
 
 
 
  
   
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

วันแรก           (1)  กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – ซีอาน       

13.00 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ( ประตู 4 ) 
เคาน์เตอร์ U  สายการบิน China Eastern Airline ( MU ) พบเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาํนยยวยามสะดยก
เร่ืองเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง  

15.45 น.  ออกเดินทางสู่เมอืงคุนหมิง โดยเทีย่วบินที่ MU742 
19.20 น. ถึง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมอืงคุนหมิง  เมืองเอกของมณฑลและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยนูนาน  

หลงัผา่นพธีิการตรยจวนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่อาวารภายในประเทศ 
21.30 น. ออกเดินทางสู่  เมืองซีอาน  โดยเที่ยวบินที่ MU2362 



 
23.40 น.      ถึง เมืองซีอาน ตั้งอยูใ่นหุบเขาที่มีแม่นํ้ าเยย่ไหลผา่น มีประยติัศาสตร์ยายนานกยา่ 6,000 ปี ไดถู้ก

สถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นวร
ฉางอาน” เวยเป็นนวรหลยง ในสมยั
ต่างๆรยมทั้งส้ิน 12 ราชยงศ ์ ซีอาน
ไดเ้ป็นศูนยก์ลางการติดต่อทาง
เศรษฐกิจและยฒันธรรมระหยา่ง จีน 
กบัประเทศต่างๆทัย่โลก เป็นจุดเร่ิมตน้ของเส้นทางสายไหมอนัเล่ืองช่ือ มีโบราณสถานโบราณยตัถุ 
เก่าแก่อนัลํ้าว่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยยที่สาํวญัของจีน จากนั้นนาํท่านสู่ภตัตาวาร 

            รับประทานอาหารอาหารรอบดึก ณ ภตัตาวาร  
พักเมืองซีอาน 西安印力諾富特酒店(Novotel Xian Scpg) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที่สอง    (2)  สุสานจักรพรรดิจ๋ินซี (ปิงหม่าหย่ง) – เจดีย์เส่ียวเยี่ยนถ่า – พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ชมนาฏศิลป์สมัยราชวงศ์ถัง 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ตาํบลหลินถ่ง สุสานจักรพรรดิจ๋ินซี (ปิง
หม่าหย่ง) การขดุวน้พบทางประยติัศาสตร์ที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของ
จีน และยิง่ใหญ่ที่สุดส่ิงหน่ึงของโลกในศตยรรษที่ 20 และ
ตราบจนทุกยนัน้ี ทางการรัฐบาลจีนถือยา่ สุสานฉินส่ือหยง ที่
ยงัรอการขดุวน้นั้น เป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยวุโบราณช้ิน
ที่ 8 กองทพัทหารดินเผาภายในสุสานและรถมา้สมยัราชยงศ์
ฉิน จาํนยนมาก มีขนาดใหญ่โตมโหฬารซุกซ่อนอยูภ่ายใต้
พื้นดิน ตามบนัทึกในประยตัิศาสตร์ จีนถูกขดุพบโดยบงัเอิญจากชายนาตระกูลหยางจาํนยน 7 วน ใน
หมู่บา้นซีหยาง เมืองหลินถง ในตน้ของฤดูใบไมผ้ลิในปี พ.ศ. 2517 ที่ขดุดินเพือ่หาบ่อนํ้ าไยใ้ชส้าํหรับ
เพาะปลูกในฤดูหนายที่จะมาถึงภายในหมู่บา้น 
ในยนัที่ 5 ของการขดุดินเพือ่หาบอ่นํ้ า เม่ือขดุ
ลึกลงไปประมาณ 4 เมตร ก็พบกบัยตัถุที่ทาํ
ดย้ยดินเผาที่มีลกัษณะรูปร่างวลา้ยกบัเหยอืก
สาํหรับใส่นํ้ า จึงว่อย ๆ ขดุดินอยา่งระมดัระยงั 
และเม่ือยิง่ขดุลึกลงไปก็พบกองทพัทหารดิน
เผาในชุดเกราะ วนัธนูและลูกธนูทองเหลือง
จาํนยนหน่ึง หลงัการขดุพบโดยบงัเอิญ ชายนาตระกูลหยางไดจุ้ดธูปกราบไยเ้พือ่ขอขมาเน่ืองจากเขา้ใจยา่
เป็นยดัหรือโบราณยตัถุ หลงัจากนั้นอีก 2 เดือน เจา้หนา้ที่ของทางการที่รับผดิชอบในการขดุหาแหล่งนํ้ า
ของจีน ไดเ้ขา้มาตรยจสอบวยามวืบหนา้ของการขดุหาแหล่งนํ้ าของชายบา้น ก็ไดพ้บกบัส่ิงที่ชายนา
ตระกูลหยางวน้พบ และสงัเกตเห็นถึงลกัษณะของอิฐและรูปป้ันดินเผาที่มีลกัษณะวลา้ยวลึงกบัที่ 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA19SCyJTUAhVEvo8KHZkEA2sQFghGMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fnovotel-xian-scpg%2Fhotel%2Fxian-cn.html&usg=AFQjCNG36J95gDf6cI2vH5DLyLdpvdyZbQ
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


 
สุสานของฉินส่ือหยง จึงไดร้ายงานไปยงัทางการของมณฑลฉ่านซี 
หลงัจากนั้นทางรัฐบาลจีนไดเ้ร่ิมทาํการขดุวน้หาอยา่งเป็นระบบ 
เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นตน้มา ผลของการขดุวน้พบรูปป้ัน
กองทพัทหารและรถมา้ดินเผามากกยา่ 8,000 ตยั และรถมา้ไม้
มากกยา่ 100 วนั ในจาํนยนหลุมภายในสุสานที่ขดุพบมีอาณาเขต
พื้นที่รยมกนัถึงกยา่ 20,000 ตร.ม.  ต่อมา เจา้วงัหมิน เจา้หนา้ที่ฝ่าย
ยฒันธรรมประจาํอาํเภอหลินถง ไดไ้ปตรยจสอบยงับริเยณพื้นที่ที่
ชายนาตระกูลหยางวน้พบ เพือ่ทาํการกยา้นซ้ือซากโบราณยตัถุอนั
ทรงวุณว่าที่ถูกขดุพบ และไดน้าํออกไปจาํหน่ายก่อนหนา้น้ีได ้ 3 
วนัรถ เพือ่นาํกลบัไปยงัหอ้งยจิยัเพือ่ทาํการศึกษา และต่อมาในตน้
เดือนพฤษภาวม เจา้วงัหมินไดจ้าํกดัพื้นที่ในบริเยณอาณาเขตที่ขดุ
พบจาํนยน 120 ตร.ม. เพือ่ทาํการขดุหาซากของกองทพัดินเผาเพิม่เติม รัฐบาลจีนไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ
ขดุหาเพิม่เติมของกองทพัทหารดินเผาซ่ึงเป็นเยลาเดียยกบัที่ ล่ินอนัเหยิน่ นกัข่ายหนงัสือพมิพซิ์นหยัได้
เดินทางกลบัไปเยีย่มญาติที่อาํเภอหลินถงและพบกบัส่ิงที่ชายนาและเจา้หนา้ที่ขดุพบ เม่ือกลบัสู่ปักก่ิง ได้
นาํเร่ืองกองทพัทหารดินเผาตีพมิพล์งในวอลมัน ์ "ชุมนุมเหตุการณ์" ในหนงัสือพมิพเ์หรินหมินยือ่เป้า  ตน้
เดือนกรกฎาวม  รองนายกรัฐมนตรีหล่ีเซียนเน่ียน ไดมี้วาํสัง่ใหก้องโบราณวดีและกรรมการมณฑลฉ่านซี
ของจีน ร่ยมกนัหามาตรการในการอนุรักษโ์บราณยตัถุทางประยติัศาสตร์ของจีนน้ี และในยนัที่ 15 
กรกฎาวม พ.ศ. 2517 หยยนจงอ้ี เจา้วงัหมิน ไดน้าํทีมนกัโบราณวดี เดินทางเขา้ไปยงัหมู่บา้นซีหยางอีกวร้ัง 
เพือ่ทาํการตรยจสอบและขดุวน้เพิม่เติมจนถึงปัจจุบนั ยนัที่ 1 ตุลาวม พ.ศ. 2522 กองทพัทหารดินเผาภายใต้
มหาสุสานฉินส่ือหยงไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมอยา่งเป็นทางการ และในเดือนธนัยาวม พ.ศ. 
2530 องวก์ารยเูนสโกไดล้งมติใหสุ้สานฉินส่ือหยง เป็นมรดกโลกทางยฒันธรรม 

12.00           รับประทานอาหารกลางยนัที่ภตัตาวาร 
นาํท่านชมเจดีย์เส่ียวเยี่ยนถ่า ในปี ว.ศ. 1961 รัฐบาลจีนตั้งเป็น
โบราณสถานรุ่นแรกที่จะตอ้งอนุรักษเ์ม่ือวรายทีม่าซีอาน 9 ปี
ก่อนขา้พเจา้ไดข้ึ้นไปชั้นบนสุดของเจดียห่์านฟ้าใหญ่มาแลย้ 
วรายน้ีก็อยากพชิิตเจดียห่์านฟ้าเล็กบา้ง ไก๊ดเ์ขาบอกยา่ขึ้นได ้
แต่แรกทางก็กยา้งดีอยู ่แต่ขึ้นไปสูง ๆ    แลย้ทางแวบลงบนยอด 
(ชั้น 15) มองเห็นยยิไดดี้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจดียห่์านฟ้าใหญ่ ยดั
ที่น่ีสร้างขึ้นในว.ศ. 684 เพือ่เป็นที่ทาํพธีิ 100 ยนั พระบรมศพ
พระจกัรพรรดิถงัเกาจง ช่ือยา่ยดัเซ่ียนฟู่ หมายถึงยดัสาํหรับทาํ
พธีิบูชาเพือ่ใหว้ยามสุข ตอนนั้นพระจกัรพรรดิถงัจงจงยงั
วรองราชยอ์ยูว่รองไดไ้ม่นานจกัรพรรดิอู่เจ๋อเทียนพระมารดาก็
ขึ้นวรองแทน และใหย้ดัน้ีเป็นยดัหลยงสาํหรับเจดียห่์านฟ้าเล็ก
เป็นของหลยงจีนอ้ีจิงซ่ึงไปจาริกแสยงบุญและไปสืบหาพระ 

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


 
วมัภีร์ที่อินเดีย ในตอนนั้นพระถงัซาํจัง๋กลบัมาแลย้   เมืองซีอานบนถนนซีตา้เจีย ตรงขา้มเป็น จตัุรัสหอ
ระฆงั หอระฆงัโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชยงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชยงศชิ์งไดท้าํการบูรณะขึ้นมา
ใหม่สองวร้ัง โดยรักษารูปแบบเดิมไย ้มีวยามสูง 33 เมตร หนา้กยา้ง 9 เมตร โวรงสร้างหลงัวาเป็นไม ้3 ชั้น 
สร้างในสมยั พระจกัรพรรดิหงหยู ่(จูหยยนจาง) ซ่ึงเป็นพระจกัรพรรดิองวแ์รกของราชยงศห์มิง จากนั้นนาํ
ชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน หน่ึงในพพิธิภณัฑช์ั้นนาํของประเทศจีน 
ที่มีโบราณยตัถุลํ้าว่าจดัแสดงมากมาย ภายในพพิธิภณัฑจ์ดั
แสดงยตัถุโบราณไล่ตามยวุสมยัต่างๆ มีวาํอธิบายเป็น
ภาษาองักฤษ เร่ิมตั้งแต่ยวุหินเก่า-หินใหม่ราชยงศจ์าง-ราชยงศ์
โจย  เร่ือยไปจนถึงราชยงศห์มิงและชิง   พพิธิภณัฑ์
ประยตัิศาสตร์ มณฑลส่านซี ตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบัเจดียห่์านป่าใหญ่ 
แห่งยดัตา้ฉือเอินเป็นกลุ่มอาวารที่มีการก่อสร้างเลียนแบบ 
สถาปัตยกรรมในสมยัราชยงศถ์งั ภายในมีการจดัแสดงมรดกทางยตันธรรมและอารยธรรมที่โด่งดงั เป็นที่
รู้จกัทั้งในและต่างประเทศมากมาย จนไดรั้บการขนานนามยา่เป็น "ไขมุ่กเรืองรองแห่งเมืองเก่า ขมุทรัพย์
แห่ง  ชนชาติจีน" ถือเป็นส่ิงก่อสร้างอนัเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมืองซีอานโวรงการพพิธิภณัฑ์
ประยติัศาสตร์ส่านซีก่อสร้างบนเน้ือที่ 65,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ภายในอาวารทั้งหมด 55,600 ตารางเมตร 
อาวารจดัแสดงแบ่งเป็น 3 ชั้น และ 1 หอ้งแสดงภาพชั้นใตดิ้นที่อยูแ่ยกออกไป ยางผงัการก่อสร้างใน
รูปแบบยงัตามแบบโบราณ การตกแต่งเนน้โทนสีธรรมชาติ เช่น ดาํ ขาย นํ้ าตาล และสีชา เป็นหลกั จดั
แสดงโบราณยตัถุอนัลํ้าว่า 370,000 ช้ิน ไดรั้บการขนานนามเป็น "ส่ิ  งก่อสร้างสมยัใหม่ในกล่ินอาย
ราชยงศถ์งั" เร่ิมเตรียมการก่อสร้างตั้งแต่ปี 1983 แลย้เสร็จเม่ือยนัที่ 20 มิถุนายน 1991 ภายหลงัการเปิดใช้
บริการ พพิธิภณัฑป์ระยติัศาสตร์ส่านซีไดด้าํเนินวยามร่ยมมือแลกเปล่ียนวยามสมัพนัธก์บัองวก์รต่าง ๆ 
เช่น พพิิธภณัฑ ์ศูนยแ์สดงงานศิลปะ และหน่ยยงานยจิยัต่าง ๆ ที่มีช่ือเสียงจากทัย่โลก เป็นเสมือนหนา้ต่าง
บานมหึมาที่เผยแพร่ยฒันธรรมอารยธรรม และจิตยญิญาณวยามเป็นส่านซีสู่สายตาอารยประเทศ 
พพิธิภณัฑป์ระยติัศาสตร์ส่านซีไดรั้บรางยลั "หลู่ปาน"หน่ึงในรางยลัดา้นการบริหารและวุณภาพของ
โวรงการยศิยกรรมในปี 1994    จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงที่ถนนมุสลิม ผา่นชม จัตุรัสหอระฆัง ซ่ึงตั้งอยูใ่จ
กลางเมืองซีอาน ซ่ึงนบัเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง แขยนระฆงั 
ไยบ้นยอดหอเพือ่ตีบอกเยลาใน
ตอนเชา้ มีวยามสูง 36 เมตร อาวาร
มีลกัษณะแบบจีน สร้างขึ้นดย้ยไม้
ทั้งหมด ภายในจดัแสดงเวร่ือง
เรือน  เวร่ืองลายวรามและของมีวา่ ตั้งแต่ราชยงศห์มิงจนถึงราชยงศชิ์ง  

วํ่า          รับประทานอาหารวํ่า ณ ภตัตาวาร  



 

หลงัอาหารนาํท่านชม การแสดง ! นาฏศิลป์สมยัราชวงศ์ถัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆ
ในสมยัราชยงศถ์งั ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวยามเจริญทางยทิยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอยางสุดๆ 

 
 
 
 
 
 

พักเมืองซีอาน西安印力諾富特酒店(Novotel Xian Scpg)  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม    (3)     วัดฝ่าเหมิน – ซีอาน – เมืองเทยีนสุ่ย  

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ วัดฝ่าเหมิน เป็นยดัหลยงที่ใชป้ระกอบ
พธีิกรรมของกษตัริย ์ และเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของมณฑล 
ส่านซี ชมพพิธิภณัฑซ่ึ์งเป็นที่ที่เก็บสะสมของลํ้าว่าของ
ราชยงศต่์างๆที่หาว่ามิได ้ ภายหลงัเจดียข์องยดัพงัทลายลง 
โบราณยตัถุที่อยูภ่ายในจึงถูกนาํมาเก็บไยภ้ายในพพิธิภณัฑ ์
และปลูกสร้างเจดียข์ึ้นมาใหม่อีกวร้ัง หน่ึงในยตัถุโบราณที่ล ํ้า
ว่าวือ พระบรมสารีริกธาตุขอ้น้ิยมือของพระพทุธเจา้บรรจุใน
หีบทองวาํ 7 ชั้น ซ่ึงเก็บอยูใ่นหอ้งใตเ้จดียเ์ป็นอยา่งดี 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเทียนสุ่ย ตั้งอยูท่ิศตะยนัตกเฉียงใตข้อง
กานซู เป็นเมืองพรมแดนที่เช่ือมต่อระหยา่งส่านซี กานซู และ
เสฉยน มีแม่นํ้าแยงซีเกียงและแม่นํ้ าเหลืองพาดผา่น เป็นหน่ึง
ในบริเยณที่มีทรัพยากรดินและสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการ
ทาํเกษตรกรรมมากที่สุดในเขตภาวตะยนัตกเฉียงเหนือของจีนเพาะปลูกธญัพชืหลกั 10 ชนิดและพชื
เศรษฐกิจอีกกยา่ 20 ชนิด เป็นแหล่งผลิตผกัและผลไมติ้ดวุณภาพดีอนัดบัแนยหนา้ของจีน สินวา้เกษตรเด่น
ไดแ้ก่ แอปเป้ิล ลูกทอ้ ลูกแพร ยอลนทั ชยนเจียหรือพริกหอม พริก และกุย้ช่าย เหล่าน้ีเป็นผลผลิตหลกัและ 

มีปริมาณการผลิตสูง เป็นเมืองที่มีพื้นที่ป่าธรรมชาติมากที่สุดในภาวตะยนัตกเฉียงเหนือ ถึงเมืองเทียนสุ่ย 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาวาร  

วํ่า          รับประทานอาหารวํ่า ณ ภตัตาวาร  
พักเมืองเทียนสุ่ย天水凯丽瑞斯大酒店 Tianshui Kelly Rose Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA19SCyJTUAhVEvo8KHZkEA2sQFghGMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fnovotel-xian-scpg%2Fhotel%2Fxian-cn.html&usg=AFQjCNG36J95gDf6cI2vH5DLyLdpvdyZbQ


 
  

วันที่ส่ี          (4)     ถ า้พุทธศิลป์ม่ายจีซาน – ศาลเจ้าฝูอี – หลันโจว  

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านชม ถ ้าพุทธศิลป์ม่ายจีซานไดอ้นุรักษพ์ระพทุธรูปป้ัน 194 องว ์
พระพทุธรูปหินสลกั กยา่ 7,000 องวแ์ละภาพผนงัวิดเป็นจาํนยนเน้ือที่ 
1,300 ตารางเมตร มีทั้งพระพทุธรูป พระสงัขจาย พระสายกและอ่ืน ๆ 
บา้งอยูใ่นท่าสยดมนต ์บา้งอยูใ่นท่าพดูวุย บา้งอยูใ่นท่ายิม้ บา้งอยูใ่นท่า
โบกมือต่อผูว้น ไม่ยา่ พระอมิตาภะที่สูง 16 เมตรหรือยา่ รูปป้ันและรูป
แกะสลกัที่มีวยามสูงเพยีง 10 กยา่เซนติ  เมตรเท่านั้นต่างก็ละเอียด
ประณีตมาก นบัยา่เป็นขอ้มูลวยามจริงอนัสาํวญัในการยจิยัประยตัิทาง
พทุธศาสนา ประยตัิศาสตร์ ยิชายจิยัศึกษาโบราณวดีและยชิาเก่ียยกบั
ประเพณีนิยมพื้นบา้นของจีน เน่ืองจากถํ้าม่ายจีซานอยูใ่นป่าลึกลบั จึง
มิไดถู้กเพลิงสงวรามสมยัต่าง ๆ ทาํลายและก็มิไดถู้กขโมย แต่ไดรั้บ
การอนุรักษว์่อนขา้งดี นาํท่านชม ศาลเจ้าฝูอี ศาลที่ระลึกของบรรพ
บุรุษชายจีน ตระกูลเสินหนง-เทพแห่งพืช ฝซีูเป็นหยัหนา้เผา่เสินหนง 
สอนใหผู้ว้นรู้จกัเพาะปลูก วนรุ่นหลงันบัถือเป็นเทพแห่งการเกษตร 

ศาลเจา้ฝอีูเดิมเป็นศาลเล็กๆตั้งอยูบ่นภูเขา วนรุ่นหลงัไดท้าํการสร้าง
ศาลใหม่ขึ้นในสมยัราชยงศ ์ หมิง ว.ศ. 1490 มีพื้นที่ 3,733 โหม่ย มี
ตาํหนกัหลายหลงัใชเ้ก็บเวร่ืองประกอบพธีิเซ่นไหย ้ มีตน้สนโบราณ
อายหุลายร้อยปี ทุกปีในเดือนอา้ย แรม 1 วํ่า ซ่ึงถือเป็นยนัเกิดของฝซีู 
รัฐบาลจีนและรัฐบาลเมืองเทียนสุ่ยจะจดัใหมี้งานเซ่นไหยแ้ละงาน
ฉลองใหญ่เป็นประจาํทุกปี เล่ากนัยา่ในยดัน้ีจะมีสนตน้หน่ึงในศาล จะเขยา่ตน้เองจนใบร่ยงหล่น เป็น
ปรากฏการณ์อศัจรรยเ์พราะไม่มีลมแมแ้ต่นิดเดียย บริเยณทางเขา้-ออกศาลจะเป็นตลาดฝจ่ืูอเม่ียย มีร้านขาย
ของที่ระลึกหลายอยา่ง อาทิ กล่องเวร่ืองลงรักแบบจีน ตุก๊ตาปูนป้ัน ฯลฯ 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นาํท่านเดินทางถึง หลันโจว เมืองหลยงของมณฑลกานชู 

มณฑลทาง       ภาวตะยนัตกเฉียงเหนือของจีน  วนในสมยั
ราชยงศฮ์ัน่เรียกยา่ เมืองจินเฉิง หรือเมืองแห่งทองวาํ    
เพราะไดส้ร้างเมืองที่ไดข้ดุพบแร่ทองวาํทางตอนเหนือของ
เมือง ลอ้มรอบดย้ยขนุเขาทางเหนือและทางใต ้  วือ ภูเขา เกา
หลานซาน และฟ่งหยง แม่นํ้ าหยงเหอ เป็นแม่นํ้ าสายเลือดใหญ่ที่หล่อเล้ียงประเทศจีน ไหลผา่นกลางเมืองห
ลนัโจย    และเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้าบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตจากนั้น  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
                                           พักเมืองหลันโจว甘肃阳光大酒店 Grand Soluxe Hotel Gansu ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

วันที่ห้า             (5)     เมืองหลันโจว – เมืองจางเย่ – วัดพระใหญ่ – จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตีเ้ม่า 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

                     ไดเ้ยลาอนัสมวยรนาํท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟ  
……. น. โดยขบยนรถไฟที่ D ….. เดินทางสู่เมืองจางเย่   
……. น. ถึงเมืองจางเย่ หรือกานโจยในอดีต   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร        

 นาํท่านชมพทุธสถานสาํวญัของจางเยว่ือ วัดพระ
ใหญ่ – ต้าฝอซ่ือ Dafo Si สร้างในปีว.ศ.1098 สมยั
ซีเซ่ียภายในยิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระ
นอนศกัด์ิสิทธ์ิองวใ์หญ่ที่สุดของประเทศจีน มีวยาม
ยาย 34.5 ม. พระองัสากยา้ง 7.5 ม. พระกรรณยาย 4 
ม. พระบาทยาย 5.2 ม.    

 
 
 
 

 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตัน
เสียตีเ้ม่า Zhangye Qilianshan Danxia Landform หรือ โขดภู
หินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain  จดัเป็น
หน่ึงในภูมิทศัน์        มหศัจรรยข์องจีนอนังดงามแปลกตา ใน
เขตภูเขาฉีเหลียนซาน วรอบวลุมอาณาบริเยณกยา้งขยางถึง 
300 ตร.กม. อยูบ่นระดบั    วยามสูง 2,000-3,800 ม.จาก
ระดบันํ้ าทะเล ในทางธรณียทิยา สนันิษฐานย่ามีอายมุานาน
กยา่ 2 ลา้นปี ผา่นการกดักร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด 
และวยามแหง้ แลง้ของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่
ธาตุใตดิ้น ที่บา้งเป็นร้ิยเล่ือมลายหลากสีสนัพาดผา่นทั้งเนินภู 
แลซบัซอ้น บา้งเป็นหุบโตรกลึกชนั บา้งวลา้ยดัง่ปราสาทใน
ดินแดนเทพนิยาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอนั
หลากหลาย 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
                     พักเมืองจางเย่ 鼎和国际大酒店(张掖市) - Dinghe International Hotel  หรือเทียบเท่า   

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUsJLS0pTUAhWJKo8KHSRgDccQFgg9MAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g681015-d8326633-Reviews-Dinghe_International_Hotel-Zhangye_Gansu.html&usg=AFQjCNFOdcruG3lmEb128ps36-YnZa_Tlw


 
 

วันที่หก            (6)       เมืองจางเย่ – เมืองหลิวหยวน - เมืองตุนหวง – เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน(ข่ีอูฐ) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ไดเ้ยลาอนัสมวยรนาํท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟ  

10.57 น.        โดยขบยนรถไฟที่ D2701 เดินทางสู่หลิวหยวน   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ บนรถไฟ        
14.12 น.        ถึงเมืองหลิวหยวน  บนเสน้ทางสายไหม เป็นเมืองชายแดน 

มณฑลกานซู่ที่ติดกบัเขตปกวรองตนเองชนชาติซินเกียง 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองตุนหวง ตั้งอยูท่างภาวตะยนัตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลกานซู ทางภาวตะยนัตกของจีน เป็นเมือง
ยฒันธรรมและประยติัศาสตร์ที่มีช่ือเสียงของจีน ตั้งอยูบ่น
เสน้ทางสายไหม ซ่ึงเป็นเสน้ทางวมนาวมสาํวญัจากจีนไปยงั
เขตซีอยี้ เอเชียกลางและยโุรป และเวยเป็นชุมทางกา รวา้ที่
เจริญรุ่งเรืองในอดีต    จากนั้นนาํท่านสู่ เนินทรายร้องไห้หมิง
ซาซาน เป็นเนินทรายสูงพอสมวยร เม่ือท่านขึ้นถึงยอดเขา
ท่านสามารถไถลล่ืนลงมาสู่เชิงเขาดา้นล่าง (SAND DUNE) หาก
โอกาสเหมาะท่านอาจไดย้นิเสียงลมสะทอ้นเป็นเสียงวลา้ย การลัน่
กลองรบ เสียงมา้ร้อง เสียงสู้รบและเสียงวนร้อง ซ่ึงตามตาํนานเล่า
ยา่เวยมีกองทพัถูกพายทุรายพดักระหนํ่าและถูกฝังทั้งเป็นทั้ง

กองทพัอยูใ่ตภู้เขาลูกน้ี ดงันั้นเม่ือท่านล่ืนไถลลงมาจากยอดเนินจึง
อาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น  และนาํท่าน ข่ีอูฐไปชมสระน า้วง
พระจันทร์ บ่อน ้าผุดหรือ โอเอซิส ทีไ่ม่เวยเหือดแหง้แมจ้ะอยูก่ลาง
ทะเลทรายทั้งที่มีวยามลึกเฉล่ียเพยีง 6 เมตรเท่านั้น  

ค า่        บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 พักตุนหวง 敦煌華夏國際大酒店(Dunhuang Hua Xia Intl Hotel) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด            (7 )       ถ า้โมเกาคู – เมืองหลิวหยวน – หลังโจว 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นนาํท่านชม  ถ า้โมเกาคู มรดกโลกที่ยิง่ใหญ่อีกแห่งหน่ึงของโลก 
“ เป็นถํ้าที่มีวูหาใหญ่นอ้ยถึง 495 วูหา มีภาพยาดสีบนผนงัสยยงามมี
รูปแกะสลกัพระพทุธรูปและองวเ์จา้แม่กยนอิม ปัจจุบนัเปิดใหช้มเพียง 
70 วูหาเท่านั้นในวูหาตน้ๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆเ์ล่อจุน 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk2-qA35TUAhWKro8KHT12AEAQFgiLATAH&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-tw%2Fdunhuang-hua-xia-international-hotel%2Fhotel%2Fdunhuang-cn.html&usg=AFQjCNH2_IeEDKwUvfJiYaNF4OYPss3NZQ


 
 

ในปี ว.ศ. 366 ส่ยนวูหาสุดทา้ยขดุเม่ือยวุที่มองโกลมี
ชยัชนะเหนืออาณาจกัรจีนใน ปี ว.ศ. 1277 ดั้งนั้นปฎิมา
กรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะไดช้มที่ถ ํ้าโมเกาแห่งน้ี
เกิดจากวยามเพยีรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยวุ
หลายสมยัตลอดช่ยงประยติัศาสตร์ที่นบัเน่ืองยายนาน
เกือบ 1,000 

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางกลบัสถานีรถไฟ   เมืองหลิวหยวน เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km

ช่ัวโมง) ซ่ึงถือเป็นรถไฟชินวนัเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียย 
เดินทางสู่เมืองหลงัโจย   

14.32 น.  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหลงัโจย  โดยขบวนรถไฟที่  
D2706 

21.10  น.  ถึงเมืองหลงัโจย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาวาร  
  ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พักเมืองหลันโจว 甘肃阳光大酒店(兰州市) - Sunshine Plaza Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่แปด            (8 )        พิพิธภัณฑกานซู่ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น า้เหลือง“หวงเหอหมู่ชิน” - สะพานเหลก็แม่น ้าหวงเหอ   
                           – กังหันวิดน ้าสุ่ยเฌอ – เมืองหลังโจว -  กรุงเทพฯ 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ชมพิพิธภัณฑกานซู่ "ซู่เสิงป๋ออู่ก่ยน" เพือ่ใหท้่านเขา้ใจที่มาที่
ไปของเสน้ทางสายไหม พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีตั้งอยูท่างตะยนัตก
ของเมืองหลนัโจย จดัแสดงหลกัฐานทางยฒันธรรมที่วน้พบ
และขดุพบในเขตมณฑลกานซู่และตามเมืองอ่ืนๆที่อยูใ่นแนย
เสน้ทางสายแพรไหม โดยเร่ิมตั้งแต่ยวุยฒันธรรมตา้ต้ียา่นเม่ือ
ประมาณ 8,000 ปีก่อนวริสตกาล เร่ือยมาจนถึงราชยงศห์ยยน 
นาํท่านชมแผนที่ที่แสดงถึงเสน้ทางกองวารายานในสมยัโบราณ 

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเที่ยยชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น า้เหลือง“หวงเหอหมู่
ชิน” เป็นผลงานของศิลปินหญิงชายจีน ช่ือ เหอเออ้ ตั้งอยู่
ช่ยงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเม่ือปี ว.ศ. 1986 
ประติมากรรมน้ี สลกัจากหินแกรนิต มีวยามยาย 6 เมตร 
กยา้ง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีนํ้ าหนกักยา 60 ตนั เป็น
รูปสลกัที่เป็นสญัลกัษณ์ตยัแทนของชนชายจีน ที่มีช่ือเสียง 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIiLzm4ZTUAhULPo8KHe1TClwQFgg3MAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g297409-d455432-Reviews-Sunshine_Plaza_Hotel-Lanzhou_Gansu.html&usg=AFQjCNGESC9JfsZHtpRnPMqOru7qERTKqA


 
 
มากที่สุดรูปหน่ึง อนุสายรียเ์ป็นรูปนอนตะแวง ศอกดนัศรีษะขนัมองลูกนอ้ยที่นอนอิงแอบอยูข่า้งๆ มารดา 
สายตาที่นางมองดูลูกนอ้ยนั้น เป็นแยยตาที่ช่างอบอุ่นดย้ยวยามรักเป็นที่สุดรูปป้ันน้ี  
เปรียบเสมือนแม่นํ้ าหยงเหอ เป็นมารดาที่หล่อเล้ียงมยล
ประชาชายจีนหลายร้อยลา้นวน ที่ประดุจดงัหน่ึงเป็นบุตร
นอ้ยของนางมายายนานกยา่ 4,000 ปี ตน้ธารแห่ง  
ประยติัศาสตร์ชาติจีน ที่มีวยามผกูพนักบัสายนํ้ าหยงเหออ
ยา่งลึกซ้ึง มิแห่งแต่ปฐมกษตัริยใ์นยวุตอนตน้ ทรงเกรง
ต่ออิทธานุภาพของลาํนํ้ าหยงเหอ ในตอนกลางของมณฑล
ชิงไห่ ตานํ้ าไหลเป็นสายธารนอ้ยๆลงสู่ทะเลซิงซู่ไห่ หรือทะเลประดบัดาย อนัเป็นบึงเล็กบึงนอ้ยนบัร้อย
แห่ง แลย้ไหลลงสู่ทะเลสาบใหญ่ 2 แห่ง ที่อยูเ่รียง เวียงกนัวือ เอ๋อหลิงหูและจาหลิงหู ที่จุดกาํเนิด ที่ชาย
ทิเบตเรียกขานหยงเหอยา่ “หม่าซิย” แปลงยา่ “แม่นํ้ าที่สยยที่สุดในโลก” จากนั้นนาํท่านชม สวนกังหันวิด
น ้าโบราณ สร้างขึ้นในปี 2005 เพือ่ระลึกถึงเมืองห
ลนัโจย ซ่ึงในอดีตของสองฟากฝ่ังของหยงเหอมี
กงัหนัยดินํ้ าภูมิปัญญาชายบา้น ตั้งเรียงรายอยูถึ่ง 252 
กงัหนั จนหลนัโจยไดรั้บสมญานามยา่ “เมืองหลยง
แห่งกงัหนันํ้ าของจีน” สยนน้ีถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่ยน 
ส่ยนแรก วือ จตุัรัสยฒันธรรม ส่ยนที่สอง วือ จตุัรัส
กงัหนันํ้ า ส่ยนที่สาม วือ สยนกงัหนันํ้ า ใหท้่านไดช้มและสมัผสัถึงยฒันธรรมของชายหลนัโจยในอดี  
แลย้ชอ้ปป้ิงตามอธัยศยั 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
       จากนั้นนาํท่านสู่สนาบิน 

21.30 น.         ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ MU269 
00.30 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสยสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 

 


