
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ก าหนดการเดนิทาง   

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 ท่านละ20 กก ) 
 
 
 
 
 
 
16.40 โดยเท่ียวบินท่ี  FD588 น าทา่นเหินฟ้าสู ่ เมืองซอีาน 



 

21.35 ถึงทา่อากาศยานเมือง เมืองซีอาน    เมือง
นีต้ัง้อยูก่ลางลุม่แม่น า้ฮวงเหอ และเป็น 1 
ใน 10 เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุทางภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือของประเทศจีน มีช่ือเดิมวา่“ฉาง
อาน”เป็นเมืองหลวงของมณฑลสา่นซี ใน
ประเทศจีน และเป็นหนึง่ในเมืองส าคญัใน
ประวติัศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทัง้ โจว  ชิน ฮัน่ และ ถงั ซีอาน
ยงัเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวติัอนัยาวนานมากกวา่ 3,100 ปี โดยช่ือเดิมวา่ 
ฉางอาน ซึง่มีความหมายวา่ "ความสงบสขุชัว่นิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองท่ีเจริญและใหญ่ท่ีสดุในสว่น
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศจีนระยะทาง 400 
กิโลเมตร หลงัผา่นขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พักซีอาน  西安豪享来温德姆至尊酒店 Wyndham Grand Xi’an South ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่สอง       (2) ซีอาน – สุสานหวงตี ้และ ศาลซวนหยวน - น ้าตกหูโข่ว - เมืองหยานอาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นาํท่านนัง่รถโคชเดินทางขึ้นเหนือต่อไปยงัอาํเภอ
หวงต้ี แวะสกัการะ สุสานหวงตี ้ และ ศาลซวนหยวน 
ของปฐมกษตัริยจี์น มีอายมุายาวนานกวา่ 5,๐๐๐ ปี จึง
ไดรั้บการเรียกขานวา่ “สุสานอนัดบัหน่ึงของแผน่ดิน” 
เช่ือกนัวา่ เป็นที่ฝังหมวกและชุดของพระองค ์ สุสานมี
ความสูง 3.5 ม. เสน้รอบวง 48 ม. ดา้นหนา้เป็นป้าย
วญิญาณที่สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิคงัซี แห่งราชวงศ์
ชิง ตามประวตัิบนัทึก มีการสกัการะหวงต้ี สถานที่แห่งน้ีมาตั้งแต่เม่ือ
ปี 442 ก่อนคริสตกาล และในทุกราชวงศต่์อมา จะมีการจดัพธีิบูชา
เซ่นสรวงหวงต้ี บรรพชนผูก่้อตั้งชนชาติจีนมาถึงกาลปัจจุบนั และชาว
จีนทุกคนถือเป็นลูกหลานของหวงต้ี (อ่ึงต่ีเก้ีย)  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางขึ้นต่อไปทางเหนือจนถึงอาํเภอฝเูส้ียน เล้ียวขวา
ไปทางตะวนัออก มุ่งสู่แม่นํ้ าหวงเหอ ชมมหศัจรรย ์น ้าตก
หูโข่ว Hukou Waterfall สะดือแม่นํ้าเหลือง ที่มาตุธารอนั
ยิง่ใหญ่เหลืองขุ่นขน้สายน้ีไดย้บุตวัลงกลางสายนํ้ าลึกกวา่ 
30-50 ม. ก่อให้เกิดเสียงดงักมัปนาทและละอองนํ้ าสาด 
กระเซ็นแผก่วา้งไกล โดยเฉพาะในเดือนกนัยายน เป็น 

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
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


 

ช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วง มวลนํ้ ายงัมีจาํนวนมาก ทาํใหส้ายนํ้ าน้ีดูยิง่ใหญ่น่าเกรงขามเป็นอยา่งยิง่ นับเป็น
หน่ึงในทศันียภาพมหศัจรรยข์องลูกหลานมงักรและหวงเหอโดยแทจ้ริง จากนั้นไปทางทิศตะวนัตก 
แลว้ขึ้นเหนือตามเสน้ทางสาย 210 ปลายทางสู่ เมืองหยานอาน Yan’an ทางตอนเหนือ           

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
                      พกั เมืองหยานอาน延安枣园宾馆 Yan'an Zaoyuan Hotel    ระดบั 5 ดาวหรือ       
                                                                                                             เทียบเท่า โรงแรมที่ดีที่สุดของเมืองน้ี 

วันที่สาม           (3)   อ าเภอจีเ้ปียน – แนวหินจีเ้ปียน -  หมู่บ้านเจ่าหยวน - หอนิทรรศการการปฎิวัติหยานอาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นาํท่านเดินทางสู่อ าเภอจีเ้ปียน เป็นอาํเภอที่อยูใ่นเขต

ปกครองของYulinพื้นที่ทั้งหมดคือ 5088 ตาราง

กิโลเมตร  นาํท่านชมความงดงามอนัน่าทึ่งขอลแนว

หินจีเ้ปียน ในที่มีลษัณะราวกบัเกลียวคลืน และไดรั้บ

การยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในหอนมหศัจรรยท์ั้งแปดของ

โลก ดินแดนแห่งน้ี ตั้งอยู ่ Yanjiazhai ห่างออกไป

ประมาณ 22 กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงใตข้องอาํเภอจ้ีเปียน เรียกวา่หินทรายสีแดง   ในบนัทึก

เก่ียวกบัการก่อตวัของหินแปลกในหุบเขาหยกักล่าววา่:  ประกอบไปดว้ยลา้นปีของลมนํ้ าและหินทราย 

ชั้นหินที่ซบัซอ้นของหุบเขาหินปูนประกอบดว้ยเนิน

ทรายขนาดใหญ่ ที่เร่ิมสะสมในปีจูราสสิกเม่ือ 150 ลา้นปี

ก่อน เนินทรายถูกปกคลุมดว้ยทรายแดงตลอดเวลา ซ่ึงทาํ

ใหชุ่้มดว้ยนํ้ าใตดิ้นเม่ือเวลาผา่นไปแร่ธาตุในนํ้ าควบแน่น

ทรายใหก้ลายเป็นหินทราย  
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านตามรอยเร่ืองราวของพรรคคอมมิวนิสตจี์นที่ไดม้าตั้ง
ฐานทพับญัชาการอยูท่ี่หยานอาน  ทาํใหห้ยานอานเป็นเมือง
แห่งประวติัศาสตร์การปฏิวติัของพรรคคอมมิวนิสตจี์น ไดรั้บ
สมญาวา่ “เมืองแห่งความรักชาติ” “เมืองแห่งตาํนานการ
ปฏิวตัิ” และ “จิตวญิญาณอนัสูงส่งแห่งหยานอาน”  นาํท่าน
เยีย่มชมสถานที่สาํคญัของการปฏิวติั เช่น หมู่บ้านเจ่าหยวน
(สวนพทุรา) หรือหยานหยวน – สถานที่ตั้งของสาํนกังานเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจี์น, หยางเจีย
หลิ่ง–สถานที่พกัอาศยัของผูน้าํคนสาํคญัของพรรคฯ นานกวา่ 13 ปี รวม 7 แห่งในหมู่บา้น ทั้งเหมาเจ๋อ
ตง โจวเอินไหล เต้ิงเส่ียวผิง เป็นตน้ (เอ็กซ์คลูซีพ – ชมหอ้งนอนของท่านเหมากบัมาดามเจียงชิง ที่ 



 

เดินทางมาหาท่านที่หยานอาน) ชม หอนิทรรศการการปฎิวัติหยาน
อาน     ถูกสร้างขึ้นในเดือน  มกราคมปี 1950 เป็นหอราํลึกการ
ปฏิวติัที่เก่าแก่ที่สุดหลงัจากการก่อตั้งของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
เดิมอยูท่ี่หนานกวง  ในปี 1954ไดย้า้ยไปอยทูี่ หยางเจียหล่ิง 1955 
ยา้ยไปอยูใ่นตวัเมือง ปัจจุบนัยา้ยไปอยูใ่นหวางเจียผงิในเดือน

มิถุนายน 1973    
ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 พกั เมืองหยานอาน 延安枣园宾馆 Yan'an Zaoyuan Hotel    ระดบั 5 ดาว
หรือเทียบเท่า โรงแรมที่ดีที่สุดของเมืองน้ี 

 

วันที่ส่ี           (4)  เมืองหยานอาน – เมืองซีอาน – ก าแพงเมืองโบราณ - จตัุรัสต้าเอีย้นถ่า  (ภายนอน) -ต้าถังปุ่ เย้เฉิง         

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่  เมืองซีอาน  ปัจจุบนัเมืองซีอานเป็น
เมืองใหญ่ มีประชากรอาศยัอยูร่าวหกลา้นคน แมจ้ะมีส่ิง
ปลูกสร้างใหม่เกิดขึ้นมามาก แต่ในส่วนเมืองเก่าที่ยงั
เหลืออยู ่ รวมถึงกาํแพงและประตูเมือง (City Wall) อายุ
ราว 500 ปี ซ่ึงสร้างในสมยัราชวงศห์มิง ก็ลว้นไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ปัจจุบนัซีอานเป็นเมืองหลวงของ
มณฑลส่านซี เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวนัตกเฉียง
เหนือของประเทศจีน อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ที่สาํคญัเมืองหน่ึงของจีนเมือง เพราะในอดีต
ซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ ์ เรียกไดว้า่การไดม้าเที่ยวที่เมืองซีอานก็เหมือนไดม้าเรียนรู้
ประวติัศาสตร์และรู้ถึงอารยธรรมโบราณของจีนอนัน่าสนใจ ซ่ึงดว้ยศกัยภาพที่สูงในหลายๆดา้ ผ่านชม
ชีวติความเป็นอยู ่ต่างๆ ของดินเหลืองที่ราบสูง ถึงเมืองซีอาน นาํท่านสู่ภตัตาคาร  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นาํชม ก าแพงเมอืงโบราณ     ที่สร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิงมีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปีและไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี มีลกัษณะเป็นกาํแพง
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ จากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 
กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 
เมตร มีประตูเขา้ออกทั้งส่ีดา้น รวม 13 ประตู  
จากนั้นนาํท่านชมจตุัรัส ต้าเอีย้นถ่า  (เจดียห่์านฟ้าใหญ่) (ภายนอน) เจดียต์า้เอ้ียนถ่า ตั้งอยูท่างทิศใตข้อง
กาํแพงเมืองซีอาน โดยอยูบ่น  ถนนเอ้ียนถ่าลู่ เจดียห่์านป่าใหญ่ สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 ในรัชสมยั
จกัรพรรดิ 



 

ถงัเกาจง (หล่ีจ้ือ) ฮ่องเตอ้งคท์ี่สาม แห่งราชวงศถ์งั โดยก่อน
หนา้น้ีในปี ค.ศ. 648 ในรัชสมยัจกัรพรรดิถงัไทจ้ง (TANG 
TAI ZHONG) พระราชโอรส เจา้ชายหล่ีจ้ือ (จกัรพรรดิถงัเกา
จงในเวลาต่อมา ทรงครองราชยต่์อจากพระราชบิดาในปี ค.ศ. 
650) ตามประวติั เจดียห่์านป่าใหญ่ ศาสนสถานโบราณที่แสดง
ถึงความรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในแผน่ดินจีน หลงัจากที่พระ
ถงัซาํจัง๋เดินทางไปยงัชมพทูวปีเพือ่อญัเชิญพระไตรปิฎกกลบัมา ท่านกไ็ดพ้าํนกัที่วดัตา้เฉียนและเป็น
เจา้อาวาสของวดัน้ี จากนั้นไดมี้การสร้างเจดีย ์5 ชั้นเพือ่ใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่ท่านไดน้าํมา
จากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจาํนวนกวา่พนัเล่ม ภายหลงัไดถู้กทาํลายลงในสมยัพระนางบูเช็ก
เทียน พระนางจึงมีพระบญัชาใหส้ร้างขึ้นใหม่เป็น 10 ชั้น ก่อนจะพงัทลายจากแผน่ดินไหวเหลือเพยีง 7 
ชั้นดงัที่เห็นในปัจจุบนั         
จากนั้นนาํท่านสู่ ต้าถงัปุ่ เย้เฉิง ตั้งอยูใ่น Qujiang New 
District ที่มีช่ือเสียง ไกลเ้จดียห่์านป่า  มีพื้นที่ทั้งหมด 967 ไร่
มีพื้นที่ก่อสร้างรวม 650,000 ตารางเมตร .โครงการก่อสร้าง
ที่สาํคญัในมณฑลส่านซี โครงการวฒันธรรมตั้งเป็นพื้น
หลงั แบบถงั องคป์ระกอบของสายหลกัที่จะมีประสบการณ์
ของผูบ้ริโภคเป็นลกัษณะความพยายามที่จะสร้างชุดของ การชอ้ปป้ิง , การรับประทานอาหาร , ความ
บนัเทิง , การพกัผอ่นหยอ่นใจ , การท่องเที่ยว , การคา้ เป็นแบบครบวงจรสวรรคข์องผูบ้ริโภค 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัซีอาน  西安豪享来温德姆至尊酒店 Wyndham Grand Xi’an South ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า         (5) สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี (ปิงหม่าหย่ง) – สวนซิง ฉิง กง หยวน - ถนนมสุลิม  

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 
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มีลกัษณะรูปร่างคล้ายกบัเหยือกส าหรับใสน่ า้ จงึคอ่ย ๆ ขดุ
ดินอยา่งระมดัระวงั และเม่ือยิ่งขดุลกึลงไปก็พบกองทพั
ทหารดินเผาในชุดเกราะ คนัธนแูละลกูธนูทองเหลอืงจ านวน
หนึง่ หลงัการขดุพบโดยบงัเอิญ ชาวนาตระกลูหยางได้จุด
ธูปกราบไว้เพื่อขอขมาเน่ืองจากเข้าใจวา่เป็นวดัหรือ
โบราณวตัถ ุหลงัจากนัน้อีก 2 เดือน เจ้าหน้าท่ีของทางการที่
รับผิดชอบในการขดุหาแหลง่น า้ของจีน ได้เข้ามาตรวจสอบ
ความคืบหน้าของการขดุหาแหลง่น า้ของชาวบ้าน ก็ได้พบ
กบัสิง่ท่ีชาวนาตระกลูหยางค้นพบ และสงัเกตเห็นถึง
ลกัษณะของอิฐและรูปปัน้ดินเผาท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัท่ี
สสุานของฉินสือ่หวง จึงได้รายงานไปยงัทางการของมณฑลฉ่านซี หลงัจากนัน้ทางรัฐบาลจีนได้เร่ิมท า
การขดุค้นหาอยา่งเป็นระบบ เร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา ผลของการขดุค้นพบรูปปัน้กองทพั
ทหารและรถม้าดินเผามากกวา่ 8,000 ตวั และรถม้าไม้มากกวา่ 100 คนั ในจ านวนหลมุภายในสสุาน
ท่ีขดุพบมีอาณาเขตพืน้ท่ีรวมกนัถึงกวา่ 20,000 ตร.ม.  ตอ่มา เจ้าคงัหมิน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวฒันธรรม
ประจ าอ าเภอหลนิถง ได้ไปตรวจสอบยงับริเวณพืน้ท่ีท่ีชาวนาตระกลูหยางค้นพบ เพื่อท าการกว้านซือ้
ซากโบราณวตัถอุนัทรงคณุคา่ท่ีถกูขดุพบ และได้
น าออกไปจ าหนา่ยก่อนหน้านีไ้ด้ 3 คนัรถ เพื่อน ากลบัไป
ยงัห้องวิจยัเพื่อท าการศกึษา และตอ่มาในต้นเดือน
พฤษภาคม เจ้าคงัหมินได้จ ากดัพืน้ท่ีในบริเวณอาณาเขตท่ี
ขดุพบจ านวน 120 ตร.ม. เพือ่ท าการขดุหาซากของกองทพั
ดินเผาเพิ่มเติม รัฐบาลจีนได้เข้ามามีบทบาทในการขดุหา
เพิ่มเติมของกองทพัทหารดินเผาซึง่เป็นเวลาเดียวกบัท่ีลิน่อนัเหวิ่นนกัขา่วหนงัสอืพิมพ์ซินหวัได้เดินทาง
กลบัไปเยี่ยมญาติท่ีอ าเภอหลนิถงและพบกบัสิง่ท่ีชาวนาและเจ้าหน้าท่ีขดุพบ เม่ือกลบัสูปั่กก่ิง ได้น า
เร่ืองกองทพัทหารดินเผาตีพิมพ์ลงในคอลมัน์ "ชมุนมุเหตกุารณ์" ในหนงัสอืพิมพ์เหรินหมินยื่อเป้า  ต้น
เดือนกรกฎาคม รองนายกรัฐมนตรีหลีเ่ซียนเน่ียน ได้มีค าสัง่ให้กองโบราณคดีและกรรมการมณฑล
ฉ่านซีของจีน ร่วมกนัหามาตรการในการอนรัุกษ์โบราณวตัถทุางประวติัศาสตร์ของจีนนี ้ และในวนัท่ี 
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 หยวนจงอี ้ เจ้าคงัหมิน ได้น าทีมนกัโบราณคดี เดินทางเข้าไปยงัหมู่บ้านซีห
ยางอีกครัง้ เพื่อท าการตรวจสอบและขดุค้นเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2522 กองทพั
ทหารดินเผาภายใต้มหาสสุานฉินสือ่หวงได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอยา่งเป็นทางการ และในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2530 องค์การยเูนสโกได้ลงมติให้สสุานฉินสือ่หวง เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 

    รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
จากนั้นนาํท่านกลบัตวัเมืองซี นาํท่านเที่ยวชม สวนซิง ฉิง กง หยวน (Xingqing park)  ชม ดอกโบต๋ัน 
(ใน 1 ปีมีดอกโบตัน๋แค่คร้ังเดียว ในช่วงน้ีเท่านั้น) สมัผสักบับรรยากาศงานเทศกาลดอกโบตัน๋ที่สวยสด 
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งดงาม หลากหลายสี ซ่ึงเป็นสีที่ยากจะพบเห็น 
ตระการตากบัดอกโบตัน๋ที่สวยงาม ดอกโบตัน๋
หรือ หมู่ตาน เป็นดอกไมท้ีมี่ความหมายพเิศษ
สาํหรับชาวจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โบตัน๋ 
เป็นหน่ึงในดอกไมอี้กชนิดหน่ึงที่เป็นสญัลกัษณ์
ของประเทศจีนดอกโบตัน๋ เป็นดอ  กไมท้ีมี่
ความหมายดีๆ เป็นมงคล ชมสวนดอกไม ้  เป็นส่วนผสมที่ลงตวัของความสงบและความร่ืนเริงในเมือง
ที่น่าต่ืนเตน้อยา่งซีอาน  
แล้วช้อปปิง้ท่ีถนนมุสลิม ผา่นชม จัตุรัสหอระฆงั ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองซอีาน ซึง่นบัเป็นสญัลกัษณ์
ของเมือง แขวนระฆงั ไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสงู 36 เมตร อาคารมีลกัษณะ
แบบจีน สร้างขึน้ด้วยไม้ทัง้หมด ภายในจดัแสดงเคร่ืองเรือน  เคร่ืองลายครามและของมีคา่ ตัง้แต่
ราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง และผา่นชม จตัุรัสหอกลอง ท่ีใช้บอกเวลาในตอนกลางคืน 
 
 
 
 
 

 
 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัซีอาน  西安豪享来温德姆至尊酒店 Wyndham Grand Xi’an South ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 
 

วันที่หก      (6) พระราชวังต้าหมิง (ต้าหมิงกง) – สุสานฮ่ันหยางหลงิ – กรุงเทศฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังต้าหมงิ (ต้าหมิงกง) เป็น 

1 ใน 3 ส่ิงปลูกสร้างสาํคญัของนครฉางอานภายใตก้าร
ปกครองของราชวงศถ์งัเช่นเดียวกนักบัพระราชวงัไท่จ๋ี 
(太极宫; วงัเก่าสมยัราชวงศสุ์ย) และพระราชวงัซ่ิงช่ิง 
(兴庆宫) ปัจจุบนัอยูใ่นเขตนครซีอานมณฑ  ลส่านซี 
ตามหลกัฐาน ที่ปรากฎ ตา้หมิงกงเป็นพระราชวงัที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประวติัศาสตร์จีน เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี 
พ.ศ. 1177 (ค.ศ. 634) ภายใตช่ื้อ “พระราชวงัหยง่
อาน” (永安宫) โดยจกัรพรรดิองคท์ี่ 2 ผูเ้ป็นตาํนานของราชวงศถ์งั “ถงัไท่จง” (นามเดิม หลีซ่ือหมิน) 
เพือ่ใหเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อนเพือ่การพกัผอ่นของ“ถงัเกาจู่” (นามเดิม หล่ีหยวน) จกัรพรรดิองคท์ี่ 1 
แห่งราชวงศถ์งัผูเ้ป็นบิดา แต่มีอนัตอ้งหยดุการก่อสร้างในปีที่ 2 ภายหลงัการสวรรคตของถงัเกาจู่ และ
ถูกเปล่ียนช่ือเป็นพระราชวงัตา้หมิงในเวลาต่อมา การก่อสร้างขนานใหญ่ของพระราชวงัตา้หมิง 



 

เร่ิมดาํเนินและลุล่วงสาํเร็จในสมยัจกัรพรรดิองคท์ี่ 3 แห่งราชวงศถ์งั คือ “ถงัเกาจง” ในปี พ.ศ.1205 -
1206 (ค.ศ. 662 -663) นบัแต่นั้น จกัรพรรดิองคอ่ื์น ๆ ของราชวงศถ์งัที่ขึ้นครองราชยใ์นภายหลงัต่างก็ใช้
พระราชวงัตา้หมิงเป็นที่ประทบั สัง่การและดูแลงานดา้นบริหารพฒันาบา้นเมือง พระราชวงัตา้หมิงจึง
กลายเป็นเสมือนศูนยก์ลางทางการเมืองของทั้งประเทศเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองนบัแต่นั้นมากวา่ 200 
ปี   หากแต่ส่ิงใด ๆ บนโลกน้ีลว้นแลว้แต่ไม่จีรัง เม่ือราวปี พ.ศ.1439 (896) พระราชวงัตา้หมิงถูกบุกเขา้
เผาทาํลายในช่วงสงครามกลางเมืองโดยกลุ่มกบฎหวงเฉาสมยัจกัรพรรดิถงัซีจง แมจ้ะมีการบูรณะขึ้น
อีกคร้ังใน 2 ปีใหห้ลงั แต่ทา้ยสุดจนเม่ือปี 
พ.ศ.1447 (904) ในยคุ  เส่ือมของราชวงศ์
ถงั จกัรพรรดิ “ถงัเจาจง” ถูกแรงบีบของ
สงครามและการกบฎบงัคบัใหย้า้ยเมือง
หลวงจากนครฉางอานไปยงันครลัว่หยาง 
หลงัจากนั้นไม่นาน พระราชวงัตา้หมิงก็
ถูกเผาทาํลายลงจนราบคาบ วา่กนัวา่ 
แมแ้ต่ซากของตาํหนกัส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 
ที่เหลือรอดจากไฟไหมส่้วนใหญ่ยงัถูกกาํจดัร้ือถอนไปทาํลายจนหมดส้ิน เหลือเพยีงซากของบริเวณ
ฐานวงัที่ถูกฝังกลบผา่นร้อนหนาวมากวา่ 1,000 ปี ใหเ้ป็นเคร่ืองยนืยนัวา่คร้ังหน่ึง พระราชวงัตา้หมิงกง
และเร่ืองราวเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่แห่งน้ีเคยดาํรงอยูจ่ริง แมจ้ะเป็นเศษเส้ียวเวลาอนันอ้ยนิดจาก
หนา้ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานและซบัซอ้นของประเทศจีน พระราชวงัตา้หมิงในยคุรุ่งเรืองที่สุดมีอาณา
เขตครอบคลุมพื้นที่ราว 3.2 ตารางกิโลเมตร เสน้รอบอาณาเขต 7.6 กิโลเมตร มีขนาดใหญ่กวา่
พระราชวงัตอ้งหา้มที่นครปักก่ิงอยา่งนอ้ย 4 เท่า (ตา้หมิงกงมีอายเุก่าแก่กวา่ประมาณ 800 ปี) วดัระยะ
จากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก 1.5 กิโลเมตร ทิศเหนือไปใต ้ 2.5 กิโลเมตร และมีประตูเขา้ออกรวม 
11 ประตู ถนนเสน้หลกัภายในมีความกวา้ง 176 เมตร มีส่ิงปลูกสร้างและตาํหนกัที่ขดุพบแลว้กวา่ 40 
หลงั โดยส่วนใหญ่กระจุกอยูบ่ริเวณรอบสระไท่เย ่(太液池) ทางทิศเหนือของอาณาเขตวงั โดยส่ิงปลูก
สร้างสาํคญั ไดแ้ก่ ตาํหนกัหานหยวน ( 含 元 殿) ตาํหนกัที่เรียกไดว้า่เป็นใจกลางของพระราชวงัตา้
หมิง เป็นส่ิงปลูกสร้างที่มีความโอ่อ่าอลงัการมาก
ที่สุดในสมยันั้น ใชส้าํหรับการจดัพธีิการสาํคญั
ต่าง ๆของประเทศ    ตาํหนกัเสวียนเจ้ิง (宣政殿) 
ที่ทาํการประจาํวนัของจกัรพรรดิ และเป็นที่ ๆ 
บรรดาเหล่าขา้ราชการชั้นสูงจะมาเขา้เฝ้ารับ
คาํสัง่ราชการตาํหนกัหลินเต๋อ ( 麟 德 殿) เป็น
สถานที่ใชรั้บรองและจดังานเล้ียงสาํหรับแขก
สาํคญัจากชนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพล และแขกตวัแทนจากต่างประเทศ    ตาํหนกัซานชิง (三清殿)  เป็น
สถานที่สาํหรับเช้ือพระวงศใ์นการประกอบประเพณีลทัธิเต๋า ซ่ึงมีผูศ้รัทธาเป็นอยา่งมากในสมยันั้น  
ทั้งน้ี ช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2500 -2505 (1957–1962) สาํนกัวจิยัโบราณคดีแห่งสถาบนัวทิยาศาสตร์
ประเทศจีนไดเ้ร่ิมทาํการสาํรวจซากโบราณวตัถุแห่งน้ี ก่อนจะเร่ิมทาํการขดุคน้สาํรวจอยา่งจริงจงัใน
ระหวา่งปี พ.ศ.2523 -2526 (1980-1984) จนเป็นที่ยนืยนัในเบื้องตน้วา่ ซากโบราณสถานบนทีร่าบสูง
หลงหยวนทางตอนเหนือของนครซีอานแห่งน้ีคือ “ซากพระราชวงัตา้หมิง”ของราชวงศถ์งัในอดีต
นัน่เอง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 



 

นาํท่านชมโบราณสถานและการอนุรักษท์ี่ สุสานฮ่ันหยางหลิง 
เป็นสุสานของจกัรพรรด์ิฮัน่จ่ิงต้ี และจกัรพรรดินี ในราชวงศฮ์ัน่
ตะวนัตก สถานที่น้ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดแห่งหน่ึงของเมือง
ซีอานที่เพิง่เปิดให้เขา้ชมเม่ือปลายปี ค.ศ.1999 เอกลกัษณ์ที่
สร้างช่ือเสียงใหก้บัแหล่งน้ี คือ สุกร แกะ แพะ และสุนขัดินเผา 
ที่พบฝังเรียงแถวอยา่งเป็นระเบียบ เช่นเดียวกบักองทหารและ
ขา้ทาสดินเผา ในหลุมโดยรอบสุสาน “กองทพัสตัว”์เหล่าน้ีถูก
ฝังไวโ้ดยหน่วยงานหอ้งเคร่ืองหลวง เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองเสวยของ
องคจ์กัรพรรด์ิ จากหลกัฐานที่ขดุพบ ณ สุสานแห่งน้ี ซ่ึง
ประกอบดว้ย หุ่นรูปบุรุษ สตรี และขนัที ขนาดเล็กสูงเพยีง 60 
เซ็นติเมตร แตกต่างไปจากทพัทหารดินเผาของสุสานจ๋ินซีที่สูง
เท่าจริงมาก และยงัเป็นการผลิตแบบ  ที่ใชแ้ม่พมิพไ์ม่ใช่การป้ัน
มือทุกตวัและประทบัตราของศิลปินไวอ้ยา่งในสมยัฉิน แต่กลบั
ใหค้วามสาํคญักบัรายละเอียดการตกแต่ง ทาํแขนเป็นไมใ้หข้ยบัหมุน
ได ้ ใส่เส้ือผา้ เส้ือเกราะหนงั เคร่ืองประดบัต่างๆ อยา่งเหมือนจริง ที่
น่าเสียหายวา่ไม่สามารถคงสภาพอยูถึ่งในวนัน้ีได ้ จนกลายเป็น
กองทพัเปลือยไร้แขนอยา่งที่เห็น นอกจากน้ียงัพบอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ทางเกษตร เคร่ืองครัว เคร่ืองใชส้อยในครัวเรือนแสดงเร่ืองราวของ
ชีวติประจาํวนัมากกวา่การศึกสงคราม สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์ที่ระบุวา่ในยคุน้ีมีการลดภาษี ลดการเกษตร แรงงาน 
และไม่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เม่ือเปรียบเทียบกบัสมยั
ราชวงศฉิ์น แมว้า่จะเป็นรูปแบบพิธีกรรมในล ั กษณะเดียวกนั แต่แนวคิดที่อยูเ่บื้องหลงักลบัแตกต่างไป 
ทั้ง ๆ ที่เวลาผา่นไปจากการสร้างสุสานจกัรพรรด์ิจ๋ินซี เพียง 53 ปี แนวคิดในการอนุรักษแ์ละจดัการกบั
มรดกวฒันธรรมก็มีพฒันาการใหเ้ห็นเช่นเดียวกนั   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  ทา่อากาศยานนานาชาติซอีานเสยีนหยาง  มณฑลสา่น

ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ซึง่ถือเป็นทา่อากาศยานท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน และยงัเป็นฐานการบินของสายการบินไชนานอร์ทเวสต์
แอร์ไลน์ จนกระทัง่ควบรวมกิจการกบัสายการบนิไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ในปี 2002 ในปัจจบุนั ท่
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 าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป 

พักโรงแรม 5 ดาว 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาเร ิม่ตน้ 46,800 บาท 8,800 บาท 

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป     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 ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


