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เท่ียวจีนแบบสว่นตวั 2 ท่าน ก็เดินทางได ้

ไมล่งรา้นรฐับาล ราคาไม่แพงอยา่งท่ีคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง                         สำยกำรบิน    ( FD )         

วันแรก                (1)     กรุงเทพฯ – ซีอำน – วัดลำมะกว่ำงเหริน   

07.00 น. พร้อมกนัที่สนำมบินดอนเมือง   โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA (FD)  
09.10 โดยเที่ยวบินที่ FD588  น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่เมืองซีอำน 
14.35  ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองเมืองซีอำน    เมืองน้ีตั้งอยูก่ลำงลุ่มแม่น ้ ำ 

ฮวงเหอ และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดทำงภำคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีช่ือเดิมวำ่ “ฉำง
อำน”  เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่ำนซี ในประเทศจีน และเป็นหน่ึงในเมืองส ำคญัในประวตัิศำสตร์จีน ใน

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%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
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อดีตซีอำนไดเ้ป็นเมืองหลวงของ 13 รำชวงศ ์รวมทั้ง โจว  ชิน ฮัน่ และ ถงั ซีอำนยงัเป็นเมืองปลำยทำงของ
เสน้ทำงสำยไหม ซีอำนมีประวติัอนัยำวนำนมำกกวำ่ 3,100 ปี โดยช่ือเดิมวำ่ ฉำงอำน ซ่ึงมีควำมหมำยวำ่ 
"ควำมสงบสุขชัว่นิรันดร์" ซีอำนเป็นเป็  นเมืองที่เจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวนัตกเฉียงเหนือของ 
ประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนระยะทำง 400 กิโลเมตร 
น ำท่ำนชมวัดลำมะกว่ำงเหริน  วดัลำมะแห่งเดียวในนครซีอำน 
สร้ำงขึ้นเม่ือ ค.ศ. 1705 คร้ังฮ่องเตค้งัซี ใน เสด็จเยอืนนครซีอำน 
เห็นวำ่กำรสร้ำงวดัน้ีจะเป็นกำรสะดวกพกัระหวำ่งทำงส ำหรับลำมะ
ผูใ้หญ่จำกทิเบตที่ตอ้งเดินทำงผำ่นส่ำนซีเขำ้สู่วงัหลวงปักก่ิงเพือ่เขำ้
เฝ้ำ วดัลำมะกวำ่งเหรินมีกำรซ่อมแซมและสร้ำงวหิำรเพิม่หลำยคร้ัง
คร้ังล่ำสุดในปี ค.ศ. 2006 ท ำใหส้วยงำมใหญ่โตบนพื้นที่ 2.6 เอ
เค่อร์เช่นปัจจุบนั น ำชมก ำแพงหินที่มีรูปสลกั 18 อรหนัต ์ ชมป้ำย
กำรอนุญำตใหส้ร้ำงวดัโดยค ำสัง่ของวงัหลวงซ่ึงเป็นลำยมือของ
ฮ่องเตค้งัซี นมสักำรเจำ้แม่กวนอิมพนัตำพนัมือประทบับนดอกบวั
ในวหิำรเทวรำช น ำท่ำนนมสักำร 3 มหำโพธิสัตว ์ ที่วิหำรมหำวรีำ 
นมสักำรรูปจงคำปำผูน้ ำนิกำยพทุธทิเบตที่วหิำรพนัพระ น ำชม
วหิำรพระสูตร หอเก็บพระไตรปิฎก  ชมรูปหล่อศำกยะมุนีพทุธเจำ้และองคห์ญิงเหวนิเฉิง องคห์ญิงสมยั
รำชวงศถ์งัที่ไดรั้บค ำสัง่ใหแ้ต่งงำนกบัผูน้ ำทิเบตเพือ่มิตรภำพ 

ค ำ่    รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พกั古都文化大酒店挂 4*GRAND DYNASTY CULTURE HOTEL ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่สอง           (2) สุสำนจักรพรรดิจ๋ินซี (ปิงหม่ำหย่ง) – เจดีย์เส่ียวเยีย่นถ่ำ – พิพิธภัณฑ์ซีอำน   
                          – กำรแสดง ! นำฏศิลป์สมัยรำชวงศ์ถัง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ต  ำบลหลินถ่ง สุสำนจักรพรรดิ
จ๋ินซี (ปิงหม่ำหย่ง) กำรขดุคน้พบทำงประวตัิศำสตร์ที่
ยิง่ใหญ่ที่สุดของจีน และยิง่ใหญ่ที่สุดส่ิงหน่ึงของโลก
ในศตวรรษที่ 20 และตรำบจนทุกวนัน้ี ทำงกำรรัฐบำล
จีนถือวำ่ สุสำนฉินส่ือหวง ที่ยงัรอกำรขดุคน้นั้น เป็น
ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุโบรำณช้ินที่ 8  
กองทพัทหำรดินเผำภำยในสุสำนและรถมำ้สมยัรำชวงศฉิ์น จ ำนวนมำก มีขนำดใหญ่โตมโหฬำรซุกซ่อนอยู่
ภำยใตพ้ื้นดิน ตำมบนัทึกในประวตัิศำสตร์ จีนถูกขดุพบโดยบงัเอิญจำกชำวนำตระกูลหยำงจ ำนวน 7 คน ใน
หมู่บำ้นซีหยำง เมืองหลินถง ในตน้ของฤดูใบไมผ้ลิในปี พ.ศ. 2517 ที่ขดุดินเพือ่หำบ่อน ้ ำไวใ้ชส้ ำหรับ 

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
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เพำะปลูกในฤดูหนำวที่จะมำถึงภำยในหมู่บำ้น ในวนัที่ 5 ของกำรขดุ
ดินเพือ่หำบ่อน ้ ำ เม่ือขดุลึกลงไปประมำณ 4 เมตร ก็พบกบัวตัถุที่ท  ำ
ดว้ยดินเผำที่มีลกัษณะรูปร่ำงคลำ้ยกบัเหยอืกส ำหรับใส่น ้ ำ จึงค่อย ๆ 
ขดุดินอยำ่งระมดัระวงั และเม่ือยิง่ขดุลึกลงไปกพ็บกองทพัทหำรดิน
เผำในชุดเกรำะ คนัธนูและลูกธนูทองเหลืองจ ำนวนหน่ึง หลงักำรขดุ
พบโดยบงัเอิญ ชำวนำตระกูลหยำงไดจุ้ดธูปกรำบไวเ้พือ่ขอขมำ
เน่ืองจำกเขำ้ใจวำ่เป็นวดัหรือโบรำณวตัถุ หลงัจำกนั้นอีก 2 เดือน 
เจำ้หนำ้ที่ของทำงกำรที่รับผดิชอบในกำรขดุหำแหล่งน ้ ำของจีน ได้
เขำ้มำตรวจสอบควำมคืบหนำ้ของกำรขดุหำแหล่งน ้ ำของชำวบำ้น ก็
ไดพ้บกบัส่ิงที่ชำวนำตระกูลหยำงคน้พบ และสงัเกตเห็นถึงลกัษณะของอิฐและรูปป้ันดินเผำที่มีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกบัที่สุสำนของฉินส่ือหวง จึงไดร้ำยงำนไปยงัทำงกำรของมณฑลฉ่ำนซี หลงัจำกนั้นทำงรัฐบำล
จีนไดเ้ร่ิมท ำกำรขดุคน้หำอยำ่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นตน้มำ ผลของกำรขดุคน้พบรูปป้ัน
กองทพัทหำรและรถมำ้ดินเผำมำกกวำ่ 8,000 ตวั และรถมำ้ไมม้ำกกวำ่ 100 คนั ในจ ำนวนหลุมภำยในสุสำน
ที่ขดุพบมีอำณำเขตพื้นที่รวมกนัถึงกวำ่ 20,000 ตร.ม.  ต่อมำ เจำ้คงัหมิน เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยวฒันธรรมประจ ำ
อ ำเภอหลินถง ไดไ้ปตรวจสอบยงับริเวณพื้นที่ที่ชำวนำตระกูลหยำงคน้พบ เพือ่ท  ำกำรกวำ้นซ้ือซำก
โบรำณวตัถุอนัทรงคุณค่ำที่ถูกขดุพบ และไดน้ ำออกไป
จ ำหน่ำยก่อนหนำ้น้ีได ้ 3 คนัรถ เพือ่น ำกลบัไปยงัหอ้งวจิยั
เพือ่ท  ำกำรศึกษำ และต่อมำในตน้เดือนพฤษภำคม 
เจำ้คงัหมินไดจ้  ำกดัพื้นที่ในบริเวณอำณำเขตที่ขดุพบจ ำนวน 
120 ตร.ม. เพือ่ท  ำกำรขดุหำซำกของกองทพัดินเผำเพิม่เติม 
รัฐบำลจีนไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในกำรขดุหำเพิม่เติมของ
กองทพัทหำรดินเผำซ่ึงเป็นเวลำเดียวกบัที่ล่ินอนัเหวิน่ นกัข่ำวหนงัสือพมิพซิ์นหวัไดเ้ดินทำงกลบัไปเยีย่ม
ญำติที่อ  ำเภอหลินถงและพบกบัส่ิงที่ชำวนำและเจำ้หนำ้ที่ขดุพบ เม่ือกลบัสู่ปักก่ิง ไดน้ ำเร่ืองกองทพัทหำร
ดินเผำตีพมิพล์งในคอลมัน์ "ชุมนุมเหตุกำรณ์" ในหนงัสือพมิพเ์หรินหมินยือ่เป้ำ  ตน้เดือนกรกฎำคม รอง
นำยกรัฐมนตรีหล่ีเซียนเน่ียน ไดมี้ค  ำสัง่ใหก้องโบรำณคดีและกรรมกำรมณฑลฉ่ำนซีของจีน ร่วมกนัหำ
มำตรกำรในกำรอนุรักษโ์บรำณวตัถุทำงประวตัิศำสตร์ของ
จีนน้ี และในวนัที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2517 หยวนจงอ้ี 
เจำ้คงัหมิน ไดน้ ำทีมนกัโบรำณคดี เดินทำงเข ้  ำไปยงั
หมู่บำ้นซีหยำงอีกคร้ัง เพือ่ท  ำกำรตรวจสอบและขดุคน้
เพิม่เติมจนถึงปัจจุบนั วนัที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2522 กองทพั
ทหำรดินเผำภำยใตม้หำสุสำนฉินส่ือหวงไดเ้ปิดให้
สำธำรณชนเขำ้ชมอยำ่งเป็นทำงกำร และในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2530 องคก์ำรยเูนสโกไดล้งมติใหสุ้สำนฉิน
ส่ือหวง เป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรม 

     รับประทำนอำหำรกลำงวนัที่ภตัตำคำร 

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
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
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น ำท่ำนชมเจดีย์เส่ียวเยี่ยนถ่ำ ในปี ค.ศ. 1961 รัฐบำลจีนตั้งเป็นโบรำณสถำนรุ่นแรกที่จะตอ้งอนุรักษเ์ม่ือ
ครำวที่มำซีอำน 9 ปีก่อนขำ้พเจำ้ไดข้ึ้นไปชั้นบนสุดของ
เจดียห่์ำนฟ้ำใหญ่มำแลว้ ครำวน้ีก็อยำกพชิิตเจดียห่์ำนฟ้ำ
เล็กบำ้ง ไก๊ดเ์ขำบอกวำ่ขึ้นได ้แต่แรกทำงก็กวำ้งดีอยู ่แต่
ขึ้นไปสูง ๆ แลว้ทำงแคบลงบนยอด (ชั้น 15) มองเห็น
ววิไดดี้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เจดียห่์ำนฟ้ำใหญ่ วดัที่น่ีสร้ำง
ขึ้นในค.ศ. 684 เพือ่เป็นที่ท  ำพธีิ 100 วนั พระบรมศพ
พระจกัรพรรดิถงัเกำจง ช่ือวำ่วดัเซ่ียนฟู่ หมำยถึงวดัส ำหรับท ำพธีิบูชำเพือ่ใหค้วำมสุข ตอนนั้นพระ
จกัรพรรดิถงัจงจงยงัครองรำชยอ์ยูค่รองไดไ้ม่นำนจกัรพรรดิอู่เจ๋อเทียนพระมำรดำก็ขึ้นครองแทน และให้
วดัน้ีเป็นวดัหลวงส ำหรับเจดียห่์ำนฟ้ำเล็กเป็นของหลวงจีนอ้ีจิงซ่ึงไปจำริกแสวงบุญและไปสืบหำพระคมัภีร์
ที่อินเดีย ในตอนนั้นพระถงัซ ำจัง๋กลบัมำแลว้   จำกนั้นน ำชม พิพธิภัณฑ์ซีอำน หน่ึงในพพิธิภณัฑช์ั้นน ำของ
ประเทศจีน ที่มีโบรำณวตัถุล ้ำค่ำจดัแสดงมำกมำย ภำยใน
พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงวตัถุโบรำณไล่ตำมยคุสมยัต่ำงๆ มี
ค  ำอธิบำยเป็นภำษำองักฤษ เร่ิมตั้งแต่ยคุหินเก่ำ-หินใหม่
รำชวงศจ์ำง-รำชวงศโ์จว  เร่ือยไปจนถึงรำชวงศห์มิงและชิง    
พพิธิภณัฑป์ระวติัศำสตร์มณฑลส่ำนซี ตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบัเจดีย ์
ห่ำนป่ำใหญ่ แห่งวดัตำ้ฉือเอิน  เป็นกลุ่มอำคำรที่มีกำร
ก่อสร้ำงเลียนแบบ สถำปัตยกรรมในสมยัรำชวงศถ์งั ภำยในมีกำรจดัแสดงมรดกทำงวตันธรรมและอำรย
ธรรมที่โด่งดงั เป็นที่รู้จกัทั้งในและต่ำงประเทศมำกมำย จนไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่เป็น "ไขมุ่กเรืองรองแห่ง
เมืองเก่ำ ขมุทรัพยแ์ห่ง  ชนชำติจีน" ถือเป็นส่ิงก่อสร้ำงอนัเป็นสญัลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของเมืองซีอำนโครงกำร
พพิธิภณัฑป์ระวติัศำสตร์ส่ำนซีก่อสร้ำงบนเน้ือที่ 65,000 ตำรำงเมตร มีพื้นที่ภำยในอำคำรทั้งหมด 55,600 
ตำรำงเมตร อำคำรจดัแสดงแบ่งเป็น 3 ชั้น และ 1 หอ้งแสดงภำพชั้นใตดิ้นที่อยูแ่ยกออกไป วำงผงักำร
ก่อสร้ำงในรูปแบบวงัตำมแบบโบรำณ กำรตกแต่งเนน้โทนสีธรรมชำติเช่น ด ำ ขำว น ้ ำตำล และสีชำ เป็น
หลกั จดัแสดงโบรำณวตัถุอนัล ้ำค่ำ 370,000 ช้ิน ไดรั้บกำรขนำนนำมเป็น "ส่ิงก่อสร้ำงสมยัใหม่ในกล่ินอำย
รำชวงศถ์งั" เร่ิมเตรียมกำรก่อสร้ำงตั้งแต่ปี 1983 แลว้เสร็จเม่ือวนัที่ 20 มิถุนำยน 1991 ภำยหลงักำรเปิดใช้
บริกำร พพิธิภณัฑป์ระวติัศำสตร์ส่ำนซีไดด้ ำเนินควำมร่วมมือแลกเปล่ียนควำมสมัพนัธก์บัองคก์รต่ำง ๆ 
เช่น พพิธิภณัฑ ์ ศูนยแ์สดงงำนศิลปะ และหน่วยงำนวจิยัต่ำง ๆ ที่มีช่ือเสียงจำกทัว่โลก เป็นเสมือนหนำ้ต่ำง
บำนมหึมำที่เผยแพร่วฒันธรรม อำรยธรรม และจิตวญิญำณควำมเป็นส่ำนซีสู่สำยตำอำรยประเทศ 
พพิธิภณัฑป์ระวติัศำสตร์ไดรั้บรำงวลั "หลู่ปำน"หน่ึงในรำงวลัดำ้นกำรบริหำรและคุณภำพของโครงกำร
วศิวกรรมในปี 1994 

  ค  ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
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หลงัอำหำรน ำท่ำนชม กำรแสดง ! นำฏศิลป์สมยัรำชวงศ์ถัง อนัตระกำรตำชมกำรแสดงนำฏศิลป์ ชุดต่ำงๆ
ในสมยัรำชวงศถ์งั ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมเจริญทำงวทิยำกำรและศิลปะที่รุ่งเรืองอยำงสุดๆ 

 
 
 
 
 
 

      พกั古都文化大酒店挂 4*GRAND DYNASTY CULTURE HOTEL ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
 

วันที่สำม            (3)    พระรำชวังต้ำหมิงกง – ก ำแพงเมืองโบรำณ –  เจดีย์ต้ำเอีย้นถ่ำ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น ำท่ำนชมสถำนที่ทอ่งเที่ยวแห่งใหม่ ที่คงคุณค่ำ
ทำงประวตัิศำสตร์ พระราชวังต้าหมิงกง คือกำร
ขดุพบที่ตั้งของพระรำชวงัโบรำณสมยัรำชวงศถ์งั 
“ตำ้หมิงกง” ถูกสร้ำงขึ้นเม่ือ ปี ค.ศ. 634 โดยพระ
บรมรำชโองกำรของหล่ีซ่ือหมิง ฮ่องเตเ้รืองอ ำนำจ
แห่งรำชวงศถ์งัในยคุที่นครฉำงอำน (ซีอำน) 
รุ่งเรืองสุดๆ เป็นศูนยก์ลำงอำรยะธรรมและศูนยก์ลำงกำรคำ้ขำยระหวำ่งประเทศ เช่ือกนัวำ่ 17 จำก 21 
ฮ่องเต ้ ในสมยัรำชวงศถ์งัไดใ้ชพ้ระรำชวงัตำ้หมิงกงเป็นที่ประทบัต่อเน่ืองมำนำนนบั 200 ปี กำลเวลำที่ผนั
เปล่ียนหลำกยคุหลำยสมยันบัพนัปี ท  ำใหไ้ม่มีใครรู้วำ่ “ตำ้หมิงกง” เดิมเคยมีที่ตั้งอยูต่รงไหน จนมีกำรขดุ
พบแนวที่ตั้งก ำแพงวงัรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลำงนครซีอำน จึงทรำบวำ่ “ตำ้หมิงกง” ในอดีตจึงมีขนำดใหญ่
กวำ่พระรำชวงัแวร์ซำยย ์3 เท่ำ มีขนำดใหญ่กวำ่พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้งในนครปักก่ิง 4.5 เท่ำ  และมีขนำด
ใหญ่กวำ่พระรำชวงัเครมลินถึง 12 เท่ำ น่ีคือควำมยิง่ใหญ่ของพระรำชวงัโบรำณในสมยักวำ่พนัปีของ
รำชวงศถ์งั  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนัที่ภตัตำคำร 
น ำน ำท่ำนชม ก ำแพงเมืองโบรำณ      ที่สร้ำงขึ้นในสมยั
รำชวงศห์มิงมีอำยเุก่ำแก่กวำ่ 600 ปีและไดรั้บกำร
อนุรักษไ์วเ้ป็นอยำ่งดี มีลกัษณะเป็นก ำแพง
ส่ีเหล่ียมผนืผำ้ จำกทิศเหนือถึงทิศใตย้ำว 2.8 กิโลเมตร 
ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยำว 4.2 กิโลเมตร ควำม
ยำวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขำ้ออก 
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ทั้งส่ีดำ้น รวม 13 ประตู   
แลว้น ำน ำท่ำนชมเจดีย์ต้ำเอีย้นถ่ำ (เจดียห่์ำนฟ้ำ) เจดียต์ำ้เอ้ียนถ่ำ ตั้งอยู่
ทำงทิศใตข้องก ำแพงเมืองซีอำนโดยอยูบ่น  ถนนเอ้ียนถ่ำลู่ เจดียห่์ำน
ป่ำใหญ่ สร้ำงเสร็จในปี ค.ศ. 652 ในรัชสมยัจกัรพรรดิถงัเกำจง (หล่ีจ้ือ) 
ฮ่องเตอ้งคท์ี่สำม แห่งรำชวงศถ์งัโดยก่อนหนำ้น้ีในปี ค.ศ. 648 ในรัช
สมยัจกัรพรรดิถงัไทจ้ง (TANG TAI ZHONG) พระรำชโอรส เจำ้ชำยห
ล่ีจ้ือ (จกัรพรรดิถงัเกำจงในเวลำต่อมำ ทรงครองรำชยต่์อจำกพระรำช
บิดำในปี ค.ศ. 650) ไดส้ร้ำงวดัตำ้สือเอินซ่ือ (TA SI EN SI) (วดั
กตญัญุตำรำม) น้ีขึ้นก่อน เพือ่เป็นกำรทดแทนพระคุณของพระรำช
มำรดำ คือ เหวนิเต๋อหวงโฮ่ว จำกนั้นเม่ือทรงขึ้นครองรำชยแ์ลว้จึงไดส้ร้ำงเจดียน้ี์ขึ้นตำมค ำขอของพระ
ถงัซ ำจัง๋ ในบริเวณวดัดงักล่ำว  องคเ์จดียมี์รูปแบบเรียบง่ำย ในศิลปะจีนผสมอินเดีย เดิมนั้นสร้ำงเพยีง 5  
ช้ิน แต่เมืองซีอำนไดป้ระสบภยัแผน่ดินไหวมำหลำยคร้ัง จึงไดมี้กำรบูรณะเร่ือยมำและมีกำรบูรณะใหญ่ใน
สมยัรำชวงศห์มิง และรำชวงศชิ์ง ปัจจุบนัองคเ์จดียมี์ 7 ชั้น สูง 64.1 เมตร ฐำนขององคเ์จดียว์ดัจำก
ตะวนัออกไปตะวนัตกยำว 45.9 เมตร จำกเหนือไปใตย้ำว 48.8 เมตร ตำมประวติั เจดียห่์ำนป่ำใหญ่ ศำสน
สถำนโบรำณที่แสดงถึงควำมรุ่งเรืองของพทุธศำสนำในแผน่ดินจีน หลงัจำกที่พระถงัซ ำจัง๋เดินทำงไปยงั
ชมพทูวปีเพือ่อญัเชิญพระไตรปิฎกกลบัมำ ท่ำนก็ไดพ้  ำนกัที่วดัตำ้เฉียนและเป็นเจำ้อำวำสของวดัน้ี จำกนั้น
ไดมี้กำรสร้ำงเจดีย ์ 5 ชั้นเพือ่ใชใ้นกำรเก็บรักษำพระไตรปิฎก ที่ท่ำนไดน้ ำมำจำกอินเดียและแปลเป็น
ภำษำจีนนบัจ ำนวนกวำ่พนัเล่ม ภำยหลงัไดถู้กท ำลำยลงในสมยัพระนำงบูเช็กเทียน พระนำงจึงมีพระบญัชำ
ใหส้ร้ำงขึ้นใหม่เป็น 10 ชั้น ก่อนจะพงัทลำยจำกแผน่ดินไหวเหลือเพยีง 7 ชั้นดงัที่เห็นในปัจจุบนั       

 
 
 
 
 
 
   
ค ำ่    รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

      พกั古都文化大酒店挂 4*GRAND DYNASTY CULTURE HOTEL ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
 

วันที่ส่ี            (4)     บ้ำนตะกูลเกำ - จัตุรัสหอระฆัง – ถนนมุสลิม – กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  น ำท่ำนชมบ้ำนตะกูลเกำ หลงัจำกศตวรรษแห่งควำมผนัผวน Gaojia Courtyard เป็นหน่ึงในบำ้นที่อยูอ่ำศยัที่

สมบูรณ์แบบที่สุดในซีอำนซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติัใหเ้ป็นหน่วยป้องกนัพระธำตุของจงัหวดัและเขตเทศบำล 
  กำรออกแบบสถำปัตยกรรมอนัประณีตน้ีสำมำรถอธิบำยไดว้ำ่เป็นเอกลกัษณ์ของสถำปัตยกรรม

ประวตัิศำสตร์และทำงวฒันธรรม  
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 จำกนั้นน ำท่ำนผำ่นชม หอกลอง ตั้งอยูใ่จกลำง เมืองซีอำนบนถนน
ซีตำ้เจีย ตรงขำ้มเป็น จตัุรัสหอระฆงั หอระฆงัโบรำณ เป็น
สถำปัตยกรรมสมยัรำชวงศห์มิง ต่อมำในสมยัรำชวงศชิ์งไดท้  ำกำร
บูรณะขึ้นมำใหม่สองคร้ัง โดยรักษำรูปแบบเดิมไว ้ มีควำมสูง 33 
เมตร หนำ้กวำ้ง 9 เมตร โครงสร้ำงหลงัคำเป็นไม ้ 3 ชั้น สร้ำงใน
สมยั พระจกัรพรรดิหงหวู ่ (จูหยวนจำง) ซ่ึงเป็นพระจกัรพรรดิองค์
แรกของรำชวงศห์มิง จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงที่ถนนมุสลมิ ผำ่นชม 
จัตุรัสหอระฆัง ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลำง
เมืองซีอำน ซ่ึงนบัเป็นสญัลกัษณ์
ของเมือง แขวนระฆงั ไวบ้นยอด
หอเพือ่ตีบอกเวลำในตอนเชำ้ มี
ควำมสูง 36 เมตร อำคำรมีลกัษณะ
แบบจีน สร้ำงขึ้นดว้ยไมท้ั้งหมด 
ภำยในจดัแสดงเคร่ืองเรือน  
เคร่ืองลำยครำมและของมีค่ำ ตั้งแต่รำชวงศห์มิงจนถึงรำชวงศชิ์ง  

     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  หลังอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

15.25 น.  บินลดัฟ้ำกลบัสู่ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง เที่ยวบินที่ FD589 

18.40 น.   ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวสัดิภำพ 
  

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทัแกรนด์ทวัร์ แอนด ์เทรด จ ำกดั Tel : 0-21165291-4 โปรแกรม ซีอำน 5 วนั 

อัตรำค่ำบริกำร       

   

อัตรำนี้รวม   ค่ำที่พกัโรงแรม 3 คืน (2ท่ำน/หอ้ง) 
  ค่ำรถทศันำจร 4 วนั   

   บตัรเขำ้ชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมรำยกำร   
 ค่ำน ้ ำเปล่ำ วนัละ  1 ขวด/ท่ำน   
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุทุกที่นัง่ๆ วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
 อำหำรครบทุกม้ือตำมรำยกำร 

อัตรำนี้ไม่รวม   ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั  
  ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัต่ำง ๆ อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมนอกรำยกำร  เป็นตน้. 
  ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน   อตัรำ 200หยวน/วนั/คณะ                                        
  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 %  และ ภำษีนกัท่องเที่ยว ( ถำ้มี ) 
 ค่ำวซ่ีำท่องเที่ยว ( หนงัสือเดินทำงไทย ) 
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

 

รายการ ผู้ใหญ่  
(พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

 
ค่าทัวร์  

( ไม่รวมตั๋ว-วีซ่าจีน ) 
 

2 ท่าน ( ใช้รถ 7 ที่น่ัง) 17,500 บาท  3,800 บาท 
4 ท่าน ( ใช้รถ 7 ที่น่ัง) 13,900 บาท  3,800 บาท 
6 ท่าน ( ใช้รถ 18 ที่น่ัง) 12,800 บาท  3,800 บาท 
8 ท่าน ( ใช้รถ 18 ที่น่ัง) 11,800 บาท  3,800 บาท 

airlines เร่ิมต้น 
 บาท 

ค่าวีซ่าจีน ย่ืนปกติ 4วันท าการ 1,500 บาท/ท่าน 


