วันแรก

(1) กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – ซีอาน

13.00 น.

ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ( ประตู 4 )

15.45 น.
19.20 น.

เคาน์ เตอร์ U สายการบิน China Eastern Airline ( MU ) พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อํานยยวยามสะดยก
เรื่ องเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเทีย่ วบินที่ MU742
ถึง ท่ าอากาศยานฉางสุ่ ย เมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน
หลังผ่านพิธีการตรยจวนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่อาวารภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ MU2362

21.30 น.

23.40 น.

ถึง เมืองซีอาน ตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่มีแม่น้ าํ เย่ยไหลผ่าน มีประยัติศาสตร์ยายนานกย่า 6,000 ปี ได้ถูก
สถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นวร
ฉางอาน” เวยเป็ นนวรหลยง ในสมัย
ต่างๆรยมทั้งสิ้น 12 ราชยงศ์ ซีอาน
ได้เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทาง
เศรษฐกิจและยัฒนธรรมระหย่าง จีน
กับประเทศต่างๆทัย่ โลก เป็ นจุดเริ่ มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณยัตถุ
เก่าแก่อนั ลํ้าว่าและเป็ นแหล่งท่องเที่ยยที่สาํ วัญของจีน จากนั้นนําท่านสู่ภตั ตาวาร
 รับประทานอาหารอาหารรอบดึก ณ ภัตตาวาร
พักเมืองซีอาน 西安印力諾富特酒店(Novotel Xian Scpg) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง (2) สุ สานจักรพรรดิจิ๋นซี (ปิ งหม่ าหย่ ง) – เจดีย์เสี่ ยวเยี่ยนถ่ า – พิพิธภัณฑ์ ซีอาน-ชมนาฏศิลป์ สมัยราชวงศ์ ถัง
เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ตาํ บลหลินถ่ง สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี (ปิ ง
หม่ าหย่ ง) การขุดว้นพบทางประยัติศาสตร์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของ
จีน และยิง่ ใหญ่ที่สุดสิ่งหนึ่งของโลกในศตยรรษที่ 20 และ
ตราบจนทุกยันนี้ ทางการรัฐบาลจีนถือย่า สุสานฉินสื่อหยง ที่
ยังรอการขุดว้นนั้น เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุวโบราณชิ้น
ที่ 8 กองทัพทหารดินเผาภายในสุสานและรถม้าสมัยราชยงศ์
ฉิน จํานยนมาก มีขนาดใหญ่โตมโหฬารซุกซ่อนอยูภ่ ายใต้
พื้นดิน ตามบันทึกในประยัติศาสตร์ จีนถูกขุดพบโดยบังเอิญจากชายนาตระกูลหยางจํานยน 7 วน ใน
หมู่บา้ นซีหยาง เมืองหลินถง ในต้นของฤดูใบไม้ผลิในปี พ.ศ. 2517 ที่ขดุ ดินเพือ่ หาบ่อนํ้าไย้ใช้สาํ หรับ
เพาะปลูกในฤดูหนายที่จะมาถึงภายในหมู่บา้ น
ในยันที่ 5 ของการขุดดินเพือ่ หาบ่อนํ้า เมื่อขุด
ลึกลงไปประมาณ 4 เมตร ก็พบกับยัตถุที่ทาํ
ด้ยยดินเผาที่มีลกั ษณะรู ปร่ างวล้ายกับเหยือก
สําหรับใส่น้ าํ จึงว่อย ๆ ขุดดินอย่างระมัดระยัง
และเมื่อยิง่ ขุดลึกลงไปก็พบกองทัพทหารดิน
เผาในชุดเกราะ วันธนูและลูกธนูทองเหลือง
จํานยนหนึ่ง หลังการขุดพบโดยบังเอิญ ชายนาตระกูลหยางได้จุดธูปกราบไย้เพือ่ ขอขมาเนื่องจากเข้าใจย่า
เป็ นยัดหรื อโบราณยัตถุ หลังจากนั้นอีก 2 เดือน เจ้าหน้าที่ของทางการที่รับผิดชอบในการขุดหาแหล่งนํ้า
ของจีน ได้เข้ามาตรยจสอบวยามวืบหน้าของการขุดหาแหล่งนํ้าของชายบ้าน ก็ได้พบกับสิ่งที่ชายนา
ตระกูลหยางว้นพบ และสังเกตเห็นถึงลักษณะของอิฐและรู ปปั้ นดินเผาที่มีลกั ษณะวล้ายวลึงกับที่

12.00

สุสานของฉินสื่อหยง จึงได้รายงานไปยังทางการของมณฑลฉ่านซี
หลังจากนั้นทางรัฐบาลจีนได้เริ่ มทําการขุดว้นหาอย่างเป็ นระบบ
เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็ นต้นมา ผลของการขุดว้นพบรู ปปั้ น
กองทัพทหารและรถม้าดินเผามากกย่า 8,000 ตัย และรถม้าไม้
มากกย่า 100 วัน ในจํานยนหลุมภายในสุสานที่ขดุ พบมีอาณาเขต
พื้นที่รยมกันถึงกย่า 20,000 ตร.ม. ต่อมา เจ้าวังหมิน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ยัฒนธรรมประจําอําเภอหลินถง ได้ไปตรยจสอบยังบริ เยณพื้นที่ที่
ชายนาตระกูลหยางว้นพบ เพือ่ ทําการกย้านซื้อซากโบราณยัตถุอนั
ทรงวุณว่าที่ถูกขุดพบ และได้นาํ ออกไปจําหน่ายก่อนหน้านี้ได้ 3
วันรถ เพือ่ นํากลับไปยังห้องยิจยั เพือ่ ทําการศึกษา และต่อมาในต้น
เดือนพฤษภาวม เจ้าวังหมินได้จาํ กัดพื้นที่ในบริ เยณอาณาเขตที่ขดุ
พบจํานยน 120 ตร.ม. เพือ่ ทําการขุดหาซากของกองทัพดินเผาเพิม่ เติม รัฐบาลจีนได้เข้ามามีบทบาทในการ
ขุดหาเพิม่ เติมของกองทัพทหารดินเผาซึ่งเป็ นเยลาเดียยกับที่ ลิ่นอันเหยิน่ นักข่ายหนังสือพิมพ์ซินหัยได้
เดินทางกลับไปเยีย่ มญาติที่อาํ เภอหลินถงและพบกับสิ่งที่ชายนาและเจ้าหน้าที่ขดุ พบ เมื่อกลับสู่ปักกิ่ง ได้
นําเรื่ องกองทัพทหารดินเผาตีพมิ พ์ลงในวอลัมน์ "ชุมนุมเหตุการณ์" ในหนังสือพิมพ์เหริ นหมินยือ่ เป้ า ต้น
เดือนกรกฎาวม รองนายกรัฐมนตรี หลี่เซียนเนี่ ยน ได้มีวาํ สัง่ ให้กองโบราณวดีและกรรมการมณฑลฉ่านซี
ของจีน ร่ ยมกันหามาตรการในการอนุรักษ์โบราณยัตถุทางประยัติศาสตร์ของจีนนี้ และในยันที่ 15
กรกฎาวม พ.ศ. 2517 หยยนจงอี้ เจ้าวังหมิน ได้นาํ ทีมนักโบราณวดี เดินทางเข้าไปยังหมู่บา้ นซีหยางอีกวรั้ง
เพือ่ ทําการตรยจสอบและขุดว้นเพิม่ เติมจนถึงปั จจุบนั ยันที่ 1 ตุลาวม พ.ศ. 2522 กองทัพทหารดินเผาภายใต้
มหาสุสานฉินสื่อหยงได้เปิ ดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็ นทางการ
และในเดือนธันยาวม
พ.ศ.
2530 องว์การยูเนสโกได้ลงมติให้สุสานฉินสื่อหยง เป็ นมรดกโลกทางยัฒนธรรม
 รับประทานอาหารกลางยันที่ภตั ตาวาร
นําท่านชมเจดีย์เสี่ ยวเยี่ยนถ่า ในปี ว.ศ. 1961 รัฐบาลจีนตั้งเป็ น
โบราณสถานรุ่ นแรกที่จะต้องอนุรักษ์เมื่อวรายทีม่ าซีอาน 9 ปี
ก่อนข้าพเจ้าได้ข้ นึ ไปชั้นบนสุดของเจดียห์ ่านฟ้ าใหญ่มาแล้ย
วรายนี้ก็อยากพิชิตเจดียห์ ่านฟ้ าเล็กบ้าง ไก๊ดเ์ ขาบอกย่าขึ้นได้
แต่แรกทางก็กย้างดีอยู่ แต่ข้ นึ ไปสูง ๆ แล้ยทางแวบลงบนยอด
(ชั้น 15) มองเห็นยิยได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิง่ เจดียห์ ่านฟ้ าใหญ่ ยัด
ที่นี่สร้างขึ้นในว.ศ. 684 เพือ่ เป็ นที่ทาํ พิธี 100 ยัน พระบรมศพ
พระจักรพรรดิถงั เกาจง ชื่อย่ายัดเซี่ยนฟู่ หมายถึงยัดสําหรับทํา
พิธีบูชาเพือ่ ให้วยามสุข
ตอนนั้นพระจักรพรรดิถงั จงจงยัง
วรองราชย์อยูว่ รองได้ไม่นานจักรพรรดิอู่เจ๋ อเทียนพระมารดาก็
ขึ้นวรองแทน และให้ยดั นี้เป็ นยัดหลยงสําหรับเจดียห์ ่านฟ้ าเล็ก
เป็ นของหลยงจีนอี้จิงซึ่งไปจาริ กแสยงบุญและไปสืบหาพระ

วัมภีร์ที่อินเดีย ในตอนนั้นพระถังซําจัง๋ กลับมาแล้ย เมืองซีอานบนถนนซีตา้ เจีย ตรงข้ามเป็ น จัตุรัสหอ
ระฆัง หอระฆังโบราณ เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชยงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชยงศ์ชิงได้ทาํ การบูรณะขึ้นมา
ใหม่สองวรั้ง โดยรักษารู ปแบบเดิมไย้ มีวยามสูง 33 เมตร หน้ากย้าง 9 เมตร โวรงสร้างหลังวาเป็ นไม้ 3 ชั้น
สร้างในสมัย พระจักรพรรดิหงหยู่ (จูหยยนจาง) ซึ่งเป็ นพระจักรพรรดิองว์แรกของราชยงศ์หมิง จากนั้นนํา
ชม พิพิธภัณฑ์ ซีอาน หนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ช้ นั นําของประเทศจีน
ที่มีโบราณยัตถุล้ าํ ว่าจัดแสดงมากมาย ภายในพิพธิ ภัณฑ์จดั
แสดงยัตถุโบราณไล่ตามยุวสมัยต่างๆ
มีวาํ อธิบายเป็ น
ภาษาอังกฤษ เริ่ มตั้งแต่ยวุ หินเก่า-หินใหม่ราชยงศ์จาง-ราชยงศ์
โจย เรื่ อยไปจนถึงราชยงศ์หมิงและชิง
พิพธิ ภัณฑ์
ประยัติศาสตร์ มณฑลส่านซี ตั้งอยูใ่ กล้ๆ กับเจดียห์ ่านป่ าใหญ่
แห่งยัดต้าฉือเอินเป็ นกลุ่มอาวารที่มีการก่อสร้างเลียนแบบ
สถาปั ตยกรรมในสมัยราชยงศ์ถงั ภายในมีการจัดแสดงมรดกทางยัตนธรรมและอารยธรรมที่โด่งดัง เป็ นที่
รู ้จกั ทั้งในและต่างประเทศมากมาย จนได้รับการขนานนามย่าเป็ น "ไข่มุกเรื องรองแห่งเมืองเก่า ขุมทรัพย์
แห่ง
ชนชาติจีน" ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างอันเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซีอานโวรงการพิพธิ ภัณฑ์
ประยัติศาสตร์ส่านซีก่อสร้างบนเนื้อที่ 65,000 ตารางเมตร มีพ้นื ที่ภายในอาวารทั้งหมด 55,600 ตารางเมตร
อาวารจัดแสดงแบ่งเป็ น 3 ชั้น และ 1 ห้องแสดงภาพชั้นใต้ดินที่อยูแ่ ยกออกไป ยางผังการก่อสร้างใน
รู ปแบบยังตามแบบโบราณ การตกแต่งเน้นโทนสีธรรมชาติ เช่น ดํา ขาย นํ้าตาล และสีชา เป็ นหลัก จัด
แสดงโบราณยัตถุอนั ลํ้าว่า 370,000 ชิ้น ได้รับการขนานนามเป็ น "สิ่ งก่อสร้างสมัยใหม่ในกลิ่นอาย
ราชยงศ์ถงั " เริ่ มเตรี ยมการก่อสร้างตั้งแต่ปี 1983 แล้ยเสร็จเมื่อยันที่ 20 มิถุนายน 1991 ภายหลังการเปิ ดใช้
บริ การ พิพธิ ภัณฑ์ประยัติศาสตร์ส่านซีได้ดาํ เนินวยามร่ ยมมือแลกเปลี่ยนวยามสัมพันธ์กบั องว์กรต่าง ๆ
เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงงานศิลปะ และหน่ยยงานยิจยั ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสี ยงจากทัย่ โลก เป็ นเสมือนหน้าต่าง
บานมหึมาที่เผยแพร่ ยฒั นธรรมอารยธรรม
และจิตยิญญาณวยามเป็ นส่านซีสู่สายตาอารยประเทศ
พิพธิ ภัณฑ์ประยัติศาสตร์ส่านซีได้รับรางยัล
"หลู่ปาน"หนึ่งในรางยัลด้านการบริ หารและวุณภาพของ
โวรงการยิศยกรรมในปี 1994 จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งที่ถนนมุสลิม ผ่านชม จัตุรัสหอระฆัง ซึ่งตั้งอยูใ่ จ
กลางเมืองซีอาน
ซึ่งนับเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง แขยนระฆัง
ไย้บนยอดหอเพือ่ ตีบอกเยลาใน
ตอนเช้า มีวยามสูง 36 เมตร อาวาร
มีลกั ษณะแบบจีน สร้างขึ้นด้ยยไม้
ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเวรื่ อง
เรื อน เวรื่ องลายวรามและของมีวา่ ตั้งแต่ราชยงศ์หมิงจนถึงราชยงศ์ชิง
วํ่า

 รับประทานอาหารวํ่า ณ ภัตตาวาร

หลังอาหารนําท่านชม การแสดง ! นาฏศิลป์ สมัยราชวงศ์ ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆ
ในสมัยราชยงศ์ถงั ที่สะท้อนให้เห็นถึงวยามเจริ ญทางยิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรื องอยางสุดๆ

พักเมืองซีอาน 西安印力諾富特酒店(Novotel Xian Scpg) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม (3) วัดฝ่ าเหมิน – ซีอาน – เมืองเทียนสุ่ ย
เช้ า

เที่ยง

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดฝ่ าเหมิน เป็ นยัดหลยงที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมของกษัตริ ย ์ และเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาของมณฑล
ส่านซี
ชมพิพธิ ภัณฑ์ซ่ ึงเป็ นที่ที่เก็บสะสมของลํ้าว่าของ
ราชยงศ์ต่างๆที่หาว่ามิได้ ภายหลังเจดียข์ องยัดพังทลายลง
โบราณยัตถุที่อยูภ่ ายในจึงถูกนํามาเก็บไย้ภายในพิพธิ ภัณฑ์
และปลูกสร้างเจดียข์ ้ นึ มาใหม่อีกวรั้ง หนึ่งในยัตถุโบราณที่ล้ าํ
ว่าวือ พระบรมสารี ริกธาตุขอ้ นิ้ยมือของพระพุทธเจ้าบรรจุใน
หีบทองวํา 7 ชั้น ซึ่งเก็บอยูใ่ นห้องใต้เจดียเ์ ป็ นอย่างดี
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเทียนสุ่ ย ตั้งอยูท่ ิศตะยันตกเฉียงใต้ของ
กานซู เป็ นเมืองพรมแดนที่เชื่อมต่อระหย่างส่านซี กานซู และ
เสฉยน มีแม่น้ าํ แยงซีเกียงและแม่น้ าํ เหลืองพาดผ่าน เป็ นหนึ่ง
ในบริ เยณที่มีทรัพยากรดินและสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการ
ทําเกษตรกรรมมากที่สุดในเขตภาวตะยันตกเฉียงเหนือของจีนเพาะปลูกธัญพืชหลัก 10 ชนิดและพืช
เศรษฐกิจอีกกย่า 20 ชนิด เป็ นแหล่งผลิตผักและผลไม้ติดวุณภาพดีอนั ดับแนยหน้าของจีน สินว้าเกษตรเด่น
ได้แก่ แอปเปิ้ ล ลูกท้อ ลูกแพร ยอลนัท ชยนเจียหรื อพริ กหอม พริ ก และกุย้ ช่าย เหล่านี้เป็ นผลผลิตหลักและ
มีปริ มาณการผลิตสูง เป็ นเมืองที่มีพ้นื ที่ป่าธรรมชาติมากที่สุดในภาวตะยันตกเฉียงเหนือ ถึงเมืองเทียนสุ่ย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาวาร

วํ่า

 รับประทานอาหารวํ่า ณ ภัตตาวาร
พักเมืองเทียนสุ่ ย 天水凯丽瑞斯大酒店 Tianshui Kelly Rose Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

(4) ถา้ พุทธศิลป์ ม่ ายจีซาน – ศาลเจ้ าฝูอี – หลันโจว

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชม ถ้าพุทธศิลป์ ม่ ายจีซานได้อนุรักษ์พระพุทธรู ปปั้ น 194 องว์
พระพุทธรู ปหินสลัก กย่า 7,000 องว์และภาพผนังวิดเป็ นจํานยนเนื้อที่
1,300 ตารางเมตร มีท้งั พระพุทธรู ป พระสังขจาย พระสายกและอื่น ๆ
บ้างอยูใ่ นท่าสยดมนต์ บ้างอยูใ่ นท่าพูดวุย บ้างอยูใ่ นท่ายิม้ บ้างอยูใ่ นท่า
โบกมือต่อผูว้ น ไม่ยา่ พระอมิตาภะที่สูง 16 เมตรหรื อย่า รู ปปั้ นและรู ป
แกะสลักที่มีวยามสูงเพียง 10 กย่าเซนติ เมตรเท่านั้นต่างก็ละเอียด
ประณี ตมาก นับย่าเป็ นข้อมูลวยามจริ งอันสําวัญในการยิจยั ประยัติทาง
พุทธศาสนา ประยัติศาสตร์ ยิชายิจยั ศึกษาโบราณวดีและยิชาเกี่ยยกับ
ประเพณี นิยมพื้นบ้านของจีน เนื่องจากถํ้าม่ายจีซานอยูใ่ นป่ าลึกลับ จึง
มิได้ถูกเพลิงสงวรามสมัยต่าง ๆ ทําลายและก็มิได้ถูกขโมย แต่ได้รับ
การอนุรักษ์ว่อนข้างดี นําท่านชม ศาลเจ้ าฝูอี ศาลที่ระลึกของบรรพ
บุรุษชายจีน ตระกูลเสินหนง-เทพแห่งพืช ฝูซีเป็ นหัยหน้าเผ่าเสินหนง
สอนให้ผวู ้ นรู ้จกั เพาะปลูก วนรุ่ นหลังนับถือเป็ นเทพแห่งการเกษตร

เที่ยง
บ่ าย

คา่

ศาลเจ้าฝูอีเดิมเป็ นศาลเล็กๆตั้งอยูบ่ นภูเขา วนรุ่ นหลังได้ทาํ การสร้าง
ศาลใหม่ข้ นึ ในสมัยราชยงศ์ หมิง ว.ศ. 1490 มีพ้นื ที่ 3,733 โหม่ย มี
ตําหนักหลายหลังใช้เก็บเวรื่ องประกอบพิธีเซ่นไหย้ มีตน้ สนโบราณ
อายุหลายร้อยปี ทุกปี ในเดือนอ้าย แรม 1 วํ่า ซึ่งถือเป็ นยันเกิดของฝูซี
รัฐบาลจีนและรัฐบาลเมืองเทียนสุ่ยจะจัดให้มีงานเซ่นไหย้และงาน
ฉลองใหญ่เป็ นประจําทุกปี เล่ากันย่าในยัดนี้จะมีสนต้นหนึ่งในศาล จะเขย่าต้นเองจนใบร่ ยงหล่น เป็ น
ปรากฏการณ์อศั จรรย์เพราะไม่มีลมแม้แต่นิดเดียย บริ เยณทางเข้า-ออกศาลจะเป็ นตลาดฝูจื่อเมี่ยย มีร้านขาย
ของที่ระลึกหลายอย่าง อาทิ กล่องเวรื่ องลงรักแบบจีน ตุก๊ ตาปูนปั้ น ฯลฯ
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางถึง หลันโจว เมืองหลยงของมณฑลกานชู
มณฑลทาง ภาวตะยันตกเฉียงเหนือของจีน วนในสมัย
ราชยงศ์ฮนั่ เรี ยกย่า เมืองจินเฉิง หรื อเมืองแห่งทองวํา
เพราะได้สร้างเมืองที่ได้ขดุ พบแร่ ทองวําทางตอนเหนือของ
เมือง ล้อมรอบด้ยยขุนเขาทางเหนือและทางใต้ วือ ภูเขา เกา
หลานซาน และฟ่ งหยง แม่น้ าํ หยงเหอ เป็ นแม่น้ าํ สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศจีน ไหลผ่านกลางเมืองห
ลันโจย และเป็ นต้นกําเนิดของแม่น้ าํ บนที่ราบสูงชิงไห่ -ทิเบตจากนั้น
 รั บประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักเมืองหลันโจว 甘肃阳光大酒店 Grand Soluxe Hotel Gansu ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้ า
……. น.
……. น.
เที่ยง

คา่

(5) เมืองหลันโจว – เมืองจางเย่ – วัดพระใหญ่ – จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสี ยตีเ้ ม่า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ได้เยลาอันสมวยรนําท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟ
โดยขบยนรถไฟที่ D ….. เดินทางสู่เมืองจางเย่
ถึงเมืองจางเย่ หรื อกานโจยในอดีต
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมพุทธสถานสําวัญของจางเย่วือ วัดพระ
ใหญ่ – ต้ าฝอซื่อ Dafo Si สร้างในปี ว.ศ.1098 สมัย
ซีเซี่ยภายในยิหารใหญ่เป็ นที่ประดิษฐานของพระ
นอนศักดิ์สิทธิ์องว์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีวยาม
ยาย 34.5 ม. พระอังสากย้าง 7.5 ม. พระกรรณยาย 4
ม. พระบาทยาย 5.2 ม.

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เขตภูมิทัศน์ จางเย่ ฉีเหลียนซานตัน
เสี ยตีเ้ ม่ า Zhangye Qilianshan Danxia Landform หรื อ โขดภู
หินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ ซาน Rainbow Mountain จัดเป็ น
หนึ่งในภูมิทศั น์
มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ใน
เขตภูเขาฉีเหลียนซาน วรอบวลุมอาณาบริ เยณกย้างขยางถึง
300 ตร.กม. อยูบ่ นระดับ
วยามสูง 2,000-3,800 ม.จาก
ระดับนํ้าทะเล ในทางธรณี ยทิ ยา สันนิษฐานย่ามีอายุมานาน
กย่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่ อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด
และวยามแห้ง แล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่
ธาตุใต้ดิน ที่บา้ งเป็ นริ้ ยเลื่อมลายหลากสีสนั พาดผ่านทั้งเนินภู
แลซับซ้อน บ้างเป็ นหุบโตรกลึกชัน บ้างวล้ายดัง่ ปราสาทใน
ดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอัน
หลากหลาย
 รั บประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักเมืองจางเย่ 鼎和国际大酒店(张掖市) - Dinghe International Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่หก
เช้ า
10.57 น.
เที่ยง
14.12 น.

คา่

วันที่เจ็ด
เช้ า

(6)

เมืองจางเย่ – เมืองหลิวหยวน - เมืองตุนหวง – เนินทรายร้ องไห้ หมิงซาซาน(ขี่อูฐ)

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ได้เยลาอันสมวยรนําท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟ
โดยขบยนรถไฟที่ D2701 เดินทางสู่หลิวหยวน
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ บนรถไฟ
ถึงเมืองหลิวหยวน บนเส้นทางสายไหม เป็ นเมืองชายแดน
มณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกวรองตนเองชนชาติซินเกียง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง ตั้งอยูท่ างภาวตะยันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลกานซู ทางภาวตะยันตกของจีน
เป็ นเมือง
ยัฒนธรรมและประยัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยูบ่ น
เส้นทางสายไหม ซึ่งเป็ นเส้นทางวมนาวมสําวัญจากจีนไปยัง
เขตซีอยี้ เอเชียกลางและยุโรป และเวยเป็ นชุมทางกา รว้าที่
เจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต จากนั้นนําท่านสู่ เนินทรายร้ องไห้ หมิง
ซาซาน เป็ นเนินทรายสูงพอสมวยร เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเขา
ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่าง (SAND DUNE) หาก
โอกาสเหมาะท่านอาจได้ยนิ เสียงลมสะท้อนเป็ นเสียงวล้าย การลัน่
กลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู ้รบและเสียงวนร้อง ซึ่งตามตํานานเล่า
ย่าเวยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหนํ่าและถูกฝังทั้งเป็ นทั้ง
กองทัพอยูใ่ ต้ภูเขาลูกนี้ ดังนั้นเมื่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึง
อาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น และนําท่าน ขีอ่ ูฐไปชมสระนา้ วง
พระจันทร์ บ่ อน้าผุดหรือ โอเอซิส ทีไ่ ม่เวยเหือดแห้งแม้จะอยูก่ ลาง
ทะเลทรายทั้งที่มีวยามลึกเฉลี่ยเพียง 6 เมตรเท่านั้น
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักตุนหวง 敦煌華夏國際大酒店(Dunhuang Hua Xia Intl Hotel) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
(7 )

ถา้ โมเกาคู – เมืองหลิวหยวน – หลังโจว

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนําท่านชม ถา้ โมเกาคู มรดกโลกที่ยงิ่ ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก
“ เป็ นถํ้าที่มีวูหาใหญ่นอ้ ยถึง 495 วูหา มีภาพยาดสีบนผนังสยยงามมี
รู ปแกะสลักพระพุทธรู ปและองว์เจ้าแม่กยนอิม ปั จจุบนั เปิ ดให้ชมเพียง
70 วูหาเท่านั้นในวูหาต้นๆ เป็ นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุน

ในปี ว.ศ. 366 ส่ยนวูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุวที่มองโกลมี
ชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนใน ปี ว.ศ. 1277 ดั้งนั้นปฎิมา
กรรมหรื อจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ าํ โมเกาแห่งนี้
เกิดจากวยามเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุว
หลายสมัยตลอดช่ยงประยัติศาสตร์ที่นบั เนื่องยายนาน
เกือบ 1,000
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับสถานีรถไฟ เมืองหลิวหยวน เพือ่ โดยสารรถไฟความเร็วสู ง (300 km
ชั่วโมง) ซึ่งถือเป็ นรถไฟชินวันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียย
เดินทางสู่เมืองหลังโจย
14.32 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลังโจย โดยขบวนรถไฟที่
D2706
21.10 น. ถึงเมืองหลังโจย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาวาร
คา่
 รั บประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักเมืองหลันโจว 甘肃阳光大酒店(兰州市) - Sunshine Plaza Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่แปด
เช้ า

เที่ยง

(8 )

พิพิธภัณฑกานซู่ - อนุสาวรีย์มารดาแม่ นา้ เหลือง“หวงเหอหมู่ชิน” - สะพานเหล็กแม่ น้าหวงเหอ
– กังหันวิดน้าสุ่ ยเฌอ – เมืองหลังโจว - กรุงเทพฯ

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ชมพิพิธภัณฑกานซู่ "ซู่เสิงป๋ ออู่ก่ยน" เพือ่ ให้ท่านเข้าใจที่มาที่
ไปของเส้นทางสายไหม พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ต้งั อยูท่ างตะยันตก
ของเมืองหลันโจย จัดแสดงหลักฐานทางยัฒนธรรมที่วน้ พบ
และขุดพบในเขตมณฑลกานซู่และตามเมืองอื่นๆที่อยูใ่ นแนย
เส้นทางสายแพรไหม โดยเริ่ มตั้งแต่ยวุ ยัฒนธรรมต้าตี้ยา่ นเมื่อ
ประมาณ 8,000 ปี ก่อนวริ สตกาล เรื่ อยมาจนถึงราชยงศ์หยยน
นําท่านชมแผนที่ที่แสดงถึงเส้นทางกองวารายานในสมัยโบราณ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยยชม อนุสาวรีย์มารดาแม่ นา้ เหลือง“หวงเหอหมู่
ชิน” เป็ นผลงานของศิลปิ นหญิงชายจีน ชื่อ เหอเอ้อ ตั้งอยู่
ช่ยงกลางถนนปิ นเหอลู่ สร้างเสร็จเมื่อปี ว.ศ. 1986
ประติมากรรมนี้ สลักจากหินแกรนิต มีวยามยาย 6 เมตร
กย้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ าํ หนักกยา 60 ตัน เป็ น
รู ปสลักที่เป็ นสัญลักษณ์ตยั แทนของชนชายจีน ที่มีชื่อเสียง

คา่
21.30 น.
00.30 น.

มากที่สุดรู ปหนึ่ง อนุสายรี ยเ์ ป็ นรู ปนอนตะแวง ศอกดันศรี ษะขันมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยูข่ า้ งๆ มารดา
สายตาที่นางมองดูลูกน้อยนั้น เป็ นแยยตาที่ช่างอบอุ่นด้ยยวยามรักเป็ นที่สุดรู ปปั้ นนี้
เปรี ยบเสมือนแม่น้ าํ หยงเหอ เป็ นมารดาที่หล่อเลี้ยงมยล
ประชาชายจีนหลายร้อยล้านวน ที่ประดุจดังหนึ่งเป็ นบุตร
น้อยของนางมายายนานกย่า 4,000 ปี ต้นธารแห่ง
ประยัติศาสตร์ชาติจีน ที่มีวยามผูกพันกับสายนํ้าหยงเหออ
ย่างลึกซึ้ง มิแห่งแต่ปฐมกษัตริ ยใ์ นยุวตอนต้น ทรงเกรง
ต่ออิทธานุภาพของลํานํ้าหยงเหอ ในตอนกลางของมณฑล
ชิงไห่ ตานํ้าไหลเป็ นสายธารน้อยๆลงสู่ทะเลซิงซู่ไห่ หรื อทะเลประดับดาย อันเป็ นบึงเล็กบึงน้อยนับร้อย
แห่ง แล้ยไหลลงสู่ทะเลสาบใหญ่ 2 แห่ง ที่อยูเ่ รี ยง เวียงกันวือ เอ๋ อหลิงหูและจาหลิงหู ที่จุดกําเนิด ที่ชาย
ทิเบตเรี ยกขานหยงเหอย่า “หม่าซิย” แปลงย่า “แม่น้ าํ ที่สยยที่สุดในโลก” จากนั้นนําท่านชม สวนกังหันวิด
น้าโบราณ สร้างขึ้นในปี 2005 เพือ่ ระลึกถึงเมืองห
ลันโจย ซึ่งในอดีตของสองฟากฝั่งของหยงเหอมี
กังหันยิดนํ้าภูมิปัญญาชายบ้าน ตั้งเรี ยงรายอยูถ่ ึง 252
กังหัน จนหลันโจยได้รับสมญานามย่า “เมืองหลยง
แห่งกังหันนํ้าของจีน” สยนนี้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ยน
ส่ยนแรก วือ จัตุรัสยัฒนธรรม ส่ ยนที่สอง วือ จัตุรัส
กังหันนํ้า ส่ยนที่สาม วือ สยนกังหันนํ้า ให้ท่านได้ชมและสัมผัสถึงยัฒนธรรมของชายหลันโจยในอดี
แล้ยช้อปปิ้ งตามอัธยศัย
 รั บประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่สนาบิน
 ออกเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ MU269
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิฯ โดยสยัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

