 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 14:55

ทัวร์จนี ซอี าน ลั่วหยาง สสุ านจ๋ นิ ซฮี อ่ งเต้ 5 วัน 4 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ // ราคาทัวร์ไมเ่ ข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติ

ถ้ำหนิ หลงเหมิน หรอื ถ้ำประตูมังกร
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผา จักรพรรดิจ๋ ินซี
ศิลปวัฒ นธรรม

วัดเส้าหลิน พุทธศาสนานกิ ายเซน
เจดีย์หา่ นป่าใหญ่
ป่าเจดีย์
ศาลเจ้ากวนอู
สบายๆ ช้อป

การแสดงกังฟู
ิ
ิน
ช้อปป้ งถนนคนเด


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง เดือน เม.ย.

ราคา / คน

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
เดินทาง 10 คน ขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่ม

26,500
25,000
23,000
5,900

จำนวนผ้ ูเดินทาง เดือน พ.ค.- ก.ย.

ราคา / คน

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
เดินทาง 10 คน ขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่ม

23,500
21,900
20,500
3,900

จำนวนผ้ เู ดินทาง เดือนต.ค. - พ.ย.

ราคา / คน

เดินทาง 6 - 7 คน

24,500



จำนวนผ้ เู ดินทาง เดือนต.ค. - พ.ย.

ราคา / คน

เดินทาง 8 - 9 คน
เดินทาง 10 คน ขึ้นไป

21,500
19,900

พักเดี่ยวเพ่ิม

3,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินซีอาน
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Xianyang+Airport,+Xianyang,+Shaanxi,+China/Skytel
+Hotel+Xian,+South+Street,+Zhonglou+Shangquan,+Beilin,+Xi'an,+Shaanxi,+China/@34.
3515636,108.7698643,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36647f86fa101c45:0
xe18dd0e1534f5a68!2m2!1d108.7573294!2d34.437111!1m5!1m1!1s0x36637a6303a11c31:
0xcb2df9f93fc4fabc!2m2!1d108.946686!2d34.254424?hl=en
ช่วงบ่าย+ค่ำ

14:00 คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
16:30 ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน เที่ยวบินที่ FD 588
21:35 เดินทางถึงเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี
ตั้ งอยใู่ นหบุ เขาที่มีแมน่ ้ ำเวย่ ไหล ผา่ น มีประวัติศาสตร์ยาวนานกวา่ 6,000 ปี
ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานใี นนาม “นครฉาง อาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยตา่ งๆ
รวมทั้ งสิ้น 12 ราชวงศ์ซีอาน
ได้เป็นศูนย์กลรางการติดตอ่ ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวา่ งจีนกับประเทศตา่ ง
ๆ ทั่วโลก เป็นจดุ เรมิ่ ต้นของ เส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ
มีโบราณสถานโบราณวัตถเุ กา่ แกอ่ ั นล้ำคา่ และเป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวที่สำคัญของจีนห
ลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง... นำเดินทางสู่ท่พี ั ก
ที่พัก

SKYTEL HOTEL หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

ซีอาน - ลั่วหยาง (รถไฟความเรว็ สงู ) - วัดเส้าหลิน (รถแบตเตอรี)่ - ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู
แผนท่ี

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Skytel+Hotel+Xian,+South+Street,+Zhonglou+Shan
gquan,+Beilin,+Xi'an,+Shaanxi,+China/Luoyang+Shi,+Henan,+China/Shaolin+Temple,+D
engfeng+Avenue,+Dengfeng,+Zhengzhou,+Henan,+China/@34.5146049,109.828244,8z/d
ata=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36637a6303a11c31:0xcb2df9f93fc4fabc!2m2!1d
108.946686!2d34.254424!1m5!1m1!1s0x36786f68f2d04437:0x61f85ae8c6c72215!2m2!1d1
12.453926!2d34.620202!1m5!1m1!1s0x35d7c85889b0fcad:0xdd6f91c552b67cd1!2m2!1d1
12.9352824!2d34.5085831!3e0?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

ออกเดินทางสลู่ ั ่วหยาง โดยรถไฟความเรว็ สูงขบวนที่ G 2004 ที่มีความเรว็ สูงสดุ
350 กิโลเมตร ตอ่ ชั่วโมงทกุ ทา่ นต้องดแู ลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง
เพื่อความสะดวก และรวดเรว็ ในการเดินทาง
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู

วันที่ 2

ซีอาน - ลั่วหยาง (รถไฟความเรว็ สงู ) - วัดเส้าหลิน (รถแบตเตอรี)่ - ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู
ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

อดีตราชธานที ่ยี ่งิ ใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์
ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน พระนางบูเซ็คเทียนโปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก
ตั้ งให้เป็นราชธานใี นสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮอ่ งเต้หญิง
พระราชทานนามเมืองวา่ นครเสินตู มีความหมายวา่ เทพนคร
เดินทางสู่ เมืองเติงฟง หยางเฉิง ราชธานโี บราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย
วัดเส้าหลิน รวมคา่ รถเล็ก ซึ ่งกอ่ ตั้ งโดยภิกษชุ าวอินเดียนามวา่ พระโพธ ธิ รรม
ซึ่งเป็นผ้ นำพ
ู ุทธศาสนานกิ ายเซน เข้ามาเผยแพรพ่ ระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ.1070
โดยเน้นการฝึก ญาณสมาธเิ พื่อให้เข้าถึงสัจธรรม
ตอ่ มาอารามแหง่ นี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝน
ศิลปะการป้ องกันตัวที่ร้ จู ั กกันดีในนามกังฟู
ชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหาร สหัสพุทธ
สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรปู พระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตรวม
1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรอื ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์
ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐขิ องอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน
การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็น บทเรยี นและมีการจั ดแสดงให้นักทอ่ งเที่ยวได้ชม
ที่โรงเรยี น ฝึกกังฟูในบรเิ วณใกล้เคียงวัด เส้าหลิน
จากนั้ นนำท่านเดินทางกลับลั่วหยาง แวะซื้อขนมของฝากโดยเฉพาะพุทราจีน
ของฝากขึ้นชื่อ
เมืองลั่วหยาง

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
PEONY CITY HOTEL หรอื ระดับเทียบเทา่ 4 ดาว
เช้า

ถ้าหลงเหมิน (รถแบตเตอรี)่ - ศาลเจ้ากวนอู - ซานเหมินเซีย

วันที่ 3

ถ้าหลงเหมิน (รถแบตเตอรี)่ - ศาลเจ้ากวนอู - ซานเหมินเซีย
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Luoyang+Peony+Hotel,+No.+6+Zhanlan+East+Road
,+Luolong,+Luoyang,+Henan,+China/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%
AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%
B8%99+Longmen+Middle+St,+Luolong,+Luoyang,+Henan,+China/Sanmenxia,+Henan,+
China/@34.6527564,111.2775871,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36787a60
84ab851f:0xca39c17873e6a72c!2m2!1d112.48054!2d34.6158!1m5!1m1!1s0x36787b82009
45e11:0xa7a3038bb26eb9e9!2m2!1d112.4678779!2d34.5594987!1m5!1m1!1s0x36795c25
d28adee3:0x4e5e35df0ff15a4e!2m2!1d111.200367!2d34.772792!3e0?hl=en

วันที่ 3

ถ้าหลงเหมิน (รถแบตเตอรี)่ - ศาลเจ้ากวนอู - ซานเหมินเซีย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หลงเหมนิ สือคู หรอื ถ้ำประตูมังกร รวมคา่ รถเล็ก
หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่รมิ ฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ท่สี ำคัญ
และนา่ ตื่นตาตื่นใจที่สุดแหง่ หนึง่ ของจีน สร้างราวปี พ.ศ.1038 ในสมัยเว่ยเหนอื
และสร้างเพิ่มเติมเรือ่ ยมาจน ถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหนิ ให้เป็นถ้ำ
หรอื อุโมงค์เข้าไปแล้วสลักเสลาเป็นรปู พระพุทธเจ้า พระโพธสิ ั ตว์ เทวดา นางฟ้ า
ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ
สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้ นสูงในสมัยนั้ นๆ
บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮอ่ งเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์เป็นจำนวน
มาก เพื่อบรู ณะถ้ำหนิ หลงเหมินแหง่ นี้
การสร้างถ้ำพระพทุ ธแหง่ นี้ ที่ได้รับอิทธพิ ลมาจากอินเดีย
และเอเชียกลางปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี ค.ศ.2000
วัดถ้ำเฟ่งิ เซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตร
สลักอยกู่ ลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธสิ ั ตว์และทวยเทพ
กลา่ วกันวา่ ใช้พระพักตร์ของพระนางบเู ซ็คเทียน เป็นแบบในการแกะสลัก
ศาลเจ้ากวนอู ตั้ งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางประมาณ 7 กิโลเมตร
ภายในศาลเจ้าประกอบด้วย 3 ตำหนัก มีสิงโตหนิ จำนวน 104 ตัว
ตั้ งเรยี งรายโดยตำหนักใหญม่ ี รปู ปั้นกวนอูขนาดใหญเ่ พื่อให้คนมาสักการะบูชา
โดยเฉพาะคนจีน และคนไทยเชื้อสาย
จีนสว่ นใหญใ่ ห้ความเคารพนับถือและศรัทธาตอ่ กวนอู
ในฐานะเทพเจ้าแหง่ ความซื่อสัตย์ อีกองค์หนึง่ นอกเหนอื จากเทพเจ้างักฮยุ
นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่าศาลเจ้าแหง่ นี้เป็นที่ฝัง
ศีรษะของกวนอู หลังจากแพ้สงครามถูกจับตัดหัว
และซุนกวนได้นำศีรษะส่งไปให้โจโฉ เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่โกรธแค้นต่อกัน
แตโ่ จโฉกลับนำเอาศีรษะของกวนอูไปฝังไว้แทน เนือ่ งจากชื่นชมในตัวกวนอู
โดยบรเิ วณรอบๆศาลเจ้าปลูกป่าสนไว้มากมายจนเป็นที่มา ของชื่อกวนหลิน
เดินทางยัง เมืองซานเหมินเซีย ตั้ งอยตู่ รงกลางระหวา่ งมณฑล 3 มณฑล คือ
มณฑลเหอหนาน, มณฑลส่านซีและมณฑลซานซี ได้รับสมญานามว่า
ไข่มุกแหง่ แม่น้ำหวงเหอ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซ่ง
และเป็นเมืองสำคัญของอีกหลายราชวงศ์ จนถึงราชวงศ์ชิง
ถ้ำหินหลงเหมิน

วันที่ 3

ถ้าหลงเหมิน (รถแบตเตอรี)่ - ศาลเจ้ากวนอู - ซานเหมินเซีย
อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
JIN GONG HOTEL หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 4

ซานเหมินเซีย - กองทัพทหารม้าจ๋ นิ ซี + สสุ านจ๋ นิ ซีฮอ่ งเต้ - ช้อปป้ งิ - จัตรุ ั สหอกลองระฆัง
การเดินทาง

ชว่ งเช้า + ชว่ งบา่ ย

เดินทางสู่ ตำบลหลินถง่ ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมื่อเดินทางถึงแล้ว...
ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่ เชน่ สุสานจักรพรรดิจ๋ นิ ซี อิสระช้อบป้ งิ ตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน
ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
ในปี (ค.ศ. 1987) คือ (รวมค่ารถเล็ก) นำชมหนุ่ ปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน
ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจ๋ นิ ซีฮอ่ งเต้
สุสานทหารหนุ่ แหง่ นี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี (ค.ศ. 1974) เป็นจำนวนกวา่
7,000 ตัว หนุ่ ทหารทุกตัวมีขนาดเทา่ ตัวคนจรงิ และมีใบหน้าแตกตา่ งกันทุกตัว
มีบันทึกวา่ สุสานแหง่ นี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คนใช้เวลากอ่ สร้าง
36 ปี
สุสานจักรพรรดิจ๋ นิ ซี ปฐมจั กรพรรดิของประเทศจ ีนที่ได้ทรงรวบรวม
แผน่ ดินจีนให้เป็นหนึง่ เดียวได้สำเรจ็ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้ว
แตย่ ั งไมม่ ีการเปิดสุสาน คงอยใู่ นระหวา่ งการศึกษาถึงวิธกี ารป้ องกันการเสื่อม
สภาพของ วัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าเมือง... ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บรเิ วณจัตุรัสหอระฆัง
เลือกหาซื้อพื้นเมือง ของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจ๋ นิ ซี

วันที่ 4

ซานเหมินเซีย - กองทัพทหารม้าจ๋ นิ ซี + สสุ านจ๋ นิ ซีฮอ่ งเต้ - ช้อปป้ งิ - จัตุรัสหอกลองระฆัง
อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
SKYTEL HOTEL หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 5

ซีอาน - กำแพงเมืองซีอาน - เจดีย์หา่ นป่าใหญ่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง
การเดินทาง

ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหาร เดินทางชมกำแพงโบราณ วัดเจดีย์หา่ นป่าใหญ่
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
22:25 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินซีอาน โดยสายการการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD
589
01.40+1 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 5

ซีอาน - กำแพงเมืองซีอาน - เจดีย์หา่ นป่าใหญ่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเกา่ แกก่ วา่ 600 ปี (ค.ศ. 13741378) และได้รับการอนรุ ั กษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนอื ถึงทิศใต้ยาว 2.8
กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึง ทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14
กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตู เข้า - ออก ทั้ งสี่ด้าน รวม 13 ประตู
บรเิ วณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผอ่ นหยอ่ นใจ
นำทา่ นชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีนคุณภาพ เชน่ ผ้าหม่ ผ้าปูที่นอน
หมอน เสื้อผ้า
วัดฉ ือเอิน ซึ ่งเป็นที่ตั้งของต้าเยี่ยนถา่ เจดีย์หา่ นป่าใหญ่
วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้น โดยฮอ่ งเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา
หลังจากสร้างเสรจ็ ได้นมิ นต์พระถังซัมจั ๋ งมา เป็นเจ้าอาวาส
และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั ๋ งได้เป็นผ้ ู
ออกแบบและรว่ มสร้างเจดีย์หา่ นป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎกลักษณะของเจดีย์จะ
คล้ายแบบอินเดียมี 7 ชั้ น สูง 64.7 เมตร ในสมัยกอ่ นจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้ งหมด
แตพ่ อมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้ งหมด
เสรจ็ แล้วนำทา่ นเดินทางไปยังสนามบินซีอาน
กำแพงเมืองโบราณ

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ตั ๋ วรถไฟความเรว็ สูง (ที่นัง่ ระดับ 2)
ค่าไกด์ท้องถ่นิ (ภาษาไทย)
คา่ วีซา่ จีน (แบบเดี่ยว)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/china/804

