เจาะเวลาสูซ่ านซี – ออู่ ารยธรรมแม่นําเหลือง
หมู่ถาหยุ
ํ นกัง – พุทธคีรอี ไู่ ถซาน – วัดแขวนเสวียนคงซือ – มหัศจรรย์เจดียไ์ ม้ม่ถู า่ - เมืองโบราณผิงหยาว
วัดซวงหลิน - อุทยานบ้านตระกูลฉาง – คฤหาสน์ตระกูลหวาง – เทือกเขาเหมียนซาน – อวิน1 เฉิ งบ้านเกิดกวนอูหอชิวเฟิ ง –
วังหย่งเล่อ – หอก้วนเชวียริมแม่นําเหลือง – วัดผู่จวยุ
ิ คพระนางบูเช็คเทียน

25 สิ งหาคม 2561 – 6 กันยายน 2561 12 วัน 11 คืน

รายการสร้างสรรค์พิเศษ เจาะลึกมณฑลซานซี จากเหนื อสุดจรดใต้สุด ซานซีเป็ นมณฑลที$สามารถอนุ รกั ษ์
โบราณสถานอายุกว่าพันปี สองร้อยกว่าแห่งได้ดีที$สุดของจีน ที$ท่านชมแล้วต้องทึ$งและนับถือ ดังมีคาํ กล่าวที$วา่ ...
“หากจะชมผลงานศิ ลปะอันงดงามทีอยู่ใต้ดิน ให้ไปชมทีซีอาน หากจะชมผลงานสุดยอดแห่งศิ ลปะบนผืนแผ่นดินจีน
ต้องมาชมทีซานซี”
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิผ่านเซี$ยงไฮ้ เข้าสู่ซานซี ติดเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ชมหนึ$ งในสี$หมู่พุทธ
คูหาจําหลักสมัยราชวงศ์เป่ ยเว่ยของจีน ชมกรุสมบัติราชวงศ์เหลียวที$วดั ซ่าง-เซี$ยฮวาเอี7 ยน ตะลึงกับวัดแขวนแนบชิดหน้าผา
บนเทือกเขาเหิงซาน ร่วมสักการะพระมัญชุศรีโพธิสตั ว์บนพุทธคีรีอ่ไู ถซาน พิสจู น์ความมหัศจรรย์ของเจดียไ์ ม้ม่ถู ่าอายุเกือบ
พันปี ของราชวงศ์เหลียว พินิจสุดยอดงานประติมากรรมพุทธศิลป์ ที$งดงามจนปี ติที$วดั ฝอกวงและวัดซวงหลิน ท่องชมเมือง
โบราณและพักในผิงหยาวเมืองโบราณที$เปี$ ยมด้วยมนต์เสน่ ห์ พร้อมชมการแสดงในเมืองโบราณผิงหยาว
สัมผัสความตระการตาของเขตภูมิทศั น์เทือกเขาเหมียนซานอันสลับซับซ้อน เยีย$ มสวนดอกไม้อุทยานบ้านตระกูลฉาง
และคฤหาสน์บา้ นตระกูลหวาง คหบดีพ่อค้าจิ7 นซางที$ใหญ่สมบูรณ์แบบที$สุดของซานซี ลงใต้ถึงไห้โจว อวิน< เฉิง-บ้านเกิดกวนกง
เทพเจ้าแห่งความซื$อสัตย์ เยือนก้วนเชวี$ยโหลว หองามริมแม่น7ําเหลือง อุทยานกู่ไหวซู่ ต้นกําเนิ ดประเพณี เชงเม้ง-เซ่นไหว้
บรรพบุรุษของชาวจีน ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังชั7นงามวิเศษที$วงั หย่งเล่อกง หอชิวเฟิ ง(ลมใบไม้ร่วง)
ริมแม่น7ําเหลือง
สถานที$บชู าโฮ่วถู่ตี7เสิน (เจ้าที$) ที$เก่าแก่ที$สุด เยี$ยมคุกสมัยราชวงศ์หมิง-หนึ$ งเดียวของจีน กับตํานานโศกรันทดของซูซาน วัดผู่
จิ7 ว-สมัยพระนางบูเช็คเทียนที$ยงั งดงามสมบูรณ์แบบ อารามจิ7 นฉืออันแสนงามในนครไท่หยวน ฯลฯ พักโรงแรมห้าดาวอันแสน
สะดวกสบายทุกคืน
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กําหนดการเดิ นทางโดยสังเขป :-วันที 25สิ งหาคม – 6 กันยายน 2561

วันแรก ของการเดิ นทาง: วันเสาร์ ที 25 สิ งหาคม 2561 : กรุงเทพ – สนามบิน สุวรรณภูมิ

23..30 น.

พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน 4 (เกาะ U) สายการบินไช
น่ าเทิรน์แอร์ไลน์ (MU)โดยมีเจ้าหน้าทีบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้าน
สัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน (จอดรถส่งผูโ้ ดยสาร ได้ทอาคารผู
ี
โ้ ดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 9-10)

วันสองของการเดิ นทาง: วันอาทิ ตย์ ที 26 สิ งหาคม 2561 : กรุงเทพ – เซียงไฮ่ – วิ นเฉิ นเมืองหลิ นเฟิ น
02.30 น. ออกเดินทางสูน่ ครเซียงไฮ้ โดยเทียวบินที MU548
07.50น.
ถึงสนามบินนานาชาติผตู่ ง เมืองเซียงไฮ้ หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านเดินทางสูอ่ าคารภายในประเทศ เพือบินสูเ่ มืองวิ นเฉิ น
09.45 น.
เหิรฟ้าสู่เมืองวิ นเฉิ น โดยเทียวบิ นที MU 5191
12.05 น.
ถึง เมืองวิ นเฉิ น จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารรับประทานอาหารแล้ว นําท่านสู่ เมืองหลิ นเฟิ น ตังอยูท่ างใต้ของมณฑลซานซี

คํา

ประเทศจีน ในอดีตเมืองแห่งนีเต็มไปด้วยธรรมชาติทอุี ดมสมบูรณ์ จนได้ฉายาว่า "The Modern
Fruit and Flower Town" ต่อมาในปี 1990 มันกลายเป็ นศูนย์กลางของพลังงานถ่านหิน มีเหมือง
ถ่านหินขนาดใหญ่เกิดขึนทีเมืองนี
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นํ าท่านสู่โรงแรม
พักเมืองหลินเฟิ น 金都花园大酒店(临汾市) - Jindu Garden Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที 3 ของการเดิ นทาง วันจันทร์ ที 27 สิ งหาคม 2561 : เมืองหลิ นเฝิ น – เหยาเมียว- อําเภออี=ชวน-นํ=าตกหูโข่ว

หลังอาหารเช้าทีโรงแรม เดินทางไปยัง เมืองหลินเฝิ น 临汾 Linfen (ระยะทางประมาณ ๔๐ กม.) ชม
เหยาเมียว 尧庙 Yaomiao ศาลบูชาเหยาตี' หนึงในบุรพกษัตริ ยข์ องจีน เชื อกันว่าหลิงเฝิ นคือบ้านเกิดและ
ดินแดนของพระองค์ (ตามบันทึกในสื อจี'ของสื อหม่าเชียน สมัยฮันตะวันตก) เดิมสร้างอยูร่ ิ มแม่น' าํ เฝิ น
เหอด้านตะวันตก ต่อมาในปี ค.ศ.๖๘๕ ต้นราชวงศ์ถงั ได้ยา้ ยมาอยูใ่ นสถานทีปั จจุบนั นอกจากจะเพือ
บูชาเหยาตี'แล้ว ยังบูชาฟ้ าดินสุ ริยนั จันทราภูผานทีตามคติของชาวฮันยุคโบราณ ภายในมีสถานทีสําคัญ
เช่น อู่เฟิ งโหลว สร้างในสมัยถัง, กว่างอวิน' เตี'ยน หรื อ เหยากง เป็ นต้น
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คํา

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อําเภออีช$ วน เพือชมนํ'าตกหูโข่ว เป็ น
นํ'าตกสี เหลืองแห่งเดียวในโลก
ตั'งอยูท่ ีอําเภออี'ชวน
มณฑลส่ านซี เป็ นนํ'าตกทีใหญ่เป็ นอับสองในประเทศจีน
รอง จากหวงกัวซู่ในมณฑลกุย้ โจว นํ'าตกหูโข่ว (Hukou)
อยูบ่ น สายนํ'าแห่งแม่น' าํ เหลือง (แม่น' าํ วิปโยค) สายเลือด
ใหญ่ทีหล่อเลี'ยงแผ่นดินจีน และสร้างสมอารยธรรมขึ'น
มากมายให้กบั สองฝังลุ่มแม่น' าํ ชมมหัศจรรย์ นํา$ ตกหู
โข่ ว Hukou Waterfall สะดือแม่น' าํ เหลือง ทีมาตุธาร
อันยิงใหญ่เหลืองขุ่นข้นสายนี'ได้ยบุ ตัวลงกลางสายนํ'า
ลึกกว่า 30-50 ม. ก่อให้เกิดเสี ยงดังกัมปนาทและ
ละอองนํ'าสาดกระเซ็นแผ่กว้างไกล โดยเฉพาะใน
เดือนกันยายน เป็ นช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง มวลนํ'ายังมี
จํานวนมาก ทําให้สายนํ'านี' ดูยงใหญ่
ิ
น่าเกรงขามเป็ นอย่างยิง นับเป็ นหนึงในทัศนียภาพมหัศจรรย์ของ
ลูกหลานมังกรและหวงเหอโดยแท้จริ ง
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักอําเภออีช$ วน 壶口瀑布大酒店(吉县) - Hukou Chute Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที 4 วันอังคารที 28 สิ งหาคม 2561 : อําเภอว่ านหรง – ศาลเทพโฮ่ วถู่ – อําเภอไห้โจว – ศาลเจ้ากวนอูแห่งไห้โจว-

เมืองอวิน$ เฉิง
หลังอาหารเช้าทีโรงแรม เดินทางไปยัง อําเภอว่านหรง 万荣 Wanrong (ระยะทางประมาณ ๑๖๕ กม.)
ชมความงามของ หอชิวเฟิ ง 秋风楼 หอลมใบไม้ร่วง ริ มแม่น' าํ หวงเหอ หอนี'สร้างขึ'นปี ใดไม่แน่ชดั แต่
ปรากฎบนบทโคลงชิงเฟิ ง 秋风辞 ของจักรพรรดิฮนหวู
ั ต่ ' ีผทู ้ รงเกรี ยงไกรในสมัยฮันตะวันตก พระองค์
ได้ทรงเคยบวงสรวงเทพโฮ่วถู่ (ศาลเทพโฮ่วถู่ 后土祠 ตั'งอยูบ่ ริ เวณหน้าหองามแห่งนี')
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน เดินทางลงใต้ต่อไปยัง อําเภอไห้ โจว 解州 Haizhou (ระยะทางประมาณ ๙๐ กม.)
เป็ นบ้านเกิดของท่านกวนอู-เทพเจ้าแห่งความซื อสัตย์ สักการะ ศาลเจ้ ากวนอูแห่ งไห้ โจว Guandi
Shrine -ทีนับเป็ นต้นธารแห่ งศาลเจ้านักรบกวนอูอนั ดับหนึงของแผ่นดิน 关庙之祖,武庙之冠 สร้างขึ'น
ตั'งแต่สมัยราชวงศ์สุย (ปี ค.ศ.๕๘๙) ภายในศาลมีลาย ฝี พระหัตถ์จกั รพรรดิราชวงศ์ชิงหลายพระองค์
ประดับอยู่ ภายในมีสถานทีสําคัญหลายแห่งทีอนุรักษ์งานสถาปั ตยกรรมไว้ได้อย่างงดงาม
ได้เวลาเดินทางเข้าสู่ เมืองอวิน$ เฉิง 运城 Yuncheng (ระยะทาง ๒๐ กม.) หลังรับประทานเย็น เข้าพักทีโรงแรม
Yuncheng Jianguo Fandian 5* www.hoteljianguo.com เมืองอวิน' เฉิ ง
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หอชิวเฟิ ง ริ มแม่น' าํ หวงเหอ

รู ปปั' นกวนกงทีอวิน' เฉิ ง

คุกซูซานสมัยราชวงศ์หมิง

วันที 5 วันพุธที 29 สิ งหาคม 2561 : อําเภอหย่งจีA – หอกว้านเชวียโหลว ริ มหวงเหอ – วัดผู่จิ=ว วัวเหล็กแห่งหวงเหอ
– วังหย่งเล่อ (รวมระยะเดิ นทางวันนี= 205 กม.)

หลังอาหารเช้าทีโรงแรม วันนี'เดินทางไปอําเภอหย่ งจี@ 永济 Yongji (ระยะทางประมาณ ๖๐ กม.) ชม หอกว้ าน
เชวีย 鹳鹊楼 The Stork Tower (หอนกกระสา) ริ มแม่น' าํ หวงเหอ หอกว้านเชวียนับเป็ น ๑ ใน ๔ หองามของจีน (เคียงคู่กบั
หอกระเรี ยนเหลือง-หวงเฮ่อโหลว, เยวียหยางโหลว และเถิงหวางโหลว) ตามประวัติสร้างขึ'นตั'งแต่สมัยเป่ ยโจว (ปี ค.ศ.
๕๕๗-๕๘๐) กวีเอกสมัยถังหวังจือฮว่าน ได้เขียนบทกวีชืนชมหอแห่งนี' ในยามทีได้ข' ึนไปหอ ชมทิวทัศน์ของแม่น' าํ หวง
เหอไหลไกลไปพันลี'ลงสู่ ทะเล ภายหลังหอได้ทรุ ดโทรมไปตามกาลเวลา ในระหว่างปี ค.ศ.๑๙๙๗-๒๐๐๑ ได้มีการบูรณะ
สร้างขึ'นใหม่เป็ นหอสู ง ๙ ชั'น ๗๓.๙ ม. ขึ'นไปบนหอสามารถย้อนสายตาหวังจือฮว่านทอดแลแม่น' าํ หวงเหอไปได้ไกล
สุ ดสายตา
แล้วเดินทางไปชม วัดผู่จวิ$ 普救寺 Pujiu Temple สร้างขึ'นในรัชกาลจักรพรรดินีบูเช็คเทียน ทียังคงรักษาไว้ได้
อย่างสมบูรณ์แบบทีสุ ด เป็ นสถานทีถือกําเนิดของหนึงในวรรณกรรมอมตะของจีน “ซีเซียงจี$ 西厢记 บันทึกห้ องประจิม”
สัญลักษณ์ของวัดแห่งนี'คือ เจดีย์องิ อิง 莺莺塔 ศิลปะสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นหนึงในสี โบราณสถานของจีนทีมีเสี ยงสะท้อน
ได้รับสมญาว่า ผูจ่ ิว$ ฉานเซิง 普救蟾声 (เสี ยงร้องของผีชิว (สัตว์มงคลคล้ายคางคกคาบเงินคาบทอง) ทีวัดผูจ่ ิ'ว) อันน่า
มหัศจรรย์
ห่างจากเมืองหย่งจีhไปทางตะวันประมาณ ๑๕ กม. บริ เวณริ มแม่น' าํ เหลือง มี รู ปปั$นวัวเหล็กและมนุษย์ เหล็กสมัย
ไคหย่ วน 黄河开元铁牛 สมัยโบราณรัชศกไคหย่วน สมัยราชวงศ์ถงั ได้สร้างสะพานข้ามแม่น' าํ เหลืองขึ'นเชื อมการสัญจร
ของแคว้นจิ'นกับแคว้นฉิ น บริ เวณทีเรี ยกว่า ผูจินตูโ้ ข่ว 蒲津渡口 โดยมีควายเหล็กมนุษย์เหล็กยึดตรึ งสะพานทั'งสองฝัง
ต่อมา สะพานดังกล่าวได้ชาํ รุ ดพังลง ดินทรายจากแม่น' าํ เหลืองได้ถมท่วมทับ จนในปี ค.ศ.๑๙๘๘ หน่วยงานพิพิธภัณฑ์
ของเมืองหย่งจีhได้มาสํารวจและขุดควายเหล็กมนุษย์เหล็กให้ข' ึนมาให้ชาวโลกได้เห็นอีกครั'งหนึง
หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปยังอําเภอรุ่ ยเฉิง 芮城 Ruicheng (ระยะทางประมาณ ๗๕ กม.) ตั'งอยูท่ างตอนใต้
สุ ดของมณฑลซานซี เข้าเยียมชมหนึงในภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอันเลืองชื อที วังหย่ งเล่ อกง 永乐宫壁画 Yongle Gong
Painting เดิมชือต้าฉุ นหยางว่านโซ่วกง 大纯阳万寿宫 สร้างขึ'นเพือบูชาลวีต้งปิ น หนึงในแปดเซี ยน ในสมัยราชวงศ์
หยวน ใช้เวลายาวนานถึง ๑๑๐ ปี จึงแล้วเสร็ จทั'งหมด จุดเด่นของสถานทีแห่งนี' คือ ภาพวาดจิตรกรรมบนฝาผนังทางด้าน
ศาสนาเต๋ าอันวิจิตรงดงามภายในหย่งเล่อกงมีขนาดพื'นทีถึง ๙๖๐ ตร.ม. และในตําหนักซานชิง และตําหนักฉุ นหยางอีก
ด้วย
ได้เวลาเดินทางกลับเมืองอวิhนเฉิ ง พักทีโรงแรม Yuncheng Jianguo Fandian อีกหนึงคืน
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หอกว้านเชวียริ มหวงเหอ

วัดผูจ่ ิ'ว สมัยจักรพรรดินีบูเช็คเทียน

มนุษย์เหล็กควายเหล็กสมัยไคหย่วนราชวงศ์ถงั

วันที 6 วันพฤหันบดีที 30 สิ งหาคม 2561: อําเภอหงต้ ง - อุทยานกู่ไหวซู่ – วัดกว่ างเซิง – อําเภอหลิงสื อ- คฤหาสน์

ตระกูลหวาง
หลังอาหารเช้าทีโรงแรม เดินทางจากอําเภอหลิงสื อไปยัง อําเภอหงต้ ง 洪 洞 Hongdong (ระยะทาง
ประมาณ ๙๕ กม.) ชม อุทยานกู่ไหวซู่ 古槐树 (ต้ นไหวโบราณ) ต้นกําเนิดของ ประเพณีการคืนถินเซ่ น
ไหว้ บรรพบุรุษ 归根祭祖 ของลูกหลานจีนทั'งประเทศ ฟังตํานานจุดเริ มการคืนถินเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
ของชาวจีนทีมีมาตั'งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ชมต้นไหวโบราณรุ่ นที ๒ และ ๓ และศาลบูชาบรรพบุรุษ
นําชม วัดกว่ างเซิง 广胜寺 Guangsheng Temple เป็ น
หนึงในวัดโบราณสําคัญของซานซี
อยูห่ ่างจากอ.
หงต้งประมาณ ๑๗ กม. มีประวัติการสร้างมาตั'งแต่
สมัยราชวงศ์ฮนตะวั
ั
นออก (ปี ค.ศ.๑๔๗) เดิมเรี ยกวัด
เจดียพ์ ระเจ้าอโศก 育王塔院 สมัยถังจึงเรี ยกวัดกว่าง
เซิ ง สิ งทีน่าสนใจภายในได้แก่สุ่ยเสิ นเมียว บูชาเทพเจ้าฮัวฉวนเสิ นตามตํานานของท้องถิน ทียังคงรักษา
งานสถาปั ตยกรรม ประติมากรรมสมัยราชวงศ์หมิงไว้ได้ดี อยูใ่ นบริ เวณนํ'าพุฮวฉวนอั
ั
นสวยงามร่ มรื น,
ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยราชวงศ์หยวน, เจดียก์ ระเบื'องเคลือบเฟยหง –สมัยราชวงศ์หมิงทียังคง
ความสวยงามเป็ นหนึงในแผ่นดินจีน ฯลฯ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน เดินทางประมาณ ๓๐ กม.ไป อําเภอหลิงสื อ 灵石 ไปชม คฤหาสน์ ตระกูลหวาง 王家
大 院 Wang’s Manor เป็ นหนึ งในบ้านขนาดใหญ่
ทีสุ ดของพ่อค้าจิ'นซางในซานซี ในรั'วขอบเขตบ้าน มี
ขนาดพื'นทีรวมถึง ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. มีหนึงถนน ห้า
ซอย หกป้ อม ทีแยกออกไปทางปี กซ้ายขวา รวม
ทั'งสิ' น ๓๔๒ ห้อง ยังคงเหลือรู ปแบบงาน
สถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมของราชวงศ์ หมิงต่อชิ ง มีอายุราว ๓๐๐ กว่าปี ชมหมู่อาคารเกาเทียนหยา, หง
เทียนเป้ า, หลีว์เจียย่วน, สวนติงเจีย, ศาลเสี' ยวอี' เป็ นต้น
หลังรับประทานอาหารเย็น เข้าพักทีโรงแรม Hongyuan Guoji Dajiudian 5* www.sxhygjhotel.com
อําเภอหลิงสื อ
วันที 7 วันศุกร์ ที 31 สิ งหาคม 2561: เขตภูมิทศั น์ เทือกเขาเหมียนซาน - เมืองโบราณผิงหยาว
5

– วัดซวงหลิ น – สุ ดยอดการแสดง “อิว$ เจีย$ นผิงหยาว”
หลังอาหารเช้าทีโรงแรม เดินทางประมาณ ๖๐ กม. ไป
ยัง เขตภูมิทัศน์ เทือกเขาเหมียนซาน 绵 山 风 景 区
Mianshan เหมียนซานเป็ นตอนหนึงของเทือกเขาไท่
เยว่ อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของทีราบไท่หยวน มีอาณา
บริ เวณถึง ๑๓๖ ตร.กม. มี ๑๔ ทิวทัศน์หลัก ๓๖๐
ทิวทัศน์ยอ่ ย มียอดเขาสู งสุ ด ๒,๕๖๘ ม.รทก. เป็ นต้น
กําเนิดของประเพณีทานของเย็น (หานสื อเจี@ย 寒食节)
ก่ อนวันเชงเม้ ง ชม อารามต้ าหลัวกง 大罗宫 หมายถึง
ตําหนักเซี ยนทีอยูช่ ' นั สู งสุ ดตามความเชื อของนักพรต
เต๋ า สร้างแนบภูผาชันเหมียนซาน เคยเป็ นทีพํานักของ
เจี'ยจือทุย ตั'งแต่ยคุ สมัยชุนชิว และมีการบูรณะก่อสร้าง
มาในหลายยุคสมัยอารามนี'สูง ๑๓ ชั'น ๑๑๐ เมตร เป็ น
อารามเต๋ าอันน่าตืนตาเพียงหนึงเดียวของจีน แล้วชม
วัดหยุนเฟิ ง 云峰寺 มีประวัติมาตั'งแต่ยคุ สามก๊ก สร้างขึ'นไปบนหน้าผา มีตาํ หนักสองชั'น เป็ นวัดพุทธ
รวมกับเต๋ า แล้ วไปชม โตรกธารสุ่ ยเถาโกว 水 涛沟
ระหว่างซอกเขาอันร่ มรื นงดงามด้วยแมกไม้สายธาร
นํ'าตกและโถงถํ'ามากมาย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั'น เดินทางสู่ เมืองโบราณผิงหยาว (ระยะทาง
ประมาณ ๑๑๐ กม.) นําชม วัดซวงหลิน 双林寺 (วัด
ต้ นไม้ (ป่ า)คู่) (อยูน่ อกกําแพงเมืองผิงหยาว) ขุมทรัพย์
งานศิลปกรรมลํ'าค่าแห่งบุรพทิศ ทีเก็บรักษางานศิลปกรรมงานปั' นและแกะสลักลํ'าค่าทีสุ ดแห่งหนึงของ
ซานซี และประเทศจีนไว้ได้อย่างสมบูรณ์ยงิ ทั'งเทพธรรมบาลทั'งสี รู ปจําหลักพระโพธิ สัตว์อวโลกิเต
ศวรหลายปางอันงดงามจับใจ รวมทั'งรู ปสลักรพระโพธิ สัตว์และ ๑๘ อรหันต์ ฯลฯ ทีได้รับการยกย่องว่า
เป็ น “พุทธศิลป์ เทพนฤมิต”
หลังอาหารเย็นทีภัตตาคาร ชมสุ ดยอดการแสดง “อิว$ เจีย$ นผิงหยาว” 又见平遥 อันเลืองชือ ภายในโรง
ละครเมืองโบราณผิงหยาว
แล้วเข้าพักใน โรงแรม Qilinge Dafandian 5* china.kylingrandhotel.com บูติกโฮเต็ลย้อนยุค ริ มกําแพงเมืองผิง
หยาว หนึงในเมืองโบราณทีมีเสน่ห์มากทีสุ ดของประเทศจีน
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กําแพงเมืองโบราณผิงหยาว

หอกู่ซือโหลว กลางเมืองโบราณผิงหยาว

ชมการแสดง “อิ'วเจี'ยนผิงหยาว”

วันที 8 วันเสาร์ ที 1 กันยายน 2561: เมืองโบราณผิ งหยาว - อําเภออวิซ@ ือ- อุทยานบ้านตระกูลฉาง – ไถ่หยวน

หลังรับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม เทียวชม เมืองโบราณผิงหยาว 平遥古城 Pingyao Ancient City มี
คํากล่าวว่า “หากต้ องการ ศึกษาความเจริ ญ
ทางเศรษฐกิ จการเงิ นของจี นเมือวันวาน
ต้ องไปดูทีเซี ยงไฮ้ หากต้ องการสั มผัส
ความเป็ นไปในวันนี ( ต้ องไปเยือนเซิ นเจิ น(
และหากต้ องการย้ อนรอยกลับไป
จุดเริ มต้ นของธุ รกรรมทางการเงิ นของจี น
ในอดี ต ต้ องไปท่ องชมผิงหยาว” ชม รือ
เซิงซาง 日升昌- ร้านตัวh แลกเงิน จุดกําเนิดระบบธนาคารแห่งแรกของโลก จากพ่อค้าจิ'นซาง 晋商 (พ่อค้า
ซานซี ) ทีเดินทางไปค้าขายต่างเมือง จึงเกิดระบบตัวh แลกเงินขึ'นเป็ นครั'งแรกของโลก ชม กําแพงเมือง
โบราณผิงหยาว อันใหญ่โตและสวยงามสมบูรณ์แบบทีสุ ดของจีน มีรูปลักษณ์เป็ นเต่า มีป้อมสังเกตการณ์
๗๒ ป้ อม และช่องส่ องมองข้าศึกทั'ง ๔ ทิศรวม ๓,๐๐๐ ช่อง ท่องชม ถนนชิ งหมิง ใจกลางเมืองผิ งหยาว
กลางเมืองมีหอสู งกู่ซือโหลวอันสง่างามใช้เป็ นจุดชมทิวทัศน์ของเมืองโบราณอันงดงาม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันทีภัตตาคาร เดินทางสู่ อําเภออวิซ@ ือ 榆次 (ระยะทางประมาณ ๔๐ กม.) ชมอุทยาน
บ้ านตระกูลฉาง 常家 花园 Chang Manor’s มีอาณา
บริ เวณขนาดใหญ่โตโอฬารถึง ๑๒๐,๐๐๐ ตร.ม.
ภายในมีอาคารถึง ๕๐ หลัง ๔,๐๐๐ ห้อง และสวน
สวยอีก ๑๓ แห่ง สร้างขึ'นในช่วงรัชกาลจักรพรรดิ
เฉี ยนหลงกับเจียชิงของคหบดีในตระกูลฉาง ชมศาล
บูชาบรรพบุรุษประจําตระกูล สวนจิ'งหยวนทีมวล
บุปผชาติกาํ ลังเบ่งบานรับฤดูชุนเทียน หอสมุด อาคาร
เหอกุย้ ถาง และอาคารหย่งเหอถาง ฯลฯ
ได้เวลา เดินทางไปยัง นครไท่หยวน 太原 Taiyuan เมืองเอกของมณฑลซานซี ทีตังอยูต่ อนกลาง
ของมณฑล
หลังรับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร เข้าพักทีโรงแรม Lihua Dajiudian 5* www.lihuagrandhotel.com นครไท่
หยวน
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วันที 9 วันอาทิ ตย์ที 02 กันยายน 2561: นครไท่หยวน – จิ=นฉื อ – อู่ไถซาน – วัดฝอกวง -วัดจินเก๋ อ

หลังอาหารเช้าทีโรงแรม เดินทางไปชมความ
งามของ อารามจิน$ ฉือ 晋 祠 Jinci เป็ น
โบราณสถานอายุกว่า ๑,๕๐๐ ปี คู่นครไท่
หยวน ชมวิหารเซิ งหมู่เตี'ยน หรื อวิหารบูชา
พระแม่อนั ศักดิvสิทธิv ถือเป็ นหัวใจของจิ'นฉื อ
และไท่หยวน ด้านหน้ามีงานสลักไม้มงั กรพัน
วิหาร ภายในมีรูปปั' นพระแม่และสตรี ผรู ้ ับใช้ที
งดงามยิง สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือทียังคงอนุรักษ์
ไว้ได้ ชมต้นไหวโบราณอายุกว่า ๓,๐๐๐ ปี ทียังมีชีวติ และลานมนุษย์โลหะอันงามแปลกตาหาชมได้ยาก
เดินทางขึ'นเหนื อสู่ ชายขอบพุทธคีรีอ่ ไู ถซาน
ระหว่างทางชม วัดฝอกวง 佛光寺 หนึงในวัด
สําคัญของอู่ไถซานสร้างในสมัยราชวงศ์เป่ ยเว่ย
ยังคงเก็บรักษาโบราณวัตถุสมัยราชวงศ์ถงั ได้อย่าง
สมบูรณ์ยงิ และว่ากันว่า ตําหนักแห่ งวัดฝอกวงคื อ
ต้ นธารพุทธศิลป์ ราชวงศ์ ถงั ที เผยแผ่ ไปถึงเมือง
นาราและเกียวโตของแดนอาทิ ตย์ อุทัย ที เหลือ
เพียงหนึงเดียวในจี น!
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เดินทางขึ'นเขาสู่ พุทธคีรีอ่ ไู ถซาน 五台山 Wutai Shan (ระยะทาง
ประมาณ 50 กม.) หนึงในจตุพุทธคีรีอนั ศักดิvสิทธิv เป็ นทีประทับของ พระมัญชุ ศรีโพธิสัตว์ –เหวินซู ผู
ซ่ า 文殊菩萨 หนึงในสี พระมหาโพธิ สัตว์ ผูท้ รงเป็ นเลิศทางปั ญญา ได้รับการรับรองให้เป็ นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก เมือปี ค.ศ. ๒๐๐๙สักการะองค์พระโพธิ สัตว์อวโลกิตเศวรที
วัดจินเก๋ อ 金阁寺 วัดต้ นธารของพระองค์ ก่อนจะไปประทับ ณ ผูถ่ วอซานกลางทะเลจีนตะวันออก
หลังรับประทานอาหารเย็นเมนูเจทีวัด เข้าสู่ ทีพักโรงแรม Youyi Binguan 5* บนพุทธคีรีอู่ไถซาน

ภูมิทศั น์อนั สงบงามของพุทธคีรีอไู่ ถซาน พระมัญชุศรี โพธิสตั ว์ผูท้ รงเป็ นเลิศทางปั ญญา

ซุม้ ประตูวดั หลงฉวน
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วันที 10 วันจันทร์ ที 03 กันยายน 2561: พุทธคีรีอ่ไู ถซาน ผูซ่าติ ง – วัดเสียนทง – วัดไป๋ถ่า – ยอดเขาไต้หลัวติ ง – วัด
หนานซาน – วัดอู่เหยเมียว

หลังรับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม วันนี'สักการะ
ขอพรพระมัญชุศรี มหาโพธิ สัตว์และเยียมชมอาราม
ศักดิvสิทธิv บนพุทธคีรีหวูไ่ ถซานเต็มวัน นับตั'งแต่ ผู
ซ่ าติง 菩萨顶 – ยอดเขาพระโพธิ สัตว์, วัดเสี ยนทง
显通寺 – วัดพุทธลําดับ ๒ ของประเทศจีน วัดไป๋ ถ่ า
์ าวศิลปะทิเบต หลังอาหารกลาง
白 塔 寺– วัดเจดียข
วันทีภัตตาคารภายในวัด นังรถกระเช้าไฟฟ้ าขึ'น
ยอดเขา ไต้ หลัวติง – 黛螺顶 สักการะพระโพธิ สัตว์มญั ชุ ศรี จากยอดภูท' งั ห้า (หรื อท่านใดจะสอบศรัทธา
ตน ขึ'นบันได ๑,๐๘๐ ขั'น ก็เรี ยนเชิ ญตามอัธยาศัยครับ) ประดิษฐานพระมัญชุศรี หา้ พระองค์จากห้ายอด
พุทธคีรีบนอู่ไถซาน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดอู่เหยเมียว หรื อ ว่านฝอเก๋ อ สร้างขึ'นในสมัยราชว งศ์หมิง และได้มีการบูรณะซ่อมแซม
ขึ'นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิงบริ เวณ โดยรอบๆหอนั'นจะประดิษฐานพระพุ ทธรู ปโบราณนับหมืนองค์
และมีระฆังทองสัมฤทธิv หนักกว่าสามตันครึ ง ทีสร้างขึ'นในสมัยราชวงศ์หมิง อีกทั'งยังมีเจดียท์ ีเป็ น
สถาปั ตยกรรมสไตล์ทิเบต ซึ งความสู ง 4 เมตรโดยแกะสลักจากหิ นเขียวแลดูงดงามยิง
หลังรับประทานอาหารเย็น เข้าพักทีโรงแรม Youyi Binguan 5* บนอู่ไถซานอีกหนึงคืน

วันที 11 วันอังคารที 04 กันยายน 2561: เมืองหุนหยวน - วัดแขวนเสวียนคงซือ – เจดียไ์ ม้ม่ถู ่าอิ งเสี=ยน – เมืองต้ าถง
- จิวหลงปี$ (กําแพงเก้ ามังกร ) – เซียฮวาเอี=ยน

หลังอาหารเช้าทีโรงแรม
ได้เวลาเดินทางลงใต้เข้าสู่ เมืองหุนหยวน 浑 源
(ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กม.) ชมทัศนียภาพอัน
งดงามของ เทือกเขาเหิงซาน 恒 山 Hengshan ๑
ในหวูเ่ ยว่ 五岳 เบญจบรรพตของศาสนาเต๋ า ตืนตา
กับ วัดแขวนเสวียนคงซื อ 悬 空 寺 Hanging
Temple อารามแนบแขวนกลางนภา มหัศจรรย์
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แห่ งศรั ทธา สมัยราชวงศ์เป่ ยเว่ย (ปี ค.ศ.๔๗๑-๕๒๓)
สู งจากระดับพื'นทีดิน ๕๘ เมตร สร้างแนบหน้าโตรก
ผาอันสู งชัน
มีลายอักขระของเซี ยนกวีหลีไป๋ สมัย
ราชวงศ์ถงั จารึ กไว้วา่ “จ้วงกวน” ทิวทัศน์มหัศจรรย์
และสวีเสี ยเค่อ-นักภูมิศาสตร์ และบันทึกการเดินทาง
สมัยราชวงศ์หมิงจารึ กไว้วา่ “เสวียนคงเซิ งจิง” วัด
เสวียนคง งดงามกว่าทีใดในใต้หล้า เดินเลียบหน้าผาขึ'นสักการะสิ งศักดิvสิทธิv ท' งั ศาสนาพุทธ เต๋ า
และห~ู (ขงจื'อ) ภายในตําหนักต่าง ๆ บนวัดแขวนทีชวนวัดใจให้ตืนเต้น
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันทีภัตตาคาร เดินทางไปยังอําเภออิ'ง
เสี' ยน เพือชม เจดีย์ไม้ ม่ ูถ่า 应县木塔 Yingxian Wood
Pagoda หรือ เจดีย์ไม้ พระศากยะ สร้างด้วยไม้ ในปี
ค.ศ.๑๐๕๖ สมัยราชวงศ์เหลียวปกครองจีนภาคเหนือ
ภายในประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า มีความสู งถึง ๖๗.๓๑ ม. สร้างโดยวิธีการเข้าเดือย หลังคาใช้ศิลปะแบบโต๋ วก่ง สามารถยืน
ยงคงอยูม่ าได้อย่างมันคงเกือบ ๑,๐๐๐ ปี เป็ นหนึงในสี สุ ดยอดเจดียข์ องแผ่นดินมังกร
จากนั'นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้ าถง แล้วนําท่านชม
จิวหลงปี (กําแพงเก้ ามังกร ) เป็ นสิ งก่อสร้างจากสมัย
ราชวงศ์หมิง กําแพงนี'ก่อด้วยอิฐเคลือบเงา ในอดีตเป็ น
ทางเข้าสู่ พระตําหนักของราชโอรสองค์ที 13 ของ
กษัตริ ยจ์ ูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดิ แห่งราชวงศ์หมิง และ
เคยเป็ นทีประทับของฮ่องเต้ในสมัยจูหยวนจาง ความยาว 45.5 เมตร สู ง 8 เมตร บนผนังมีสีสันสวยงาม
มาก เหมือนคํากล่าว คล้ายอยูบ่ นทะเลเมฆฝี มือการวาดและการแกะสลักนับเป็ นงานทีประณี ตซึ ง
ปั จจุบนั หาชมได้ยากมากได้เวลาสมควรนําท่านช้อป
ปิ' งทีเมืองเก่าต้าถง เลือกซื' อสิ' นค้าพื'นเมืองมากมาย
เดินทางไปชม วัดฮวาเอีย$ น 华严寺 Huayan Temple
– กรุ สมบัติแห่ งงานพุทธศิลป์ ราชวงศ์ เหลียว ตั'งอยู่
ใจกลางเมืองต้าถง อดีตเมืองหลวงของราชวงศ์เป่ ย
เว่ย
และเมืองหลวงทางตะวันตกหรื อซี จิงของ
ราชวงศ์เหลียว แบ่งเป็ นวัดซ่ างฮวาเอี'ยน (ฮวาเอี'ยนบน) และวัดเซี ยฮวาเอี'ยน (ฮวาเอี'ยนล่าง) ทั'งสองวัด
นี'เ ก็บรักษางานพุทธศิลป์ จําหลักสมัยราชวงศ์เหลียวทั'งพระเบญจพุทธ พระโพธิ สัตว์ พระธรรมบาล
ฯลฯ รวมถึงภาพเขียนจิตรกรรมบนฝาผนังอายุประมาณกว่าพันปี อันงดงามไว้ได้อย่างดีเยียม
หลังรับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร เข้ าพักทีโรงแรม Yungang Jianguo Hotel เมืองต้าถง
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วันที 12 วันพุธที 05 กันยายน 2561: ถําพุทธศิลป์ (วัดหยุนกังสือคู) - นครไท่ หยวน - โรงงานฉิกโฉ่

หลังอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนั'นนําท่าน
เทียวชม ถําพุทธศิลป์ (วัดหยุนกังสื อคู) 云冈石
窟 ซึ งภายในถํ'ามีถ' าํ 53 ถํ'า ในพื'นทีนี' มีรูป
ประติมากรรมพระพุทธรู ปต่างๆ กว่า 51,000 รู ป
รู ปทีใหญ่ทีสุ ดสู งถึง 17 เมตร จนถึงเล็กทีสุ ด
ขนาดเพียง 2 เซนติเมตร นําท่านชมความ
เจริ ญรุ่ งเรื องในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาใน
สมัยราชวงศ์จิhนซี ฮ่องเต้ เหล่าขุนนางและประชาชนทีเลือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ร่วมใจกัน
สร้าง หยุนกังสื อคู กรุ พระพุทธรู ปขนาดใหญ่ 1
ใน 3 อันลือชื อของจีน เมาะเกาะคู ณ เมือง
หลันโจว , หลงเหมินสื อคู หน้าผาหลงเหมิน ณ
เมืองลัวหยาง ท่านจะได้อศั จรรย์ใจ กับภาพที
เห็นตรงหน้าภูเขาลูกทั'งลูกทีถูกเจาะเป็ นถํ'าขนาด
ต่างๆ
ทั'งเล็กใหญ่
ภายในแกะสลักเป็ น
พระพุทธรู ปปางต่างๆ นอกจากนั'นบางถํ'ายังมี
ภาพวาดพุทธศิลป์ รู ปปั' น คัมภีร์ หนังสื อโบราณลํ'าค่า กระพระพุทธรู ปใน หยุนกังสื อคู หากใครได้มี
ส่ วนในการก่อสร้างจะได้บุญมากมายมหาศาลเหนือกว่าการทําบุญอันใดๆทั'งสิ' น นายช่างบางคนใช้เวลา
ทั'งชีวติ สร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ นี'
โดยกินนอนอยูภ่ ายในถํ'านั'นเองต้องบากบันกับความยากลําบาก
อุปสรรคนานาประการ เพือให้ได้ผลงานทีน่าภาคภูมิใจ ซึ งเกิดจากความศรัทธาอย่างแรงกล้า
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางขึ'นเหนื อตามเส้นทางด่วนไปยัง นครไท่ หยวน
太 原 Taiyuan เมืองเอกของมณฑลซานซี ทีตั'งอยู่
ตอนกลางของมณฑล
จากนั'น ชม โรงงานฉิกโฉ่ (เหลาเฉินชู่ 老陈醋苑) อัน
ขึ'นชือและน่าสนใจของนครไท่หยวน ฉิ กโฉ่หรื อซอส
เปรี' ยวของไท่หยวนมีชือเสี ยงอันดับหนึงของประเทศ
จีน เคียงคู่กบั พุทราแห้งของซานซี
หลังรับประทานอาหารเย็น เมนูบะหมีมีดบินอันขึ'นชื อ
ของไท่หยวน ทานคู่กบั ฉิ กโฉ่ แล้วเข้าพักทีโรงแรม
Lihua Dajiudian 5* www.lihuagrandhotel.com นคร
ไท่หยวน
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วันที 13 วันพฤหัสที 06 กันยายน 2561 : พิพธิ ภัณฑ์ ซานซี - ไท่ หยวน – เซียงไฮ้ – กรุงเทพมหานคร

หลังอาหารเช้าทีโรงแรม นําท่านไปชม
พิพธิ ภัณฑ์ ซานซี ตั'งอยูร่ ิ มแม่น' าํ เฟิ นเหอใน
ตัวเมืองไท่หยวน ลงทุนสร้างด้วยเงิน 400
ล้านหยวน เป็ นพิพิธ ภัณฑ์ขนาดใหญ่ทีมี
ความทันสมัยแห่งหนึงของจีน รวมรวมวัตถุ
โบราณหายากในสมัยราชวงศ์ซาง ราชวงศ์
เหนื อ ราชวงศ์จิ'น ราชวงศ์หยวน จนถึงหมิง
และชิง มีพ'ืนทีใช้สอย 51,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารกลางและอาคาร 4 มุม ซึ งประกอบด้วย
อาคารสํานักงาน อาคารหอประชุม ศูนย์แสดงนิทรรศการและศูนย์ศิลปะ
จากนั'น นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน

18.20 น.
20.25 น.

22.30
01.55+1

นําท่านเหินฟ้ าสู่ เซียงไฮ้ เทียวบินที MU 5213
ถึงสนามบิน สนามบินเซียงไฮ้ จากนั'นสู่ อาคารระหว่างประเทศกลับกรุ งเทพฯ
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที MU9841
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนทีท่องเทียวตามรายการ “เจาะลึกซานซี ออู่ ารยธรรมแม่นําเหลือง”
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อัตราค่ าบริ การ

อัตรานีร$ วม

อัตรานีไ$ ม่รวม

กําหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ 20 ท่ าน ขึน$ ไป

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดียวเพิม

ว ันที 25 ส.ค.-06 ก.ย. 2561

69,900 บาท

13,500 บาท

ค่าตัวh เครื องบินไปกลับ (ตัวh กรุ๊ ป)
ค่านํ'าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่าทีพักโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซ่าท่องเทียว (กร๊ ป)
บัตรเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื'อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทุกทีนังๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื องดืมนอกรายการ เป็ นต้น.

ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิน
ค่านํ'าหนักเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเทียว ( ถ้ามี )

อัตราค่าวีซ่าด่วน เมือส่งหนังสื อเดินทางล่าช้า
• ยืนวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิมท่านละ 1,100 บาท

1. หนังสื อเดินทางทีมีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ'ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปกติ

หมายเหตุ
-บริ ษทั ฯมีสิทธิvทีจะเปลียนแปลงหรื อสับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสม เมือเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวน
สิ ทธิvทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ทีมีการขึ'นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบาง
มื'อ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ได้ทาํ ประกันอุบตั ิเหตุ
ให้กบั ลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
เงือนไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆ ที
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ'น ทั'งทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อืนๆ
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