
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชม สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่วิจิตรตระการตาที่สดุคือ วดัถ ้ ำหลงเหมิน 

 ชม ศำลเจำ้กวนอู ที่ฝงัศีรษะของกวนอู  ตามเร่ืองของสามกก๊ 

 วดัเสำ้หลิน อนัขึ้นช่ือเร่ืองศิลปะกงัฟู 

 ชม สุสำนจักรพรรดิจ๋ินซี (ปิงหม่ำหย่ง)  

ก าหนดการเดนิทาง   14 – 18 เมษายน 2562 

วันแรก               (1) กรุงเทพฯ –  ซีอาน    

14.00 พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก  TERMINAL 1 ชัน้ 2 แถว สายการ
บินไทยแอร์เอเชีย  ( FD ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน
สมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น  

             (บนเคร่ืองม ีอาหารเสริฟ ทัง้ไปและกลับ + ระบุที่น่ังให้ + พร้อมน า้หนัก ท่านละ 20 กก ) 
 
 
 
 
 



 

16.40 โดยเท่ียวบินท่ี  FD588 น าทา่นเหินฟ้าสู ่ เมืองซอีาน 

21.35 ถึงทา่อากาศยานเมือง เมืองซีอาน    เมืองนีต้ัง้อยูก่ลางลุม่แม่น า้ฮวงเหอ และเป็น 1 ใน 10 เมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสดุทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีช่ือเดิมวา่“ฉางอาน”เป็นเมืองหลวงของมณฑล
สา่นซี ในประเทศจีน และเป็นหนึง่ในเมืองส าคญัในประวติัศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวง
ของ 13 ราชวงศ์ รวมทัง้ โจว  ชิน ฮัน่ และ ถงั ซอีานยงัเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอาน
มีประวติัอนัยาวนานมากกวา่ 3,100 ปี โดยช่ือเดิมวา่ ฉางอาน ซึง่มีความหมายวา่ "ความสงบสขุชัว่นิ
รันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองท่ีเจริญและใหญ่ท่ีสดุในสว่นตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 
ใน 10 เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศจีนระยะทาง 400 กิโลเมตร หลงัผา่นขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแล้ว น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัซีอาน  Wyndham Grand Xian South Hotel ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วันที่สอง       (2) ซีอาน – ล่ัวหยาง (รถไฟด่วน) –เทศกาลดอกโบตั๋น - เติงเฟิง – อารามเส้าหลิน – ป่าเจดีย์  
                       – การแสดงโชว์กังฟู   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

  หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสูส่ถานนีร้ถไฟ 
...........  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองล่ัวหยาง โดยรถไฟดว่น ขบวนที่......... 
...........  ถึง เมืองล่ัวหยาง  เมืองเอกแหง่มณฑลเหอหนาน ลัว่

หยางเป็นอดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่นบัเป็นท่ีสองรองจากซี
อาน เมืองนีรุ่้งโรจน์ท่ีสดุในสมยัราชวงศ์ซง่ และ
ราชวงศ์ถงั   จากนัน้น าทา่นเท่ียวชม เทศกาล

ดอกโบตั๋น (ใน 1 ปีมีจดังานเทศกาลดอกโบตัน๋แคค่รัง้
เดียว ในช่วงนีเ้ทา่นัน้) สมัผสักบับรรยากาศงาน

เทศกาลดอกโบตัน๋ท่ีสวยสด
งดงาม หลากหลายส ีซึง่เป็นสท่ีี
ยากจะพบเห็น ตระการตากบั
ดอกโบตัน๋ท่ีสวยงาม ดอกโบตัน๋
หรือ หมู่ตาน เป็นดอกไม้ท่ีมี
ความหมายพิเศษส าหรับชาว
จีน ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั 
โบตัน๋ เป็นหนึง่ในดอกไม้อีกชนิดหนึง่ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจีนดอกโบตัน๋ เป็นดอกไม้ท่ีมี
ความหมายดีๆ เป็นมงคล และดอกโบตัน๋ท่ีพิเศษแตกตา่งจากดอกไม้ชนิดอ่ืน ๆ คือ ท่ีก้านจะมีใบ 3 ใบ 
และในใบใหญ่แต่ละใบจะแตก ออกเป็นใบเลก็อีก 3 ใบ รวมทัง้หมด 9 ใบ จึงมีค าเปรียบเปรยวา่เป็น
ดอกไม้มงักร 9 หวั กลา่วคือเป็นดอกไม้ท่ีเป็นตวัแทนของความมัง่มีศรีสขุ มีลาภยศยิ่งใ  หญ่สงูสง่ ควร

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


 

คา่แก่การยกยอ่งนบัถือ และอีกความหมายหนึง่คือ ตวัแทนของความยติุธรรม จิตรกรจีนมกัจะวาด
ภาพดอกโบตัน๋สสีนัสดใส และคนจีนก็นิยมน าไปประดบับ้านโดยเฉพาะท่ีห้องรับแขก เพราะเช่ือกนัวา่
จะน าพามาซึง่ความมัง่คัง่ โชคลาภและความร ่ารวย ในประเทศจีนดอกโบตัน๋จะออกดอกและบาน
ในช่วงเดือนเมษายน ดอกโบตัน๋ดอกหนึง่จะมีอายกุารผลบิานอยูร่าว 7-10 วนั โบตัน๋มีอยูม่ากมาย
หลากหลายสายพนัธ์ุ แบบกลบีดอกชัน้เดียว แบบกลบีดอกหลายชัน้ และแบบกลบีซ้อนมากเป็นพิเศษ
ก็มี สว่นสสีรรก็มีมากมายหลายหลากสี มีทัง้สแีดง สชีมพเูข้ม ชมพอู่อน สมี่วง สขีาว สเีขียว สดี า และ
สผีสมสองสีสามสใีนดอกเดียวกนั ดอกโบตัน๋ เป็นดอกไม้ท่ีมีกลิน่หอมอ่อนๆ ชวนดม สขีาวกลิน่จะหอม 
อ่อนหวานสดช่ืน สแีดงจะหอมแรง สว่นสมี่วงจะมีกลิน่หอมหวนยัว่ยวนใจ ดอกโบตัน๋บางสายพนัธ์ุมี
ขนาดดอกใหญ่มาก บางพนัธ์ุเม่ือโตสมบูรณ์สามารถวดัเส้นผา่ศนูย์กลางดอกได้ถึง 1 ฟุตเลยทีเดียว 
ในประเทศจีนเมืองท่ีถือวา่เป็นจุดชมดอกโบตัน๋ก็คือ เมืองลัว่หยาง มณฑลเหอหนาน  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเติงฟง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีท่ี

ขึน้ช่ือในด้านศิลปะมวยจีน ( วิทยายทุธชาวจีน )    น า
ทา่นเดินทางสู ่     ชม อารามเส้าหลิน   สถานท่ี
ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพทุธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั 
และอนาคต รวม 1,000 องค์ซึง่เป็นอารามแหง่แรกแหง่
การเผยแพร่บุกเบิกพทุธศาสนาของผู้ออกบวชบ าเพ็ญจาก 
ประเทศอินเดีย “ พระโพธิธรรมตั๊กม้อ ” สร้างขึน้เม่ือปี 
ค.ศ 495 ชมสิง่ก่อสร้างอนัเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ ท่ี
ยงัคงเหลอือยูใ่นปัจจุบนั เช่น ศาลาตัก๊ม้อ ต าหนกัไป่อ่ี  
ต าหนกัพนัพระพทุธ  เป็นต้น  น าทา่นชม ป่าเจดีย์ หรือ 
ถ่าหลิน ท่ีมีหมู่เจดีย์กวา่ 200 องค์ ซึง่เป็นสถานท่ีบรรจุอฐิั
ของอดีตเจ้าอาวาสของวดัเส้าหลนิ จากนัน้น าทา่นชม การแสดงกังฟ ูท่ีมีการสบืทอดเป็นบทเรียน
และมีการจดัแสดงให้นกัทอ่งเท่ียวได้ชม ท่ีโรงเรียน ฝึกกงัฟู 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเติงเฟิง Zhongzhou Leading Hotelระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่  

วันที่สาม      (3) เติงเฟิง – ล่ัวหยาง  – ถ า้หนิหลงเหมนิ  – ศาลเจ้ากวนอู – ซีอาน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองลัว่หยาง เมืองเอกแหง่มณฑลเหอหนาน 
(ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) ลัว่หยางเป็นอดีต ราชธานีท่ียิ่งใหญ่
นบัเป็นท่ีสองรองจากซอีาน เมืองนีรุ่้งโรจน์ท่ีสดุในสมยัราชวงศ์
ซง่ และราชวงศ์ถงั  แล้วน าทา่นชมสถานท่ีทางประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมที่วิจิตรตระการตาท่ีสดุคือ วัดถ า้หลงเหมนิ   



 

แหง่พทุธศาสนา ซึง่ตัง้อยูห่า่งจากตวัเมืองไปทางใต้ประมาณ 8 ไมล์ (13 กิโลเมตร) บนทัง้สองฝ่ังของ
แม่น า้ยี่  วดัถ า้นีถ้กูสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 5-7 ท่ีน่ีมีคหูาตา่งๆกวา่ 1,3 00 คหูา     ซึง่มีคหูายอ่ยลง
ไปอีก 700 แหง่  และเป็นท่ีตัง้ของเจดีย์กวา่ 40 องค์ งานเขียนโบราณ 2,780 ชิน้งานประติมากรรมและ
จิตรกรรมกวา่ 100,000 ชิน้ ผลงานประติมากรรมอนัประณีตและเลอคา่ถกูลอบโจรกรรมไปในช่วง
เปลีย่นศตวรรษท่ีแล้ว และศตวรรษนี ้ ผลงานซึง่ถกูโจรกรรมเหลา่นีปั้จจุบนัถกูเก็บรักษาอยูใ่น
พิพิธภณัฑ์สว่นตวัหลายแหง่ในประเทศตะวนัตก เป็นท่ีเก็บรักษาศิลปะทางพทุธศาสนาท่ีล า้คา่และ
โดดเดน่ไปจากท่ีอ่ืน  ในคหูาของถ า้พระพุทธรูปหมื่นองค์ ทา่นสามารถศกึษารูปแบบโบราณวตัถุ
ชนิดตา่งๆ ตัง้แตส่มยัราชวงศ์  เวย่เหนือไปจนถึงสมยัราชวงศ์ถงั  พระพทุธรูปท่ีใหญ่ท่ีสดุมีความสงู
กวา่ 55 ฟุต (17 เมตร) สว่นองค์ท่ีเลก็ท่ีสดุมีความสงูเพียงไม่ถึงหนึง่นิว้ (2 เซนติเมตร) ก่อสร้างตา่งๆ 
ทางฝ่ังแม่น า้ตะวนัตกยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีดีมาก   

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม ศาลเจ้ากวนอู หรือกวนหลนิ หรือป่ากวนอ ู ตัง้อยูท่างใต้ของเมืองลัว่หยางออกไป 7 
กิโลเมตร  เป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอู  ตามเร่ืองของสาม
ก๊ก กวนอูแม่ทพัผู้ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก และเป็นผู้ ท่ี
ได้รับการยกยอ่งให้เป็นเทพเจ้าองค์ หนึง่ของชาวจีน 
กวนอูแพ้สงครามจึงถกูจบัตดัหวั  เพื่อยใุห้โจโฉและเลา่
ป่ีเกียจแค้นกนั ซุนกวนได้น าศีรษะของกวนอูสง่ไปให้โจ
โฉ  โจโฉซึง่ช่ืนชอบในตวักวนอู ได้น าศีรษะของกวนอูไป
ฝังอยา่งสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลกูต้นสนมากมาย
จนเป็นป่าสน จึงมีช่ือวา่กวนหลนิน าทา่นชมหลกัจารึก
อตัชีวประวติัของกวนอูและเหตกุารณ์ส าคญัๆในสมยันัน้  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟ 

...........  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองซีอาน โดยรถไฟดว่น ขบวนที่ ......... 

...........  ถึง เมืองซีอาน จากนัน้น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัซีอาน  Wyndham Grand Xian South Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 
 
 
 



 

วันที่ ส่ี           (4) สุสานจักรพรรดจิิ๋นซี (ปิงหม่าหย่ง) – เจดีย์เส่ียวเย่ียนถ่า – พิพิธภณัฑ์ซีอาน   
                          – การแสดง ! นาฏศิลป์สมัยราชวงศ์ถัง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นออกเดินทางสูต่ าบลหลนิถ่ง สุสานจักรพรรดิจิ๋น
ซี (ปิงหม่าหย่ง) การขดุค้นพบทางประวติัศาสตร์ท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสดุของจีน และยิ่งใหญ่ท่ีสดุสิง่หนึง่ของโลกใน
ศตวรรษท่ี 20 และตราบจนทกุวนันี ้ทางการรัฐบาลจีนถือ
วา่ สสุานฉินสือ่หวง ท่ียงัรอการขดุค้นนัน้ เป็นสิง่
มหศัจรรย์ของโลกในยุคโบราณชิน้ท่ี 8 กองทพัทหารดินเผาภายในสสุานและรถม้าสมยัราชวงศ์ฉิน 
จ านวนมาก มีขนาดใหญ่โตมโหฬารซุกซอ่นอยูภ่ายใต้พืน้ดิน ตามบนัทกึในประวติัศาสตร์ จีนถกูขดุพบ
โดยบงัเอิญจากชาวนาตระกลูหยางจ านวน 7 คน ในหมู่บ้านซีหยาง เมืองหลนิถง ในต้นของฤดใูบไม้
ผลใินปี พ.ศ. 2517 ท่ีขดุดินเพื่อหาบอ่น า้ไว้ใช้ส าหรับเพาะปลกูในฤดหูนาวท่ีจะมาถึงภายในหมู่บ้าน 
ในวนัท่ี 5 ของการขดุดินเพื่อหาบอ่น า้ เม่ือขดุลกึลงไปประมาณ 4 เมตร ก็พบกบัวตัถท่ีุท าด้วยดินเผาท่ี
มีลกัษณะรูปร่างคล้ายกบัเหยือกส าหรับใสน่ า้ จงึคอ่ย ๆ ขดุดินอยา่งระมดัระวงั และเม่ือยิ่งขดุลกึลงไป
ก็พบกองทพัทหารดินเผาในชุดเกราะ คนัธนแูละลกูธนทูองเหลอืงจ านวนหนึง่ หลงัการขดุพบโดย
บงัเอิญ ชาวนาตระกลูหยางได้จุดธูปกราบไว้เพือ่ขอขมาเน่ืองจากเข้าใจวา่เป็นวดัหรือโบราณวตัถ ุ
หลงัจากนัน้อีก 2 เดือน เจ้าหน้าท่ีของทางการท่ีรับผิดชอบในการขดุหาแหลง่น า้ของจีน ได้เข้ามา
ตรวจสอบความคืบหน้าของการขดุหาแหลง่น า้ของชาวบ้าน 
ก็ได้พบกบัสิง่ท่ีชาวนาตระกลูหยางค้นพบ และสงัเกตเห็นถึง
ลกัษณะของอิฐและรูปปัน้ดินเผาท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัท่ี
สสุานของฉินสือ่หวง จึงได้รายงานไปยงัทางการของมณฑล
ฉ่านซี หลงัจากนัน้ทางรัฐบาลจีนได้เร่ิมท าการขดุค้นหาอยา่ง
เป็นระบบ เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา ผลของการขดุ
ค้นพบรูปปัน้กองทพัทหารและรถม้าดินเผามากกวา่ 8,000 
ตวั และรถม้าไม้มากกวา่ 100 คนั ในจ านวนหลมุภายใน
สสุานท่ีขุดพบมีอาณาเขตพืน้ท่ีรวมกนัถึงกวา่ 20,000 ตร.ม.  
ตอ่มา เจ้าคงัหมิน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวฒันธรรมประจ าอ าเภอ
หลนิถง ได้ไปตรวจสอบยงับริเวณพืน้ท่ีท่ีชาวนาตระกลูห
ยางค้นพบ เพื่อท าการกว้านซือ้ซากโบราณวตัถอุนั
ทรงคณุคา่ท่ีถกูขดุพบ และได้น าออกไปจ าหนา่ยก่อนหน้า
นีไ้ด้ 3 คนัรถ เพื่อน ากลบัไปยงัห้องวิจยัเพื่อท าการศกึษา 
และตอ่มาในต้นเดือนพฤษภาคม เจ้าคงัหมินได้จ ากดัพืน้ท่ี
ในบริเวณอาณาเขตท่ีขดุพบจ านวน 120 ตร.ม. เพื่อท 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


 

การขดุหาซากของกองทพัดินเผาเพิ่มเติม รัฐบาลจีนได้เข้ามามีบทบาทในการขดุหาเพิ่มเติมของ
กองทพัทหารดินเผาซึง่เป็นเวลาเดียวกบัท่ีลิน่อนัเหวิ่น 
นกัขา่วหนงัสอืพิมพ์ซินหวัได้เดินทางกลบัไปเยี่ยมญาติท่ีอ าเภอหลนิถงและพบกบัสิง่ท่ีชาวนาและ
เจ้าหน้าท่ีขดุพบ เม่ือกลบัสูปั่กก่ิง ได้น าเร่ืองกองทพัทหารดินเผาตีพิมพ์ลงในคอลมัน์ "ชุมนมุ
เหตกุารณ์" ในหนงัสอืพิมพ์เหรินหมินยื่อเป้า  ต้นเดือนกรกฎาคม รองนายกรัฐมนตรีหลีเ่ซียนเน่ียน ได้มี
ค าสัง่ให้กองโบราณคดีและกรรมการมณฑลฉ่านซีของจีน ร่วมกนัหามาตรการในการอนรัุกษ์
โบราณวตัถทุางประวติัศาสตร์ของจีนนี ้ และในวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 หยวนจงอี ้ เจ้าคงัหมิน 
ได้น าทีมนกัโบราณคดี เดินทางเข้าไปยงัหมู่บ้านซีหยางอีกครัง้ เพื่อท าการตรวจสอบและขดุค้น
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2522 กองทพัทหารดินเผาภายใต้มหาสสุานฉินสือ่หวงได้
เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอยา่งเป็นทางการ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 องค์การยเูนสโกได้ลงมติ
ให้สสุานฉินสือ่หวง เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 

12.00    รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นชมเจดีย์เส่ียวเย่ียนถ่า ในปี ค.ศ. 1961 รัฐบาล
จีนตัง้เป็นโบราณสถานรุ่นแรกท่ีจะต้องอนรัุกษ์เม่ือ
คราวท่ีมาซีอาน 9 ปีก่อนข้าพเจ้าได้ขึน้ไปชัน้บนสดุของ
เจดีย์หา่นฟ้าใหญ่มาแล้ว คราวนีก็้อยากพิชิตเจดีย์หา่น
ฟ้าเลก็บ้าง ไก๊ด์เขาบอกวา่ขึน้ได้ แตแ่รกทางก็กว้างดี
อยู ่ แตข่ึน้ไปสงู ๆ แล้วทางแคบลงบนยอด (ชัน้ 15) 
มองเห็นวิวได้ดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเจดีย์หา่นฟ้าใหญ่ 
วดัท่ีน่ีสร้างขึน้ในค.ศ. 684 เพื่อเป็นท่ีท าพิธี 100 วนั 
พระบรมศพพระจกัรพรรดิถงัเกาจง ช่ือวา่วดัเซี่ยนฟู่  
หมายถึงวดัส าหรับท าพิธีบูชาเพื่อให้ความสขุ ตอนนัน้
พระจกัรพรรดิถงัจงจงยงัครองราชย์อยูค่รองได้ไม่นาน
จกัรพรรดิอู่เจ๋อเทียนพระมารดาก็ขึน้ครองแทน และให้วดันีเ้ป็นวดั
หลวงส าหรับเจดีย์หา่นฟ้าเลก็เป็นของหลวงจีนอีจิ้งซึง่ไปจารึกแสวง
บุญและไปสบืหาพระคมัภีร์ท่ีอินเดีย ในตอนนัน้พระถงัซ าจัง๋กลบั
มาแล้ว   จากนัน้น าชม พิพิธภณัฑ์ซีอาน หนึง่ในพิพิธภณัฑ์ชัน้น า
ของประเทศจีน ท่ีมีโบราณวตัถลุ า้คา่จดัแสดงมากมาย ภายใน
พิพิธภณัฑ์จดัแสดงวตัถโุบราณไลต่ามยคุสมยัต่างๆ มีค าอธิบายเป็น
ภาษาองักฤษ เร่ิมตัง้แตย่คุหินเก่า-หินใหม่ราชวงศ์จาง-ราชวงศ์โจว  
เร่ือยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง    พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์มณฑล
สา่นซี ตัง้อยูใ่กล้ๆ กบัเจดีย์หา่นป่าใหญ่ แหง่วดัต้าฉือเอิน  เป็นกลุม่
อาคารท่ีมีการก่อสร้างเลยีนแบบ สถาปัตยกรรมในสมยัราชวงศ์ถงั 
ภายในมีการจดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมและอารยธรรมที่โดง่ดงั 
เป็นท่ีรู้จกัทัง้ในและตา่งประเทศมากมาย จนได้รับการขนานนามวา่

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


 

เป็น "ไขม่กุเรืองรองแหง่เมืองเก่า ขมุทรัพย์แหง่  ชนชาติจีน" ถือเป็นสิง่ก่อสร้างอนัเป็นสญัลกัษณ์อยา่ง
หนึง่ของเมืองซีอานโครงการพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์สา่นซีก่อสร้างบนเนือ้ท่ี 65,000 ตารางเมตร มี
พืน้ท่ีภายในอาคารทัง้หมด 55,600 ตารางเมตร อาคารจดัแสดงแบง่เป็น 3 ชัน้ และ 1 ห้องแสดงภาพ
ชัน้ใต้ดินท่ีอยูแ่ยกออกไป วางผงัการก่อสร้างในรูปแบบวงัตามแบบโบราณ การตกแตง่เน้นโทนสี
ธรรมชาติเช่น ด า ขาว น า้ตาล และสชีา เป็นหลกั จดัแสดงโบราณวตัถอุนัล า้คา่ 370,000 ชิน้ ได้รับการ
ขนานนามเป็น "สิง่ก่อสร้างสมยัใหม่ในกลิน่อายราชวงศ์ถงั" เร่ิมเตรียมการก่อสร้างตัง้แตปี่ 1983 แล้ว
เสร็จเม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 1991 ภายหลงัการเปิดใช้บริการ พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์สา่นซีได้ด าเนิน
ความร่วมมือแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์กบัองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภณัฑ์ ศนูย์แสดงงานศิลปะ และ
หนว่ยงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีมีช่ือเสยีงจากทัว่โลก เป็นเสมือนหน้าตา่งบานมหมึาท่ีเผยแพร่วฒันธรรม อารย
ธรรม และจิตวิญญาณความเป็นสา่นซีสูส่ายตาอารยประเทศ พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ได้รับรางวลั 
"หลูป่าน"หนึง่ในรางวลัด้านการบริหารและคณุภาพของโครงการวิศวกรรมในปี 1994 

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าทา่นชม การแสดง ! นาฏศิลป์สมัยราชวงศ์ถัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ 
ชุดตา่งๆในสมยัราชวงศ์ถงั ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอยางสดุๆ 

 
 
 
 
 
 

 พกัซีอาน  Wyndham Grand Xian South Hotel ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 
วันที่ห้า            (5)    เจดีย์ต้าเอีย้นถ่า – ก าแพงเมืองโบราณ –  จัตุรัสหอระฆงั – ถนนมสุลิม   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นชม เจดีย์ต้าเอีย้นถ่า (เจดีย์หา่นฟ้า) เจดีย์ต้าเอีย้นถ่า ตัง้อยู่
ทางทิศใต้ของก าแพงเมืองซีอานโดยอยูบ่น  ถนนเอีย้นถ่าลู ่ เจดีย์หา่น
ป่าใหญ่ สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 ในรัชสมยัจกัรพรรดิถงัเกาจง (หลีจื่อ้) 
ฮ่องเต้องค์ท่ีสาม แหง่ราชวงศ์ถงัโดยก่อนหน้านีใ้นปี ค.ศ. 648 ในรัช
สมยัจกัรพรรดิถงัไท้จง (TANG TAI ZHONG) พระราชโอรส เจ้าชายห
ลีจื่อ้ (จกัรพรรดิถงัเกาจงในเวลาตอ่มา ทรงครองราชย์ตอ่จากพระราช
บิดาในปี ค.ศ. 650) ได้สร้างวดัต้าสอืเอินซื่อ (TA SI EN SI) (วดั
กตญัํตุาราม) นีข้ึน้ก่อน เพื่อเป็นการทดแทนพระคณุของพระราช
มารดา คือเหวินเตอ๋หวงโฮ่ว จากนัน้เม่ือทรงขึน้ครองราชย์แล้วจึงได้สร้างเจดีย์นีข้ึน้ 
ตามค าขอของพระถงัซ าจัง๋ ในบริเวณวดัดงักลา่ว  องค์เจดีย์มีรูปแบบเรียบงา่ย ในศิลปะจีนผสม
อินเดีย เดิมนัน้สร้างเพียง 5 ชิน้ แตเ่มืองซีอานได้ประสบภยัแผน่ดินไหวมาหลายครัง้ จึงได้มีการบูรณะ
เร่ือยมาและมีการบูรณะใหญ่ในสมยัราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ปัจจบุนัองค์เจดีย์มี 7 ชัน้ สงู 64.1 
เมตร ฐานขององค์เจดีย์วดัจากตะวนัออกไปตะวนัตกยาว 45.9 เมตร จากเหนือไปใต้ยาว 48.8 เมตร 



 

ตามประวติั เจดีย์หา่นป่าใหญ่ ศาสนสถานโบราณท่ีแสดงถึงความรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในแผน่ดิน
จีน หลงัจากท่ีพระถงัซ าจัง๋เดินทางไปยงัชมพทูวปีเพื่ออญัเชิญพระไตรปิฎกกลบัมา ทา่นก็ได้พ านกัท่ีวดั
ต้าเฉียนและเป็นเจ้าอาวาสของวดันี ้ จากนัน้ได้มีการสร้างเจดีย์ 5 ชัน้เพื่อใช้ในการเก็บรักษา
พระไตรปิฎก ท่ีทา่นได้น ามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกวา่พนัเลม่ ภายหลงัได้ถกู
ท าลายลงในสมยัพระนางบูเช็กเทียน พระนางจึงมีพระบญัชาให้สร้างขึน้ใหม่เป็น 10 ชัน้ ก่อนจะ
พงัทลายจากแผน่ดินไหวเหลอืเพียง 7 ชัน้ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั       

 
 
 
 
 
 
 
  แล้วน าชม ก าแพงเมืองโบราณ     ท่ีสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ห

มิงมีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปีและได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี 
มีลกัษณะเป็นก าแพงสีเ่หลีย่มผืนผ้า จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 
2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร 
ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูข้าออกทัง้
สีด้่าน รวม 13 ประต ู  

12.00    รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าทา่นชมวัดลามะกว่างเหริน  วดัลามะแหง่เดียวในนครซี
อาน สร้างขึน้เม่ือ ค.ศ. 1705 ครัง้ฮ่องเต้คงัซี ใน เสด็จเยือน
นครซีอาน เห็นวา่การสร้างวดันีจ้ะเป็นการสะดวกพกัระหวา่ง
ทางส าหรับลามะผู้ใหญ่จากทิเบตท่ีต้องเดินทางผา่นสา่นซีเข้า
สูว่งัหลวงปักก่ิงเพื่อเข้าเฝ้า วดัลามะกวา่งเหรินมีการซ่อมแซม

และสร้างวิหารเพิ่มหลายครัง้ครัง้ลา่สดุในปี ค.ศ. 2006 ท าให้
สวยงามใหญ่โตบนพืน้ท่ี 2.6 เอเคอ่ร์เช่นปัจจุบนั น าชมก าแพง
หินท่ีมีรูปสลกั 18 อรหนัต์ ชมป้ายการอนญุาตให้สร้างวดัโดย
ค าสัง่ของวงัหลวงซึง่เป็นลายมือของฮอ่งเต้คงัซี นมสัการเจ้า
แม่กวนอิมพนัตาพนัมือประทบับนดอกบวัในวิหารเทวราช น า
ทา่นนมสัการ 3 มหาโพธิสตัว์ ท่ีวิหารมหาวีรา นมสัการรูปจง
คาปาผู้น านิกายพทุธทิเบตท่ีวิหารพนัพระ น าชมวิหารพระสตูร 
หอเก็บพระไตรปิฎก  ชมรูปหลอ่ศากยะมนีุพทุธเจ้าและองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงสมยัราชวงศ์ถงัท่ี
ได้รับค าสัง่ให้แต่งงานกบัผู้น าทิเบตเพื่อมิตรภาพจากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ท่ีถนนมุสลิม ผา่นชม จัตุรัส
หอระฆงั ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองซีอาน ซึง่นบัเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง แขวนระฆงั ไว้บนยอดหอเพื่อตี
บอกเวลาในตอนเช้า มีความสงู 36 เมตร อาคารมีลกัษณะแบบจีน สร้างขึน้ด้วยไม้ทัง้หมด ภายในจดั



 

แสดงเคร่ืองเรือน  เคร่ืองลายครามและของมีคา่ ตัง้แตร่าชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง และผา่นชม 
จัตุรัสหอกลอง ท่ีใช้บอกเวลาในตอนกลางคืน 
 
 
 
 
 
 

 
  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  ทา่อากาศยานนานาชาติซอีานเสยีนหยาง  มณฑลสา่น
ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ซึง่ถือเป็นทา่อากาศยานท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน และยงัเป็นฐานการบินของสายการบินไชนานอร์ทเวสต์
แอร์ไลน์ จนกระทัง่ควบรวมกิจการกบัสายการบนิไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ในปี 2002 ในปัจจุบนั ทา่
อากาศยานแหง่นีส้ามารถเช่ือมตอ่ไปยงั 79 เมือง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

22.50        บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD589 
01.45     ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง 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
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
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


 

อัตราค่าบริการ     ก าหนดการเดนิทาง  วันที่ 14-18 เมษายน 2562 
  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป 

พักโรงแรม 4 ดาว 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

14-18 เมษายน2562 38,800 บาท 8,800 บาท 

พ.ค. – ส.ค. 2562 36,800 บาท 7,800 บาท 
 

อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ ทอ่งเท่ียว     บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ      
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                   
   คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม        
3.  รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพด้วยกระดาษปกติ  
 

 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


