
 
King Taksin’s Tomb and Louyang-Xian (2) 
ทศันศึกษาสสุานพระเจา้ตากสินมหาราช 

ซวัเถา (Shantou)–เท่งไฮ่ (Chenghai)–เจ้ิงโจว (Zhengzhou)– 
ลัว่หยาง (Luoyang)–ซีอาน (Xian)—Silk Road 

นครหลวงแห่งราชวงศฮ์ัน่ และราชวงศถ์งั ต้นทางถนนสายแพรไหม 
17- 22 กนัยา  / September  2560 /2017  6วนั/5คืน 

วิทยากร:  สมฤทธ์ิ  ลือชยั  -  ทรงเกียรต์ิ  กลุวฒิุวิลาศ 
     ชาญวิทย ์เกษตรศิริ : บรรยายพิเศษ สสุานพระเจ้าตากสินมหาราช  

45,900 บาท  (Air Asia) 
 (บินภายในประเทศ - นัง่รถไฟความเรว็สูง) 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

วนัแรก  อาทิตย ์17 กนัยา   ดอนเมือง - เจียหยาง (ซวัเถา) – เท่งไฮ่ – สสุานสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 
 

0600 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคารเ์ตอรเ์ชค็อนิแอรเ์อเชยี 
0855 เหริฟ้าสู ่เมอืงซวัเถา โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีร ์เทีย่วบนิที ่FD850 (น ้าหนกักระเป๋า 20 กก.) 
13.10 ถงึสนามบนิเจียหยาง เมอืงซวัเถา สาธารณรฐัประชาชนจนี  ในสมยัราชวงศซ์อ้งเคยเป็นเมอืงท่าของเมอืง             

ถวัเจียง และอ าเภอเจียหยาง มชีื่อว่า “เมอืงซ่าหลิ่ง” ต่อมาในสมยัราชวงศ์หมงิ ในปี พ.ศ. 2106 (1563)             
เมอืงซวัเถาเป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอเฉิงไห่ หรอืเท่งไฮ่ ในภาษาแตจ้ิว๋ จงัหวดัฉาวโจว  หรอืจงัหวดัแตจ้ิว๋ใน
ปัจจุบนั  ในตอนนัน้เมอืงซวัเถาถูกเรยีกว่า ชาชานปิง ส่วนค าว่าซวัเถานัน้ถูกเรยีกเมื่อครสิต์ศตวรรษที ่ 17    
จากเครือ่งชามทีเ่รยีกว่า “ชาชาน โทวเปาไท” 

 หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเท่งไฮ่ น าท่านสกัการะ สุสาน
สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช ที่ตัง้ของสุสานแห่งนี้มีแม่น ้าและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและ
หมูบ่า้น ตวัสสุานเหมอืนหลุมศพธรรมดาไม่ไดท้ าแบบฮวงซุย้ มป้ีายหนิแกรนิตสชีมพสูลกัตวัอกัษรจนีสทีอง
แปลความได้ว่า “สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสนิแห่งกรุงสยาม” สรา้งขึน้ในปีที ่47 
แหง่รชัสมยัเฉียนหลง (ค.ศ. 1784) บรูณะใหมเ่มือ่ปี ค.ศ.1985 มปีระวตัเิล่าว่าหลงัจากสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ
มหาราชเสดจ็สวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบรพิารเชือ้สายจนีไดน้ าฉลองพระองคแ์ละพระมาลามาจากกรุงสยาม
จ านวน 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อกีชุดหนึ่งเป็นชุดจนี กลบัมามอบใหพ้ระญาตทิีห่มู่บา้นหวัฝู่ นี้ ทางพระ
ญาตจิงึสรา้งสสุานบรรจุสิง่ของเหล่านี้ไวเ้พือ่สกัการะบชูา 

ค ่า       บรกิารอาหารค ่า  เขา้ทีพ่กัโรงแรม BaoHua Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 

 

                                                                   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7
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                                                       อนุสาวรยี ์สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  เมอืงแตจ้ิว๋ จนี 

 

วนัท่ีสอง  จนัทร ์18 กนัยา  เมืองแต้จ๋ิว -  วดัไคหยวน  - สะพานววัคู่ – นัง่สามล้อชมเมือง - เจ้ิงโจว                           

 

เชา้ อาหารเชา้  
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแตจ้ิว๋ น าท่านชม วดัไคหยวน เป็นวดัทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 687 (1130) เคยถูก
ไฟไหมไ้ปหลายครา แต่กไ็ด้รบัการบูรณะใหก้ลบัมามสีภาพคงเดมิทุกครัง้ทีแ่ห่งนี้ไดร้บัฉายานามว่า เมอืง
พทุธ เพราะว่าทีน่ี่จะไดพ้บแต่คนทีถ่อืศลีเตม็ไปหมด ภายในวดัจะไดช้มพระอโุบสถและเจดยีร์ปูทรงสวยงาม
มากมาย  
จากนัน้น าชม สะพานววัคู่ หรอืมอีกีชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมยั
ราชวงศซ์่ง ปี ค.ศ.1170 (1713) ใชเ้วลาสรา้ง 57 ปี สะพานมคีวามยาว 515 เมตร และมกีารบรูณะซ่อมแซม
ต่อเตมิอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบนัยงัคงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่มตี านานเล่าว่า สะพานนี้ไดถู้กสรา้งขึน้
โดยแปดเซยีน  
น าท่านนัง่สามลอ้ชมเมอืงโบราณแตจ้ิว๋  ชมสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมความเป็นอยู่
ของคนแตจ้ิว๋ตัง้แต่สรา้งเมอืงจนถงึปัจจุบนั   

 

 

 

 

 

 

 

                      วดัไคหยวน                                                                                                        สะพานววัคู ่
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เทีย่ง อาหารกลางวนั  
บ่าย เดนิทางสู ่สนามบินเจียหยาง 
16.10 เหริฟ้าสู ่เมอืงเจิง้โจว โดยสายการบนิ ไชน่า เซาทเ์ทริน์ แอร ์เทีย่วบนิที ่CZ6552 
18.35 เดนิทางถงึ สนามบินเจ้ิงโจวซินเจ้ิง เมอืงเจิง้โจว ตัง้อยูบ่นฝัง่แมน่ ้าเหลอืงตอนปลายของทีร่าบจนีเหนือ  

เป็นเมอืงเกา่แกต่ัง้แต่สมยัราชวงศซ์่ง ปัจจุบนัเจิง้โจวนบัเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่ใหมข่องจนี 
ค ่า       บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Express Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัท่ีสาม องัคาร 19 กนัยา  เจ้ิงโจว - วดัเส้าหลิน - ป่าเจดีย ์- ลัว่หยาง - ถ า้หลงเหมินสือค ู–  
                วดัถ า้เฟ่ิงเซียนซ่ือ 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
เดินทางสู่ เมืองเต้ิงฟง ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศ์เซี่ย  เขา้ชม วดัเส้าหลิน ซึ่งก่อตัง้โดยภิกษุชาว
อนิเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้น าพุทธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่เมื่อราวปี พ.ศ. 1070          
(ค.ศ. 426) โดยเน้นการฝึกญาณสมาธเิพือ่ใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ต่อมาอารามแหง่นี้กลายเป็นศนูยก์ลางของการ 
ฝึกฝนศลิปะการป้องกนัตวัทีรู่จ้กักนัดใีนนาม “กงัฟู” น าชมสิง่ส าคญัในวดัเสา้หลนิอนัไดแ้ก ่วหิารสหสัพทุธ 
สถานทีป่ระดษิฐานประตมิากรรมรปูพระพทุธเจา้ในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ 

 
 

 

 

 

 

                                             

                                วดัเสา้หลนิ                                                                    ป่าเจดยี ์

ชม  ป่าเจดีย ์หรือ ถ่าหลิน ทีม่หีมูเ่จดยีก์ว่า 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจุอฐัขิองอดตีเจา้อาวาสของวดั 
เสา้หลนิ  จากนัน้ชมการแสดงกงัฟ ูทีม่กีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจดัแสดงใหน้กัทอ่งเทีย่วไดช้ม    
ทีโ่รงเรยีนฝึกกงัฟูในบรเิวณใกลเ้คยีงวดัเสา้หลนิ น าทา่นแวะเลอืกซือ้หยกหรอืเผเ่ยา้ เครือ่งประดบัน าโชค 
ของฝากอนัล ้าคา่ทีข่ ึน้ชือ่ของจนี 

เทีย่ง อาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองลัว่หยาง (1.30 ชม.) อดีตราชธานีที่ยิง่ใหญ่ราชวงศ์ฮัน่ สบืต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศ์ ยนื   

ยาวนับเป็นทีส่องรอง จากซอีาน จกัรพรรดนิี “บูเซค็เทยีน” โปรดปรานเมอืงลัว่หยางมากตัง้ใหเ้ป็นราชธานี
ในสมยัทีพ่ระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญงิ พระราชทานนามเมอืงว่า “นครเสนิตู”  มคีวามหมายว่า “เทพ
นคร”  
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น าชม ถ า้หินหลงเหมิน (หลงเหมนิสอืค)ู  หรอื ถ ้าประตมูงักร  หมูถ่ ้าพนัพระทีต่ัง้อยูร่มิฝัง่น ้าอีเ๋จยีง  
เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่ส าคญัและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจนี สร้างราวปี พ.ศ.1038 (พ.ศ. 495)    
ในสมยัเว่ยเหนือและสร้างเพิม่เติมเรื่อยมาจนถึงสมยัราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหนิให้เป็นถ ้าหรือ 
อุโมงคเ์ขา้ไปแลว้สลกัเสลาเป็นรปู พระพุทธเจา้  พระโพธสิตัว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีน
ภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอุปถมัภ์ของชนชัน้สูงในสมยันั ้นๆ บูเซ็คเทยีน สมยัเป็นฮองเฮา 
เคยพระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองคเ์ป็นจ านวนมาก เพื่อบูรณะถ ้าหนิหลงเหมนิแห่งนี้ การสรา้งถ ้า  
พระพุทธแห่งนี้ทีไ่ด้รบัอทิธิพลมาจากอนิเดยี และเอเชยีกลาง  ปัจจุบนัยูเนสโกประกาศให้หลงเหมินเป็น 
มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000  
น าชม วดัถ า้เฟ่ิงเซียนซ่ือ  ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลกัอยูก่ลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิตัวแ์ละทวย
เทพ กล่าวกนัว่าใชพ้ระพกัตรข์องพระนางบเูซค็เทยีนเป็นแบบในการแกะสลกั 

ค ่า        อาหารค ่า เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Zhong Zhou International Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

                                                                                

 

 

                                                                   

                                                                                                                                         วดัถ ้าเฟ่ิงเซยีนซื่อ  
  

วนัท่ีส่ี  พธุ 20 กนัยา   ลัว่หยาง - วดัม้าขาว - ศาลเจ้ากวนอ ู- นัง่รถไฟความเรว็สงู - ซีอาน 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านสู่ วดัไป๋หม่า หรือ วดัม้าขาว สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศฮ์ัน่ วดัแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นปฐมสงัฆาราม หรอื 
วดัพุทธแห่งแรกในประเทศจนี โดยกว่า 2,000 ปี ทีผ่่านมา วดัแห่งนี้ผ่านรอ้นผ่านหนาวมามากมาย ผ่านยุค
สมยัรุง่เรอืง และรว่งโรยของพุทธศาสนาในประเทศจนีมากม็าก กระทัง่ปัจจุบนัอารามทีเ่หน็อยูใ่นปัจจุบนันัน้
ต่างก่อสร้างขึ้นในสมยัราชวงศ์หมงิและราชวงศ์ชงิทัง้สิ้น  โดยวิหารพระใหญ่เป็นสิง่ก่อสรา้งหลกัของวดั 
แผนผงัวดัแห่งนี้เป็นรปูสีเ่หลีย่มมพีืน้ทีป่ระมาณ 4 หมื่นตารางเมตร  ปัจจุบนัใบบรเิวณวดัจะมอีาคารศาลา
ต่างๆ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปฝ่ายมหายานมากมาย สร้างขึ้นแตกต่างกนัตามแต่ละสมยั ตัง้แต่สมยั
ราชวงศ์ฮัน่ ราชวงศ์หยวน มหีอ้งโถงต่างๆ เช่น หอ้งเทพเจ้าแห่งสวรรค์  หอ้งประดษิฐานพระพุทธเจ้าผู้
ยิง่ใหญ่ หอ้งพระไวโรจนะ หอ้งแนะทางสวรรค์ ในแต่ละหอ้งมพีระพุทธรปูและ พระโพธสิตัว์เป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะพระโพธสิตัวท์ัง้หา้พระองค ์มหีอพระไตรปิฎก ภายนอกวดัมพีระเจดยีอ์ฐิ เรยีกว่า จวิน๋หยุน เป็น
พระเจดยีท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในจนี นอกจากนี้ยงัมศีลิาจารกึตัง้แต่สมยัราชวงศถ์งั รวมแลว้กว่า 40 หลกั ดา้นหน้า
วดัทัง้สองขา้งมรีปูมา้แกะสลกั 2 ตวัขนาดเท่าตวัจรงิ แกะสลกัจากหนิทรายสมยัราชวงศซ์่ง เป็นสถานทีอ่นั
ศกัดิส์ทิธิท์ีพ่ทุธศาสนิกชนจากประเทศต่างๆ เดนิทางมาสกัการะอยา่งไมข่าดสาย 
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                                                                          วดัมา้ขาว                                                                   
 

เทีย่ง อาหารกลางวนั 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจ้ากวนอ ูตัง้อยูท่างใตข้องเมอืงลัว่หยาง ภายในบรเิวณมรีปูปัน้กวนอแูมท่พัผูย้ ิง่ใหญ่ 

ในสมยัสามก๊ก (ค.ศ. 220 - 265) ผูซ้ึง่ไดร้บัสมญานามใหเ้ป็นถงึมหาเทพแห่งความจงรกัภกัด ีคุณธรรมและ
ความกลา้หาญของชาวจนี อกีทัง้ยงัเป็นทีฝั่งศรีษะของกวนอู ซึง่โจโฉเป็นผูท้ีจ่ดัพธิฝัีงใหอ้ยา่งสมเกยีรต ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                              ศาลเจา้กวนอ ู
 
จากนัน้ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยใช้รถไฟความเร็วสูง (หวัจรวด) ที่มี
ความเรว็สูงสุด 350 กม./ชัว่โมง ขบวนที ่... (..... น.) เดนิทางถงึเมืองซีอาน เมอืงหลวงของมณฑลส่านซ ี
ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่แีม่น ้าเว่ยไหลผ่าน มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 6,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีใน
นาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัต่างๆ รวมทัง้สิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการ
ตดิต่อทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมระหว่างจนีกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางสายแพร
ไหม Silk Road อนัเลื่องชื่อ มโีบราณสถานโบราณวตัถุเก่าแก่อนัล ้าค่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั   
ของจนี  

ค ่า       อาหารค ่า น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Golden Flower Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท่ีห้า พฤหสั 21 กนัยา พิพิธภณัฑท์หารม้าจ๋ินซีฮ่องเต้ - ถนนคนเดินซีต้าเจีย - จตรุสัหอกลอง –  
              โชวร์าชวงศถ์งั 

 

เชา้ อาหารเชา้ 
เดินทางสู่ต าบล “หลินถ่ง” ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทบัทิม น าชมสถานที่ส าคญัที่สุดของเมืองซีอาน                
ที่ได้ร ับการประกาศรับรองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987                 
(พ.ศ. 2530) คอื กองทพัทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์ิน๋ซ ี น าชม กองทพัสสุานทหารม้าจ๋ินซี  ซึง่ถกูฝังไว ้
ใตด้นิ สสุานทหารหุน่แหง่นี้ชาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) เป็นจ านวนกว่า 7,000 ตวั   
หุ่นทหารทุกตวัมขีนาดเท่าตวัคนจรงิ และมใีบหน้าแตกต่างกนัทุกตวั มบีนัทกึว่าสุสานแห่งนี้ใชแ้รงงานทาส
เป็นจ านวนถงึ 726,000 คน ใชเ้วลากอ่สรา้ง 36 ปี  
น า ชมประวติัศาสตร ์บนจอยกัษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณทีค่าดว่าเป็นสุสานของจกัรพรรดจิิน๋ซ ีปฐม
จกัรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวมแผน่ดนิจนีใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวไดส้ าเรจ็ ปัจจุบนัมกีารคน้พบทีต่ัง้ของ
สุสานแล้วแต่ยงัไม่มกีารเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศกึษาถึงวิธีการป้องกนัการเสื่อมสภาพของวตัถุ
โบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก 

เทีย่ง อาหารกลางวนั 
บ่าย อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดินซีต้าเจีย เลอืกซือ้สนิคา้และอาหารพืน้เมอืง เชน่ รปูปัน้ทหารดนิเผาทีเ่ป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืงซอีาน หรอืขนมถัว่เคลอืบน ้าตาล และมสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝาก                             
 

                กองทพัสสุานทหารมา้จิน๋ซตีา้เจยี                                       ถนนคนเดนิซตีา้เจยี 
 
จากนัน้น าชม จตรุสัหอกลอง ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซอีานบนถนนซตีา้เจยี ตรงขา้มเป็นหอระฆงัโบราณ เป็น
สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มงิ ต่อมาในสมยัราชวงศช์งิไดท้ าการบรูณะขึน้มาใหม่ 2 ครัง้ โดยรกัษารปู
แบบเดมิไวม้คีวามสงู 33 เมตร  หน้ากวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตรโครงสรา้งหลงัคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิสงู 
77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างกอ่เป็นผนงัอฐิ
และประตทูางเขา้ชัน้ทีส่อง และชัน้ทีส่ามเป็นเครือ่งไมห้ลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ สรา้งขึน้ในปีที ่17 แหง่
การครองราชยข์องพระจกัรพรรดหิงหวู่ (จหูยวนจาง) เป็นพระจกัรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์มงิ เดนิผา่น
ประตทูีป่ดูว้ยหนิแกรนิต มคีวามคงทนแขง็แรงทนทาน เชญิทา่นอสิระถ่ายภาพ (พพิธิภณัฑฯ์ ปิดทกุวนั
จนัทร)์ น าทา่นแวะซือ้ผา้ไหมจนีสนิคา้คณุภาพด ี
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ค ่า        อาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร  
           * พเิศษ!! ชิมอาหาร “เก๊ียว” ขึน้ช่ือของซีอาน ชมโชวร์าชวงศถ์งัอนัตระการตา  
                ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมยัราชวงศถ์งั แสดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิทางวทิยาการและ  
           ศลิปะทีรุ่ง่เรอืง *   

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Golden Flower Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีหก  ศกุร ์22 กนัยา   ซีอาน - เจดียห่์านป่าใหญ่ - วดัลามะ - ก าแพงเมืองโบราณ – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ อาหารเชา้ 
เดนิทางสู่ วดัฉือเอิน ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ตา้เยีย่นถ่า” เจดยีห์่านป่าใหญ่  วดันี้เคยเป็นอารามหลวงทีส่รา้งขึน้
โดยฮ่องเต้ถงัเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลงัจากสรา้งเสรจ็ได้นิมนต์ พระถงัซมัจัง๋ มาเป็นเจา้อาวาส 
และแปลพระคมัภรีพ์ระไตรปิฎกทีน่ ามาจากอนิเดยี พระถงัซมัจัง๋ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและรว่มสรา้งเจดยีห์่านป่า
ขึน้เพือ่เกบ็พระไตรปิฎก ลกัษณะของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบอนิเดยีม ี7 ชัน้ มคีวามสงู 64.7 เมตร ในสมยักอ่นจะ
สรา้งเจดยีด์ว้ยดนิทัง้หมด  แต่พอมาในสมยัราชวงศห์มงิไดร้บัการบรูณะเป็นอฐิทัง้หมด   
จากนัน้นชม ก าแพงเมืองโบราณ ทีส่รา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์หมงิ มอีายุเก่าแก่กว่า  600 ปี (ค.ศ. 1374-
1378)  และได้รบัการอนุรกัษ์ไว้อย่างดี ก าแพงจากทศิเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทศิตะวนัออกถึงทิศ
ตะวนัตกยาว 4.2 กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. มคีวามสงู 12 เมตร มปีระตูเขา้ออกทัง้    สีด่า้น รวม 13 
ประต ูดา้นขา้งมสีวนสาธารณะไวพ้กัผอ่นหยอ่นใจ 

เทีย่ง อาหารกลางวนั                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                           เจดยีห์่านป่าใหญ่                                    วดัลามะกว่างเหรนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าแพงเมอืง
โบราณ
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บ่าย น าชม วดัลามะกว่างเหริน วดัลามะแห่งเดยีวในนครซอีาน สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 1705 (พ.ศ. 2248) น าชม

ก าแพงหนิทีม่รีูปสลกั 18 อรหนัต์ ชมป้ายการอนุญาตใหส้รา้งวดัโดยค าสัง่ของวงัหลวงซึ่งเป็นลายมอืของ
ฮ่องเตค้งัซ ี  สกัการะเจา้แม่กวนอมิพนัตาพนัมอื ประทบับนดอกบวัในวหิารเทวราช พรอ้มสกัการะ 3 มหา
โพธสิตัว์ ทีว่หิารมหาวรีาและรปูจงคาปา ผู้น านิกายพุทธทเิบตทีว่หิารพนัพระ แลว้น าชมวหิารพระสตูร หอ
เกบ็พระไตรปิฎก  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซอีาน                                                                                                        

22.50 เหริฟ้าสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เท่ียวบินท่ี FD589  
01.25 เดนิทางทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

หมายเหต ุ:  
 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี: 2310-2560 การเสยีกรงุศรอียธุยา กบั การสถาปนากรงุธนบุร ี
The Fall of Ayutthaya and the Rise of Thonburi: 1767-2017 
 

ตามเสน้ทางสูส่สุานสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 
ณ แตจ้ิว๋ ซวัเถา และทศันศกึษานครโลว่หยาง ของราชวงศฮ์ัน่ 
กบั นครซอีาน ของราชวงศถ์งั  
ตามรอยพระถงัซมัจัง๋ จุดเริม่ตน้เสน้ทางสายแพรไหม 

 

รายได้สมทบทุน :  อษุาคเนยศ์กึษา 
 

ค่าลงทะเบียน  

หอ้งพกัคู ่  ทา่นละ        45,900.-  บาท 
พกัเดีย่วเพิม่                  9,000.- บาท 
 

การจอง และช าระเงิน 

 แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด  หรอื จ่ายทัง้หมดเมือ่สมคัรลงทะเบยีน 
 งวดที ่ 1   เงนิมดัจ า  25,900.-  บาท   เมือ่สมคัรลงทะเบยีน / ภายใน 11 สงิหาคม 2560 
 งวดที ่ 2   จ านวน    20,000.-  บาท    ภายในวนัที ่30 สงิหาคม 2560 
 

โอนเงินเข้าบญัชี   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั  สาขา ทา่พระจนัทร ์   
                         บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที ่ 114-2-16594-0     
                         ชือ่บญัช ี  อษุาคเนย-์อาเซยีน   
อตัราน้ีรวม  

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั ชัน้ทศันาจร ตามรายการ- คา่วซีา่ทกุประเทศ 
- คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่  
- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2/3 ทา่น ตามรายการ 
- คา่พาหนะน าเทีย่วตามรายการ   
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการ  
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- คา่ประกนัอบุตัเิหตุในการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางอายรุะหว่าง 18  ขึน้ไปแต่ ไมเ่กนิ 70 ปี /      
  กรณีเสยีชวีติวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท (ไมเ่กนิหนึ่งลา้นบาท) / กรณีประสบ    
  อบุตัเิหตุ วงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 500,000 .- บาท (ไมเ่กนิหา้แสนบาท)   
  ** ส าหรบัผูท้ีอ่ายตุ ่ากว่าหรอืเกนิกว่าเกณฑ ์ทีร่ะบุจะไดค้วามคุม้ครองเป็นครึง่หนึ่งของเงนิคุม้ครอง              
  ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ (โดยทา่นจะตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิ และใบรบัรองจากแพทย ์ทีอ่อกให้       

             ในวนัเกดิเหตุ เพือ่สง่บรษิทัประกนัใชป้ระกอบในการพจิารณา)** 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท์, คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั ฯลฯ 
- คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  
- คา่ระวางน ้าหนกักระเป๋า เกนิ 20 กโิลกรมั 
- คา่ทปิไกด ์และ พนกังานขบัรถ 20 หยวน/คน/วนั รวม 120 หยวน หรอื 700 บาท / คน 
- อตัราผกผนัน ้ามนั และ ภาษตี่างๆ หากมกีารปรบัขึน้จากสายการบนิ 

  
เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนังสือเดินทางไทย 
 

1.  หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน สญัชาตไิทย  
     (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีารช ารดุใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารดุ เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง  
      จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  
2.  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 
3.  รปูถ่ายหน้าตรง รปูสขีนาด 33 มม. X 48 มม. พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเหน็ฟัน มองเหน็ทัง้ใบหน้าและใบหทูัง้ 
     สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ ไมส่วมเครือ่งประดบั   
     สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รปูถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรอื 
     รปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
4.  กรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบใบแบบขอวซีา่ เพือ่ประโยชน์ของตวัทา่นเอง  
5.  กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี้ 

5.1   เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  
5.1.1 ส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ) ทัง้นี้กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
  5.1.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

5.2  เดนิทางพรอ้มญาต ิ  
5.2.1 ส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ) ทัง้นี้กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 ส าเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
5.2.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2.5 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 
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6.  เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหน้ากอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษิทัทวัร ์                  
     อยา่งน้อย 10 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
7.  โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซี่าใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื   
     เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า   
8.  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจนี ทา่นจะ 
     ตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัฯ ไมท่ราบกฎกตกิา ในรายละเอยีด 
     การยกเวน้วซี่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเอง หากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจ   
     ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย ์
9.  สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

•  ชือ่เป็นชาย แต่สง่รปูถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหน้าทาปาก 
•  น ารปูถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
•  น ารปูถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซี่า 
•  น ารปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรปูทีป่รนิตจ์ากคอมพวิเตอร ์

** การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 
** เนื่องจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูความจรงิสว่นตวัของทา่น      
    เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี**  (จะสง่แบบฟอรม์ใหท้า่นเมือ่สมคัรรว่มเดนิทาง) 
 

การยกเลิก 
1.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั - คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรือ หกัคา่ใชจ้่ายในกรณีทีท่ีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบั 
    สายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ 
    และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 
เงื่อนไข 
 

  อตัราคา่ทวัรด์งักล่าวเป็น การจ่ายแทน (COST PLUS) ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื 
      เปลีย่นแปลงรายการสว่นหนึ่งสว่นใดไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการยนืยนัจากสายการบนิ  
      ทีพ่กั เวลาเขา้เยีย่มชมของแต่ละสถานที ่และเหตุการณ์ทางการเมอืง การประทว้ง  การนดัหยดุงาน, ภยั 
      ธรรมชาต ิอนัเป็นสาเหตุตอ้งเลื่อนการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะเทีย่วไดต้ามรายการทัง้หมด 
  เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ 
      เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิาร ทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  
  ผูจ้ดัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธวซี่า  
      หรอืการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท า ทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืงฯลฯ  
  หากเกดิอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง และตอ้งเขา้รบัการรกัษา กรณุาขอใบเสรจ็และใบรบัรองแพทย ์กลบัมา 
      ดว้ยทกุครัง้ 
  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ ผูจ้ดัฯสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบ  
      หากทา่นถกูปฏเิสธเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา    
      เล่มสเีลอืดหม ู
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ หรอื ทา่นทีอ่ยูต่่อในต่างประเทศ กอ่นทีท่า่นจะออกตัว๋ในประเทศ กรณุาโปรด 
     แจง้ฝ่ายขายกอ่นออกตัว๋ของทา่น หากทา่นออกตัว๋กอ่น โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน ผูจ้ดัฯ ขอสงวนสทิธิ ์  
     ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 
 โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจดั 
     โปรแกรมของแต่ละวนัเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น  
     จะสง่ใหท้า่น 7 วนั กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้  
 
จดัโดย    พราวด ์ฮอลเิดย ์แอนด ์ทวัร ์  ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว เลขที ่ 11/5591 
            (ผูจ้ดัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทวัรใ์นกรณีทีม่ผีูร้ว่มเดนิทางน้อยว่า 25 ทา่น) 
  
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ FB:  http://www.facebook.com/textbooksproject 
    
หมายเหตุ        เน่ืองจากท่ีนัง่มีจ านวนจ ากดั จึงขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัท่านท่ีช าระค่าบริการตามล าดบั  
                     ☺ กรณีโอนเงนิมดัจ าแลว้ทีน่ัง่เตม็  ผูจ้ดัฯ จะคนืเงนิมดัจ าใหท้า่น ☺ 
                       ขอความกรณุากรอกรายละเอยีดดว้ย ตวับรรจง เพือ่สะดวกในการจดัท าเอกสาร 
                 ☺ หากทา่นประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง   ตดิต่อส ารองทีน่ัง่ไดท้ี ่☺ 
                       คณุกติสนุี  (ต่าย)  โทร./โทรสาร  098-257-6867 , 02-424-5768 , 02-433-8713 ,  
                                                 e-mail:  taikitsunee@gmail.com 
          Line ID: textbooks2509 
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