
 
 

 

 

 

รายการท่องเที่ยวประวัตศิาสตร์ ณ ประเทศจนี 
เจิง้โจว–หยุนไถซาน-ล่ัวหยาง–หโูคว่–ซอีาน 7วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง    17 – 22 พฤษภาคม 2562 

7-12 มถุินายน  / 21 -26 มถุินายน 2562          
    

วันแรก    (1)         กรุงเทพฯ – เจิง้โจว    

13.30 น.  ทกุทา่นพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสาร
ขาออก ชัน้ 4  ประต ู2-3 แถว E เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ ( WE ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ 
คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางให้แก่ทา่น 

15.55 น. เหินฟ้าสูเ่มือง เจิง้โจว โดยเท่ียวบินท่ี WE680  
21.05 น. ถึงเมืองเจิง้โจว เจิง้โจวเป็นเมืองหลวงของเขตมณฑลเหอ หนาน  และเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์

ความ เป็นมาอนัยาวนานกวา่ 3,500 ปี นอกเหนือจากร่องรอยความงามของอารยะธรรมอนัรุ่งเรืองใน
อดีตแล้ว  ยงัเป็นต้นก าเนิดแหง่ศาสตร์การตอ่สู้กงัฟูอนัมีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลกท่ีรู้จกักนัในนาม กงัฟู
แหง่วดัเส้าหลนิ เมืองเจิง้โจวเป็น
เมืองใหญ่ มีประชากรอาศยัอยู่
หลายล้านคน ในตวัเมืองมีความ
คกึคกัไม่ตา่งจากเมืองใหญ่เมือง



อ่ืน ถึงกระนัน้เม่ือหา่งไปจากตวัเมืองไม่ไกลนกัทอ่งเท่ียวจะพบกบัทศันียภาพอนังามตาและธรรมชาติอนั
สวยสด ทิวเขาตัง้เรียงกนัเป็นแนวยาว ถ า้มากมายรอผู้ เข้าไปส ารวจและพิศวงในความมหศัจรรย์แหง่
ธรรมชาติ ความงดงามของธรรมชาตินัน้ผสมผสานกบั สถานท่ีโบราณตา่งๆอยา่งลงตวั การเยี่ยมชมวดั
วาอารามโบราณสถานตา่ง ๆ ในบรรยากาศท่ีแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเช่นนี ้ชวนให้ค านงึถึงบรรยากาศ
ของเมืองจีนในสมยัโบราณเป็นอยา่งยิ่ง   หลงัผา่นพิธีตรวจคนข้าเมืองแล้ว น าทา่นสูโ่รงแรมท่ีพกั 

พกัเจิง้โจว郑州凯芙国际饭店 Kaifu International Hotel  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สอง   (2)  เจิง้โจว – เมืองเจียวจั๊ว – หยุนไถซาน – เมืองล่ัวหยาง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเจียวจั๊วอาณาเขตพืน้ท่ีท่ีสวยงาม เพื่อน า

ทา่นเท่ียวชมอุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานท่ีสวยงาม
ท่ีสดุของมณฑลเหอหนาน จดัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั 5A ของ
ประเทศจีน ท่ีน่ีคือแหลง่ท่ีมาของท่ีอุดมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม
ของป่าเดิม ยอดเขาสงูสดุ 1,304 เมตร มีน า้ตกช่องวา่ง 314 
เมตรของ เป็นน า้ตกท่ีหนึง่ใน สงูท่ีสดุของประเทศจีน ณ  ปัดจบุนั
ในปี 2004 ได้รับรางวลั จากยเูนสโก เป็น สวนทางธรณีวิทยาโลก  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าสูเ่ขตทิวทัศน์หยุนไถซาน มีพืน้ท่ีประมาณ 190 
ตารางกิโลเมตร ซึง่ท่ีน่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อยา่งงดงาม 
ทา่นจะได้เพลดิเพลินกบัน า้ตกท่ีมีฟองน า้ขาวใส สะอาด
แตกกระจายดจุดงัส าล ี ถ้าในช่วงตอนกลางวนัภายใน
อุทยานจะมีแสงสรุ้ีงทอพาดโค้งผา่นหมู่ภผูา ทศันียภาพ
โดยรอบเป็นภเูขาสงูตระหงา่นเกินเอือ้มถึง และมีมวล
เมฆาและหมอกควนัลอยหนนุโอบกอดไว้ระหวา่งยอดเขา
ตลอดปี สว่นในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสจีะเหมือนอุทยาน
สวรรค์ท่ีเต็มไปด้วยสสีนัของเหลา่พฤกษาหลากสสีวยงาม 
ท่ีเบง่บานจน เต็มไปทัว่ทัง้อุทยานจนท าให้ท่ีน่ีได้รับการ
ขนานนามวา่ "จ่ิวไจ้โกวน้อย" อีกด้วย  
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองล่ัวหยาง  เมืองเอกแหง่มณฑลเหอหนาน ลัว่หยางเป็นอดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่
นบัเป็นท่ีสองรองจากซอีาน เมืองนีรุ่้งโรจน์ท่ีสดุ ในสมยัราชวงศ์ซง่ และราชวงศ์ถงั   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองล่ัวหยาง  洛阳友谊宾馆 (Friendship Guest House) ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

  
 

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/2355104.htm&usg=ALkJrhiRdPJBysoiCvYxMSv4hlNCnbbKVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/860037.htm&usg=ALkJrhjQhLTwShkJp4GR157xOGYclz-O4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/10718.htm&usg=ALkJrhiMQveqoPEp1zqpNyxSbxQG1ruJ8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/199149.htm&usg=ALkJrhjqnmpcgadG4DSela9V8_Twzh9Tzg
https://www.agoda.com/zh-cn/friendship-guest-house/hotel/luoyang-cn.html


วันที่สาม    (3)     ถ า้หินหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองล่ัวหยาง –ซีอาน(รถไฟด่วน)    

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าชม ถ า้หินหลงเหมนิ (หลงเหมินสอืค)ู หรือ 
ถ า้ประตูมังกร (รวมแบตเตอร่ี) หมู่ถ า้พนัพระที่
ตัง้อยูริ่มฝ่ังน า้ อ๋ีเจียง พทุธสถานเก่าแก่ท่ีส าคญั
และนา่ต่ืนตาต่ืนใจที่สดุแหง่หนึง่ของจีน สร้าง
ราวปี พ . ศ . 1038 ในสมยัเวย่เหนือและสร้าง
เพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศ์ถงั โดยการ
เจาะหน้าผาหินให้เป็นถ า้หรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลกัเสลา
เป็นรูปพระพทุธเจ้า พระโพธิสตัว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล 
รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถ า้ สร้างโดยการ
อุปถมัภ์ของชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ พระนางบูเซ็คเทียนเคย
พระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์เป็นจ านวนมาก 
เพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแหง่นี ้ การสร้างถ า้พระพทุธแหง่
นีท่ี้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจบุนั
ยเูนสโก้ประกาศให้หลงเหมินสอืคเูป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม  

น าทา่นชม สุสานขุนพลกวนอู ตัง้อยูท่างใต้ของเมืองลัว่
หยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปัน้กวน อูแม่
ทพัผู้ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผู้ซึง่ได้รับ
สมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแหง่ความจงรักภกัดี 
คณุธรรมและความกล้าหาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝัง
ศีรษะของกวนอูซึง่โจโฉเป็นผู้ ท่ีจดัพิธีฝังให้อยา่งสมเกียรติ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานนีร้ถไฟ 

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

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

พัก 西安西安皇城豪門酒店(Xian Grand Noble Hotel)ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า  

 
 

วันที่ส่ี            (4)     อ าเภออีช้วน – น า้ตกหูโข่ว - เมืองหยานอาน   

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

https://www.agoda.com/zh-tw/xian-grand-noble-hotel/hotel/xian-cn.html


น าทา่นเดินทางสู ่ อ าเภออีช้วน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชัว่โมง) เพือ่ชมน า้ตกหโูขว่ เป็นน า้ตกสเีหลอืงแหง่
เดียวในโลก ตัง้อยูท่ี่อ าเภออีช้วน มณฑลสา่นซี เป็นน า้ตกท่ี
ใหญ่เป็นอบัสองในประเทศจีนรองจากหวงกัว่ซูใ่น
มณฑลกุ้ยโจว  น า้ตกหโูขว่ (Hukou)  อยูบ่น  สายน า้แหง่
แม่น า้เหลอืง (แม่น า้วิปโยค) สายเลอืดใหญ่ท่ีหลอ่เลีย้งแผน่ดินจีน และสร้างสมอารยธรรมขึน้มากมาย
ให้กบัสองฝ่ังลุม่แม่น า้  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

เดินทางขึน้ตอ่ไปทางเหนือจนถึงอ าเภอฝเูสีย้น เลีย้วขวา
ไปทางตะวนัออก มุ่งสูแ่ม่น า้หวงเหอ ชมมหศัจรรย์ 
น า้ตกหูโข่ว Hukou Waterfall สะดือแม่น า้เหลือง ท่ีมาตุ
ธารอนัยิ่งใหญ่เหลอืงขุน่ข้นสายนีไ้ด้ยบุตวัลงกลาง
สายน า้ลกึกวา่ 30-50 ม. ก่อให้เกิดเสยีงดงักมัปนาทและ
ละอองน า้สาดกระเซ็นแผก่ว้างไกล โดยเฉพาะในเดือนกนัยายน เป็นช่วงต้นฤดใูบไม้ร่วง มวลน า้ยงัมี
จ านวนมาก ท าให้สายน า้นีด้ยูิ่งใหญ่นา่เกรงขามเป็นอยา่งยิ่ง นบัเป็นหนึง่ในทศันียภาพมหศัจรรย์ของ
ลกูหลานมงักรและหวงเหอโดยแท้จริง จากนัน้ไปทางทิศตะวนัตก แล้วขึน้เหนือตามเส้นทางสาย 210 
ปลายทางสู ่เมืองหยานอาน Yan’an ทางตอนเหนือ           

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกั เมืองหยานอาน 延安延飞丽柏酒店 Yanfei Libo Hotel  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ห้า  (5)     อ าเภอจีเ้ปียน – แนวหินจีเ้ปียน -  หมู่บ้านเจ่าหยวน - หอนิทรรศการการปฎิวัติหยานอาน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูอ่ าเภอจีเ้ปียน เป็นอ าเภอท่ีอยูใ่น

เขตปกครองของYulinพืน้ท่ีทัง้หมดคือ 5088 ตาราง

กิโลเมตร  น าทา่นชมความงดงามอนันา่ทึง่ขอลแนว

หินจีเ้ปียน ในท่ีมีลษัณะราวกบัเกลยีวคลนื และได้รับ

การยกยอ่งให้เป็นหนึง่ในหอนมหศัจรรย์ทัง้แปดของ

โลก ดินแดนแหง่นี ้ ตัง้อยู ่ Yanjiazhai หา่งออกไป

ประมาณ 22 กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงใต้ของอ าเภอจีเ้ปียน เรียกวา่หินทรายสแีดง   ในบนัทกึ

เก่ียวกบัการก่อตวัของหินแปลกในหบุเขาหยกักลา่ววา่:  ประกอบไปด้วยล้านปีของลมน า้และหินทราย 

ชัน้หินท่ีซบัซ้อนของหบุเขาหินปนูประกอบด้วยเนินทรายขนาดใหญ่ ท่ีเร่ิมสะสมในปีจูราสสกิเม่ือ 150 

ล้านปีก่อน เนินทรายถกูปกคลมุด้วยทรายแดงตลอดเวลา ซึง่ท าให้ชุ่มด้วยน า้ใต้ดินเม่ือเวลาผ่านไปแร่

ธาตใุนน า้ควบแนน่ทรายให้กลายเป็นหินทราย  



เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นตามรอยเร่ืองราวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีได้มา
ตัง้ฐานทพับญัชาการอยูท่ี่หยานอาน  ท าให้หยานอาน
เป็นเมืองแหง่ประวติัศาสตร์การปฏิวติัของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน ได้รับสมญาวา่ “เมืองแหง่ความรักชาติ” 
“เมืองแหง่ต านานการปฏิวติั” และ “จิตวิญญาณอนัสงูสง่
แหง่หยานอาน”  น าทา่นเยี่ยมชมสถานท่ีส าคญัของการ
ปฏิวติั เช่น หมู่บ้านเจ่าหยวน (สวนพทุรา) หรือหยานหยวน – 
สถานท่ีตัง้ของส านกังานเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน  หยาง

เจียหล่ิง–สถานท่ีพกัอาศยัของผู้น าคนส าคญัของพรรคฯ นาน
กวา่ 13 ปี รวม 7 แหง่ในหมู่บ้าน ทัง้เหมาเจ๋อตง โจวเอินไหล เติง้
เสีย่วผิง เป็นต้น (เอ็กซ์คลซูีพ – ชมห้องนอนของทา่นเหมากบัมา
ดามเจียงชิง ท่ีเดินทางมาหาทา่นท่ีหยานอาน) ชม หอ

นิทรรศการการปฎิวัติหยานอาน     ถกูสร้างขึน้ในเดือน  
มกราคมปี 1950 เป็นหอร าลกึการปฏิวติัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุหลงัจาก
การก่อตัง้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  เดิมอยูท่ี่หนานกวง  ในปี 
1954ได้ย้ายไปอยท่ีู หยางเจียหลิง่ 1955 ย้ายไปอยูใ่นตวัเมือง 
ปัจจุบนัย้ายไปอยูใ่นหวางเจียผิงในเดือนมิถนุายน 1973    

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกั เมืองหยานอาน 延安延飞丽柏酒店 Yanfei Libo Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่หก    (6)     เมืองหยานอาน – เมืองซีอาน – ก าแพงเมืองโบราณ - จตัรัุสต้าเอีย้นถ่า           

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่  เมืองซีอาน  ปัจจุบนัเมืองซีอานเป็น
เมืองใหญ่ มีประชากรอาศยัอยูร่าวหกล้านคน แม้จะมีสิง่
ปลกูสร้างใหม่เกิดขึน้มามาก แตใ่นสว่นเมืองเก่าท่ียงั
เหลอือยู ่ รวมถึงก าแพงและประตเูมือง (City Wall) อายุ
ราว 500 ปี ซึง่สร้างในสมยัราชวงศ์หมิง ก็ล้วนได้รับการ
อนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี ปัจจุบนัซอีานเป็นเมืองหลวงของ
มณฑลสา่นซี เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแหง่
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัเมืองหนึง่ของจีนเมือง เพราะในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ 
เรียกได้วา่การได้มาเท่ียวท่ีเมืองซอีานก็เหมือนได้มาเรียนรู้ประวติัศาสตร์และรู้ถึงอารยธรรมโบราณของ
จีน 



อนันา่สนใจ ซึง่ด้วยศกัยภาพท่ีสงูในหลายๆด้า ผา่นชมชีวิตความเป็นอยู ่ ตา่งๆ ของดินเหลอืงท่ีราบสงู 
ถึงเมืองซีอาน น าทา่นสูภ่ตัตาคาร  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าชม ก าแพงเมืองโบราณ     ท่ีสร้างขึน้ใน
สมยัราชวงศ์หมิงมีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปีและ
ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี มีลกัษณะเป็น
ก าแพงสีเ่หลีย่มผืนผ้า จากทิศเหนือถึงทิศใต้
ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศ
ตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาว
โดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูข้าออกทัง้สีด้่าน รวม 13 ประต ู  จากนัน้น าทา่นชม ต้า
เอีย้นถ่า  (เจดีย์หา่นฟ้าใหญ่)  เจดีย์ต้าเอีย้นถ่า ตัง้อยูท่างทิศใต้ของก าแพงเมืองซีอาน โดยอยูบ่น  ถนน 
เอีย้นถ่าลู ่ เจดีย์หา่นป่าใหญ่ สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 ในรัช
สมยัจกัรพรรดิถงัเกาจง (หลีจื่อ้) ฮ่องเต้องค์ท่ีสาม แหง่
ราชวงศ์ถงั โดยก่อนหน้านีใ้นปี ค.ศ. 648 ในรัชสมยัจกัรพรรดิ
ถงัไท้จง (TANG TAI ZHONG) พระราชโอรส เจ้าชายหลีจื่อ้ 
(จกัรพรรดิถงัเกาจงในเวลาตอ่มา ทรงครองราชย์ตอ่จากพระ
ราชบิดาในปี ค.ศ. 650) ตามประวติั เจดีย์หา่นป่าใหญ่ ศาสน

สถานโบราณท่ีแสดงถึงความรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในแผน่ดินจีน หลงัจากท่ีพระถงัซ ำจัง๋เดินทำงไปยงั
ชมพทูวปีเพือ่อญัเชิญพระไตรปิฎกกลบัมำ ท่ำนก็ไดพ้  ำนกัที่วดัตำ้เฉียนและเป็นเจำ้อำวำสของวดัน้ี 
จำกนั้นไดมี้กำรสร้ำงเจดีย ์ 5 ชั้นเพือ่ใชใ้นกำรเก็บรักษำพระไตรปิฎก ที่ท่ำนไดน้ ำมำจำกอินเดียและแปล
เป็นภำษำจีนนบัจ ำนวนกวำ่พนัเล่ม ภำยหลงัไดถู้กท ำลำยลงในสมยัพระนำงบูเช็กเทียน พระนำงจึงมีพระ
บญัชำใหส้ร้ำงขึ้นใหม่เป็น 10 ชั้น ก่อนจะพงัทลำยจำกแผน่ดินไหวเหลือเพยีง 7 ชั้นดงัที่เห็นในปัจจุบนั         

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัซีอาน  西安皇城豪门酒店(Xian Grand Noble Hotel) ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เจ็ด           (7) สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี (ปิงหม่าหย่ง) - ถนนมุสลิม – กรุงเทศฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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 

https://www.agoda.com/zh-cn/xian-grand-noble-hotel/hotel/xian-cn.html


โดยบงัเอิญจากชาวนาตระกลูหยางจ านวน 7 คน ในหมู่บ้าน
ซีหยาง เมืองหลนิถง ในต้นของฤดใูบไม้ผลใินปี พ.ศ. 2517 ท่ี
ขดุดินเพื่อหาบอ่น า้ไว้ใช้ส าหรับเพาะปลกูในฤดหูนาวท่ีจะ
มาถึงภายในหมู่บ้าน ในวนัท่ี 5 ของการขดุดินเพื่อหาบอ่น า้ 
เม่ือขดุลกึลงไปประมาณ 4 เมตร ก็พบกบัวตัถท่ีุท าด้วยดินเผา
ท่ีมีลกัษณะรูปร่างคล้ายกบัเหยือกส าหรับใสน่ า้ จึงคอ่ย ๆ ขดุ
ดินอยา่งระมดัระวงั และเม่ือยิ่งขดุลกึลงไปก็พบกองทพัทหาร
ดินเผาในชุดเกราะ คนัธนแูละลกูธนูทองเหลืองจ านวนหนึง่ 
หลงัการขดุพบโดยบงัเอิญ ชาวนาตระกลูหยางได้จุดธูปกราบ
ไว้เพื่อขอขมาเน่ืองจากเข้าใจวา่เป็นวดัหรือโบราณวตัถ ุ
หลงัจากนัน้อีก 2 เดือน เจ้าหน้าท่ีของทางการท่ีรับผิดชอบในการขดุหาแหลง่น า้ของจีน ได้เข้ามา
ตรวจสอบความคืบหน้าของการขดุหาแหลง่น า้ของชาวบ้าน ก็ได้พบกบัสิง่ท่ีชาวนาตระกลูหยางค้นพบ 
และสงัเกตเห็นถึงลกัษณะของอิฐและรูปปัน้ดินเผาท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัท่ีสสุานของฉินสือ่หวง จึงได้
รายงานไปยงัทางการของมณฑลฉ่านซี หลงัจากนัน้ทางรัฐบาลจีนได้เร่ิมท าการขดุค้นหาอยา่งเป็นระบบ 
เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา ผลของการขดุค้นพบรูปปัน้กองทพัทหารและรถม้าดินเผามากกวา่ 
8,000 ตวั และรถม้าไม้มากกวา่ 100 คนั ในจ านวนหลมุ
ภายในสสุานท่ีขดุพบมีอาณาเขตพืน้ท่ีรวมกนัถึงกวา่ 
20,000 ตร.ม.  ตอ่มา เจ้าคงัหมิน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวฒันธรรม
ประจ าอ าเภอหลนิถง ได้ไปตรวจสอบยงับริเวณพืน้ท่ีท่ี
ชาวนาตระกลูหยางค้นพบ เพื่อท าการกว้านซือ้ซาก
โบราณวตัถอุนัทรงคณุคา่ท่ีถกูขดุพบ และได้น าออกไป
จ าหนา่ยก่อนหน้านีไ้ด้ 3 คนัรถ เพื่อน ากลบัไปยงัห้องวจิยัเพื่อท าการศกึษา และตอ่มาในต้นเดือน
พฤษภาคม เจ้าคงัหมินได้จ ากดัพืน้ท่ีในบริเวณอาณาเขตท่ีขดุพบจ านวน 120 ตร.ม. เพือ่ท าการขดุหา
ซากของกองทพัดินเผาเพิ่มเติม รัฐบาลจีนได้เข้ามามีบทบาทในการขดุหาเพิ่มเติมของกองทพัทหารดิน
เผาซึง่เป็นเวลาเดียวกบัท่ีลิน่อนัเหวิ่นนกัขา่วหนงัสอืพิมพ์ซินหวัได้เดินทางกลบัไปเยี่ยมญาติท่ีอ าเภอ
หลนิถงและพบกบัสิง่ท่ีชาวนาและเจ้าหน้าท่ีขดุพบ เม่ือกลบัสู่ปักก่ิง ได้น าเร่ืองกองทพัทหารดินเผา
ตีพิมพ์ลงในคอลมัน์ "ชุมนมุเหตกุารณ์" ในหนงัสอืพิมพ์เหรินหมินยื่อเป้า  ต้นเดือนกรกฎาคม รอง
นายกรัฐมนตรีหลีเ่ซียนเน่ียน ได้มีค าสัง่ให้กองโบราณคดีและกรรมการมณฑลฉ่านซีของจีน ร่วมกนัหา
มาตรการในการอนรัุกษ์โบราณวตัถทุางประวติัศาสตร์ของจีนนี ้ และในวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 
หยวนจงอี ้ เจ้าคงัหมิน ได้น าทีมนกัโบราณคดี เดินทางเข้าไปยงัหมู่บ้านซีหยางอีกครัง้ เพื่อท าการ
ตรวจสอบและขดุค้นเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2522 กองทพัทหารดินเผาภายใต้มหา
สสุานฉินสือ่หวงได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอยา่งเป็นทางการ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2530 องค์การยเูนสโกได้ลงมติให้สสุานฉินสือ่หวง เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 

 เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันที่ภตัตาคาร 

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


 แล้วช้อปปิง้ท่ีถนนมสุลิม 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  

หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  ทา่อากาศยานนานาชาติซอีานเสยีนหยาง  มณฑลสา่น
ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ซึง่ถือเป็นทา่อากาศยานท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน และยงัเป็นฐานการบินของสายการบินไชนานอร์ทเวสต์แอร์
ไลน์ จนกระทัง่ควบรวมกิจการกบัสายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ในปี 2002 ในปัจจุบนั ทอ่ากาศยาน
แหง่นีส้ามารถเช่ือมตอ่ไปยงั 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 (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

พักโรงแรมระดับ 5+4 ดาว   

Kaifu International Hotel + Friendship Guest House + Yanfei Libo Hotel  + Xian Grand Noble Hotel  

  จ านวนขึน้ต ่า 16 ท่านขึน้ไป    มหีัวหน้าทวัร์ 39,900 .-บาท  5,900.-บาท 

ค่าบริการนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง  

   คา่วีซ่าปกต ิ4 วนัท าการ     บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ                   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1 000 000 บาท 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เป็นต้น.                             
     คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
    คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
     คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  
-บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือสบัเปลีย่นรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

/ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะมีการเปลีย่นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ / 
การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ท าประกนัอุบติัเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1 000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการทอ่งเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผิดชอบตอ่ความ
เสยีหายตา่งๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การ
สญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฏหมาย หรือเอกสาร
การเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

https://www.agoda.com/zh-cn/xian-grand-noble-hotel/hotel/xian-cn.html


 

 


