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                     เจาะเวลาส ูซ่านซี – อ ู่อารยธรรมแมนํ่�าเหลือง 

หมู่ถํ�าหยุนก ั �ง – พทุธครีอีูไ่ถซาน – วดัแขวนเสวยีนคงซื�อ – มหศัจรรยเ์จดียไ์มมู้่ถา่ - เมืองโบราณผิงหยาว 
วดัซวงหลนิ - อทุยานบา้นตระกลูฉาง – คฤหาสน์ตระกลูหวาง – เทอืกเขาเหมียนซาน – อวิ1นเฉิงบา้นเกดิกวนอหูอชิวเฟิง – 

 วงัหย่งเลอ่  – หอกว้นเชวี�ยรมิแม่นํ� าเหลอืง – วดัผู่จิ�วยุคพระนางบูเช็คเทยีน 
   25 สิงหาคม 2561 – 6 กนัยายน 2561   12 วนั 11 คืน    

             
� � �� � � � � � � � � 
 
 รายการสรา้งสรรคพิ์เศษ เจาะลึกมณฑลซานซี จากเหนือสุดจรดใตสุ้ด ซานซีเป็นมณฑลที$สามารถอนุรกัษ์
โบราณสถานอายุกวา่พนัปีสองรอ้ยกวา่แหง่ไดดี้ที$สุดของจีน ที$ท่านชมแลว้ตอ้งทึ$งและนับถือ ดงัมีคาํกล่าวที$วา่...                           
“หากจะชมผลงานศิลปะอันงดงามที�อยู่ใตดิ้น ใหไ้ปชมที�ซีอาน หากจะชมผลงานสุดยอดแห่งศิลปะบนผนืแผน่ดินจนี 
ตอ้งมาชมที�ซานซี”  

เดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูผ่านเซี$ยงไฮ ้  เขา้สู่ซานซี ติดเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ชมหนึ$งในสี$หมู่พุทธ
คหูาจาํหลกัสมยัราชวงศเ์ป่ยเวย่ของจีน ชมกรุสมบติัราชวงศเ์หลียวที$วดัซ่าง-เซี$ยฮวาเอี7 ยน  ตะลึงกบัวดัแขวนแนบชิดหน้าผา
บนเทือกเขาเหิงซาน รว่มสกัการะพระมญัชุศรีโพธิสตัวบ์นพุทธคีรีอู่ไถซาน พิสจูน์ความมหศัจรรยข์องเจดียไ์มมู้่ถ่าอายุเกือบ
พนัปีของราชวงศเ์หลียว พินิจสุดยอดงานประติมากรรมพุทธศิลป์ที$งดงามจนปีติที$วดัฝอกวงและวดัซวงหลิน ท่องชมเมือง
โบราณและพกัในผิงหยาวเมืองโบราณที$เปี$ ยมดว้ยมนตเ์สน่ห ์พรอ้มชมการแสดงในเมืองโบราณผิงหยาว 

สมัผสัความตระการตาของเขตภมิูทศัน์เทือกเขาเหมียนซานอนัสลบัซบัซอ้น เยี$ยมสวนดอกไมอุ้ทยานบา้นตระกลูฉาง 
และคฤหาสน์บา้นตระกลูหวาง คหบดีพ่อคา้จิ7 นซางที$ใหญ่สมบรูณ์แบบที$สุดของซานซี ลงใตถึ้งไหโ้จว อวิ<นเฉิง-บา้นเกิดกวนกง 
เทพเจา้แหง่ความซื$อสตัย ์ เยอืนกว้นเชวี$ยโหลว หองามริมแม่นํ7าเหลือง อุทยานกู่ไหวซู่ ตน้กาํเนิดประเพณี  เชงเมง้-เซ่นไหว ้
บรรพบุรุษของชาวจีน ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังชั7นงามวิเศษที$วงัหยง่เล่อกง  หอชิวเฟิง(ลมใบไมร้่วง)           ริมแม่นํ7าเหลือง 
สถานที$บชูาโฮ่วถู่ตี7 เสิน (เจา้ที$) ที$เก่าแก่ที$สุด  เยี$ยมคุกสมยัราชวงศห์มิง-หนึ$งเดียวของจีน กบัตาํนานโศกรนัทดของซซูาน วดัผู่
จิ7 ว-สมยัพระนางบเูช็คเทียนที$ยงังดงามสมบรูณ์แบบ อารามจิ7 นฉืออนัแสนงามในนครไท่หยวน ฯลฯ  พกัโรงแรมหา้ดาวอนัแสน
สะดวกสบายทุกคืน 
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กาํหนดการเดินทางโดยสงัเขป :-วนัที�  25สิงหาคม – 6 กนัยายน 2561 
 
วนัแรก ของการเดินทาง: วนัเสาร ์ที� 25 สิงหาคม  2561 :  กรงุเทพ – สนามบิน สวุรรณภมิู  
23..30 น. �พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 (เกาะ U) สายการบนิไช

น่าเทริน์แอรไ์ลน์ (MU)โดยมเีจา้หน้าที�บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน (จอดรถส่งผูโ้ดยสาร ไดท้ี�อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู 9-10) 

 
วนัสองของการเดินทาง: วนัอาทิตย ์ที� 26 สิงหาคม  2561 : กรงุเทพ – เซี�ยงไฮ่ – วินเฉิน- 
เมืองหลินเฟิน 
02.30 น. �ออกเดนิทางสูน่ครเซี�ยงไฮ ้ โดยเที�ยวบินที� MU548 
07.50น. ถงึสนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซี�ยงไฮ ้ หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
                       นําทา่นเดนิทางสูอ่าคารภายในประเทศ เพื�อบนิสูเ่มืองวินเฉิน 
09.45 น. เหริฟ้าสู่เมืองวินเฉิน    โดยเที�ยวบินที� MU 5191 

12.05 น. ถงึ เมืองวินเฉิน   จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ภตัตาคาร  
   �  รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารรบัประทานอาหารแลว้   นําทา่นสู ่เมืองหลินเฟิน  ตั �งอยูท่างใต้ของมณฑลซานซ ี
ประเทศจนี ในอดตีเมอืงแห่งนี�เตม็ไปดว้ยธรรมชาตทิี�อุดมสมบูรณ์ จนไดฉ้ายาว่า "The Modern 
Fruit and Flower Town" ต่อมาในปี 1990 มนักลายเป็นศูนยก์ลางของพลงังานถ่านหนิ มเีหมอืง
ถ่านหนิขนาดใหญ่เกดิขึ�นที�เมอืงนี�  

คํ �า  �  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหาร นําท่านสู่โรงแรม 

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

 

วนัที� 3 ของการเดินทาง วนัจนัทร ์ที� 27 สิงหาคม  2561  : เมืองหลินเฝิน – เหยาเมี�ยว- อาํเภออี=ชวน-นํ=าตกหโูข่ว 

หลงัอาหารเชา้ที�โรงแรม  เดินทางไปยงั เมืองหลนิเฝิน 临汾 Linfen (ระยะทางประมาณ ๔๐ กม.)  ชม 
เหยาเมี�ยว 尧庙 Yaomiao ศาลบูชาเหยาตี'  หนึ�งในบุรพกษตัริยข์องจีน เชื�อกนัวา่หลิงเฝินคือบา้นเกิดและ
ดินแดนของพระองค ์ (ตามบนัทึกในสื�อจี'ของสือหม่าเชียน สมยัฮั�นตะวนัตก) เดิมสร้างอยูริ่มแม่นํ'าเฝิน
เหอดา้นตะวนัตก ต่อมาในปีค.ศ.๖๘๕ ตน้ราชวงศถ์งัไดย้า้ยมาอยูใ่นสถานที�ปัจจุบนั นอกจากจะเพื�อ
บูชาเหยาตี'แลว้ ยงับูชาฟ้าดินสุริยนัจนัทราภูผานทีตามคติของชาวฮั�นยคุโบราณ ภายในมีสถานที�สาํคญั
เช่น  อู่เฟิ� งโหลว สร้างในสมยัถงั, กวา่งอวิ'นเตี'ยน หรือ เหยากง เป็นตน้  
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�  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ อาํเภออี$ชวน เพื�อชมนํ'าตกหูโข่ว เป็น
นํ'าตกสีเหลืองแห่งเดียวในโลก ตั'งอยูที่�อาํเภออี'ชวน 
มณฑลส่านซี เป็นนํ'าตกที�ใหญ่เป็นอบัสองในประเทศจีน
รอง จากหวงกั�วซู่ในมณฑลกุย้โจว  นํ'าตกหูโข่ว (Hukou)  
อยูบ่น  สายนํ'าแห่งแม่นํ'าเหลือง (แม่นํ'าวปิโยค) สายเลือด
ใหญ่ที�หล่อเลี'ยงแผน่ดินจีน และสร้างสมอารยธรรมขึ'น 
มากมายใหก้บัสองฝั�งลุ่มแม่นํ'า  ชมมหศัจรรย ์นํ$าตกหู
โข่ว Hukou Waterfall สะดือแม่นํ'าเหลือง ที�มาตุธาร
อนัยิ�งใหญ่เหลืองขุ่นขน้สายนี'ไดย้บุตวัลงกลางสายนํ'า
ลึกกวา่ 30-50 ม. ก่อให้เกิดเสียงดงักมัปนาทและ
ละอองนํ'าสาดกระเซ็นแผก่วา้งไกล โดยเฉพาะใน
เดือนกนัยายน เป็นช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วง มวลนํ'ายงัมี
จาํนวนมาก ทาํใหส้ายนํ'านี' ดูยิ�งใหญ่น่าเกรงขามเป็นอยา่งยิ�ง นบัเป็นหนึ�งในทศันียภาพมหศัจรรยข์อง
ลูกหลานมงักรและหวงเหอโดยแทจ้ริง   

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
� พกัอาํเภออี$ชวน 壶口瀑布大酒店(吉县) - Hukou Chute Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที� 4  วนัองัคารที� 28 สิงหาคม  2561  :  อาํเภอว่านหรง – ศาลเทพโฮ่วถู่ – อาํเภอไห้โจว – ศาลเจ้ากวนอแูห่งไห้โจว- 

เมืองอวิ$นเฉิง 

หลงัอาหารเชา้ที�โรงแรม  เดินทางไปยงั อาํเภอวา่นหรง 万荣 Wanrong (ระยะทางประมาณ ๑๖๕ กม.) 
ชมความงามของ หอชิวเฟิง 秋风楼 หอลมใบไมร่้วง  ริมแม่นํ'าหวงเหอ หอนี'สร้างขึ'นปีใดไม่แน่ชดั แต่
ปรากฎบนบทโคลงชิงเฟิง 秋风辞 ของจกัรพรรดิฮั�นหวูตี่'ผูท้รงเกรียงไกรในสมยัฮั�นตะวนัตก พระองค์
ไดท้รงเคยบวงสรวงเทพโฮ่วถู่ (ศาลเทพโฮ่วถู่ 后土祠 ตั'งอยูบ่ริเวณหนา้หองามแห่งนี' )  

�  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั เดินทางลงใตต่้อไปยงั อาํเภอไห้โจว 解州 Haizhou (ระยะทางประมาณ ๙๐ กม.) 
เป็นบา้นเกิดของท่านกวนอู-เทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์สักการะ ศาลเจ้ากวนอูแห่งไห้โจว Guandi 
Shrine -ที�นบัเป็นตน้ธารแห่งศาลเจา้นกัรบกวนอูอนัดบัหนึ�งของแผน่ดิน 关庙之祖,武庙之冠  สร้างขึ'น
ตั'งแต่สมยัราชวงศสุ์ย (ปีค.ศ.๕๘๙)  ภายในศาลมีลาย ฝีพระหตัถจ์กัรพรรดิราชวงศชิ์งหลายพระองค์
ประดบัอยู ่ภายในมีสถานที�สาํคญัหลายแห่งที�อนุรักษง์านสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งงดงาม     

 ไดเ้วลาเดินทางเขา้สู่ เมืองอวิ$นเฉิง 运城 Yuncheng (ระยะทาง ๒๐ กม.) หลงัรับประทานเยน็ เขา้พกัที�โรงแรม 
Yuncheng Jianguo Fandian 5* www.hoteljianguo.com เมืองอวิ'นเฉิง 
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       หอชิวเฟิง ริมแม่นํ' าหวงเหอ                          รูปปั' นกวนกงที�อวิ'นเฉิง                        คุกซูซานสมยัราชวงศห์มิง 
วนัที� 5  วนัพธุที� 29 สิงหาคม  2561 : อาํเภอหย่งจีA – หอกว้านเชวี�ยโหลว  ริมหวงเหอ – วดัผู่จิ=ว ววัเหลก็แห่งหวงเหอ 
– วงัหย่งเล่อ   (รวมระยะเดินทางวนันี=  205 กม.) 

        

หลงัอาหารเชา้ที�โรงแรม  วนันี' เดินทางไปอาํเภอหย่งจี@ 永济 Yongji (ระยะทางประมาณ ๖๐ กม.) ชม หอกว้าน
เชวี�ย 鹳鹊楼 The Stork Tower (หอนกกระสา) ริมแม่นํ'าหวงเหอ หอกวา้นเชวี�ยนบัเป็น  ๑ ใน ๔ หองามของจีน (เคียงคู่กบั
หอกระเรียนเหลือง-หวงเฮ่อโหลว, เยวี�ยหยางโหลว และเถิงหวางโหลว) ตามประวติัสร้างขึ'นตั'งแต่สมยัเป่ยโจว (ปีค.ศ.
๕๕๗-๕๘๐) กวเีอกสมยัถงัหวงัจือฮวา่น ไดเ้ขียนบทกวีชื�นชมหอแห่งนี'  ในยามที�ไดขึ้'นไปหอ ชมทิวทศัน์ของแม่นํ'าหวง
เหอไหลไกลไปพนัลี'ลงสู่ทะเล ภายหลงัหอไดท้รุดโทรมไปตามกาลเวลา ในระหวา่งปีค.ศ.๑๙๙๗-๒๐๐๑ ไดมี้การบูรณะ
สร้างขึ'นใหม่เป็นหอสูง ๙ ชั'น ๗๓.๙ ม. ขึ'นไปบนหอสามารถยอ้นสายตาหวงัจือฮวา่นทอดแลแม่นํ'าหวงเหอไปไดไ้กล
สุดสายตา 

แลว้เดินทางไปชม วดัผู่จิ$ว 普救寺 Pujiu Temple สร้างขึ'นในรัชกาลจกัรพรรดินีบูเช็คเทียน ที�ยงัคงรักษาไวไ้ด้
อยา่งสมบูรณ์แบบที�สุด เป็นสถานที�ถือกาํเนิดของหนึ�งในวรรณกรรมอมตะของจีน “ซีเซียงจี$ 西厢记 บันทกึห้องประจิม” 
สัญลกัษณ์ของวดัแห่งนี' คือ เจดีย์องิองิ 莺莺塔 ศิลปะสมยัราชวงศถ์งั เป็นหนึ�งในสี�โบราณสถานของจีนที�มีเสียงสะทอ้น 
ไดรั้บสมญาวา่ ผูจิ่$วฉานเซิง 普救蟾声 (เสียงร้องของผชิีว (สัตวม์งคลคลา้ยคางคกคาบเงินคาบทอง) ที�วดัผูจิ่'ว) อนัน่า
มหศัจรรย ์

ห่างจากเมืองหยง่จีhไปทางตะวนัประมาณ ๑๕ กม. บริเวณริมแม่นํ'าเหลือง มี รูปปั$นววัเหลก็และมนุษย์เหล็กสมัย
ไคหย่วน 黄河开元铁牛  สมยัโบราณรัชศกไคหยว่น สมยัราชวงศถ์งั ไดส้ร้างสะพานขา้มแม่นํ'าเหลืองขึ'นเชื�อมการสัญจร
ของแควน้จิ'นกบัแควน้ฉิน บริเวณที�เรียกวา่ ผจิู�นตูโ้ข่ว 蒲津渡口 โดยมีควายเหล็กมนุษยเ์หล็กยดึตรึงสะพานทั'งสองฝั�ง 
ต่อมา สะพานดงักล่าวไดช้าํรุดพงัลง ดินทรายจากแม่นํ'าเหลืองไดถ้มท่วมทบั จนในปีค.ศ.๑๙๘๘ หน่วยงานพิพิธภณัฑ์
ของเมืองหยง่จีhไดม้าสาํรวจและขดุควายเหล็กมนุษยเ์หล็กใหขึ้'นมาใหช้าวโลกไดเ้ห็นอีกครั' งหนึ�ง 

หลงัอาหารกลางวนั เดินทางไปยงัอาํเภอรุ่ยเฉิง 芮城 Ruicheng (ระยะทางประมาณ ๗๕ กม.) ตั'งอยูท่างตอนใต้
สุดของมณฑลซานซี เขา้เยี�ยมชมหนึ�งในภาพจิตรกรรมบนฝาผนงัอนัเลื�องชื�อที� วงัหย่งเล่อกง 永乐宫壁画 Yongle Gong 

Painting เดิมชื�อตา้ฉุนหยางวา่นโซ่วกง 大纯阳万寿宫 สร้างขึ'นเพื�อบูชาลวี�ตง้ปิน หนึ�งในแปดเซียน ในสมยัราชวงศ์
หยวน ใชเ้วลายาวนานถึง ๑๑๐ ปีจึงแลว้เสร็จทั'งหมด จุดเด่นของสถานที�แห่งนี' คือ ภาพวาดจิตรกรรมบนฝาผนงัทางดา้น
ศาสนาเต๋าอนัวจิิตรงดงามภายในหยง่เล่อกงมีขนาดพื'นที�ถึง ๙๖๐ ตร.ม. และในตาํหนกัซานชิง และตาํหนกัฉุนหยางอีก
ดว้ย 
 ไดเ้วลาเดินทางกลบัเมืองอวิhนเฉิง พกัที�โรงแรม Yuncheng Jianguo Fandian อีกหนึ�งคืน  
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         หอกวา้นเชวี�ยริมหวงเหอ                            วดัผูจิ่'ว สมยัจกัรพรรดินีบูเช็คเทียน              มนุษยเ์หลก็ควายเหลก็สมยัไคหย่วนราชวงศถ์งั 

 

วนัที� 6  วนัพฤหนับดีที� 30 สิงหาคม  2561:  อาํเภอหงต้ง -  อุทยานกู่ไหวซู่ – วดักว่างเซิ�ง – อาํเภอหลิงสือ- คฤหาสน์
ตระกูลหวาง 

หลงัอาหารเชา้ที�โรงแรม เดินทางจากอาํเภอหลิงสือไปยงั อาํเภอหงต้ง 洪洞  Hongdong (ระยะทาง
ประมาณ ๙๕ กม.) ชม อุทยานกู่ไหวซู่ 古槐树 (ต้นไหวโบราณ) ตน้กาํเนิดของ ประเพณกีารคืนถิ�นเซ่น
ไหว้บรรพบุรุษ 归根祭祖  ของลูกหลานจีนทั'งประเทศ ฟังตาํนานจุดเริ�มการคืนถิ�นเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ
ของชาวจีนที�มีมาตั'งแต่สมยัราชวงศห์มิง ชมตน้ไหวโบราณรุ่นที� ๒ และ ๓ และศาลบูชาบรรพบุรุษ 
นาํชม วดักว่างเซิ�ง 广胜寺 Guangsheng Temple เป็น
หนึ�งในวดัโบราณสาํคญัของซานซี อยูห่่างจากอ.
หงตง้ประมาณ ๑๗ กม. มีประวติัการสร้างมาตั'งแต่
สมยัราชวงศฮ์ั�นตะวนัออก (ปีค.ศ.๑๔๗) เดิมเรียกวดั
เจดียพ์ระเจา้อโศก 育王塔院 สมยัถงัจึงเรียกวดักวา่ง
เซิ�ง สิ�งที�น่าสนใจภายในไดแ้ก่สุ่ยเสินเมี�ยว บูชาเทพเจา้ฮั�วฉวนเสินตามตาํนานของทอ้งถิ�น ที�ยงัคงรักษา
งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรมสมยัราชวงศห์มิงไวไ้ดดี้ อยูใ่นบริเวณนํ'าพุฮั�วฉวนอนัสวยงามร่มรื�น, 
ชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัสมยัราชวงศห์ยวน, เจดียก์ระเบื'องเคลือบเฟยหง –สมยัราชวงศห์มิงที�ยงัคง
ความสวยงามเป็นหนึ�งในแผน่ดินจีน ฯลฯ  

�  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั เดินทางประมาณ ๓๐ กม.ไป อาํเภอหลิงสือ 灵石 ไปชม คฤหาสน์ตระกูลหวาง 王家
大院  Wang’s Manor เป็นหนึ�งในบา้นขนาดใหญ่
ที�สุดของพ่อคา้จิ'นซางในซานซี ในรั' วขอบเขตบา้น มี
ขนาดพื'นที�รวมถึง ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. มีหนึ�งถนน หา้
ซอย หกป้อม ที�แยกออกไปทางปีกซา้ยขวา รวม
ทั'งสิ'น ๓๔๒ ห้อง ยงัคงเหลือรูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของราชวงศ ์หมิงต่อชิง มีอายุราว ๓๐๐ กวา่ปี ชมหมู่อาคารเกาเทียนหยา, หง
เทียนเป้า, หลี�วเ์จียยว่น, สวนติงเจี�ย, ศาลเสี' ยวอี'  เป็นตน้ 
หลงัรับประทานอาหารเยน็ เขา้พกัที�โรงแรม Hongyuan Guoji Dajiudian 5* www.sxhygjhotel.com 
อาํเภอหลิงสือ  

 
วนัที� 7  วนัศกุร ์ที� 31 สิงหาคม  2561:  เขตภมิูทศัน์เทือกเขาเหมียนซาน   -  เมืองโบราณผิงหยาว 
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 – วดัซวงหลิน – สุดยอดการแสดง “อิ$วเจี$ยนผงิหยาว” 

หลงัอาหารเชา้ที�โรงแรม เดินทางประมาณ ๖๐ กม. ไป
ยงั เขตภูมิทัศน์เทือกเขาเหมียนซาน   绵 山 风 景 区 

Mianshan  เหมียนซานเป็นตอนหนึ�งของเทือกเขาไท่
เยว ่อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องที�ราบไท่หยวน มีอาณา
บริเวณถึง ๑๓๖ ตร.กม. มี ๑๔ ทิวทศัน์หลกั ๓๖๐ 
ทิวทศัน์ยอ่ย มียอดเขาสูงสุด ๒,๕๖๘ ม.รทก. เป็นตน้
กาํเนิดของประเพณีทานของเยน็ (หานสือเจี@ย 寒食节) 
ก่อนวนัเชงเม้ง ชม อารามต้าหลวักง 大罗宫 หมายถึง
ตาํหนกัเซียนที�อยูช่ั'นสูงสุดตามความเชื�อของนกัพรต
เต๋า สร้างแนบภูผาชนัเหมียนซาน เคยเป็นที�พาํนกัของ
เจี'ยจื�อทุย ตั'งแต่ยคุสมยัชุนชิว และมีการบูรณะก่อสร้าง
มาในหลายยคุสมยัอารามนี' สูง ๑๓ ชั'น ๑๑๐ เมตร เป็น
อารามเต๋าอนัน่าตื�นตาเพียงหนึ�งเดียวของจีน แลว้ชม 
วดัหยุนเฟิง 云峰寺  มีประวติัมาตั'งแต่ยคุสามก๊ก สร้างขึ'นไปบนหนา้ผา มีตาํหนกัสองชั'น เป็นวดัพุทธ 
รวมกบัเต๋า แล ้  วไปชม โตรกธารสุ่ยเถาโกว 水涛沟 
ระหวา่งซอกเขาอนัร่มรื�นงดงามดว้ยแมกไมส้ายธาร
นํ'าตกและโถงถํ'ามากมาย 

�  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั'น เดินทางสู่เมืองโบราณผงิหยาว (ระยะทาง
ประมาณ ๑๑๐ กม.) นาํชม วดัซวงหลนิ 双林寺 (วดั
ต้นไม้ (ป่า)คู่) (อยูน่อกกาํแพงเมืองผงิหยาว) ขมุทรัพย์
งานศิลปกรรมลํ'าค่าแห่งบุรพทิศ ที�เก็บรักษางานศิลปกรรมงานปั' นและแกะสลกัลํ'าค่าที�สุดแห่งหนึ�งของ
ซานซีและประเทศจีนไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิ�ง ทั'งเทพธรรมบาลทั'งสี�  รูปจาํหลกัพระโพธิสัตวอ์วโลกิเต
ศวรหลายปางอนังดงามจบัใจ รวมทั'งรูปสลกัรพระโพธิสัตวแ์ละ ๑๘ อรหนัต ์ฯลฯ ที�ไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็น “พุทธศิลป์เทพนฤมิต”    
หลงัอาหารเยน็ที�ภตัตาคาร ชมสุดยอดการแสดง “อิ$วเจี$ยนผงิหยาว” 又见平遥 อนัเลื�องชื�อ ภายในโรง
ละครเมืองโบราณผงิหยาว 

แลว้เขา้พกัใน โรงแรม Qilinge Dafandian 5* china.kylingrandhotel.com บูติกโฮเตล็ยอ้นยคุ ริมกาํแพงเมืองผงิ
หยาว หนึ�งในเมืองโบราณที�มีเสน่ห์มากที�สุดของประเทศจีน  
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กาํแพงเมืองโบราณผิงหยาว                หอกู่ซื�อโหลว กลางเมืองโบราณผิงหยาว                  ชมการแสดง “อิ'วเจี'ยนผิงหยาว” 

วนัที� 8  วนัเสาร ์ที� 1  กนัยายน  2561:  เมืองโบราณผิงหยาว - อาํเภออวิ@ซื�อ- อทุยานบา้นตระกลูฉาง – ไถ่หยวน 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  เที�ยวชม เมืองโบราณผงิหยาว 平遥古城  Pingyao Ancient City มี 
คาํกล่าววา่ “หากต้องการ ศึกษาความเจริญ
ทางเศรษฐกิจการเงินของจีนเมื�อวนัวาน 
ต้องไปดูที�เซี�ยงไฮ้ หากต้องการสัมผสั
ความเป็นไปในวนันี( ต้องไปเยือนเซินเจิ(น 
และหากต้องการย้อนรอยกลับไป
จุดเริ�มต้นของธุรกรรมทางการเงินของจีน
ในอดีต ต้องไปท่องชมผิงหยาว”  ชม รื�อ
เซิงซาง 日升昌-  ร้านตัhวแลกเงิน จุดกาํเนิดระบบธนาคารแห่งแรกของโลก จากพ่อคา้จิ'นซาง 晋商 (พ่อคา้
ซานซี) ที�เดินทางไปคา้ขายต่างเมือง จึงเกิดระบบตัhวแลกเงินขึ'นเป็นครั' งแรกของโลก  ชม กาํแพงเมือง
โบราณผิงหยาว อนัใหญ่โตและสวยงามสมบูรณ์แบบที�สุดของจีน มีรูปลกัษณ์เป็นเต่า มีป้อมสังเกตการณ์ 
๗๒ ป้อม และช่องส่องมองขา้ศึกทั'ง ๔ ทิศรวม ๓,๐๐๐ ช่อง ท่องชม ถนนชิงหมิง ใจกลางเมืองผิ  งหยาว 
กลางเมืองมีหอสูงกู่ซื�อโหลวอนัสง่างามใชเ้ป็นจุดชมทิวทศัน์ของเมืองโบราณอนังดงาม 

   �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร  เดินทางสู่ อาํเภออวิ@ซื�อ 榆次 (ระยะทางประมาณ ๔๐ กม.)  ชมอุทยาน
บ้านตระกูลฉาง 常家 花园  Chang Manor’s  มีอาณา
บริเวณขนาดใหญ่โตโอฬารถึง ๑๒๐,๐๐๐ ตร.ม. 
ภายในมีอาคารถึง ๕๐ หลงั ๔,๐๐๐ ห้อง และสวน
สวยอีก ๑๓ แห่ง  สร้างขึ'นในช่วงรัชกาลจกัรพรรดิ
เฉียนหลงกบัเจียชิ�งของคหบดีในตระกลูฉาง ชมศาล
บูชาบรรพบุรุษประจาํตระกลู สวนจิ'งหยวนที�มวล
บุปผชาติกาํลงัเบ่งบานรับฤดูชุนเทียน หอสมุด อาคาร
เหอกุย้ถาง และอาคารหยง่เหอถาง ฯลฯ  
ไดเ้วลา เดนิทางไปยงั นครไท่หยวน 太原 Taiyuan เมอืงเอกของมณฑลซานซ ีที�ตั �งอยูต่อนกลาง
ของมณฑล  

 หลงัรับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร เขา้พกัที�โรงแรม Lihua Dajiudian 5* www.lihuagrandhotel.com นครไท่
หยวน 
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วนัที� 9  วนัอาทิตยที์� 02 กนัยายน 2561:  นครไท่หยวน – จิ=นฉือ – อู่ไถซาน – วดัฝอกวง -วดัจินเก๋อ 

หลงัอาหารเชา้ที�โรงแรม เดินทางไปชมความ
งามของ อารามจิ$นฉือ 晋 祠 Jinci เป็น
โบราณสถานอายกุวา่ ๑,๕๐๐ ปีคู่นครไท่
หยวน ชมวหิารเซิ�งหมู่เตี'ยน หรือวหิารบูชา
พระแม่อนัศกัดิv สิทธิv  ถือเป็นหวัใจของจิ'นฉือ
และไท่หยวน ดา้นหนา้มีงานสลกัไมม้งักรพนั
วหิาร ภายในมีรูปปั' นพระแม่และสตรีผูรั้บใชที้�
งดงามยิ�ง สมยัราชวงศซ่์งเหนือที�ยงัคงอนุรักษ์
ไวไ้ด ้ชมตน้ไหวโบราณอายุกวา่ ๓,๐๐๐ ปีที�ยงัมีชีวติ และลานมนุษยโ์ลหะอนังามแปลกตาหาชมไดย้าก  
เดินทางขึ'นเหนือสู่ชายขอบพุทธคีรีอู่ไถซาน 

ระหวา่งทางชม วดัฝอกวง 佛光寺 หนึ�งในวดั
สาํคญัของอู่ไถซานสร้างในสมยัราชวงศเ์ป่ยเวย่ 
ยงัคงเก็บรักษาโบราณวตัถุสมยัราชวงศถ์งัไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ยิ�ง และวา่กนัวา่ ตาํหนักแห่งวดัฝอกวงคือ
ต้นธารพุทธศิลป์ราชวงศ์ถงัที�เผยแผ่ไปถึงเมือง
นาราและเกียวโตของแดนอาทิตย์อุทัย ที�เหลือ
เพียงหนึ�งเดียวในจีน!  

  �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัรับประทานอาหารกลางวนัแลว้ เดินทางขึ'นเขาสู่ พุทธคีรีอู่ไถซาน 五台山 Wutai Shan (ระยะทาง
ประมาณ 50 กม.) หนึ�งในจตุพุทธคีรีอนัศกัดิv สิทธิv  เป็นที�ประทบัของ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ –เหวนิซูผู
ซ่า 文殊菩萨 หนึ�งในสี�พระมหาโพธิสัตว ์ผูท้รงเป็นเลิศทางปัญญา ไดรั้บการรับรองให้เป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโก เมื�อปีค.ศ. ๒๐๐๙สักการะองคพ์ระโพธิสัตวอ์วโลกิตเศวรที�  
วดัจินเก๋อ 金阁寺 วดัต้นธารของพระองค์ ก่อนจะไปประทบั ณ ผูถ่วอซานกลางทะเลจีนตะวนัออก 

  หลงัรับประทานอาหารเยน็เมนูเจที�วดั  เขา้สู่ที�พกัโรงแรม Youyi Binguan 5* บนพุทธคีรีอู่ไถซาน 

                                
ภูมิทศัน์อนัสงบงามของพทุธคีรีอู่ไถซาน   พระมญัชุศรีโพธิสตัวผ์ูท้รงเป็นเลิศทางปัญญา                 ซุม้ประตูวดัหลงฉวน 
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วนัที� 10 วนัจนัทร ์ที� 03 กนัยายน 2561: พทุธคีรีอู่ไถซาน ผซู่าติ�ง – วดัเสี�ยนทง – วดัไป๋ถ่า – ยอดเขาไต้หลวัติ�ง – วดั

หนานซาน – วดัอู่เหยเมี�ยว   
หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม วนันี'สักการะ
ขอพรพระมญัชุศรีมหาโพธิสัตวแ์ละเยี�ยมชมอาราม
ศกัดิv สิทธิv บนพุทธคีรีหวูไ่ถซานเตม็วนั นบัตั'งแต่ ผู
ซ่าติ�ง 菩萨顶 – ยอดเขาพระโพธิสัตว,์ วดัเสี�ยนทง 
显通寺 – วดัพุทธลาํดบั ๒ ของประเทศจีน วดัไป๋ถ่า 
白塔寺– วดัเจดียข์าวศิลปะทิเบต หลงัอาหารกลาง
วนัที�ภตัตาคารภายในวดั นั�งรถกระเชา้ไฟฟ้าขึ'น 
ยอดเขา  ไต้หลวัติ�ง – 黛螺顶 สักการะพระโพธิสัตวม์ญัชุศรีจากยอดภูทั'งหา้ (หรือท่านใดจะสอบศรัทธา
ตน ขึ'นบนัได ๑,๐๘๐ ขั'น ก็เรียนเชิญตามอธัยาศยัครับ) ประดิษฐานพระมญัชุศรีหา้พระองคจ์ากหา้ยอด
พุทธคีรีบนอู่ไถซาน   
�  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านชม วดัอู่เหยเมี�ยว หรือ วา่นฝอเก๋อ สร้างขึ'นในสมยัราชว  งศห์มิง และไดมี้การบูรณะซ่อมแซม
ขึ'นใหม่ในสมยัราชวงศชิ์งบริเวณ โดยรอบๆหอนั'นจะประดิษฐานพระพุ  ทธรูปโบราณนบัหมื�นองค ์
และมีระฆงัทองสัมฤทธิv  หนกักวา่สามตนัครึ� ง ที�สร้างขึ'นในสมยัราชวงศห์มิง อีกทั'งยงัมีเจดียที์�เป็น
สถาปัตยกรรมสไตลทิ์เบต ซึ� งความสูง 4 เมตรโดยแกะสลกัจากหินเขียวแลดูงดงามยิ�ง 
หลงัรับประทานอาหารเยน็ เขา้พกัที�โรงแรม Youyi Binguan 5*  บนอู่ไถซานอีกหนึ�งคืน 

               
 
 
 
 

 
 

วนัที� 11 วนัองัคารที� 04 กนัยายน 2561:  เมืองหนุหยวน - วดัแขวนเสวียนคงซื�อ – เจดียไ์ม้มู่ถ่าอิงเสี=ยน – เมืองต้าถง   
- จิ�วหลงปี$  (กาํแพงเก้ามังกร ) –   เซี�ยฮวาเอี=ยน  

หลงัอาหารเชา้ที�โรงแรม  
ไดเ้วลาเดินทางลงใตเ้ขา้สู่เมืองหุนหยวน 浑 源 
(ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กม.) ชมทศันียภาพอนั
งดงามของ เทอืกเขาเหิงซาน 恒山  Hengshan ๑ 
ในหวูเ่ยว ่五岳 เบญจบรรพตของศาสนาเต๋า ตื�นตา
กบั   วดัแขวนเสวียนคงซื�อ 悬 空 寺 Hanging 
Temple อารามแนบแขวนกลางนภา มหัศจรรย์ 



10 

 

แห่งศรัทธา สมยัราชวงศเ์ป่ยเวย่ (ปีค.ศ.๔๗๑-๕๒๓) 
สูงจากระดบัพื'นที�ดิน ๕๘ เมตร สร้างแนบหนา้โตรก
ผาอนัสูงชนั มีลายอกัขระของเซียนกวหีลี�ไป๋สมยั
ราชวงศถ์งัจารึกไวว้า่ “จว้งกวน” ทิวทศัน์มหศัจรรย ์
และสวเีสียเค่อ-นกัภูมิศาสตร์และบนัทึกการเดินทาง
สมยัราชวงศห์มิงจารึกไวว้า่ “เสวยีนคงเซิ�งจิ�ง” วดั
เสวยีนคง งดงามกวา่ที�ใดในใตห้ลา้ เดินเลียบหนา้ผาขึ'นสักการะสิ�งศกัดิv สิทธิv ทั'งศาสนาพุทธ เต๋า 
และห~ู (ขงจื'อ) ภายในตาํหนกัต่าง ๆ บนวดัแขวนที�ชวนวดัใจใหตื้�นเตน้  

�  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร เดินทางไปยงัอาํเภออิ'ง
เสี' ยน เพื�อชม เจดีย์ไม้มู่ถ่า 应县木塔 Yingxian Wood 
Pagoda หรือ เจดีย์ไม้พระศากยะ สร้างดว้ยไม ้ ในปี
ค.ศ.๑๐๕๖ สมยัราชวงศเ์หลียวปกครองจีนภาคเหนือ 
ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ มีความสูงถึง ๖๗.๓๑ ม. สร้างโดยวธีิการเขา้เดือย หลงัคาใชศิ้ลปะแบบโต๋วก่ง สามารถยนื
ยงคงอยูม่าไดอ้ยา่งมั�นคงเกือบ ๑,๐๐๐ ปี เป็นหนึ�งในสี�สุดยอดเจดียข์องแผน่ดินมงักร  
จากนั'นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองต้าถง แลว้นาํท่านชม 

จิ�วหลงปี�  (กาํแพงเก้ามังกร )  เป็นสิ�งก่อสร้างจากสมยั
ราชวงศห์มิง กาํแพงนี' ก่อดว้ยอิฐเคลือบเงา ในอดีตเป็น
ทางเขา้สู่พระตาํหนกัของราชโอรสองคที์� 13 ของ  
กษตัริยจู์หยวนจาง ปฐมจกัรพรรดิ แห่งราชวงศห์มิง และ
เคยเป็นที�ประทบัของฮ่องเตใ้นสมยัจูหยวนจาง ความยาว 45.5 เมตร สูง 8 เมตร บนผนงัมีสีสันสวยงาม
มาก เหมือนคาํกล่าว คลา้ยอยูบ่นทะเลเมฆฝีมือการวาดและการแกะสลกันบัเป็นงานที�ประณีตซึ�ง
ปัจจุบนัหาชมไดย้ากมากไดเ้วลาสมควรนาํท่านชอ้ป
ปิ' งที�เมืองเก่าตา้ถง  เลือกซื'อสิ'นคา้พื'นเมืองมากมาย  
เดินทางไปชม วดัฮวาเอี$ยน 华严寺 Huayan Temple 
– กรุสมบัติแห่งงานพุทธศิลป์ราชวงศ์เหลยีว ตั'งอยู่
ใจกลางเมืองตา้ถง อดีตเมืองหลวงของราชวงศเ์ป่ย
เวย่ และเมืองหลวงทางตะวนัตกหรือซีจิงของ
ราชวงศเ์หลียว แบ่งเป็นวดัซ่างฮวาเอี'ยน (ฮวาเอี'ยนบน) และวดัเซี�ยฮวาเอี'ยน (ฮวาเอี'ยนล่าง) ทั'งสองวดั
นี' เ  ก็บรักษางานพุทธศิลป์จาํหลกัสมยัราชวงศเ์หลียวทั'งพระเบญจพุทธ พระโพธิสัตว ์ พระธรรมบาล 
ฯลฯ รวมถึงภาพเขียนจิตรกรรมบนฝาผนงัอายปุระมาณกวา่พนัปีอนังดงามไวไ้ดอ้ยา่งดีเยี�ยม 

หลงัรับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร เข้าพกัที�โรงแรม Yungang Jianguo Hotel เมืองตา้ถง 
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 วนัที� 12 วนัพธุที� 05 กนัยายน 2561:  ถํ �าพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั�งสือคู) -  นครไท่หยวน - โรงงานฉิกโฉ่ 

หลงัอาหารเชา้ที�โรงแรม  จากนั'นนาํท่าน
เที�ยวชม ถํ�าพุทธศิลป์ (วัดหยนุกั�งสือคู)  云冈石
窟 ซึ� งภายในถํ'ามีถํ'า 53 ถํ'า ในพื'นที�นี' มีรูป
ประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆ กวา่ 51,000 รูป 
รูปที�ใหญ่ที�สุดสูงถึง 17 เมตร จนถึงเล็กที�สุด
ขนาดเพียง 2 เซนติเมตร นาํท่านชมความ
เจริญรุ่งเรืองในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ต่อมาใน
สมยัราชวงศจิ์hนซีฮ่องเต ้ เหล่าขนุนางและประชาชนที�เลื�อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไดร่้วมใจกนั
สร้าง หยนุกั�งสือคู กรุพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 1 
ใน 3 อนัลือชื�อของจีน  เมาะเกาะคู ณ เมือง 
หลนัโจว , หลงเหมินสือคู หนา้ผาหลงเหมิน ณ 
เมืองลั�วหยาง  ท่านจะไดอ้ศัจรรยใ์จ  กบัภาพที�
เห็นตรงหนา้ภูเขาลูกทั'งลูกที�ถูกเจาะเป็นถํ'าขนาด
ต่างๆ ทั'งเล็กใหญ่ ภายในแกะสลกัเป็น
พระพุทธรูปปางต่างๆ นอกจากนั'นบางถํ'ายงัมี 
ภาพวาดพุทธศิลป์ รูปปั' น คมัภีร์ หนงัสือโบราณลํ'าค่า กระพระพุทธรูปใน หยนุกั�งสือคู หากใครไดมี้
ส่วนในการก่อสร้างจะไดบุ้ญมากมายมหาศาลเหนือกวา่การทาํบุญอนัใดๆทั'งสิ'น นายช่างบางคนใชเ้วลา
ทั'งชีวติสร้างสรรคง์านพุทธศิลป์นี'  โดยกินนอนอยูภ่ายในถํ'านั'นเองตอ้งบากบั�นกบัความยากลาํบาก 
อุปสรรคนานาประการ เพื�อใหไ้ดผ้ลงานที�น่าภาคภูมิใจ ซึ� งเกิดจากความศรัทธาอยา่งแรงกลา้    

�  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางขึ'นเหนือตามเส้นทางด่วนไปยงั นครไท่หยวน 
太 原  Taiyuan เมืองเอกของมณฑลซานซี ที�ตั'งอยู่
ตอนกลางของมณฑล  
จากนั'น ชม โรงงานฉิกโฉ่ (เหลาเฉินชู่ 老陈醋苑) อนั
ขึ'นชื�อและน่าสนใจของนครไท่หยวน ฉิกโฉ่หรือซอส
เปรี' ยวของไท่หยวนมีชื�อเสียงอนัดบัหนึ�งของประเทศ
จีน เคียงคู่กบัพุทราแหง้ของซานซี  
หลงัรับประทานอาหารเยน็ เมนูบะหมี�มีดบินอนัขึ'นชื�อ
ของไท่หยวน ทานคู่กบัฉิกโฉ่ แลว้เขา้พกัที�โรงแรม 
Lihua Dajiudian 5* www.lihuagrandhotel.com นคร
ไท่หยวน 
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วนัที� 13 วนัพฤหสัที� 06 กนัยายน 2561 : พพิธิภัณฑ์ซานซี -  ไท่หยวน  – เซี�ยงไฮ้ – กรงุเทพมหานคร  

หลงัอาหารเชา้ที�โรงแรม นาํท่านไปชม
พพิธิภัณฑ์ซานซี ตั'งอยูริ่มแม่นํ'าเฟินเหอใน
ตวัเมืองไท่หยวน ลงทุนสร้างดว้ยเงิน 400 
ลา้นหยวน เป็นพิพิธ  ภณัฑข์นาดใหญ่ที�มี
ความทนัสมยัแห่งหนึ�งของจีน รวมรวมวตัถุ
โบราณหายากในสมยัราชวงศซ์าง ราชวงศ์
เหนือ ราชวงศจิ์'น ราชวงศห์ยวน จนถึงหมิง
และชิง มีพื'นที�ใชส้อย 51,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารกลางและอาคาร 4 มุม ซึ� งประกอบดว้ย 
อาคารสาํนกังาน อาคารหอประชุม ศูนยแ์สดงนิทรรศการและศูนยศิ์ลปะ  

  จากนั'น นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน      

18.20 น.       นาํท่านเหินฟ้าสู่ เซี�ยงไฮ้ เที�ยวบินที� MU 5213 
20.25 น.       ถึงสนามบิน สนามบินเซี�ยงไฮ้ จากนั'นสู่อาคารระหวา่งประเทศกลบักรุงเทพฯ 

22.30    �บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� MU9841 
01.55+1    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

���������������� 
 
                         
   
                              แผนที�ท่องเที�ยวตามรายการ “เจาะลึกซานซี อ ู่อารยธรรมแม่นํ�าเหลือง”  
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อัตราค่าบริการ        

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ$นไป    

ผู้ใหญ่ (พกั 2 ท่าน/ห้อง) พกัเดี�ยวเพิ�ม 

 วนัที�  25 ส.ค.-06 ก.ย. 2561                 69,900 บาท  13,500 บาท  

                              
อตัรานี$รวม �  ค่าตัhวเครื�องบินไปกลบั (ตัhวกรุ๊ป)   � ค่านํ' าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

�  ค่าที�พกัโรงแรม (2ท่าน/หอ้ง)   �  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
  �  ค่าวซ่ีาท่องเที�ยว (กร๊ป)    � บตัรเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ  

�  อาหารครบทุกมื'อตามรายการ      
� ค่าประกนัอุบติัเหตุทุกที�นั�งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
อตัรานี$ไม่รวม �   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นตน้. 

�  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิ�น                                        
�   ค่านํ' าหนกัเกิน 20  ก.ก.  
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว ( ถา้มี ) 

 
 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็        
3.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ'ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปกติ  
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                        
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธิv ที�จะเปลี�ยนแปลงหรือสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม เมื�อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวน

สิทธิv ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีการขึ'นลงของเงินตราตา่งประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบาง
มื'อ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุ
ใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
เงื�อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศ ซึ�งไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายตา่งๆ  ที�
อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ'น ทั'งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

  อตัราค่าวซ่ีาด่วน เมื�อส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

•     ยื�นวซ่ีาด่วน 2-3 วนั จ่ายเพิ�มท่านละ 1,100 บาท 
 


