 ชม สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่วิจิตรตระการตาที่สดุ คือ วัดถ้ ำหลงเหมิน
 ชม ศำลเจ้ำกวนอู ที่ฝงั ศีรษะของกวนอู ตามเรื่องของสามก๊ก
 วัดเส้ำหลิน อันขึ้นชื่อเรื่องศิลปะกังฟู
 ชม สุสำนจักรพรรดิจ๋ ิ นซี (ปิ งหม่ำหย่ง)

กาหนดการเดินทาง 14 – 18 เมษายน 2562
วันแรก
14.00

(1) กรุงเทพฯ – ซีอาน
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก TERMINAL 1 ชัน้ 2 แถว สายการ
บินไทยแอร์ เอเชีย ( FD ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ าน
สัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน
(บนเครื่องมี อาหารเสริฟ ทัง้ ไปและกลับ + ระบุท่ นี ่ ังให้ + พร้ อมนา้ หนัก ท่ านละ 20 กก )

16.40
21.35

ค่า
วันที่สอง
เช้ า
...........
...........

โดยเที่ยวบินที่ FD588 นาท่านเหินฟ้าสู่ เมืองซีอาน
ถึงท่าอากาศยานเมือง เมืองซีอาน เมืองนี ้ตังอยู
้ ก่ ลางลุม่ แม่น ้าฮวงเหอ และเป็ น 1 ใน 10 เมืองที่
ใหญ่ที่สดุ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีชื่อเดิมว่า“ฉางอาน”เป็ นเมืองหลวงของมณฑล
ส่านซี ในประเทศจีน และเป็ นหนึง่ ในเมืองสาคัญในประวัติศาสตร์ จีน ในอดีตซีอานได้ เป็ นเมืองหลวง
ของ 13 ราชวงศ์ รวมทัง้ โจว ชิน ฮัน่ และ ถัง ซีอานยังเป็ นเมืองปลายทางของเส้ นทางสายไหม ซีอาน
มีประวัติอนั ยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน ซึง่ มีความหมายว่า "ความสงบสุขชัว่ นิ
รันดร์ " ซีอานเป็ นเป็ นเมืองที่เจริ ญและใหญ่ที่สดุ ในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็ น 1
ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศจีนระยะทาง 400 กิโลเมตร หลังผ่านขันตอนตรวจคนเข้
้
าเมือง
เรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักซีอาน Grand Noble Hotel ระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่า
(2) ซีอาน – ลั่วหยาง (รถไฟด่ วน) –เทศกาลดอกโบตั๋น - เติงเฟิ ง – อารามเส้ าหลิน – ป่ าเจดีย์
– การแสดงโชว์ กังฟู

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสูส่ ถานนี ้รถไฟ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง โดยรถไฟด่วน ขบวนที่.........
ถึง เมืองลั่วหยาง เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน ลัว่
หยางเป็ นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นบั เป็ นที่สองรองจากซี
อาน เมืองนี ้รุ่งโรจน์ที่สดุ ในสมัยราชวงศ์ซง่ และ
ราชวงศ์ถงั
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม เทศกาล
ดอกโบตั๋น (ใน 1 ปี มีจดั งานเทศกาลดอกโบตัน๋ แค่ครัง้
เดียว ในช่วงนี ้เท่านัน)
้
สัมผัสกับบรรยากาศงาน
เทศกาลดอกโบตัน๋ ที่สวยสด
งดงาม หลากหลายสี ซึง่ เป็ นสีที่
ยากจะพบเห็น ตระการตากับ
ดอกโบตัน๋ ที่สวยงาม ดอกโบตัน๋
หรื อ หมู่ตาน เป็ นดอกไม้ ที่มี
ความหมายพิเศษสาหรับชาว
จีน ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
โบตัน๋
เป็ นหนึง่ ในดอกไม้ อีกชนิดหนึง่ ที่เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีนดอกโบตัน๋
เป็ นดอกไม้ ที่มี
ความหมายดีๆ เป็ นมงคล และดอกโบตัน๋ ที่พิเศษแตกต่างจากดอกไม้ ชนิดอื่น ๆ คือ ที่ก้านจะมีใบ 3 ใบ
และในใบใหญ่แต่ละใบจะแตก ออกเป็ นใบเล็กอีก 3 ใบ รวมทังหมด
้
9 ใบ จึงมีคาเปรี ยบเปรยว่าเป็ น
ดอกไม้ มงั กร 9 หัว กล่าวคือเป็ นดอกไม้ ที่เป็ นตัวแทนของความมัง่ มีศรี สขุ มีลาภยศยิ่งใ หญ่สงู ส่ง ควร
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ค่าแก่การยกย่องนับถือ และอีกความหมายหนึง่ คือ ตัวแทนของความยุติธรรม จิตรกรจีนมักจะวาด
ภาพดอกโบตัน๋ สีสนั สดใส และคนจีนก็นิยมนาไปประดับบ้ านโดยเฉพาะที่ห้องรับแขก เพราะเชื่อกันว่า
จะนาพามาซึง่ ความมัง่ คัง่ โชคลาภและความร่ ารวย ในประเทศจีนดอกโบตัน๋ จะออกดอกและบาน
ในช่วงเดือนเมษายน ดอกโบตัน๋ ดอกหนึง่ จะมีอายุการผลิบานอยูร่ าว 7-10 วัน โบตัน๋ มีอยูม่ ากมาย
หลากหลายสายพันธุ์ แบบกลีบดอกชันเดี
้ ยว แบบกลีบดอกหลายชัน้ และแบบกลีบซ้ อนมากเป็ นพิเศษ
ก็มี ส่วนสีสรรก็มีมากมายหลายหลากสี มีทงสี
ั ้ แดง สีชมพูเข้ ม ชมพูอ่อน สีม่วง สีขาว สีเขียว สีดา และ
สีผสมสองสีสามสีในดอกเดียวกัน ดอกโบตัน๋ เป็ นดอกไม้ ที่มีกลิน่ หอมอ่อนๆ ชวนดม สีขาวกลิน่ จะหอม
อ่อนหวานสดชื่น สีแดงจะหอมแรง ส่วนสีม่วงจะมีกลิน่ หอมหวนยัว่ ยวนใจ ดอกโบตัน๋ บางสายพันธุ์มี
ขนาดดอกใหญ่มาก บางพันธุ์เมื่อโตสมบูรณ์สามารถวัดเส้ นผ่าศูนย์กลางดอกได้ ถึง 1 ฟุตเลยทีเดียว
ในประเทศจีนเมืองที่ถือว่าเป็ นจุดชมดอกโบตัน๋ ก็คือ เมืองลัว่ หยาง มณฑลเหอหนาน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง ซึง่ เป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่ที่
ขึ ้นชื่อในด้ านศิลปะมวยจีน ( วิทยายุทธชาวจีน ) นา
ท่านเดินทางสู่
ชม อารามเส้ าหลิน สถานที่
ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้ าในอดีต ปั จจุบนั
และอนาคต รวม 1,000 องค์ซงึ่ เป็ นอารามแห่งแรกแห่ง
การเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนาของผู้ออกบวชบาเพ็ญจาก
ประเทศอินเดีย “ พระโพธิธรรมตั๊กม้ อ ” สร้ างขึ ้นเมื่อปี
ค.ศ 495 ชมสิง่ ก่อสร้ างอันเป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณ ที่
ยังคงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั เช่น ศาลาตัก๊ ม้ อ ตาหนักไป่ อี่
ตาหนักพันพระพุทธ เป็ นต้ น นาท่านชม ป่ าเจดีย์ หรือ
ถ่ าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึง่ เป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิ
ของอดีตเจ้ าอาวาสของวัดเส้ าหลิน จากนันน
้ าท่านชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็ นบทเรี ยน
และมีการจัดแสดงให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชม ที่โรงเรี ยน ฝึ กกังฟู
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเติงเฟิ ง Chanwu Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
(3) เติงเฟิ ง – ลั่วหยาง – ถา้ หินหลงเหมิน – ศาลเจ้ ากวนอู – ซีอาน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลัว่ หยาง เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน
(ใช้ เวลาประมาณ 1 ช.ม.) ลัว่ หยางเป็ นอดีต ราชธานีที่ยิ่งใหญ่
นับเป็ นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี ้รุ่งโรจน์ที่สดุ ในสมัยราชวงศ์
ซ่ง และราชวงศ์ถงั แล้ วนาท่านชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่วิจิตรตระการตาที่สดุ คือ
วัดถา้ หลงเหมิน

แห่งพุทธศาสนา ซึง่ ตังอยู
้ ห่ า่ งจากตัวเมืองไปทางใต้ ประมาณ 8 ไมล์ (13 กิโลเมตร) บนทังสองฝั
้
่ งของ
แม่น ้ายี่ วัดถ ้านี ้ถูกสร้ างขึ ้นในช่วงศตวรรษที่ 5-7 ที่นี่มีคหู าต่างๆกว่า 1,3 00 คูหา ซึง่ มีคหู าย่อยลง
ไปอีก 700 แห่ง และเป็ นที่ตงของเจดี
ั้
ย์กว่า 40 องค์ งานเขียนโบราณ 2,780 ชิ ้นงานประติมากรรมและ
จิตรกรรมกว่า 100,000 ชิ ้น ผลงานประติมากรรมอันประณีตและเลอค่าถูกลอบโจรกรรมไปในช่วง
เปลีย่ นศตวรรษที่แล้ ว และศตวรรษนี ้ ผลงานซึง่ ถูกโจรกรรมเหล่านี ้ปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาอยูใ่ น
พิพิธภัณฑ์สว่ นตัวหลายแห่งในประเทศตะวันตก เป็ นที่เก็บรักษาศิลปะทางพุทธศาสนาที่ล ้าค่าและ
โดดเด่นไปจากที่อื่น ในคูหาของถา้ พระพุทธรูปหมื่นองค์ ท่านสามารถศึกษารูปแบบโบราณวัตถุ
ชนิดต่างๆ ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ เว่ยเหนือไปจนถึงสมัยราชวงศ์ถงั พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สดุ มีความสูง
กว่า 55 ฟุต (17 เมตร) ส่วนองค์ที่เล็กที่สดุ มีความสูงเพียงไม่ถึงหนึง่ นิ ้ว (2 เซนติเมตร) ก่อสร้ างต่างๆ
ทางฝั่ งแม่น ้าตะวันตกยังคงอยูใ่ นสภาพที่ดีมาก
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ศาลเจ้ ากวนอู หรื อกวนหลิน หรื อป่ ากวนอู ตังอยู
้ ท่ างใต้ ของเมืองลัว่ หยางออกไป 7
กิโลเมตร เป็ นที่ฝังศีรษะของกวนอู ตามเรื่ องของสาม
ก๊ ก กวนอูแม่ทพั ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ ก และเป็ นผู้ที่
ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเทพเจ้ าองค์ หนึง่ ของชาวจีน
กวนอูแพ้ สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้ โจโฉและเล่า
ปี่ เกียจแค้ นกัน ซุนกวนได้ นาศีรษะของกวนอูสง่ ไปให้ โจ
โฉ โจโฉซึง่ ชื่นชอบในตัวกวนอู ได้ นาศีรษะของกวนอูไป
ฝั งอย่างสมเกียรติ บริ เวณรอบๆ ปลูกต้ นสนมากมาย
จนเป็ นป่ าสน จึงมีชื่อว่ากวนหลินนาท่านชมหลักจารึก
อัตชีวประวัติของกวนอูและเหตุการณ์สาคัญๆในสมัยนัน้
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยรถไฟด่วน ขบวนที่ .........
ถึง เมืองซีอาน จากนันน
้ าท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักซีอาน Grand Noble Hotelระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี
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(4) สุสานจักรพรรดิจ๋ นิ ซี (ปิ งหม่ าหย่ ง) – เจดีย์เสี่ยวเยี่ยนถ่ า – พิพิธภัณฑ์ ซีอาน
– การแสดง ! นาฏศิลป์ สมัยราชวงศ์ ถัง

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านออกเดินทางสูต่ าบลหลินถ่ง สุสานจักรพรรดิจ๋นิ
ซี (ปิ งหม่ าหย่ ง) การขุดค้ นพบทางประวัติศาสตร์ ที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของจีน และยิ่งใหญ่ที่สดุ สิง่ หนึง่ ของโลกใน
ศตวรรษที่ 20 และตราบจนทุกวันนี ้ ทางการรัฐบาลจีนถือ
ว่า สุสานฉินสือ่ หวง ที่ยงั รอการขุดค้ นนัน้ เป็ นสิง่
มหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณชิ ้นที่ 8 กองทัพทหารดินเผาภายในสุสานและรถม้ าสมัยราชวงศ์ฉิน
จานวนมาก มีขนาดใหญ่โตมโหฬารซุกซ่อนอยูภ่ ายใต้ พื ้นดิน ตามบันทึกในประวัติศาสตร์ จีนถูกขุดพบ
โดยบังเอิญจากชาวนาตระกูลหยางจานวน 7 คน ในหมู่บ้านซีหยาง เมืองหลินถง ในต้ นของฤดูใบไม้
ผลิในปี พ.ศ. 2517 ที่ขดุ ดินเพื่อหาบ่อน ้าไว้ ใช้ สาหรับเพาะปลูกในฤดูหนาวที่จะมาถึงภายในหมู่บ้าน
ในวันที่ 5 ของการขุดดินเพื่อหาบ่อน ้า เมื่อขุดลึกลงไปประมาณ 4 เมตร ก็พบกับวัตถุที่ทาด้ วยดินเผาที่
มีลกั ษณะรูปร่างคล้ ายกับเหยือกสาหรับใส่น ้า จึงค่อย ๆ ขุดดินอย่างระมัดระวัง และเมื่อ ยิ่งขุดลึกลงไป
ก็พบกองทัพทหารดินเผาในชุดเกราะ คันธนูและลูกธนูทองเหลืองจานวนหนึง่ หลังการขุดพบโดย
บังเอิญ
ชาวนาตระกูลหยางได้ จุดธูปกราบไว้ เพื่อขอขมาเนื่องจากเข้ าใจว่าเป็ นวัดหรื อโบราณวัตถุ
หลังจากนันอี
้ ก 2 เดือน เจ้ าหน้ าที่ของทางการที่รับผิดชอบในการขุดหาแหล่งน ้าของจีน ได้ เข้ ามา
ตรวจสอบความคืบหน้ าของการขุดหาแหล่งน ้าของชาวบ้ าน
ก็ได้ พบกับสิง่ ที่ชาวนาตระกูลหยางค้ นพบ และสังเกตเห็นถึง
ลักษณะของอิฐและรูปปั น้ ดินเผาที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับที่
สุสานของฉินสือ่ หวง จึงได้ รายงานไปยังทางการของมณฑล
ฉ่านซี หลังจากนันทางรั
้
ฐบาลจีนได้ เริ่ มทาการขุดค้ นหาอย่าง
เป็ นระบบ เริ่ มตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2519 เป็ นต้ นมา ผลของการขุด
ค้ นพบรูปปั น้ กองทัพทหารและรถม้ าดินเผามากกว่า 8,000
ตัว และรถม้ าไม้ มากกว่า 100 คัน ในจานวนหลุมภายใน
สุสานที่ขุดพบมีอาณาเขตพื ้นที่รวมกันถึงกว่า 20,000 ตร.ม.
ต่อมา เจ้ าคังหมิน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายวัฒนธรรมประจาอาเภอ
หลินถง ได้ ไปตรวจสอบยังบริ เวณพื ้นที่ที่ชาวนาตระกูลห
ยางค้ นพบ
เพื่อทาการกว้ านซื ้อซากโบราณวัตถุอนั
ทรงคุณค่าที่ถกู ขุดพบ และได้ นาออกไปจาหน่ายก่อนหน้ า
นี ้ได้ 3 คันรถ เพื่อนากลับไปยังห้ องวิจยั เพื่อทาการศึกษา
และต่อมาในต้ นเดือนพฤษภาคม เจ้ าคังหมินได้ จากัดพื ้นที่
ในบริ เวณอาณาเขตที่ขดุ พบจานวน 120 ตร.ม. เพื่อทา
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การขุดหาซากของกองทัพดินเผาเพิ่มเติม
รัฐบาลจีนได้ เข้ ามามีบทบาทในการขุดหาเพิ่มเติมของ
กองทัพทหารดินเผาซึง่ เป็ นเวลาเดียวกับที่ลนิ่ อันเหวิ่น
นักข่าวหนังสือพิมพ์ซินหัวได้ เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่อาเภอหลินถงและพบกับสิง่ ที่ชาวนาและ
เจ้ าหน้ าที่ขดุ พบ
เมื่อกลับสูป่ ั กกิ่ง ได้ นาเรื่ องกองทัพทหารดินเผาตีพิมพ์ลงในคอลัมน์
"ชุมนุม
เหตุการณ์" ในหนังสือพิมพ์เหริ นหมินยื่อเป้า ต้ นเดือนกรกฎาคม รองนายกรัฐมนตรี หลีเ่ ซียนเนี่ยน ได้ มี
คาสัง่ ให้ กองโบราณคดีและกรรมการมณฑลฉ่านซีของจีน
ร่วมกันหามาตรการในการอนุรักษ์
โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ ของจีนนี ้ และในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 หยวนจงอี ้ เจ้ าคังหมิน
ได้ นาทีมนักโบราณคดี เดินทางเข้ าไปยังหมู่บ้านซีหยางอีกครัง้ เพื่อทาการตรวจสอบและขุดค้ น
เพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 กองทัพทหารดินเผาภายใต้ มหาสุสานฉินสือ่ หวงได้
เปิ ดให้ สาธารณชนเข้ าชมอย่างเป็ นทางการ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 องค์การยูเนสโกได้ ลงมติ
ให้ สสุ านฉินสือ่ หวง เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านชมเจดีย์เสี่ยวเยี่ยนถ่ า ในปี ค.ศ. 1961 รัฐบาล
จีนตังเป็
้ นโบราณสถานรุ่นแรกที่จะต้ องอนุรักษ์ เมื่อ
คราวที่มาซีอาน 9 ปี ก่อนข้ าพเจ้ าได้ ขึ ้นไปชันบนสุ
้
ดของ
เจดีย์หา่ นฟ้าใหญ่มาแล้ ว คราวนี ้ก็อยากพิชิตเจดีย์หา่ น
ฟ้าเล็กบ้ าง ไก๊ ด์เขาบอกว่าขึ ้นได้ แต่แรกทางก็กว้ างดี
อยู่ แต่ขึ ้นไปสูง ๆ แล้ วทางแคบลงบนยอด (ชัน้ 15)
มองเห็นวิวได้ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจดีย์หา่ นฟ้าใหญ่
วัดที่นี่สร้ างขึ ้นในค.ศ. 684 เพื่อเป็ นที่ทาพิธี 100 วัน
พระบรมศพพระจักรพรรดิถงั เกาจง ชื่อว่าวัดเซี่ยนฟู่
หมายถึงวัดสาหรับทาพิธีบูชาเพื่อให้ ความสุข ตอนนัน้
พระจักรพรรดิถงั จงจงยังครองราชย์อยูค่ รองได้ ไม่นาน
จักรพรรดิอู่เจ๋อเทียนพระมารดาก็ขึ ้นครองแทน และให้ วดั นี ้เป็ นวัด
หลวงสาหรับเจดีย์หา่ นฟ้าเล็กเป็ นของหลวงจีนอี ้จิงซึง่ ไปจารึ กแสวง
บุญและไปสืบหาพระคัมภีร์ที่อินเดีย
ในตอนนันพระถั
้
งซาจัง๋ กลับ
มาแล้ ว จากนันน
้ าชม พิพิธภัณฑ์ ซีอาน หนึง่ ในพิพิธภัณฑ์ชนน
ั้ า
ของประเทศจีน ที่มีโบราณวัตถุล ้าค่าจัดแสดงมากมาย ภายใน
พิพิธภัณฑ์จดั แสดงวัตถุโบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆ มีคาอธิบายเป็ น
ภาษาอังกฤษ เริ่ มตังแต่
้ ยคุ หินเก่า-หินใหม่ราชวงศ์จาง-ราชวงศ์โจว
เรื่ อยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ มณฑล
ส่านซี ตังอยู
้ ใ่ กล้ ๆ กับเจดีย์หา่ นป่ าใหญ่ แห่งวัดต้ าฉือเอิน เป็ นกลุม่
อาคารที่มีการก่อสร้ างเลียนแบบ สถาปั ตยกรรมในสมัยราชวงศ์ถงั
ภายในมีการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมและอารยธรรมที่โด่งดัง
เป็ นที่ร้ ูจกั ทังในและต่
้
างประเทศมากมาย จนได้ รับการขนานนามว่า

ค่า

เป็ น "ไข่มกุ เรื องรองแห่งเมืองเก่า ขุมทรัพย์แห่ง ชนชาติจีน" ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้ างอันเป็ นสัญลักษณ์อย่าง
หนึง่ ของเมืองซีอานโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สา่ นซีก่อสร้ างบนเนื ้อที่ 65,000 ตารางเมตร มี
พื ้นที่ภายในอาคารทังหมด
้
55,600 ตารางเมตร อาคารจัดแสดงแบ่งเป็ น 3 ชัน้ และ 1 ห้ องแสดงภาพ
ชันใต้
้ ดินที่อยูแ่ ยกออกไป วางผังการก่อสร้ างในรูปแบบวังตามแบบโบราณ การตกแต่งเน้ นโทนสี
ธรรมชาติเช่น ดา ขาว น ้าตาล และสีชา เป็ นหลัก จัดแสดงโบราณวัตถุอนั ล ้าค่า 370,000 ชิ ้น ได้ รับการ
ขนานนามเป็ น "สิง่ ก่อสร้ างสมัยใหม่ในกลิน่ อายราชวงศ์ถงั " เริ่ มเตรี ยมการก่อสร้ างตังแต่
้ ปี 1983 แล้ ว
เสร็ จเมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 1991 ภายหลังการเปิ ดใช้ บริ การ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สา่ นซีได้ ดาเนิน
ความร่วมมือแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์ กบั องค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงงานศิลปะ และ
หน่วยงานวิจยั ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงจากทัว่ โลก เป็ นเสมือนหน้ าต่างบานมหึมาที่เผยแพร่วฒ
ั นธรรม อารย
ธรรม และจิตวิญญาณความเป็ นส่านซีสสู่ ายตาอารยประเทศ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ได้ รับรางวัล
"หลูป่ าน"หนึง่ ในรางวัลด้ านการบริ หารและคุณภาพของโครงการวิศวกรรมในปี 1994
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชม การแสดง ! นาฏศิลป์ สมัยราชวงศ์ ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์
ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถงั ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความเจริ ญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรื องอยางสุดๆ

 พักซีอาน Grand Noble Hotel ระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันที่ห้า
เช้ า

(5) เจดีย์ต้าเอีย้ นถ่ า – กาแพงเมืองโบราณ – จัตุรัสหอระฆัง – ถนนมุสลิม
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชม เจดีย์ต้าเอีย้ นถ่ า (เจดีย์หา่ นฟ้า) เจดีย์ต้าเอี ้ยนถ่า ตังอยู
้ ่
ทางทิศใต้ ของกาแพงเมืองซีอานโดยอยูบ่ น ถนนเอี ้ยนถ่าลู่ เจดีย์หา่ น
ป่ าใหญ่ สร้ างเสร็ จในปี ค.ศ. 652 ในรัชสมัยจักรพรรดิถงั เกาจง (หลีจ่ ื ้อ)
ฮ่องเต้ องค์ที่สาม แห่งราชวงศ์ถงั โดยก่อนหน้ านี ้ในปี ค.ศ. 648 ในรัช
สมัยจักรพรรดิถงั ไท้ จง (TANG TAI ZHONG) พระราชโอรส เจ้ าชายห
ลีจ่ ื ้อ (จักรพรรดิถงั เกาจงในเวลาต่อมา ทรงครองราชย์ตอ่ จากพระราช
บิดาในปี ค.ศ. 650) ได้ สร้ างวัดต้ าสือเอินซื่อ (TA SI EN SI) (วัด
กตัญํุตาราม) นี ้ขึ ้นก่อน เพื่อเป็ นการทดแทนพระคุณของพระราช
มารดา คือเหวินเต๋อหวงโฮ่ว จากนันเมื
้ ่อทรงขึ ้นครองราชย์แล้ วจึงได้ สร้ างเจดีย์นี ้ขึ ้น
ตามคาขอของพระถังซาจัง๋ ในบริ เวณวัดดังกล่าว องค์เจดีย์มีรูปแบบเรี ยบง่าย ในศิลปะจีนผสม
อินเดีย เดิมนันสร้
้ างเพียง 5 ชิ ้น แต่เมืองซีอานได้ ประสบภัยแผ่นดินไหวมาหลายครัง้ จึงได้ มีการบูรณะ
เรื่ อยมาและมีการบูรณะใหญ่ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ ชิง ปั จจุบนั องค์เจดีย์มี 7 ชัน้ สูง 64.1
เมตร ฐานขององค์เจดีย์วดั จากตะวันออกไปตะวันตกยาว 45.9 เมตร จากเหนือไปใต้ ยาว 48.8 เมตร

ตามประวัติ เจดีย์หา่ นป่ าใหญ่ ศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรื องของพุทธศาสนาในแผ่นดิน
จีน หลังจากที่พระถังซาจัง๋ เดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิ ฎกกลับมา ท่านก็ได้ พานักที่วดั
ต้ าเฉียนและเป็ นเจ้ าอาวาสของวัดนี ้ จากนันได้
้ มีการสร้ างเจดีย์ 5 ชันเพื
้ ่อใช้ ในการเก็บรักษา
พระไตรปิ ฎก ที่ทา่ นได้ นามาจากอินเดียและแปลเป็ นภาษาจีนนับจานวนกว่าพันเล่ม ภายหลังได้ ถกู
ทาลายลงในสมัยพระนางบูเช็กเทียน พระนางจึงมีพระบัญชาให้ สร้ างขึ ้นใหม่เป็ น 10 ชัน้ ก่อนจะ
พังทลายจากแผ่นดินไหวเหลือเพียง 7 ชันดั
้ งที่เห็นในปั จจุบนั
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แล้ วนาชม กาแพงเมืองโบราณ ที่สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์ห
มิงมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี
มีลกั ษณะเป็ นกาแพงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า จากทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาว
2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร
ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้ าออกทัง้
สีด่ ้ าน รวม 13 ประตู
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านชมวัดลามะกว่ างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนครซี
อาน สร้ างขึ ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครัง้ ฮ่องเต้ คงั ซี ใน เสด็จเยือน
นครซีอาน เห็นว่าการสร้ างวัดนี ้จะเป็ นการสะดวกพักระหว่าง
ทางสาหรับลามะผู้ใหญ่จากทิเบตที่ต้องเดินทางผ่านส่านซีเข้ า
สูว่ งั หลวงปั กกิ่งเพื่อเข้ าเฝ้า วัดลามะกว่างเหริ นมีการซ่อมแซม
และสร้ างวิหารเพิ่มหลายครัง้ ครัง้ ล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 ทาให้
สวยงามใหญ่โตบนพื ้นที่ 2.6 เอเค่อร์ เช่นปั จจุบนั นาชมกาแพง
หินที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์ ชมป้ายการอนุญาตให้ สร้ างวัดโดย
คาสัง่ ของวังหลวงซึง่ เป็ นลายมือของฮ่องเต้ คงั ซี นมัสการเจ้ า
แม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช นา
ท่านนมัสการ 3 มหาโพธิสตั ว์ ที่วิหารมหาวีรา นมัสการรูปจง
คาปาผู้นานิกายพุทธทิเบตที่วิหารพันพระ นาชมวิหารพระสูตร
หอเก็บพระไตรปิ ฎก ชมรูปหล่อศากยะมุนีพทุ ธเจ้ าและองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงสมัยราชวงศ์ถงั ที่
ได้ รับคาสัง่ ให้ แต่งงานกับผู้นาทิเบตเพื่อมิตรภาพจากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ที่ถนนมุสลิม ผ่านชม จัตุรัส
หอระฆัง ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองซีอาน ซึง่ นับเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง แขวนระฆัง ไว้ บนยอดหอเพื่อตี
บอกเวลาในตอนเช้ า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลกั ษณะแบบจีน สร้ างขึ ้นด้ วยไม้ ทงหมด
ั้
ภายในจัด

แสดงเครื่ องเรื อน เครื่ องลายครามและของมีคา่ ตังแต่
้ ราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง และผ่านชม
จัตุรัสหอกลอง ที่ใช้ บอกเวลาในตอนกลางคืน

ค่า

22.50
01.45

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ท่าอากาศยานนานาชาติซอี านเสียนหยาง มณฑลส่าน
ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื ้นที่รวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ซึง่ ถือเป็ นท่าอากาศยานทีม่ ีขนาด
ใหญ่ที่สดุ ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และยังเป็ นฐานการบินของสายการบินไชนานอร์ ทเวสต์
แอร์ ไลน์ จนกระทัง่ ควบรวมกิจการกับสายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ ไลน์ ในปี 2002 ในปั จจุบนั ท่า
อากาศยานแห่งนี ้สามารถเชื่อมต่อไปยัง 79 เมือง ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

อัตราค่ าบริการ กาหนดการเดินทาง วันที่ 14-18 เมษายน 2562
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึน้ ไป

พักโรงแรม 4 ดาว
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

14-18 เมษายน2562

34,800 บาท

5,800 บาท

พ.ค. – ส.ค. 2562

32,800 บาท

4,800 บาท

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยว
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี ้ไม่รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
อัตรานีร้ วม

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว 2 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้ วยกระดาษปกติ

หมายเหตุ
-บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิ ทธิ์ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่
เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัว ร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ได้ทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้า
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่ างๆ ที่อยู่
เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

