Ngày 1: Hoa Kỳ ✈Thái Nguyên, Trung Quốc
Khi đến Thái Nguyên. Hướng dẫn viên địa phương sẽ gặp bạn tại sân bay và chuyển
đến khách sạn. (có 2 lần chuyển du khá ch đến khách sạn sẽ được sắp xếp và điều
chỉnh cho tất cả các chuyến bay đến từ (0800am-1100pm). Các bữa ăn không bao
gồm trong ngày hôm nay.
Khách sạn: Pullman Taiyuan hoặc tương tự

Ngày 2:Thái Nguyên – Đại Đồng ,Sơn Tây (bữa sáng,trưa,tối)
Sau khi ăn sáng, hướng dã n viên đưa du khá ch đến Đại Đồng để thăm Hang động
Yungang. Hang động Yungang đã tồn tại hơn 1500 năm. Đây là một trong những
hang động lớn nhất và còn được gọi là kho báu nghệ thuật mọ t trong bốn hang động
của Trung Quốc. Sau đó, đến Jiulong Ping, Bức tường Cửu Long , là một loại tường
màn hình gạch tráng men khá c chín con rồng khác nhau của Trung Quốc bức tường

như vậy thường được tìm thấy trong các cung điện ở Trung Quốc. Nó dài 45,5 mét
(150 feet), cao 8 mét (26 feet), dày 2,02 (6,6 feet) và bao gồm 426 gạch tráng men.
Khách sạn: Datong Jindi Howard Johnson Hotel hoặc tương tự

Ngày 3: Đại Đồng – Ngũ Đài Sơn (bữa sáng,trưa,tối)

Vào buổi sáng, xe khách đến Đền treo(Henging Temple), nằm dưới chân nú i Hà nh
Sơn. Ngôi đè n được xây dựng trên vá ch đá là 1 trong những điẻ m du lịch cũ ng là
khu di tích ở Đạ i Đò ng tò n tạ i hơn 1400 năm. Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ ghé thăm
núi Wutai“Ngũ Đài Sơn” . Truyền thuyết nói rằng một manjusri (một vị bồ tát tượng
trưng cho trí tuệ) đã viếng thăm Ngũ Đạ i Sơn và quyết định ở lại. Ngoài các khía cạnh
tôn giáo, vẻ đẹp của những rặng núi , hình thù củ a cá c tảng nú i đá kỳ lạ, những khu
rừng xanh cao chót vót cũng mang lại cho khu du lịch nỏ i tié ng đầy trạ ng thá i màu
sắc,Thu hú t rá t nhiè u phạ t tử và du khá ch. Tié p đó, ghé thăm đền Xiantong, một
trong những ngôi đền cổ nhất và có lịch sử lâu đời nhất.

Khách sạn:Wutai Mountain Friendship Hotel hoặc tương tự

Ngày 4: Ngũ Đại Sơn- Bình Dao

(bữa sáng,trưa,tối)

Sau bữa sáng, xe khách đến Pingyao để tham quan Thành cổ Pingyao. Với hơn 2700
năm lịch sử, nó cũng là một mô hình xuất sắc của quốc tịch Hán trong triều đại nhà
Minh và nhà Thanh. Do sự bảo tồn kiến trúc được xây dựng từ thời nhà Minh và nhà
Thanh, thành phố đã được UNESCO liệt kê là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1997.
Các đường phố Ming và Qing cổ là nơi tốt nhất để khám phá văn hóa Trung Quốc cổ
đại.
Khách sạn: The Kylin Grand Hotel Pingyao Shanxi hoặc tương tự

Ngày 5: Bình Dao – Linh Thạch – TaiYuan (bữa sáng,trưa)

Sau bữa sáng, hướng dã n viên dã n du khá ch đến thăm khu nhà cổ như mê cung củ a
đạ i gia đình Qiaojiabao. Là nơi ở củ a mọ t thương gia già u có dưới thời trị vì củ a Vua
Cà n Long trong triè u đạ i nhà Thanh,tỏ ng diẹ n tích 9000 mé t vuông ,có 313 phò ng ,
4000 mé t vuông diẹ n tích 6 sân lớn và 19 sân nhỏ . Kié n trú c hoà n hả o và đọ c
đá o,thié t ké tinh té tuyẹ t vời củ a người Trung Hoa thời xưa,là viên ngọ c sá ng trong
lịch sử kié n trú c lý tưởng.Ngà y nay đã trở thà nh bả o tà ng văn hó a dân gian du
khá ch có cơ họ i xem và tham gia cá c hoạ t đọ ng dân gian truyè n thó ng củ a nè n văn
hó a cỏ xưa.
Khách sạn: Pullman Taiyuan hoặc tương tự

Ngày 6: TaiYuan – Hoa Kỳ(bữa sáng)
Sau bữa sáng di chuyển đến sân bay cho chuyến bay trở về nhà kết thúc chuyến đi đầy
tốt đẹp.

Đoàn du lịch 6 ngày Sơn Tây, Thái Nguyên,
Ngũ Đài Sơn, Bình Dao Trung Quốc .

