太原 Taiyuan     
น าทา่นเดินทางสู ่      วัดจิน้ฉือ สร้างอยูใ่นช่วงปีค.ศ. 700 – ค.ศ. 1200 เป็นวดัท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุของ
เมืองไทห่ยวน ด้านนอกศาลาประดบั ตกแตง่ด้วยเสาไม้ท่ีมีรูปไม้แกะสลกัเป็นตวัมงักรพนัเสาท่ีมีฝีมือ
งดงามและเป็นศาลาท่ีสร้างในสมยัราชวงศ์ซง่   
  
 
 
 
 
  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นไปชมพพิิธภณัฑ์ซำนซ ีตัง้อยูริ่มแม่น า้เฟินเหอในตวัเมืองไทห่ยวน ลงทุนสร้างด้วยเงิน 400 
ล้านหยวน เป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่ท่ีมีความทนัสมยัแหง่หนึง่ของจีน รวมรวมวตัถโุบราณหายากใน
สมยัราชวงศ์ซาง ราชวงศ์เหนือ ราชวงศ์จิน้ ราชวงศ์หยวน จนถึงหมิงและชิง มีพืน้ท่ีใช้สอย 51,000 
ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารกลางและอาคาร 4 มมุ ซึง่ประกอบด้วย อาคารส านกังาน อาคาร
หอประชุม ศนูย์แสดงนิทรรศการ และศนูย์ศิลปะ 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 พกัเมืองไทห่ยวน  太原山西丽华大酒店 (Lihua Grand Hotel) ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

  

วันที่เจ็ด                (7)   เมืองไท่หยวน  – กรุงเทพฯ   

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
07.00 น. จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  
09.55 น.   บินลัดฟ้ำกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่   
           MU5067 
13.30 น.    ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภำพ 

 
 

 

  
 
 
 
 

https://www.agoda.com/zh-cn/lihua-grand-hotel/hotel/taiyuan-cn.html


อัตรำค่ำบริกำร        

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/
ห้อง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

จ ำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่ำน           39,900 บำท  7,800 บำท  
 

อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว (กรุ๊ป)     บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ      
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                        
   คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบาง
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้ในวงเงิน 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


