รายการท่ องเที่ยวประวัตศิ าสตร์ ณ ประเทศจีน
เจิง้ โจว–หยุนไถซาน-ลั่วหยาง–หูโคว่ –ซีอาน 7วัน

กาหนดการเดินทาง

วันแรก
13.30 น.

15.55 น.
21.05 น.

17 – 22 พฤษภาคม 2562
7-12 มิถุนายน / 21 -26 มิถุนายน 2562

(1)
กรุงเทพฯ – เจิง้ โจว
 ทุกท่านพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร
ขาออก ชัน้ 4 ประตู 2-3 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบินไทยสไมล์ ( WE ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริ ษัทฯ
คอยอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารการเดินทางให้ แก่ทา่ น
เหินฟ้าสูเ่ มือง เจิง้ โจว โดยเที่ยวบินที่ WE680
ถึงเมืองเจิง้ โจว เจิ ้งโจวเป็ นเมืองหลวงของเขตมณฑลเหอ หนาน และเป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์
ความ เป็ นมาอันยาวนานกว่า 3,500 ปี นอกเหนือจากร่องรอยความงามของอารยะธรรมอันรุ่งเรื องใน
อดีตแล้ ว ยังเป็ นต้ นกาเนิดแห่งศาสตร์ การต่อสู้กงั ฟูอนั มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกที่ร้ ูจกั กันในนาม กังฟู
แห่งวัดเส้ าหลิน เมืองเจิ ้งโจวเป็ น
เมืองใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่
หลายล้ านคน ในตัวเมืองมีความ
คึกคักไม่ตา่ งจากเมืองใหญ่เมือง

อื่น ถึงกระนันเมื
้ ่อห่างไปจากตัวเมืองไม่ไกลนักท่องเที่ยวจะพบกับทัศนียภาพอันงามตาและธรรมชาติอนั
สวยสด ทิวเขาตังเรี
้ ยงกันเป็ นแนวยาว ถ ้ามากมายรอผู้เข้ าไปสารวจและพิศวงในความมหัศจรรย์แห่ง
ธรรมชาติ ความงดงามของธรรมชาตินนผสมผสานกั
ั้
บ สถานที่โบราณต่างๆอย่างลงตัว การเยี่ยมชมวัด
วาอารามโบราณสถานต่าง ๆ ในบรรยากาศที่แวดล้ อมไปด้ วยธรรมชาติเช่นนี ้ชวนให้ คานึงถึงบรรยากาศ
ของเมืองจีนในสมัยโบราณเป็ นอย่างยิ่ง หลังผ่านพิธีตรวจคนข้ าเมืองแล้ ว นาท่านสูโ่ รงแรมที่พกั
พักเจิ ้งโจว 郑州凯芙国际饭店 Kaifu International Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันที่สอง

(2) เจิง้ โจว – เมืองเจียวจั๊ว – หยุนไถซาน – เมืองลั่วหยาง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเจียวจั๊วอาณาเขตพื ้นที่ที่สวยงาม เพื่อนา
ท่านเที่ยวชมอุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงาม
ที่สดุ ของมณฑลเหอหนาน จัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของ
ประเทศจีน ที่นี่คือแหล่งที่มาของที่อุดมไปด้ วยต้ นไม้ เขียวชอุ่ม
ของป่ าเดิม ยอดเขาสูงสุด 1,304 เมตร มีน ้าตกช่องว่าง 314
เมตรของ เป็ นน ้าตกที่หนึง่ ใน สูงที่สดุ ของประเทศจีน ณ ปั ดจุบนั
ในปี 2004 ได้ รับรางวัล จากยูเนสโก เป็ น สวนทางธรณีวิทยาโลก
 รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูเ่ ขตทิวทัศน์ หยุนไถซาน มีพื ้นทีป่ ระมาณ 190
ตารางกิโลเมตร ซึง่ ที่นี่ธรรมชาติได้ บรรจงสร้ างไว้ อย่างงดงาม
ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับน ้าตกที่มีฟองน ้าขาวใส สะอาด
แตกกระจายดุจดังสาลี
ถ้ าในช่วงตอนกลางวันภายใน
อุทยานจะมีแสงสีร้ ุงทอพาดโค้ งผ่านหมู่ภผู า ทัศนียภาพ
โดยรอบเป็ นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื ้อมถึง
และมีมวล
เมฆาและหมอกควันลอยหนุนโอบกอดไว้ ระหว่างยอดเขา
ตลอดปี ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ เปลีย่ นสีจะเหมือนอุทยาน
สวรรค์ที่เต็มไปด้ วยสีสนั ของเหล่าพฤกษาหลากสีสวยงาม
ที่เบ่งบานจน เต็มไปทัว่ ทังอุ
้ ทยานจนทาให้ ที่นี่ได้ รับการ
ขนานนามว่า "จิ่วไจ้ โกวน้ อย" อีกด้ วย
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองลั่วหยาง
เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน ลัว่ หยางเป็ นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่
นับเป็ นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี ้รุ่งโรจน์ที่สดุ ในสมัยราชวงศ์ซง่ และราชวงศ์ถงั
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองลั่วหยาง 洛阳友谊宾馆 (Friendship Guest House) ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

เที่ยง

ค่า

ถา้ หินหลงเหมิน – ศาลเจ้ ากวนอู – เมืองลั่วหยาง –ซีอาน(รถไฟด่ วน)

วันที่สาม

(3)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาชม ถา้ หินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรื อ
ถา้ ประตูมังกร (รวมแบตเตอรี่ ) หมู่ถ ้าพันพระที่
ตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่ งน ้า อี๋เจียง พุทธสถานเก่าแก่ที่สาคัญ
และน่าตื่นตาตื่นใจที่สดุ แห่งหนึง่ ของจีน สร้ าง
ราวปี พ . ศ . 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้ าง
เพิ่มเติมเรื่ อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถงั โดยการ
เจาะหน้ าผาหินให้ เป็ นถ ้าหรื ออุโมงค์เข้ าไปแล้ วสลักเสลา
เป็ นรูปพระพุทธเจ้ า พระโพธิสตั ว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล
รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ ้า สร้ างโดยการ
อุปถัมภ์ของชนชันสู
้ งในสมัยนันๆ
้
พระนางบูเซ็คเทียนเคย
พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์เป็ นจานวนมาก
เพื่อบูรณะถ ้าหินหลงเหมินแห่งนี ้ การสร้ างถ ้าพระพุทธแห่ง
นี ้ที่ได้ รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปั จจุบนั
ยูเนสโก้ ประกาศให้ หลงเหมินสือคูเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม
นาท่านชม สุสานขุนพลกวนอู ตังอยู
้ ท่ างใต้ ของเมืองลัว่
หยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริ เวณมีรูปปั น้ กวน อูแม่
ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ ก(ค.ศ.220-265)
ผู้ซงึ่ ได้ รับ
สมญานามให้ เป็ นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี
คุณธรรมและความกล้ าหาญของชาวจีนอีกทังยั
้ งเป็ นที่ฝัง
ศีรษะของกวนอูซงึ่ โจโฉเป็ นผู้ที่จดั พิธีฝังให้ อย่างสมเกียรติ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่ านเดินทางสู่สถานนีร้ ถไฟ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยรถไฟด่วน ขบวนที่ .........
ถึง เมืองซีอาน จากนันน
้ าท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พัก 西安西安皇城豪門酒店(Xian Grand Noble Hotel)ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
...........
...........
ค่า

อาเภออีช้ วน – นา้ ตกหูโข่ ว - เมืองหยานอาน

วันที่ส่ ี

(4)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

เที่ยง

ค่ า

นาท่านเดินทางสู่ อาเภออีช้ วน(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชัว่ โมง) เพือ่ ชมน ้าตกหูโข่ว เป็ นน ้าตกสีเหลืองแห่ง
เดียวในโลก ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภออี ้ชวน มณฑลส่านซี เป็ นน ้าตกที่
ใหญ่เป็ นอับสองในประเทศจีนรองจากหวงกัว่ ซูใ่ น
มณฑลกุ้ยโจว น ้าตกหูโข่ว (Hukou) อยูบ่ น สายน ้าแห่ง
แม่น ้าเหลือง (แม่น ้าวิปโยค) สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี ้ยงแผ่นดินจีน และสร้ างสมอารยธรรมขึ ้นมากมาย
ให้ กบั สองฝั่ งลุม่ แม่น ้า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางขึ ้นต่อไปทางเหนือจนถึงอาเภอฝูเสี ้ยน เลี ้ยวขวา
ไปทางตะวันออก มุ่งสูแ่ ม่น ้าหวงเหอ ชมมหัศจรรย์
นา้ ตกหูโข่ ว Hukou Waterfall สะดือแม่น ้าเหลือง ที่มาตุ
ธารอันยิ่งใหญ่เหลืองขุน่ ข้ นสายนี ้ได้ ยบุ ตัวลงกลาง
สายน ้าลึกกว่า 30-50 ม. ก่อให้ เกิดเสียงดังกัมปนาทและ
ละอองน ้าสาดกระเซ็นแผ่กว้ างไกล โดยเฉพาะในเดือนกันยายน เป็ นช่วงต้ นฤดูใบไม้ ร่วง มวลน ้ายังมี
จานวนมาก ทาให้ สายน ้านี ้ดูยิ่งใหญ่นา่ เกรงขามเป็ นอย่างยิ่ง นับเป็ นหนึง่ ในทัศนียภาพมหัศจรรย์ของ
ลูกหลานมังกรและหวงเหอโดยแท้ จริ ง จากนันไปทางทิ
้
ศตะวันตก แล้ วขึ ้นเหนือตามเส้ นทางสาย 210
ปลายทางสู่ เมืองหยานอาน Yan’an ทางตอนเหนือ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พัก เมืองหยานอาน 延安延飞丽柏酒店 Yanfei Libo Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า (5)

อาเภอจีเ้ ปี ยน – แนวหินจีเ้ ปี ยน - หมู่บ้านเจ่ าหยวน - หอนิทรรศการการปฎิวัติหยานอาน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูอ่ าเภอจีเ้ ปี ยน เป็ นอาเภอที่อยูใ่ น
เขตปกครองของYulinพื ้นที่ทงหมดคื
ั้
อ 5088 ตาราง
กิโลเมตร

นาท่านชมความงดงามอันน่าทึง่ ขอลแนว

หินจีเ้ ปี ยน ในที่มีลษั ณะราวกับเกลียวคลืน และได้ รับ
การยกย่องให้ เป็ นหนึง่ ในหอนมหัศจรรย์ทงแปดของ
ั้
โลก ดินแดนแห่งนี ้ ตังอยู
้ ่ Yanjiazhai ห่างออกไป
ประมาณ 22 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ ของอาเภอจี ้เปี ยน เรี ยกว่าหินทรายสีแดง

ในบันทึก

เกี่ยวกับการก่อตัวของหินแปลกในหุบเขาหยักกล่าวว่า: ประกอบไปด้ วยล้ านปี ของลมน ้าและหินทราย
ชันหิ
้ นที่ซบั ซ้ อนของหุบเขาหินปูนประกอบด้ วยเนินทรายขนาดใหญ่ ที่เริ่ มสะสมในปี จูราสสิกเมื่อ 150
ล้ านปี ก่อน เนินทรายถูกปกคลุมด้ วยทรายแดงตลอดเวลา ซึง่ ทาให้ ชุ่มด้ วยน ้าใต้ ดินเมื่อเวลาผ่านไปแร่
ธาตุในน ้าควบแน่นทรายให้ กลายเป็ นหินทราย

เที่ยง

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านตามรอยเรื่ องราวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้ มา
ตังฐานทั
้
พบัญชาการอยูท่ ี่หยานอาน ทาให้ หยานอาน
เป็ นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ การปฏิวตั ิของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน ได้ รับสมญาว่า “เมืองแห่งความรักชาติ”
“เมืองแห่งตานานการปฏิวตั ิ” และ “จิตวิญญาณอันสูงส่ง
แห่งหยานอาน” นาท่านเยี่ยมชมสถานที่สาคัญของการ
ปฏิวตั ิ เช่น หมู่บ้านเจ่ าหยวน (สวนพุทรา) หรื อหยานหยวน –
สถานที่ตงของส
ั้
านักงานเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน, หยาง
เจียหลิ่ง–สถานที่พกั อาศัยของผู้นาคนสาคัญของพรรคฯ นาน
กว่า 13 ปี รวม 7 แห่งในหมู่บ้าน ทังเหมาเจ๋
้
อตง โจวเอินไหล เติ ้ง
เสีย่ วผิง เป็ นต้ น (เอ็กซ์คลูซีพ – ชมห้ องนอนของท่านเหมากับมา
ดามเจียงชิง ที่เดินทางมาหาท่านที่หยานอาน) ชม หอ
นิทรรศการการปฎิวัติหยานอาน
ถูกสร้ างขึ ้นในเดือน
มกราคมปี 1950 เป็ นหอราลึกการปฏิวตั ิที่เก่าแก่ที่สดุ หลังจาก
การก่อตังของสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีน เดิมอยูท่ ี่หนานกวง ในปี
1954ได้ ย้ายไปอยูที่ หยางเจียหลิง่ 1955 ย้ ายไปอยูใ่ นตัวเมือง
ปั จจุบนั ย้ ายไปอยูใ่ นหวางเจียผิงในเดือนมิถนุ ายน 1973
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พัก เมืองหยานอาน 延安延飞丽柏酒店 Yanfei Libo Hotel หรื อเทียบเท่า
เมืองหยานอาน – เมืองซีอาน – กาแพงเมืองโบราณ - จัตรุ ัสต้ าเอีย้ นถ่ า

วันที่หก

(6)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน ปั จจุบนั เมืองซีอานเป็ น
เมืองใหญ่ มีประชากรอาศัยอยูร่ าวหกล้ านคน แม้ จะมีสงิ่
ปลูกสร้ างใหม่เกิดขึ ้นมามาก
แต่ในส่วนเมืองเก่าที่ยงั
เหลืออยู่ รวมถึงกาแพงและประตูเมือง (City Wall) อายุ
ราว 500 ปี ซึง่ สร้ างในสมัยราชวงศ์หมิง ก็ล้วนได้ รับการ
อนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ซีอานเป็ นเมืองหลวงของ
มณฑลส่านซี เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ ที่สาคัญเมืองหนึง่ ของจีนเมือง เพราะในอดีตซีอานเคยเป็ นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์
เรี ยกได้ วา่ การได้ มาเที่ยวที่เมืองซีอานก็เหมือนได้ มาเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ และรู้ถึงอารยธรรมโบราณของ
จีน

เที่ยง

ค่า

อันน่าสนใจ ซึง่ ด้ วยศักยภาพที่สงู ในหลายๆด้ า ผ่านชมชีวิตความเป็ นอยู่ ต่างๆ ของดินเหลืองที่ราบสูง
ถึงเมืองซีอาน นาท่านสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชม กาแพงเมืองโบราณ ที่สร้ างขึ ้นใน
สมัยราชวงศ์หมิงมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และ
ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี มีลกั ษณะเป็ น
กาแพงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า จากทิศเหนือถึงทิศใต้
ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศ
ตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาว
โดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้ าออกทังสี
้ ด่ ้ าน รวม 13 ประตู จากนันน
้ าท่านชม ต้ า
เอีย้ นถ่ า (เจดีย์หา่ นฟ้าใหญ่) เจดีย์ต้าเอี ้ยนถ่า ตังอยู
้ ท่ างทิศใต้ ของกาแพงเมืองซีอาน โดยอยูบ่ น ถนน
เอี ้ยนถ่าลู่ เจดีย์หา่ นป่ าใหญ่ สร้ างเสร็ จในปี ค.ศ. 652 ในรัช
สมัยจักรพรรดิถงั เกาจง (หลีจ่ ื ้อ) ฮ่องเต้ องค์ที่สาม แห่ง
ราชวงศ์ถงั โดยก่อนหน้ านี ้ในปี ค.ศ. 648 ในรัชสมัยจักรพรรดิ
ถังไท้ จง (TANG TAI ZHONG) พระราชโอรส เจ้ าชายหลีจ่ ื ้อ
(จักรพรรดิถงั เกาจงในเวลาต่อมา ทรงครองราชย์ตอ่ จากพระ
ราชบิดาในปี ค.ศ. 650) ตามประวัติ เจดีย์หา่ นป่ าใหญ่ ศาสน
สถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรื องของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน หลังจากที่พระถังซำจัง๋ เดินทำงไปยัง
ชมพูทวีปเพือ่ อัญเชิญพระไตรปิ ฎกกลับมำ
ท่ำนก็ได้พำนักที่วดั ต้ำเฉียนและเป็ นเจ้ำอำวำสของวัดนี้
จำกนั้นได้มีกำรสร้ำงเจดีย ์ 5 ชั้นเพือ่ ใช้ในกำรเก็บรักษำพระไตรปิ ฎก ที่ท่ำนได้นำมำจำกอินเดียและแปล
เป็ นภำษำจีนนับจำนวนกว่ำพันเล่ม ภำยหลังได้ถูกทำลำยลงในสมัยพระนำงบูเช็กเทียน พระนำงจึงมีพระ
บัญชำให้สร้ำงขึ้นใหม่เป็ น 10 ชั้น ก่อนจะพังทลำยจำกแผ่นดินไหวเหลือเพียง 7 ชั้นดังที่เห็นในปั จจุบนั
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักซีอาน 西安皇城豪门酒店(Xian Grand Noble Hotel) ระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

(7) สุสานจักรพรรดิจ๋นิ ซี (ปิ งหม่ าหย่ ง) - ถนนมุสลิม – กรุงเทศฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสูต่ าบลหลินถ่ง สุสานจักรพรรดิจ๋นิ
ซี (ปิ งหม่ าหย่ ง) การขุดค้ นพบทางประวัติศาสตร์ ที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของจีน และยิ่งใหญ่ที่สดุ สิง่ หนึง่ ของโลกใน
ศตวรรษที่ 20 และตราบจนทุกวันนี ้ ทางการรัฐบาลจีนถือ
ว่า สุสานฉินสือ่ หวง ที่ยงั รอการขุดค้ นนัน้ เป็ นสิง่
มหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณชิ ้นที่ 8 กองทัพทหารดินเผาภายในสุสานและรถม้ าสมัยราชวงศ์ฉิน
จานวนมาก มีขนาดใหญ่โตมโหฬารซุกซ่อนอยูภ่ ายใต้ พื ้นดิน ตามบันทึกในประวัติศาสตร์ จีนถูกขุดพบ

เที่ยง

โดยบังเอิญจากชาวนาตระกูลหยางจานวน 7 คน ในหมู่บ้าน
ซีหยาง เมืองหลินถง ในต้ นของฤดูใบไม้ ผลิในปี พ.ศ. 2517 ที่
ขุดดินเพื่อหาบ่อน ้าไว้ ใช้ สาหรับเพาะปลูกในฤดูหนาวที่จะ
มาถึงภายในหมู่บ้าน ในวันที่ 5 ของการขุดดินเพื่อหาบ่อน ้า
เมื่อขุดลึกลงไปประมาณ 4 เมตร ก็พบกับวัตถุที่ทาด้ วยดินเผา
ที่มีลกั ษณะรูปร่างคล้ ายกับเหยือกสาหรับใส่น ้า จึงค่อย ๆ ขุด
ดินอย่างระมัดระวัง และเมื่อยิ่งขุดลึกลงไปก็พบกองทัพทหาร
ดินเผาในชุดเกราะ คันธนูและลูกธนูทองเหลืองจานวนหนึง่
หลังการขุดพบโดยบังเอิญ ชาวนาตระกูลหยางได้ จุดธูปกราบ
ไว้ เพื่อขอขมาเนื่องจากเข้ าใจว่าเป็ นวัดหรื อโบราณวัตถุ
หลังจากนันอี
้ ก 2 เดือน เจ้ าหน้ าที่ของทางการที่รับผิดชอบในการขุดหาแหล่งน ้าของจีน ได้ เข้ ามา
ตรวจสอบความคืบหน้ าของการขุดหาแหล่งน ้าของชาวบ้ าน ก็ได้ พบกับสิง่ ที่ชาวนาตระกูลหยางค้ นพบ
และสังเกตเห็นถึงลักษณะของอิฐและรูปปั น้ ดินเผาที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับที่สสุ านของฉินสือ่ หวง จึงได้
รายงานไปยังทางการของมณฑลฉ่านซี หลังจากนันทางรั
้
ฐบาลจีนได้ เริ่ มทาการขุดค้ นหาอย่างเป็ นระบบ
เริ่ มตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2519 เป็ นต้ นมา ผลของการขุดค้ นพบรูปปั น้ กองทัพทหารและรถม้ าดินเผามากกว่า
8,000 ตัว และรถม้ าไม้ มากกว่า 100 คัน ในจานวนหลุม
ภายในสุสานที่ขดุ พบมีอาณาเขตพื ้นที่รวมกันถึงกว่า
20,000 ตร.ม. ต่อมา เจ้ าคังหมิน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายวัฒนธรรม
ประจาอาเภอหลินถง
ได้ ไปตรวจสอบยังบริ เวณพื ้นที่ที่
ชาวนาตระกูลหยางค้ นพบ
เพื่อทาการกว้ านซื ้อซาก
โบราณวัตถุอนั ทรงคุณค่าที่ถกู ขุดพบ
และได้ นาออกไป
จาหน่ายก่อนหน้ านี ้ได้ 3 คันรถ เพื่อนากลับไปยังห้ องวิจยั เพื่อทาการศึกษา และต่อมาในต้ นเดือน
พฤษภาคม เจ้ าคังหมินได้ จากัดพื ้นที่ในบริ เวณอาณาเขตที่ขดุ พบจานวน 120 ตร.ม. เพือ่ ทาการขุดหา
ซากของกองทัพดินเผาเพิ่มเติม รัฐบาลจีนได้ เข้ ามามีบทบาทในการขุดหาเพิ่มเติมของกองทัพทหารดิน
เผาซึง่ เป็ นเวลาเดียวกับที่ลนิ่ อันเหวิ่นนักข่าวหนังสือพิมพ์ซินหัวได้ เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่อาเภอ
หลินถงและพบกับสิง่ ที่ชาวนาและเจ้ าหน้ าที่ขดุ พบ
เมื่อกลับสู่ปักกิ่ง ได้ นาเรื่ องกองทัพทหารดินเผา
ตีพิมพ์ลงในคอลัมน์ "ชุมนุมเหตุการณ์" ในหนังสือพิมพ์ เหริ นหมินยื่อเป้า ต้ นเดือนกรกฎาคม รอง
นายกรัฐมนตรี หลีเ่ ซียนเนี่ยน ได้ มีคาสัง่ ให้ กองโบราณคดีและกรรมการมณฑลฉ่านซีของจีน ร่วมกันหา
มาตรการในการอนุรักษ์ โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ ของจีนนี ้ และในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
หยวนจงอี ้ เจ้ าคังหมิน ได้ นาทีมนักโบราณคดี เดินทางเข้ าไปยังหมู่บ้านซีหยางอีกครั ง้ เพื่อทาการ
ตรวจสอบและขุดค้ นเพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 กองทัพทหารดินเผาภายใต้ มหา
สุสานฉินสือ่ หวงได้ เปิ ดให้ สาธารณชนเข้ าชมอย่างเป็ นทางการ
และในเดือนธันวาคม
พ.ศ.
2530 องค์การยูเนสโกได้ ลงมติให้ สสุ านฉินสือ่ หวง เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

แล้ วช้ อปปิ ง้ ที่ถนนมุสลิม ผ่านชม จัตุรัสหอระฆัง ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองซีอาน ซึง่ นับเป็ นสัญลักษณ์
ของเมือง แขวนระฆัง ไว้ บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้ า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลกั ษณะ
แบบจีน สร้ างขึ ้นด้ วยไม้ ทงหมด
ั้
ภายในจัดแสดงเครื่ องเรื อน เครื่ องลายครามและของมีคา่ ตังแต่
้
ราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง และผ่านชม จัตุรัสหอกลอง ที่ใช้ บอกเวลาในตอนกลางคืน

ค่า

22.50
01.45

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ท่าอากาศยานนานาชาติซอี านเสียนหยาง มณฑลส่าน
ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื ้นที่รวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ซึง่ ถือเป็ นท่าอากาศยานที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุ ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และยังเป็ นฐานการบินของสายการบินไชนานอร์ ทเวสต์แอร์
ไลน์ จนกระทัง่ ควบรวมกิจการกับสายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ ไลน์ ในปี 2002 ในปั จจุบนั ท่อากาศยาน
แห่งนี ้สามารถเชื่อมต่อไปยัง 79 เมือง ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

อัตราค่ าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ ำน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

เดินทางเดือน มิถุนายน 2562
พักโรงแรมระดับ 5+4 ดาว
Kaifu International Hotel + Friendship Guest House + Yanfei Libo Hotel + Xian Grand Noble Hotel
จานวนขึน้ ต่า 16 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์

39,900 .-บาท

5,900.-บาท

จานวนขึน้ ต่า 12 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์

39,900 .-บาท

5,900.-บาท

จานวนขึน้ ต่า 12 ท่ านขึน้ ไป

42,800 .-บาท

5,900.-บาท

มีหัวหน้ าทัวร์

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
Kaifu International Hotel + Hyatt Place Luoyang+ Yan'an Zaoyuan Hotel + Wyndham Grand Xian South Hotel
จานวนขึน้ ต่า 16 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์
42,800 .-บาท
8,000 .-บาท
จานวนขึน้ ต่า 12 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์

42,800 .-บาท

8,000.-บาท

จานวนขึน้ ต่า 12 ท่ านขึน้ ไป

44,800 .-บาท

8,000.-บาท

มีหัวหน้ าทัวร์

ค่ าบริการนีร้ วม  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)

 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.

 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทาการ
 บัตรเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถท้ องถิ่น

หมายเหตุ
-บริ ษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อสับเปลีย่ นรายการได้ ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
/ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตราต่างประเทศ /
การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษัทได้ ทาประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ ที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลีย่ นแปลงกาหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้น ทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การ
สูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้ าและออกเมืองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฏหมาย หรื อเอกสาร
การเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

