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ซีอาน – ลั่วหยาง – เส้ าหลิน 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1
07.00 น.
09.10 น.
14.35 น.

ค่า

กรุงเทพฯ – ซีอาน
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้ าที่ 2 – 3 แถว 1
เคานท์เตอร์ เช็คอินสายการบินแอร์ เอเชีย (FD)
โดยเที่ยวบินที่ FD 588 บินสูน่ ครซีอาน (อาหารบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบินซีอานเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ซึง่ เคยเป็ นนครหลวงในสมัยต่างๆรวมทังสิ
้ ้น 13 ราชวงศ์ โดย
เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆทัว่ โลก เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
เส้ นทางสายไหมอันเลือ่ งชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อนั ล ้าค่าและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ที่สดุ
แห่งหนึง่ ของจีน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทมาให้ การต้ อนรับ จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ (ต้ าเยี่ยนถ่ า) องค์เจดีย์นี ้สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 652 ในรัชสมัยจักรพรรดิ
ถังเกาจง ซึง่ สร้ างเจดีย์นี ้ขึ ้นตามคาขอของพระถังซาจัง๋ เป็ นศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรื องของพุทธ
ศาสนาในแผ่นดินจีน หลังจากที่พระถังซาจัง๋ เดินทางไปยังชมพูทวีปเพือ่ อัญเชิญพระไตรปิ ฎกกลับมาท่านก็ได้
พานักที่วดั ต้ าเฉียนและเป็ นเจ้ าอาวาสของวัดนี ้ นอกจากเจดีย์หา่ นป่ าใหญ่ ซึง่ สามารถชมวิวข้ างบนได้ แล้ ว ยัง
มีอนุสาวรี ย์พระถังซาจัง๋ หอระฆังทางทิศตะวันออก หอกลองทางทิศตะวันตก พระอุโบสถที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป 3 องค์ หอพระถังซาจัง๋ ที่มีรูปปั น้ สัมฤทธิ์ของท่านในท่านัง่ สมาธิ การได้ มานมัสการที่วิหารพันปี แห่ง
นี ้จึงนับได้ วา่ เป็ นสิริมงคลต่อชีวิตอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้ าที่พกั
พักโรงแรม GRAND NOBLE HOTEL T : 86 – 29 – 87690000

วันที่ 2
เช้ า
09.00 น.

11.00 น.

ค่า
วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

ค่า

ซีอาน – ลัว่ หยาง – วัดเส้ าหลิน
รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ
โดยรถไฟความเร็ วสูงนาท่านเดินทางสูเ่ มืองลัว่ หยาง ( เนื่องจากการโดยสารรถไฟกระเป๋ าเดินทางแต่ละท่าน
จะต้ องดูแลด้ วยตนเองและวางไว้ ใกล้ ที่นงั่ ของแต่ละท่าน ดังนันเพื
้ ่อความสะดวกในการขึ ้น-ลงรถไฟกระเป๋ า
เดินทางควรมีล้อลากและไม่ใหญ่เกินไป )
ถึงเมืองลัว่ หยาง นาท่านเดินทางโดยรถสูเ่ มืองเติงฟงนาเที่ยวชม วัดเส้ าหลิน (นัง่ รถกอล์ฟ) ซึง่ ก่อตังโดยภิ
้
กษุ
ชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึง่ เป็ นผู้นาพุทธศาสนานิกายเซนเข้ ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี
พ.ศ.1070 โดยเน้ นการฝึ กญาณสมาธิเพื่อให้ เข้ าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี ้กลายเป็ นศูนย์กลางของการ
ฝึ กฝนศิลปะการป้องกันตัวที่ร้ ูจกั กันดีในนาม “กังฟู” นาชมสิง่ สาคัญในวัดเส้ าหลินอันได้ แก่ วิหารสหัสพุทธ
สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้ าในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่ าเจดีย์
(ถ่ าหลิน) ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึง่ เป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิ ของอดีตเจ้ าอาวาสของวัดเส้ าหลิน ชม การแสดง
กังฟู ที่มีการสืบทอดเป็ นบทเรี ยนและมีการจัดแสดงให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชมที่โรงเรี ยนฝึ กกังฟูในบริ เวณใกล้ เคียง
วัดเส้ าหลิน (อาหารกลางวันจัดให้ ตามเวลา)
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้ าที่พกั
พักโรงแรม VANLEE ZS HOTEL ( T : 86 – 379 – 63151111 )
ลัว่ หยาง – ถ ้าหินหลงเหมิน – ซันเหมินเสีย
รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางไปเที่ยวชม ถา้ หินหลงเหมิน (ถา้ ประตูมังกร) (นัง่ รถ
เล็ก) หมู่ถ ้าพันพระที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มฝั่ งน ้าอี๋เจียง เป็ นพุทธสถานเก่าแก่ที่สาคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สดุ แห่งหนึง่ ของ
จีน สร้ างขึ ้นราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ และได้ สร้ างเพิ่มเติมเรื่ อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถงั การ
สร้ างถ ้าพระพุทธแห่งนี ้ได้ รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง โดยการเจาะหน้ าผาหินให้ เป็ นถ ้าหรื อ
อุโมงค์เข้ าไปแล้ วสลักเสลาเป็ นรูปพระพุทธเจ้ า, พระโพธิสตั ว์, เทวดา, นางฟ้ า, ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ
จิตรกรรมลงบนผนังถ ้า สร้ างโดยการอุปถัมภ์ของชนชันสู
้ งในสมัยนันๆ
้ พระนางบูเซ็คเทียนสมัยที่เป็ นฮ่องเฮา
เคย พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์เป็ นจานวนมากเพื่อบูรณะถ ้าหินหลงเหมินแห่งนี ้ ปั จจุบนั ยูเนสโก้
ประกาศให้ หลงเหมินเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร จากนันน
้ าท่านเดินทางโดยรถไปเที่ยวชม ศาลเจ้ ากวนอู ซึง่ ตังอยู
้ ท่ าง
ใต้ ของเมืองลัว่ หยาง ห่างออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็ นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทพั ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัย
สามก๊ กและเป็ นผู้ที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเทพเจ้ าองค์หนึง่ ของชาวจีน ภายในประกอบไปด้ วยตาหนักสาม
ตาหนัก ตาหนักหลักของศาลเจ้ ากวนอูตงอยู
ั ้ ภ่ ายในระยะทางผ่านจากประตูใหญ่เข้ าไปประมาณ 50 เมตร มี
สิงโตหิน จานวน 104 ตัวเรี ยงรายสองข้ างทาง ที่บริ เวณตาหนักใหญ่ มีรูปปั น้ กวนอูขนาดใหญ่เพื่อให้ ผ้ คู นที่
เคารพนับถือสักการบูชา ตาหนักที่สอง หันหน้ าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของลัว่ หยาง ตามเรื่ องของสามก๊ ก
กวนอูแพ้ สงครามจึงถูกจับตัดหัวเพื่อยุให้ โจโฉและเล่าปี่ เกลียดแค้ นกัน ซุนกวนได้ นาศีรษะของกวนอูสง่ ไปให้
โจโฉ โจโฉซึง่ ชื่นชอบในตัวกวนอู ได้ นาศีรษะของกวนอูไปฝั งอย่างสมเกียรติ บริ เวณรอบๆ ปลูกต้ นสนมากมาย
จนเป็ นป่ าสน จึงมีชื่อว่า “กวานหลิน”
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสูเ่ มืองซันเหมินเสีย นาท่านเข้ าที่พกั
พักโรงแรม SWAN LAKE INTERNATIONAL HOTEL ( T : 86 – 398 – 2966000 )

วันที่ 4
เช้ า

12.00 น.

ค่า

วันที่ 5
เช้ า

12.00 น.
15.25 น.
19.00 น.

ซันเหมินเสีย – ซีอาน ( สุสานฉินซีฮ่องเต้ )
รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางโดยรถไปซีอานนาเที่ยวชม สุสานฉินซีฮ่องเต้
ชมสุสานทหารดินเผา ที่ใช้ แรงงานในการสร้ างถึง 4 แสนคน ใช้ เวลาสร้ างนานถึง 37 ปี ถูกสร้ างในสมัย
จักรพรรดิฉินซีผ้ เู ป็ นปฐมกษัตริ ย์ของราชวงศ์ฉิน สุสานทหารหุน่ แห่งนี ้ชาวนาจีนได้ ขดุ ค้ นพบในปี ค.ศ. 1974
เป็ นจานวนกว่า 7,000 ตัวนับเป็ นสุสานใต้ ดินที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ถูกประกาศให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979
โดยองค์การสหประชาชาติ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนาท่านออกเดินทางโดยรถไปเที่ยวชม
อุทยานนา้ พุร้อนหัวชิงฉือ ตานานรักอมตะของสนมเอกหยางกุ้ยเฟย ที่ได้ รับการยกย่องเป็ น 1 ใน 4 ของสตรี
ที่สวยที่สดุ ในประวัติศาสตร์ จีน ( อีก 3 นาง คือ ไซซี เตียวเสี ้ยน หวังเจาจวิน ) หยางกุ้ยเฟยเป็ นสนมเอกของ
จักรพรรดิเสวียนจง อุทยานหังชิงฉือเป็ นอุทยานสรงน ้าของกษัตริ ย์สมัยราชวงศ์โจว ต่อมาถึงราชวงศ์ฮนั่ และถัง
ในอุทยานท่านจะได้ พบรูปปั น้ ของสนมเอกหยางกุ้ยเฟยในท่วงท่าเพิ่งจากสระน ้าอุ่น
รับประทานอาหาร (เมนูพิเศษเกี๊ยวซีอาน) หลังอาหารจัดให้ ชมการแสดง โชว์ สมัยราชวงศ์ ถงั
สัมผัสความอลังการตื่นตาตื่นใจ ระบบแสงสีเสียงอีตระการตากับการแสดงย้ อนยุคสมัยราชวงศ์ถงั อันเลือ่ งชื่อ
พักโรงแรม GRAND NOBLE HOTEL ( T : 86 – 29 – 87690000 )
ซีอาน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังอาหารนาท่านชม กาแพงเมืองโบราณ ที่สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มี
อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี มีลกั ษณะเป็ นกาแพงสี่เหลีย่ มผืนผ้ า จากทิศเหนือ
ถึง ใต้ ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร
สูง 12 เมตร มีประตูเข้ าออกทังสี
้ ด่ ้ าน รวม 13 ประตู ชมจัตุรัสหอระฆัง ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองบนถนนซีต้าเจีย
ตรงข้ ามเป็ นจัตรุ ัสหอกลอง เป็ นโบราณสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ ทาการ
บูรณะขึ ้นมาใหม่ 2 ครัง้ โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ แล้ วอิสระเดินชมสินค้ านานาชนิดบน ถนนคนเดินหุยหมิน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
โดยเที่ยวบินที่ FD589 นาท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ – รายการอาจสลับปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสมโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ/.


