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ซีอาน – ล่ัวหยาง – เส้าหลิน 5 วัน 4 คืน 

   
 

วนัท่ี 1                                                                  กรุงเทพฯ – ซีอาน  

07.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ผู้ โดยสารขาออก ประตทูางเข้าที่ 2 – 3 แถว 1  
เคานท์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย (FD)  

09.10 น. โดยเท่ียวบินท่ี FD 588 บินสูน่ครซีอาน (อาหารบนเคร่ืองบิน)       
14.35 น. ถึงสนามบินซีอานเมืองหลวงของมณฑลสา่นซี ซึง่เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆรวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ์ โดย

เป็นศนูย์กลางการติดตอ่ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวา่งจีนกบัประเทศตา่งๆทัว่โลก เป็นจุดเร่ิมต้นของ
เส้นทางสายไหมอนัเลือ่งช่ือ มีโบราณสถานโบราณวตัถเุก่าแก่อนัล า้คา่และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสดุ
แหง่หนึง่ของจีน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทมาให้การต้อนรับ จากนัน้
น าทา่นเดินทางสู ่เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเยี่ยนถ่า) องค์เจดีย์นีส้ร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 652 ในรัชสมยัจกัรพรรดิ
ถงัเกาจง ซึง่สร้างเจดีย์นีข้ึน้ตามค าขอของพระถงัซ าจัง๋ เป็นศาสนสถานโบราณท่ีแสดงถึงความรุ่งเรืองของพทุธ
ศาสนาในแผน่ดินจีน หลงัจากท่ีพระถงัซ าจัง๋เดินทางไปยงัชมพทูวีปเพือ่อญัเชิญพระไตรปิฎกกลบัมาทา่นก็ได้
พ านกัท่ีวดัต้าเฉียนและเป็นเจ้าอาวาสของวดันี ้นอกจากเจดีย์หา่นป่าใหญ่ ซึง่สามารถชมวิวข้างบนได้แล้ว ยงั
มีอนสุาวรีย์พระถงัซ าจัง๋ หอระฆงัทางทิศตะวนัออก หอกลองทางทิศตะวนัตก พระอุโบสถท่ีประดิษฐาน
พระพทุธรูป 3 องค์ หอพระถงัซ าจัง๋ท่ีมีรูปปัน้สมัฤทธ์ิของทา่นในทา่นัง่สมาธิ การได้มานมสัการท่ีวิหารพนัปีแหง่
นีจ้ึงนบัได้วา่เป็นสริิมงคลตอ่ชีวิตอยา่งยิ่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเข้าที่พกั 
 พกัโรงแรม GRAND NOBLE HOTEL T : 86 – 29 – 87690000     
 
 
 



วนัท่ี 2                                                                          ซีอาน – ลัว่หยาง – วดัเส้าหลนิ  

เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 
09.00 น. โดยรถไฟความเร็วสงูน าทา่นเดินทางสูเ่มืองลัว่หยาง ( เน่ืองจากการโดยสารรถไฟกระเป๋าเดินทางแตล่ะทา่น

จะต้องดแูลด้วยตนเองและวางไว้ใกล้ท่ีนัง่ของแตล่ะทา่น  ดงันัน้เพื่อความสะดวกในการขึน้-ลงรถไฟกระเป๋า
เดินทางควรมีล้อลากและไม่ใหญ่เกินไป )   

11.00 น. ถึงเมืองลัว่หยาง น าทา่นเดินทางโดยรถสูเ่มืองเติงฟงน าเท่ียวชม วัดเส้าหลิน  (นัง่รถกอล์ฟ) ซึง่ก่อตัง้โดยภิกษุ
ชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซึง่เป็นผู้น าพุทธศาสนานิกายเซนเข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเม่ือราวปี  
พ.ศ.1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสจัธรรม ตอ่มาอารามแหง่นีก้ลายเป็นศนูย์กลางของการ
ฝึกฝนศิลปะการป้องกนัตวัที่รู้จกักนัดีในนาม “กงัฟู” น าชมสิง่ส าคญัในวดัเส้าหลนิอนัได้แก่ วิหารสหสัพุทธ 
สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพทุธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่าเจดีย์ 
(ถ่าหลิน) ท่ีมีหมู่เจดีย์กวา่ 200 องค์ ซึง่เป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของอดีตเจ้าอาวาสของวดัเส้าหลนิ ชม การแสดง
กังฟู ท่ีมีการสบืทอดเป็นบทเรียนและมีการจดัแสดงให้นกัทอ่งเท่ียวได้ชมท่ีโรงเรียนฝึกกงัฟูในบริเวณใกล้เคียง
วดัเส้าหลนิ (อาหารกลางวนัจดัให้ตามเวลา) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเข้าที่พกั 
   พกัโรงแรม VANLEE ZS HOTEL  ( T : 86 – 379 – 63151111 )   

วนัท่ี 3                                                                      ลัว่หยาง – ถ า้หินหลงเหมิน – ซนัเหมินเสยี     

เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม หลงัอาหารน าทา่นเดินทางไปเท่ียวชม ถ า้หินหลงเหมนิ  (ถ า้ประตูมังกร) (นัง่รถ
เลก็) หมู่ถ า้พนัพระที่ตัง้อยูริ่มฝ่ังน า้อ๋ีเจียง เป็นพทุธสถานเก่าแก่ท่ีส าคญัและนา่ต่ืนตาตื่นใจที่สดุแหง่หนึง่ของ
จีน สร้างขึน้ราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัราชวงศ์เวย่เหนือ และได้สร้างเพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศ์ถงั การ
สร้างถ า้พระพทุธแหง่นีไ้ด้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ า้หรือ
อุโมงค์เข้าไปแล้วสลกัเสลาเป็นรูปพระพทุธเจ้า, พระโพธิสตัว์, เทวดา, นางฟ้า, ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ
จิตรกรรมลงบนผนงัถ า้ สร้างโดยการอุปถมัภ์ของชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ พระนางบูเซ็คเทียนสมยัท่ีเป็นฮ่องเฮา
เคย พระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์เป็นจ านวนมากเพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแหง่นี ้ปัจจุบนัยเูนสโก้
ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดินทางโดยรถไปเท่ียวชม ศาลเจ้ากวนอู ซึง่ตัง้อยูท่าง 
   ใต้ของเมืองลัว่หยาง หา่งออกไป 7 กิโลเมตร เลา่ขานกนัวา่เป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอู แม่ทพัผู้ยิ่งใหญ่ในสมยั 
   สามก๊กและเป็นผู้ ท่ีได้รับการยกยอ่งให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึง่ของชาวจีน ภายในประกอบไปด้วยต าหนกัสาม 
   ต าหนกั ต าหนกัหลกัของศาลเจ้ากวนอูตัง้อยูภ่ายในระยะทางผา่นจากประตใูหญ่เข้าไปประมาณ 50 เมตร มี 
   สงิโตหิน จ านวน 104 ตวัเรียงรายสองข้างทาง ท่ีบริเวณต าหนกัใหญ่ มีรูปปัน้กวนอูขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้คนท่ี 
   เคารพนบัถือสกัการบูชา ต าหนกัท่ีสอง หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของลัว่หยาง ตามเร่ืองของสามก๊ก  
   กวนอูแพ้สงครามจึงถกูจบัตดัหวัเพื่อยใุห้โจโฉและเลา่ป่ีเกลยีดแค้นกัน ซุนกวนได้น าศีรษะของกวนอูสง่ไปให้ 
   โจโฉ โจโฉซึง่ช่ืนชอบในตวักวนอู ได้น าศีรษะของกวนอูไปฝังอยา่งสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลกูต้นสนมากมาย 
   จนเป็นป่าสน จึงมีช่ือวา่ “กวานหลิน”  
ค ่า รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูเ่มืองซนัเหมินเสยี น าทา่นเข้าที่พกั 

พกัโรงแรม SWAN LAKE INTERNATIONAL HOTEL ( T : 86 – 398 – 2966000 )   
 



วนัท่ี 4                                                               ซนัเหมินเสยี – ซอีาน ( สสุานฉินซีฮ่องเต้ )   

เช้า  รับประทานอาหารท่ีโรงแรม  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางโดยรถไปซีอานน าเท่ียวชม สุสานฉินซีฮ่องเต้  
   ชมสสุานทหารดินเผา  ท่ีใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน ใช้เวลาสร้างนานถึง 37 ปี ถกูสร้างในสมยั 
    จกัรพรรดิฉินซีผู้ เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ฉิน สสุานทหารหุน่แหง่นีช้าวนาจีนได้ขดุค้นพบในปี ค.ศ. 1974  
    เป็นจ านวนกวา่ 7,000 ตวันบัเป็นสสุานใต้ดินท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ถกูประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  

โดยองค์การสหประชาชาติ   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางโดยรถไปเท่ียวชม  
   อุทยานน า้พุร้อนหวัชิงฉือ ต านานรักอมตะของสนมเอกหยางกุ้ยเฟย ที่ได้รับการยกยอ่งเป็น 1 ใน 4 ของสตรี 
   ท่ีสวยท่ีสดุในประวติัศาสตร์จีน ( อีก 3 นาง คือ ไซซี เตียวเสีย้น หวงัเจาจวิน )  หยางกุ้ยเฟยเป็นสนมเอกของ 
   จกัรพรรดิเสวียนจง อุทยานหงัชิงฉือเป็นอุทยานสรงน า้ของกษัตริย์สมยัราชวงศ์โจว ตอ่มาถึงราชวงศ์ฮัน่และถงั  
   ในอุทยานทา่นจะได้พบรูปปัน้ของสนมเอกหยางกุ้ยเฟยในทว่งทา่เพิ่งจากสระน า้อุ่น   
ค ่า  รับประทานอาหาร (เมนพูิเศษเก๊ียวซีอาน) หลงัอาหารจดัให้ชมการแสดง โชว์สมัยราชวงศ์ถงั   
   สมัผสัความอลงัการตื่นตาตื่นใจ ระบบแสงสเีสยีงอีตระการตากบัการแสดงย้อนยคุสมยัราชวงศ์ถงัอนัเลือ่งช่ือ 

พกัโรงแรม GRAND NOBLE HOTEL ( T : 86 – 29 – 87690000 )   

วนัท่ี 5                                                                         ซีอาน – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารท่ีโรงแรม หลงัอาหารน าทา่นชม ก าแพงเมืองโบราณ  ท่ีสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง  มี 
  อายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี  และได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี มีลกัษณะเป็นก าแพงสี่เหลีย่มผืนผ้า  จากทิศเหนือ

ถึง ใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร  ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร  
สงู 12 เมตร มีประตเูข้าออกทัง้สีด้่าน รวม 13 ประตู ชมจตัุรัสหอระฆงั ตัง้อยูใ่จกลางเมืองบนถนนซีต้าเจีย   
ตรงข้ามเป็นจตัรัุสหอกลอง เป็นโบราณสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง ตอ่มาในสมยัราชวงศ์ชิงได้ท าการ
บูรณะขึน้มาใหม่ 2 ครัง้ โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ แล้วอิสระเดินชมสนิค้านานาชนิดบน ถนนคนเดินหุยหมนิ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร หลงัอาหารได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
15.25 น.  โดยเท่ียวบินท่ี FD589 น าทา่นเดินทางสูก่รุงเทพฯ 
19.00 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
 

หมายเหต ุ– รายการอาจสลบัปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมโดยยดึผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั/. 

 
               

 


