
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชม เทศกาลดอกโบตัน๋ 1 ปีมีจัดงานเทศกาลดอกโบตั๋นแค่คร้ังเดียว ในช่วงเดือนเมษายนเท่าน้ัน 

 ชม สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่วิจิตรตระการตาที่สดุคือ วดัถ ้ าหลงเหมิน แห่งพุทธ

ศาสนา 

 ชม ศาลเจา้กวนอู ที่ฝังศรีษะของกวนอู  ตามเรื่องของสามกก๊ 

 ชม สุสานจักรพรรดิจ๋ินซี (ปิงหม่าหย่ง)  

 ชม เจดียต์า้เอ้ียนถา่ (เจดีย์ห่านฟ้า) 

 สายการบินไทยแอร์เอเชีย  ( FD )  ไม่ลงรา้นรฐับาล 



 

 

วันแรก               (1) กรุงเทพฯ –  ซีอาน    

14.00 พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  TERMINAL 1 ชั้น 2 แถว สาย
การบินไทยแอร์เอเชีย  ( FD ) โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน  

             (บนเครือ่งม ีอาหารเสรฟิ ท ัง้ไปและกลบั + ระบุทีน่ ัง่ให ้+ พรอ้มน า้หนกั ทา่นละ20 กก ) 
16.35 โดยเที่ยวบินที่  FD588 น าท่านเหินฟ้าสู่  เมืองซีอาน 
21.35 ถึงท่าอากาศยานเมือง เมืองซีอาน    เมืองน้ีตั้งอยูก่ลางลุ่มแม่น ้ าฮวงเหอ และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่

ที่สุดทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีช่ือเดิมวา่ “ฉางอาน”  เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่าน
ซี ในประเทศจีน และเป็นหน่ึงในเมืองส าคญัในประวตัิศาสตร์จีน ในอดีตซีอานไดเ้ป็นเมืองหลวงของ  
13 ราชวงศ ์ รวมทั้ง โจว  ชิน ฮัน่ และ ถงั ซีอานยงัเป็นเมืองปลายทางของเสน้ทางสายไหม ซีอานมี
ประวตัิอนัยาวนานมากกวา่ 3,100 ปี โดยช่ือเดิมวา่ ฉางอาน ซ่ึงมีความหมายวา่ "ความสงบสุขชัว่นิ
รันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่เจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 
ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนระยะทาง 400 กิโลเมตร หลงัผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง
เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
      พกั  西安皇城豪门酒店 Grand Noble Hotel Xi'an  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 พกั  天阅酒店 Skytel Hotel Xian  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่สอง       (2) ซีอาน – ลั่วหยาง (รถไฟด่วน) –เทศกาลดอกโบต๋ัน - เติงเฟิง – อารามเส้าหลิน – ป่าเจดีย์  
                       – การแสดงโชว์กังฟู   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สถานน้ีรถไฟ 
...........  น าท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง โดยรถไฟด่วน ขบวนที่......... 
...........  ถึง เมืองลั่วหยาง  เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน ลัว่

หยางเป็นอดีตราชธานีที่ยิง่ใหญ่นบัเป็นที่สองรองจาก
ซีอาน เมืองน้ีรุ่งโรจน์ที่สุดในสมยัราชวงศซ่์ง และ
ราชวงศถ์งั   จากนั้นน าท่านเที่ยวชม เทศกาลดอก
โบต๋ัน (ใน 1 ปีมีจดังานเทศกาลดอกโบตัน๋แค่คร้ัง
เดียว ในช่วงน้ีเท่านั้น) สมัผสักบับรรยากาศงาน
เทศกาลดอกโบตัน๋ที่สวยสดงดงาม หลากหลายสี ซ่ึง
เป็นสีที่ยากจะพบเห็น ตระการตากบัดอกโบตัน๋ที่สวยงาม ดอกโบตัน๋หรือ หมู่ตาน เป็นดอกไมท้ี่มี
ความหมายพเิศษส าหรับชาวจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โบตัน๋ เป็นหน่ึงในดอกไมอี้กชนิดหน่ึงที่เป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศจีนดอกโบตัน๋ เป็นดอกไมท้ี่มีความหมายดีๆ เป็นมงคล และดอกโบตัน๋ที่พเิศษ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://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%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%99&action=edit
http://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%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://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%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://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%96%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

แตกต่างจากดอกไมช้นิดอ่ืน ๆ 
คือ ที่กา้นจะมีใบ 3 ใบ และใน
ใบใหญ่แต่ละใบจะแตก 
ออกเป็นใบเล็กอีก 3 ใบ รวม
ทั้งหมด 9 ใบ จึงมีค  าเปรียบ
เปรยวา่เป็นดอกไมม้งักร 9 หวั 
กล่าวคือเป็นดอกไมท้ี่เป็น
ตวัแทนของความมัง่มีศรีสุข มีลาภยศยิง่ใ  หญ่สูงส่ง ควรค่าแก่การยกยอ่งนบัถือ และอีกความหมาย
หน่ึงคือ ตวัแทนของความยติุธรรม จิตรกรจีนมกัจะวาดภาพดอกโบตัน๋สีสนัสดใส และคนจีนก็นิยม
น าไปประดบับา้นโดยเฉพาะที่หอ้งรับแขก เพราะเช่ือกนัวา่จะน าพามาซ่ึงความมัง่คัง่ โชคลาภและความ
ร ่ารวย ในประเทศจีนดอกโบตัน๋จะออกดอกและบานในช่วงเดือนเมษายน ดอกโบตัน๋ดอกหน่ึงจะมีอายุ
การผลิบานอยูร่าว 7-10 วนั โบตัน๋มีอยูม่ากมายหลากหลายสายพนัธุ ์ แบบกลีบดอกชั้นเดียว แบบกลีบ
ดอกหลายชั้น และแบบกลีบซอ้นมากเป็นพเิศษก็มี ส่วนสีสรรก็มีมากมายหลายหลากสี มีทั้งสีแดง สี
ชมพเูขม้ ชมพอู่อน สีม่วง สีขาว สีเขียว สีด า และสีผสมสองสีสามสีในดอกเดียวกนั ดอกโบตัน๋ เป็น
ดอกไมท้ี่มีกล่ินหอมอ่อนๆ ชวนดม สีขาวกล่ินจะหอม อ่อนหวานสดช่ืน สีแดงจะหอมแรง ส่วนสีม่วง
จะมีกล่ินหอมหวนยัว่ยวนใจ ดอกโบตัน๋บางสายพนัธุมี์ขนาดดอกใหญ่มาก บางพนัธุเ์ม่ือโตสมบูรณ์
สามารถวดัเสน้ผา่ศูนยก์ลางดอกไดถึ้ง 1 ฟุตเลยทีเดียว ในประเทศจีนเมืองที่ถือวา่เป็นจุดชมดอกโบตัน๋
ก็คือ เมืองลัว่หยาง มณฑลเหอหนาน  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง ซ่ึงเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึ้น

ช่ือในดา้นศิลปะมวยจีน ( วทิยายทุธชาวจีน )    น าท่าน
เดินทางสู่     ชม อารามเส้าหลนิ   สถานที่ประดิษฐาน
ประติมากรรมรูปพระพทุธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
รวม 1,000 องคซ่ึ์งเป็นอารามแห่งแรกแห่งการเผยแพร่
บุกเบิกพทุธศาสนาของผูอ้อกบวชบ าเพญ็จาก ประเทศ
อินเดีย “ พระโพธิธรรมต๊ักม้อ ” สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ 495 
ชมส่ิงก่อสร้างอนัเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ยงัคง
เหลืออยูใ่นปัจจุบนั เช่น ศาลาตัก๊มอ้ ต  าหนกัไป่อ่ี  ต  าหนกั
พนัพระพทุธ  เป็นตน้  น าท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่
มีหมู่เจดียก์วา่ 200 องค ์ ซ่ึงเป็นสถานที่บรรจุอฐิัของอดีต
เจา้อาวาสของวดัเสา้หลิน จากนั้นน าท่านชม การแสดง
กังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจดัแสดงใหน้กัท่องเที่ยวไดช้ม ที่โรงเรียน ฝึกกงัฟู 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกั禅武大酒店 Chanwu Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  



 

วันที่สาม      (3) เติงเฟิง – ลั่วหยาง  – ถ า้หินหลงเหมิน  – ศาลเจ้ากวนอู – ซีอาน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลัว่หยาง เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน 
(ใชเ้วลาประมาณ 1 ช.ม.) ลัว่หยางเป็นอดีต ราชธานีที่ยิง่ใหญ่
นบัเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองน้ีรุ่งโรจน์ที่สุดในสมยัราชวงศ์
ซ่ง และราชวงศถ์งั  แลว้น าท่านชมสถานที่ทางประวตัิศาสตร์
และวฒันธรรมที่วจิิตรตระการตาที่สุดคือ วัดถ า้หลงเหมิน   แห่ง
พทุธศาสนา ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองไปทางใตป้ระมาณ 8 ไมล ์(13 กิโลเมตร) บนทั้งสองฝ่ังของแม่น ้ า
ยี ่  วดัถ ้าน้ีถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5-7 ที่น่ีมีคูหาต่างๆกวา่ 1,3 00 คูหา     ซ่ึงมีคูหายอ่ยลงไปอีก 
700 แห่ง  และเป็นที่ตั้งของเจดียก์วา่ 40 องค ์ งานเขียนโบราณ 2,780 ช้ินงานประติมากรรมและ
จิตรกรรมกวา่ 100,000 ช้ิน ผลงานประติมากรรมอนัประณีตและเลอค่าถูกลอบโจรกรรมไปในช่วง
เปล่ียนศตวรรษที่แลว้ และศตวรรษน้ี ผลงานซ่ึงถูกโจรกรรมเหล่าน้ีปัจจุบนัถูกเก็บรักษาอยูใ่น
พพิธิภณัฑส่์วนตวัหลายแห่งในประเทศตะวนัตก เป็นที่เก็บรักษาศิลปะทางพทุธศาสนาที่ล  ้าค่าและโดด
เด่นไปจากที่อ่ืน  ในคูหาของถ า้พระพุทธรูปหมืน่องค์ ท่านสามารถศึกษารูปแบบโบราณวตัถุชนิดต่างๆ 
ตั้งแต่สมยัราชวงศ ์ เว่ยเหนือไปจนถึงสมยัราชวงศถ์งั  พระพทุธรูปที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงกวา่ 55 ฟุต (17 
เมตร) ส่วนองคท์ี่เล็กที่สุดมีความสูงเพยีงไม่ถึงหน่ึงน้ิว (2 เซนติเมตร) ก่อสร้างต่างๆ ทางฝ่ังแม่น ้ า
ตะวนัตกยงัคงอยูใ่นสภาพที่ดีมาก   

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ศาลเจ้ากวนอู หรือกวนหลิน หรือป่ากวนอู ตั้งอยูท่างใตข้องเมืองลัว่หยางออกไป 7 
กิโลเมตร  เป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู  ตามเร่ืองของสาม
ก๊ก กวนอูแม่ทพัผูย้ิง่ใหญ่ในสมยัสามก๊ก และเป็นผูท้ี่
ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเทพเจา้องค ์ หน่ึงของชาวจีน 
กวนอูแพส้งครามจึงถูกจบัตดัหวั  เพือ่ยใุห้โจโฉและเล่า
ป่ีเกียจแคน้กนั ซุนกวนไดน้ าศีรษะของกวนอูส่งไป
ใหโ้จโฉ  โจโฉซ่ึงช่ืนชอบในตวักวนอู ไดน้ าศีรษะของ
กวนอูไปฝังอยา่งสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลูกตน้สน
มากมายจนเป็นป่าสน จึงมีช่ือวา่กวนหลินน าท่านชม
หลกัจารึกอตัชีวประวตัิของกวนอูและเหตุการณ์ส าคญัๆในสมยันั้น  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ 



 

...........  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยรถไฟด่วน ขบวนที่ ......... 

...........  ถึง เมืองซีอาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

      พกั  西安皇城豪门酒店 Grand Noble Hotel Xi'an  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 พกั  天阅酒店 Skytel Hotel Xian  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี           (4) สุสานจักรพรรดิจ๋ินซี (ปิงหม่าหย่ง) – เจดีย์เส่ียวเยี่ยนถ่า – พิพิธภัณฑ์ซีอาน   
                          – การแสดง ! นาฏศิลป์สมัยราชวงศ์ถัง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ต  าบลหลินถ่ง สุสานจักรพรรดิจ๋ินซี 
(ปิงหม่าหย่ง) การขดุคน้พบทางประวติัศาสตร์ที่ยิง่ใหญ่
ที่สุดของจีน และยิง่ใหญ่ที่สุดส่ิงหน่ึงของโลกในศตวรรษ
ที่ 20 และตราบจนทุกวนัน้ี ทางการรัฐบาลจีนถือวา่ สุสาน
ฉินส่ือหวง ที่ยงัรอการขดุคน้นั้น เป็นส่ิงมหศัจรรยข์อง
โลกในยคุโบราณช้ินที่ 8 กองทพัทหารดินเผาภายในสุสานและรถมา้สมยัราชวงศฉิ์น จ านวนมาก มี
ขนาดใหญ่โตมโหฬารซุกซ่อนอยูภ่ายใตพ้ื้นดิน ตามบนัทึกในประวตัิศาสตร์ จีนถูกขดุพบโดยบงัเอิญ
จากชาวนาตระกูลหยางจ านวน 7 คน ในหมู่บา้นซีหยาง เมืองหลินถง ในตน้ของฤดูใบไมผ้ลิในปี พ.ศ. 
2517 ที่ขดุดินเพือ่หาบ่อน ้ าไวใ้ชส้ าหรับเพาะปลูกในฤดูหนาวที่จะมาถึงภายในหมู่บา้น ในวนัที่ 5 ของ
การขดุดินเพือ่หาบ่อน ้ า เม่ือขดุลึกลงไปประมาณ 4 เมตร ก็พบกบัวตัถุที่ท  าดว้ยดินเผาที่มีลกัษณะรูปร่าง
คลา้ยกบัเหยอืกส าหรับใส่น ้ า จึงค่อย ๆ ขดุดินอยา่งระมดัระวงั และเม่ือยิง่ขดุลึกลงไปก็พบกองทพั
ทหารดินเผาในชุดเกราะ คนัธนูและลูกธนูทองเหลืองจ านวนหน่ึง หลงัการขดุพบโดยบงัเอิญ ชาวนา
ตระกูลหยางไดจุ้ดธูปกราบไวเ้พือ่ขอขมาเน่ืองจากเขา้ใจวา่เป็นวดัหรือโบราณวตัถุ หลงัจากนั้นอีก 2 
เดือน เจา้หนา้ที่ของทางการที่รับผดิชอบในการขดุหาแหล่งน ้ าของจีน ไดเ้ขา้มาตรวจสอบความคืบหนา้
ของการขดุหาแหล่งน ้ าของชาวบา้น กไ็ดพ้บกบัส่ิงที่ชาวนา
ตระกูลหยางคน้พบ และสงัเกตเห็นถึงลกัษณะของอิฐและรูป
ป้ันดินเผาที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัที่สุสานของฉินส่ือหวง จึง
ไดร้ายงานไปยงัทางการของมณฑลฉ่านซี หลงัจากนั้นทาง
รัฐบาลจีนไดเ้ร่ิมท าการขดุคน้หาอยา่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2519 เป็นตน้มา ผลของการขดุคน้พบรูปป้ันกองทพั
ทหารและรถมา้ดินเผามากกวา่ 8,000 ตวั และรถมา้ไม้
มากกวา่ 100 คนั ในจ านวนหลุมภายในสุสานที่ขดุพบมีอาณา
เขตพื้นที่รวมกนัถึงกวา่ 20,000 ตร.ม.  ต่อมา เจา้คงัหมิน 
เจา้หนา้ที่ฝ่ายวฒันธรรมประจ าอ าเภอหลินถง ไดไ้ป
ตรวจสอบยงับริเวณพื้นที่ที่ชาวนาตระกูลหยางคน้พบ เพือ่ท  า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3


 

การกวา้นซ้ือซากโบราณวตัถุอนัทรงคุณค่าที่ถูกขดุพบ และไดน้ าออกไปจ าหน่ายก่อนหนา้น้ีได ้3 คนัรถ 
เพือ่น ากลบัไปยงัหอ้งวจิยัเพือ่ท  าการศึกษา และต่อมาในตน้เดือนพฤษภาคม เจา้คงัหมินไดจ้  ากดัพืน้ที่ใน
บริเวณอาณาเขตที่ขดุพบจ านวน 120 ตร.ม. เพือ่ท  าการขดุหาซากของกองทพัดินเผาเพิม่เติม รัฐบาลจีน
ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการขดุหาเพิม่เติมของกองทพัทหารดินเผาซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบัที่ล่ินอนัเหวิน่ 
นกัข่าวหนงัสือพมิพซิ์นหวัไดเ้ดินทางกลบัไปเยีย่ม
ญาติที่อ  าเภอหลินถงและพบกบัส่ิงที่ชาวนาและ
เจา้หนา้ที่ขดุพบ เม่ือกลบัสู่ปักก่ิง ไดน้ าเร่ืองกองทพั
ทหารดินเผาตีพมิพล์งในคอลมัน์ "ชุมนุมเหตุการณ์" 
ในหนงัสือพมิพเ์หรินหมินยือ่เป้า  ตน้เดือนกรกฎาคม 
รองนายกรัฐมนตรีหล่ีเซียนเน่ียน ไดมี้ค  าสัง่ใหก้อง
โบราณคดีและกรรมการมณฑลฉ่านซีของจีน ร่วมกนั
หามาตรการในการอนุรักษโ์บราณวตัถุทางประวติัศาสตร์ของจีนน้ี และในวนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 
2517 หยวนจงอ้ี เจา้คงัหมิน ไดน้ าทีมนกัโบราณคดี เดินทางเขา้ไปยงัหมู่บา้นซีหยางอีกคร้ัง เพือ่ท  าการ
ตรวจสอบและขดุคน้เพิม่เติมจนถึงปัจจุบนั วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 กองทพัทหารดินเผาภายใตม้หา
สุสานฉินส่ือหวงไดเ้ปิดให้สาธารณชนเขา้ชมอยา่งเป็นทางการ และในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2530 องคก์ารยเูนสโกไดล้งมติใหสุ้สานฉินส่ือหวง เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 

12.00    รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
น าท่านชมเจดีย์เส่ียวเยี่ยนถ่า ในปี ค.ศ. 1961 รัฐบาลจีน
ตั้งเป็นโบราณสถานรุ่นแรกที่จะตอ้งอนุรักษเ์ม่ือคราว
ที่มาซีอาน 9 ปีก่อนขา้พเจา้ไดข้ึ้นไปชั้นบนสุดของเจดีย์
ห่านฟ้าใหญ่มาแลว้ คราวน้ีก็อยากพชิิตเจดียห่์านฟ้าเล็ก
บา้ง ไก๊ดเ์ขาบอกวา่ขึ้นได ้แต่แรกทางก็กวา้งดีอยู ่แต่ขึ้น
ไปสูง ๆ แลว้ทางแคบลงบนยอด (ชั้น 15) มองเห็นววิได้
ดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจดียห่์านฟ้าใหญ่ วดัที่น่ีสร้างขึ้น
ในค.ศ. 684 เพือ่เป็นที่ท  าพธีิ 100 วนั พระบรมศพพระจกัรพรรดิถงัเกาจง ช่ือวา่วดัเซ่ียนฟู่ หมายถึงวดั
ส าหรับท าพธีิบูชาเพือ่ใหค้วามสุข ตอนนั้นพระจกัรพรรดิถงัจงจงยงัครองราชยอ์ยูค่รองไดไ้ม่นาน
จกัรพรรดิอู่เจ๋อเทียนพระมารดาก็ขึ้นครองแทน และใหว้ดัน้ีเป็นวดัหลวงส าหรับเจดียห่์านฟ้าเล็กเป็น
ของหลวงจีนอ้ีจิงซ่ึงไปจารึกแสวงบุญและไปสืบหาพระคมัภีร์ที่อินเดีย ในตอนนั้นพระถงัซ าจัง๋กลบั
มาแลว้   จากนั้นน าชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน หน่ึงใน
พพิธิภณัฑช์ั้นน าของประเทศจีน ที่มีโบราณวตัถุล ้าค่า
จดัแสดงมากมาย ภายในพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงวตัถุโบราณ
ไล่ตามยคุสมยัต่างๆ มีค  าอธิบายเป็นภาษาองักฤษ เร่ิม
ตั้งแต่ยคุหินเก่า-หินใหม่ราชวงศจ์าง-ราชวงศโ์จว  
เร่ือยไปจนถึงราชวงศห์มิงและชิง    พพิธิภณัฑ์
ประวติัศาสตร์มณฑลส่านซี ตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบัเจดียห่์านป่า

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://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
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


 

ใหญ่ แห่งวดัตา้ฉือเอิน  เป็นกลุ่มอาคารที่มีการก่อสร้างเลียนแบบ 
สถาปัตยกรรมในสมยัราชวงศถ์งั ภายในมีการจดัแสดงมรดกทาง
วฒันธรรมและอารยธรรมที่โด่งดงั เป็นที่รู้จกัทั้งในและต่างประเทศ
มากมาย จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "ไขมุ่กเรืองรองแห่งเมืองเก่า 
ขมุทรัพยแ์ห่ง  ชนชาติจีน" ถือเป็นส่ิงก่อสร้างอนัเป็นสญัลกัษณ์อยา่ง
หน่ึงของเมืองซีอานโครงการพพิธิภณัฑป์ระวติัศาสตร์ส่านซีก่อสร้าง
บนเน้ือที่ 65,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด 55,600 
ตารางเมตร อาคารจดัแสดงแบ่งเป็น 3 ชั้น และ 1 หอ้งแสดงภาพชั้น
ใตดิ้นที่อยูแ่ยกออกไป วางผงัการก่อสร้างในรูปแบบวงัตามแบบ
โบราณ การตกแต่งเนน้โทนสีธรรมชาติเช่น ด า ขาว น ้ าตาล และสีชา 
เป็นหลกั จดัแสดงโบราณวตัถุอนัล ้าค่า 370,000 ช้ิน ไดรั้บการขนาน
นามเป็น "ส่ิงก่อสร้างสมยัใหม่ในกล่ินอายราชวงศถ์งั" เร่ิมเตรียมการ
ก่อสร้างตั้งแต่ปี 1983 แลว้เสร็จเม่ือวนัที่ 20 มิถุนายน 1991 ภายหลงั
การเปิดใชบ้ริการ พพิธิภณัฑป์ระวติัศาสตร์ส่านซีไดด้ าเนินความ
ร่วมมือแลกเปล่ียนความสมัพนัธก์บัองคก์รต่าง ๆ เช่น พพิธิภณัฑ ์ ศูนยแ์สดงงานศิลปะ และหน่วยงาน
วจิยัต่าง ๆ ที่มีช่ือเสียงจากทัว่โลก เป็นเสมือนหนา้ต่างบานมหึมาที่เผยแพร่วฒันธรรม อารยธรรม และ
จิตวญิญาณความเป็นส่านซีสู่สายตาอารยประเทศ พพิธิภณัฑป์ระวติัศาสตร์ไดรั้บรางวลั "หลู่ปาน"หน่ึง
ในรางวลัดา้นการบริหารและคุณภาพของโครงการวศิวกรรมในปี 1994 

  ค  ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านชม การแสดง ! นาฏศิลป์สมัยราชวงศ์ถัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุด
ต่างๆในสมยัราชวงศถ์งั ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอยางสุดๆ 

 
 
 
 
 
 

 พกั  西安皇城豪门酒店 Grand Noble Hotel Xi'an  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 พกั  天阅酒店 Skytel Hotel Xian  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า            (5)    เจดีย์ต้าเอีย้นถ่า – ก าแพงเมอืงโบราณ –  จัตุรัสหอระฆัง – ถนนมุสลิม   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม เจดีย์ต้าเอีย้นถ่า (เจดียห่์านฟ้า) เจดียต์า้เอ้ียนถ่า ตั้งอยูท่างทิศใต้
ของก าแพงเมืองซีอานโดยอยูบ่น  ถนนเอ้ียนถ่าลู่ เจดียห่์านป่าใหญ่ สร้าง
เสร็จในปี ค.ศ. 652 ในรัชสมยัจกัรพรรดิถงัเกาจง (หล่ีจ้ือ) ฮ่องเตอ้งคท์ี่สาม 
แห่งราชวงศถ์งัโดยก่อนหนา้น้ีในปี ค.ศ. 648 ในรัชสมยัจกัรพรรดิถงัไทจ้ง 



 

(TANG TAI ZHONG) พระราชโอรส เจา้ชายหล่ีจ้ือ (จกัรพรรดิถงัเกาจงในเวลาต่อมา ทรงครองราชย์
ต่อจากพระราชบิดาในปี ค.ศ. 650) ไดส้ร้างวดัตา้สือเอินซ่ือ (TA SI EN SI) (วดักตญัํุตาราม) น้ีขึ้น
ก่อน เพือ่เป็นการทดแทนพระคุณของพระราชมารดา คือเหวนิเต๋อหวงโฮ่ว จากนั้นเม่ือทรงขึ้น
ครองราชยแ์ลว้จึงไดส้ร้างเจดียน้ี์ขึ้น 
ตามค าขอของพระถงัซ าจัง๋ ในบริเวณวดัดงักล่าว  องคเ์จดียมี์รูปแบบเรียบง่าย ในศิลปะจีนผสมอินเดีย 
เดิมนั้นสร้างเพยีง 5 ช้ิน แต่เมืองซีอานไดป้ระสบภยัแผน่ดินไหวมาหลายคร้ัง จึงไดมี้การบูรณะเร่ือยมา
และมีการบูรณะใหญ่ในสมยัราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์ง ปัจจุบนัองคเ์จดียมี์ 7 ชั้น สูง 64.1 เมตร ฐาน
ขององคเ์จดียว์ดัจากตะวนัออกไปตะวนัตกยาว 45.9 เมตร จากเหนือไปใตย้าว 48.8 เมตร ตามประวตัิ 
เจดียห่์านป่าใหญ่ ศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในแผน่ดินจีน หลงัจากที่
พระถงัซ าจัง๋เดินทางไปยงัชมพทูวปีเพือ่อญัเชิญพระไตรปิฎกกลบัมา ท่านก็ไดพ้  านกัที่วดัตา้เฉียนและ
เป็นเจา้อาวาสของวดัน้ี จากนั้นไดมี้การสร้างเจดีย ์ 5 ชั้นเพือ่ใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่ท่านได้
น ามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกวา่พนัเล่ม ภายหลงัไดถู้กท าลายลงในสมยัพระนางบู
เช็กเทียน พระนางจึงมีพระบญัชาใหส้ร้างขึ้นใหม่เป็น 10 ชั้น ก่อนจะพงัทลายจากแผน่ดินไหวเหลือ
เพยีง 7 ชั้นดงัที่เห็นในปัจจุบนั       

 
 
 
 
 
 
 
  แลว้น าชม ก าแพงเมืองโบราณ     ที่สร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง

มีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปีและไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี มี 
ลกัษณะเป็นก าแพงส่ีเหล่ียมผนืผา้ จากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 
กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความ
ยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขา้ออกทั้งส่ีดา้น 
รวม 13 ประตู   

12.00    รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
น าท่านชมวัดลามะกว่างเหริน  วดัลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้างขึ้นเม่ือ ค.ศ. 1705 คร้ังฮ่องเตค้งัซี 
ใน เสด็จเยอืนนครซีอาน เห็นวา่การสร้างวดัน้ีจะเป็นการ
สะดวกพกัระหวา่งทางส าหรับลามะผูใ้หญ่จากทิเบตที่ตอ้งเดิน
ทางผา่นส่านซีเขา้สู่วงัหลวงปักก่ิงเพือ่เขา้เฝ้า วดัลามะกวา่งเห
รินมีการซ่อมแซมและสร้างวหิารเพิม่หลายคร้ังคร้ังล่าสุดในปี 
ค.ศ. 2006 ท าใหส้วยงามใหญ่โตบนพื้นที่ 2.6 เอเค่อร์เช่น
ปัจจุบนั น าชมก าแพงหินที่มีรูปสลกั 18 อรหันต ์ ชมป้ายการ
อนุญาตใหส้ร้างวดัโดยค าสัง่ของวงัหลวงซ่ึงเป็นลายมือของฮ่องเตค้งัซี นมสัการเจา้แม่กวนอิมพนัตา
พนัมือประทบับนดอกบวัในวหิารเทวราช น าท่านนมสัการ 3 มหาโพธิสัตว ์ ที่วหิารมหาวีรา นมสัการ
รูปจงคาปาผูน้ านิกายพทุธทิเบตที่วิหารพนัพระ น าชมวหิารพระสูตร หอเก็บพระไตรปิฎก  ชมรูปหล่อ



 

ศากยะมุนีพทุธเจา้และองคห์ญิงเหวนิเฉิง องคห์ญิงสมยัราชวงศถ์งัที่ไดรั้บค าสัง่ให้แต่งงานกบัผูน้ า
ทิเบตเพือ่มิตรภาพจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงที่ถนนมุสลิม 
ผา่นชม จัตุรัสหอระฆัง ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองซีอาน ซ่ึง
นบัเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง แขวนระฆงั ไวบ้นยอดหอเพือ่
ตีบอกเวลาในตอนเชา้ มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลกัษณะ
แบบจีน สร้างขึ้นดว้ยไมท้ั้งหมด ภายในจดัแสดงเคร่ือง
เรือน  เคร่ืองลายครามและของมีค่า ตั้งแต่ราชวงศห์มิง
จนถึงราชวงศชิ์ง และผา่นชม จัตุรัสหอกลอง ที่ใชบ้อกเวลาในตอนกลางคืน 
 
 
 
 
 

 
  ค  ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  ท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง  มณฑลส่าน
ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่รวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงถือเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน และยงัเป็นฐานการบินของสายการบินไชนานอร์ทเวสต์
แอร์ไลน ์จนกระทัง่ควบรวมกิจการกบัสายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน ์ในปี 2002 ในปัจจุบนั ท่
อากาศยานแห่งน้ีสามารถเช่ือมต่อไปยงั 79 เมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

22.50        บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 
01.25     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภาพ 

 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 
  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C

