กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

(1)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – กวำงเจำ – ซีอำน

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้ น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัว ร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
.......... น. ออกเดินทำงสู่ เมืองซีอำน ประเทศสำธำรณะรัฐบำลจีน โดยเทีย่ วบิน ..............
.......... น. เดินทางถึง เมืองซีอำน หรื อในชื่อเดิมว่า ฉางอาน ( นครแห่งความสงบสุ ขอันยัง่ ยืน ) เมืองหลวงของ มณฑล
ซำนซี ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่มีแม่น้ าเว่ยไหลผ่าน เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงและมีความเก่าแก่มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของจีน
มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 6,000 ปี เคยเป็ นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 12 ราชวงศ์ นับตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ฮนั่ เป็ น ต้นมา ซี อานได้กลายเป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับ
ประเทศต่างๆทัว่ โลก เป็ นจุดเริ่ มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่ อ ซึ่ งเชื่ อมต่อระหว่างประเทศตะวันออก
กับประเทศตะวันตก จึงเป็ นเมื องที่มีความเจริ ญมากที่สุดแห่ งหนึ่ งเมื่ อครั้งอดี ตกาล และเป็ นศูนย์รวมของ
โบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อนั ล้ าค่า รวมทั้งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและได้รับความนิ ยมอย่างยิ่งของ
จีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั
ค่ำ
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั
หมำยเหตุ : คืนนี้ จะส่ งกระเป๋ าใบใหญ่ข้ ึนรถไฟเพื่อไปรอคณะที่ลวั่ หยาง ส่ วนเสื้ อผ้าสาหรับใช้ในวันรุ่ งขึ้ น 1 ชุ ด+
เสื้ อผ้าของใช้คืนนี้ ให้จดั ใส่ กระเป๋ าใบเล็กๆ เพื่อถือขึ้นรถไฟเองในวันพรุ่ งนี้

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

07.00 น.

09.10 น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

ซีอำน – นั่งรถไพควำมเร็วสู งไปลัว่ หยำง – วัดเส้ ำหลิน
โชว์ กงั ฟู – ป่ ำเจดีย์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมหรืออำจจะจัดอำหำรเช้ ำเป็ นแบบกล่อง
นาท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟเพื่อโดยสาร รถไฟควำมเร็ วสู ง มุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยำง ซึ่ งวิ่งด้วยความเร็ วสู ง
ถึง 350 กิโลเมตร / ชัว่ โมง ขบวนที่ G2002 (บัตรโดยสำรชั้นปกติ)**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ
(เวลาโดยประมาณ) ออกเดิ นทางสู่ เมืองลั่วหยำง ด้วยรถไฟความเร็ วสู ง ซึ่ ง วิ่งด้วยความเร็ วสู งถึ ง 350
กิโลเมตร/ชัว่ โมง หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็ วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋ าเดินทาง และสัมภาระของแต่
ละท่านจาเป็ นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋ าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก
(เวลาโดยประมาณ) ถึง สถานีรถไฟ เมืองลัว่ หยำง ซึ่ งเคยเป็ นอดีตราชธานี ในสมัยราชวงศ์ฮนั่ ตะวันออก เป็ น
เมืองโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน ซึ่ งเคยตั้งเป็ นเมืองหลวง สารองมาหลายราชวงศ์ ดังนั้นจึงมีโบราณวัตถุ
และโบราณสถานมากมายในตัวเมืองและบริ เวณรอบๆเมือง ลัว่ หยาง ตั้งอยูท่ างใต้ของแม่น้ าฮวงเหอ มีเนื้ อที่
1,000 กว่าตารางกิโลเมตร จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเติงฟง เมืองเล็กๆที่มีเนื้ อที่ประมาณ 200 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉี ยงใต้จากลัว่ หยาง 160 กิโลเมตร เมืองเติงฟงเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ที่ข้ ึน
ชื่อในด้านศิลปะมวยจีน ( วิทยายุทธชาวจีน )
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนัง่ รถเล็กเที่ยวชม อำรำมเส้ ำหลิน ตั้งอยูบ่ นเทือกเขาเส้าสื อซาน เชิงเขาอู่หยูเ่ ฟิ ง สร้างในสมัยเว่ยปี ค.ศ.
495 ในปี ค.ศ. 527 พระอินเดียตะโม ( ตัก๊ ม้อ ภาษาแต้จิ๋ว ) มาเผยแพร่ พุทธศาสนามหายานในวัดนี้ และสื บมา
จนหลักโจ้ว บรรลุพุทธมหายานนิกายเซน จึงถือว่าวัดเส้าหลินเป็ นวัดแรกแห่ งนิ กายเซน และตะโมก็เป็ นเจ้า
อาวาสองค์แรกของนิ กายเซน เหตุเพราะพระวัดเส้าหลินสร้างวิชากลยุทธ์มวยเส้าหลิน จนมี ชื่อเสี ยงไปทัว่
โลก ภายในวัดมี ซุ้มประตู ห้องรับแขก เก๋ ง ตะโม และภายในวิหาร
พระพันรู ป มีภาพวาดฝาผนัง 500 อรหันต์ และภาพวาดพระเส้าหลิน
13 องค์ จากนั้นนาท่านชมกำรแสดงโชว์ กังฟู ศิลปะการต่อสู ้อนั เลื่อง
ชื่อของวัดเส้าหลิน นาท่านเข้าชม ป่ ำเจดีย์ ( ถ่ ำหลิน ) ซึ่ งเป็ นหมู่เจดีย ์
200 กว่า องค์ ที่ ฝั ง ศพผูอ้ อกบวชบ าเพ็ญในสมัย อดี ตที่ หลากหลาย
รู ปแบบวิจิตรตระการไม่แพ้กนั ถือได้วา่ เป็ นแหล่งโบราณสถานที่มีวตั ถุก่อสร้างงานถาปั ตยกรรมและปติมา
กรรรมอันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(2)

(3)

ลัว่ หยำง – ถำ้ หลงเหมินเสื อคู – ศำลเจ้ ำกวนอู – ซำนเหมินเสี ย

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่า นนั่ง รถเล็ กเที่ ยวชม ถ้ำ หลงเหมิน ตั้ง อยู่ทางภาคใต้ของตัวเมื องลัว่ หยาง 13 กิ โลเมตร เป็ นถ้ าพุท ธ
ศาสนา 1 ใน 4 ของประเทศจีนที่ลือชื่ อไปทัว่ โลก แกะสลักบนภูเขาหิ นแกรนิ ต เนื้ อที่ประมาณ 1.3 ตาราง
กิโลเมตร ที่ริมแม่น้ าจึง เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์อนั สวยงาม เริ่ มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 439 ในสมัยเป่ ย
เว่ยจักรพรรดิเซี่ ยวเหวินตี้ และสร้างเพิ่มเติมตลอดมา 400 กว่าปี สมัยเป่ ยฉี สุ ย ถัง และซ่ง บนภูเขาเต็มไปด้วย
ถ้ ากุฏิ เปรี ยบเสมือนรังผึ้งบนภูเขา รวม 2,100 ถ้ าและกุฏิ รู ปแกะสลัก 1 แสนกว่ารู ป ศิลาจารึ ก 3 พัน 6 ร้อย

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

กว่าประโยค เจดี ย ์ 4 ร้ อยกว่าองค์ เนื้ อหากว้างขวางอุดมสมบูรณ์ สะท้อนถึ งประวัติศาสตร์ และศิลปะของ
ประเทศจี น ในสมัย นั้น สั น นิ ษ ฐานว่ า ในสมัย 1,500 ปี ก่ อ น คน
ส่ วนมากอ่านหนังสื อไม่ออก การแกะสลักเรื่ องราวของพุทธประวัติ
และนางฟ้ าเทวดา รวมทั้ง ผูค้ นที่ ม านมัส การนั้น เป็ นคัม ภี ร์ แ ละ
หนังสื อพระพุทธศาสนา ดังหอสมุดที่สามารถอ่านเรี ยนได้นบั พันๆ
ปี โดยเฉพาะถ้ า เฟิ่ งเซี ยนเป็ นถ้ าที่ ใหญ่และสวยที่ สุด เนื้ อหาอุ ดม
สมบูรณ์ เริ่ มแกะสลักปี ค.ศ. 672 ต้นราชวงศ์ถงั ถ้ ากว้าง 36 เมตรลึก 41 เมตร สู ง 22 เมตร มีพระรจนาเป็ น
ประธานสู ง 17.14 เมตร หน้าตาอวบอิ่มยิม้ แย้มแจ่มใส ท่าทีสนใจใน เมืองมนุ ษย์และเต็มไปด้วยประกายแสง
สว่างแห่ งสติปัญญา สองข้างพระสารี บุตรและพระอานนท์หน้าตามีความมุ่งมัน่ แน่วแน่ จากนั้นนาท่านแวะ
ซื้ อยาแก้น้ าร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยำบัวหิมะ” ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม สุ สำนขุนพลกวนอู ( กวนหลิน ) ตั้งอยูภ่ าคใต้ของเมืองลัว่ หยางออกไป 7 กิโลเมตร เป็ นที่ฝัง
ศีรษะของกวนอู ตามเรื่ องในสามก๊กกวนอูแพ้สงคราม ทาให้ถูก
จับแล้วถูกตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่ แค้นกัน โดยการ นา
หัวกวนอู ส่ ง ไปให้ โจโฉ ด้วยความที่ โจโฉรั ก กวนอู จึ ง ได้น า
ศีรษะของกวนอูฝังอย่างสมเกียรติ และได้ทาการสุ สานบนเนื้ อที่
กว้างใหญ่ไพศาล บริ เวณรอบๆปลู กต้นสนมากมายจนเป็ นป่ า
สน จึงมีชื่อว่า “ กวนหลิน ” หน้าสุ สานฝั งศพเป็ นตาหนัก ซุ ้มประตูเวทีงิ้ว สร้างอย่างประณี ตงดงาม กวนอู
ได้รับการสักการบูชาในประเทศจีนในฐานะเทพเจ้าแห่ งสงคราม และเป็ นเทพเจ้าที่นิยมนามาทาเป็ นภาพแจก
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ หลักศิลาจารึ กที่ต้ งั อยูม่ ีอตั ถะชีวประวัติในสมัยสามก๊ก ( ค.ศ. 220 - 265 ) จากนั้นนาท่าน
เดิ นทางสู่ เมืองซำนเหมินเซี ย เป็ นเมืองใหม่ที่สร้ างขึ้นหลังจากที่ได้สร้ างเขื่อนแถวแม่น้ าหวงเหอเมื่อ ปี ค.ศ.
1957 ซึ่ งตอนนี้ ได้ผา่ นการพัฒนากว่า 40 ปี ได้รับสมญานามว่า “ ไข่ มุกแห่ งริ มแม่ น้ำหวงเหอ ” เมืองนี้ ต้ งั อยู่
ทางทิ ศตะวันตกของมณฑลเหอหนาน เป็ นหนึ่ งในแหล่งอารยธรรมของจีน ซึ่ งมีอายุกว่า 5,000 – 6,000 ปี
มาแล้ว มี ช มเผ่ากลุ่ มใหญ่ ไ ด้อาศัยอยู่ที่ นี่ เมื่ อประมาณ 21 ศตวรรษ ก่ อนคริ ส ตกาล และอดี ตเคยเป็ นจุ ด
ศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซ่ง และเป็ นเมืองสาคัญในราชวงศ์ ต่างๆ อีกมากมายจนถึงราชวงศ์ชิง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(4)

ซำนเหมินเซีย – ซีอำน – สุ สำนเจิ๋นซีฮ่องเต้ – สุ สำนทหำรม้ ำจิ๋นซี
จัตุรัสหอระฆัง – เกีย๊ วซีอำน – โชว์ รำชวงศ์ ถัง

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซีอำน ตั้งอยูก่ ลางลุ่มแม่น้ าฮวงโห เนื้ อที่ 1 แสน 9 หมื่นตารางกิโลเมตร ลักษณะ
เป็ นที่ ราบสู ง พื้นแผ่นดิ นเป็ นทรายสี เหลื อง เป็ นเมื องหลวงโบราณที่เก่าแก่ ที่สุดนานที่ สุด 1 ใน 6 ของ
ประเทศจีน ในระยะเวลา 1,100 ปี มี 13 ราชวงศ์มาตั้งราชธานี ที่นี่ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สาคัญมากมาย จากนั้นนาท่านชมความยิ่งใหญ่ของ สุ สำนจิ๋นซี ฮ่องเต้ และสุ สำนทหำรม้ ำจิ๋น
ซี สุ สานแห่ ง นี้ ได้จาลองเอาลักษณะของประเทศจี นทั้งหมดย่อส่ วนลงจากจี นแผ่นดิ นใหญ่ให้กลายเป็ น
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แผ่นดิ นจี นขนาดจิ๋ ว ภายใต้พ้ืนดิ นที่ มี ความสู งถึ ง 47 เมตร ลัก ษณะของสุ สานเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ย มผืนผ้า
ครอบคลุมอาณาเขตพื้นที่กว่า 56 ตร.กม. แต่ละส่ วนแบ่งออกเป็ นห้องต่างๆ บริ เวณกลางสุ สานเชื่ อกันว่าคือ
สถานที่ ส าหรั บ ฝั ง พระบรมศพของจิ๋ น ซี ฮ่ อ งเต้ และตามบัน ทึ ก ทาง
ประวัติศาสตร์ ได้บนั ทึกเอาไว้วา่ เพดานของสุ สานนั้นมีการประดับด้วย
เพชรพลอยจานวนมากเป็ นรู ป ท้องฟ้ าในยามค่ าคืน และมีก ารสู บเอา
ปรอทมาจาลองเป็ นลาธารในแม่น้ าใหญ่หรื อแม่น้ าหวางเหอ สภาพของ
สุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้ที่ถูกขุดค้นพบตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ยังคงเก็บรักษา
ไว้ดงั เดิม ในรู ปและลักษณะของสุ สานมูลดินทรงพีระมิด มีความสู งประมาณ 70 กว่าเมตร ก่อสร้างบนฐาน
กว้างยาวประมาณ 8 เมตร พื้นที่บริ เวณโดยรอบของสุ สานถูกล้อมรั้วห้ามเข้าเนื่ องจากเป็ นเขตต้องห้ามที่นกั
โบราณคดีทาการขุดค้น จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ ของจีน บริ เวณพื้นที่แห่ งนี้ เมื่อระยะเวลาเมื่อ 3,000 ปี
มาแล้วจิ๋นซี ฮ่องเต้ได้เคยเสด็จมาเลื อกพื้นที่สาหรับก่อสร้างสุ สานด้วยพระองค์เอง โบราณวัตถุที่ขุดภายใน
สุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้ท้ งั ที่เป็ นหุ่ นทหารดินเผา สรรพาวุธ รถม้าและม้าศึกที่ใช้ในการสงคราม ทั้งสิ้ นกว่า 7,400
ชิ้ น ในหลุ มสุ สาน 25,000 กว่าตารางเมตร บางหลุ มกองทัพทหารดิ นเผา มีรถเทียมม้า บางหลุ มมีตุ๊กตานก
และสัตว์ต่าง ๆ ซึ่ งสะท้อนถึงอุปนิสัยของจิ๋นซี ฮ่องเต้ที่ทรงโปรดการเสด็จประพาสป่ า ล่าสัตว์ กองทัพทหาร
ดินเผาและเหล่าม้าศึกที่เฝ้ าคอยติดตามถวายอารักขาพระองค์หลังสิ้ นพระชนม์ เป็ นการบ่งบอกถึ งความเป็ น
ตัวตนของจิ๋นซี ฮ่องเต้ เมื่อวิญญาณโปอยูใ่ นร่ างของพระองค์ขณะทรงมีพระชนมชี พ หรื อเมื่อสิ้ นพระชนมชี พ
วิญญาณฮัน่ ก็จะนาเสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซี อาน บนถนนซี ตา้ เจีย เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง
ต่ อมาในสมัยราชวงศ์ชิ งได้ท าการบู รณะขึ้ นมาใหม่ สองครั้ ง โดยรั กษารู ป
แบบเดิมไว้ มีความสู ง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้าง
หลังคาเป็ นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสู ง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตู
ด้านเหนื อและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็ นผนังอิฐและประตูทางเข้า
ชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็ นเครื่ องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นใน
ปี ที่ 17 แห่ งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิ หงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่ งเป็ นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์
หมิง ทางเดินผ่านประตูปูดว้ ยหิ นแกรนิ ต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้ท่านถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
ฝั่งตรงข้ามเป็ น จัตุรัสหอระฆัง เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลา
ตอนกลางวัน สู ง 38 เมตร ฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส สง 8.6 เมตร กว้างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอิฐดา มีประตูท้ งั 4
ทิศ สู งและกว้าง 6 เมตร หลังคาสี่ เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลมจากนั้นนาท่านแวะชม โรงงำนผลิตผ้ ำไหม ของจีน
ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่
จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิม้ รสเมนูพเิ ศษ...เกีย๊ วซีอำน
หลังอาหารค่ านาท่านเพลิ ดเพลิ นกับการชม โชว์ นำฎศิลป์ ยุครำชวงศ์ ถัง ซึ่ งได้มีการจัดฉากเวทีดว้ ย เแสงสี
เสี ยงอันสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจไปกับเหล่านักแสดงมืออาชี พที่ออกมาโชว์ศิลปะร่ ายราได้อย่างอ่อนช้อย
อันส่ งผลให้เป็ นที่เลื่องชื่อลือนามไปทัว่
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ
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(5)

กำแพงเมืองซีอำน – เจดีย์ห่ำนป่ ำใหญ่ – วัดลำมะ –
ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองโบรำณ ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซี อาน สร้างเมื่อสมัยราชวงศ์หมิงประมาณ 500 กว่าปี
ตัวกาแพงหนา 12 – 14 เมตร สองด้านก่อด้วยอิฐ ภายในถมด้วยดิ นเหนี ยวผสมน้ าตาล ปูนขาว กาแพงทั้ง 4
ด้านรวมยาว 13 กิโลเมตร สู ง 12 เมตร มีช่องธนู 5,894 ช่อง ซุ ้มประตูเมือง 3 ชั้น มีซุ้มประตูนอก ตึกธนูและ
ซุม้ ประตูดา้ นใน สามารถปิ ดล้อมปราบเมื่อข้าศึกบุกเข้ามาในประตู ประตูเข้าออกสู งและกว้าง 6 เมตร ลึก 87
เมตร ( ความหนาของซุ ้มประตู ) ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นกาแพงเมืองที่เก่าแก่และยาวสมบูรณ์ แบบที่สุดในโลก ซุ ้ม
ประตูมีก ารเลี ย นแบบจัดพิธี เข้า เมื องสมัยราชวงศ์ถ ังอย่างสมเกี ย รติ จากนั้นนาท่ านแวะชม ผีชิว ซึ่ งเป็ น
ลูกหลานมังกร รุ่ นที่ 9 มีพลังอานาจในการดูดกลื นสิ่ งชัว่ ร้ ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัว
อาคารหรื อห้องเพื่อป้ องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ ท่านได้เลื อกซื้ อ
เป็ นของฝากให้กบั คนทางบ้าน นาท่านเที่ยวชม เจดีย์ห่ำนป่ ำใหญ่ ตั้งอยู่
บริ เ วณวัดฉื อเอิ นเป็ นสถานที่ พ ระถัง ซ าจัง๋ ใช้ใ นการแปลคัม ภี ร์ พ ระ
ไตรปิ ฏกหลังจากกลับจากประเทศอินเดีย โดยมีเรื่ องเล่ากันว่ามีฝงู ห่ าน
ป่ าบินผ่านบริ เวณนี้ แล้วมีตวั หนึ่ งปี กหักพลัดฝูงตกลงมาตาย ผูบ้ าเพ็ญ
บุญที่พานักอยูข่ ณะนั้นเกิดความประหลาดใจระคนเข้าใจว่าห่ านป่ านี้ คือองค์พระโพธิ สัตว์ จึงได้สร้างเจดีย ์
สู งถึง 64 เมตร รู ปทรงคล้ายหอสู งตามศิลปะสถาปั ตยกรรมแบบจีนและขนานนามว่า “เจดี ยห์ ่ านป่ าใหญ่”
เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถาน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิม้ รสอำหำรพิเศษ...เป็ ดย่ำง
นาท่ า นเลื อ กซื้ อ เป็ นของฝากล้ า ค่ า หยกจี น ที่ ข้ ึ นชื่ อ เลื อ กซื้ อ ก าไลหยก
แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนาโชคจากนั้นนาท่านเที่ ยวชม
วัดลำมะ สร้ างขึ้นมามีอายุพนั กว่าปี มาแล้วซึ่ งเป็ นวัดที่สร้างสมัยองค์หญิงเห
วินเฉิ นแต่งงานกับซงจ้านกานปู้ ไปอยูธ่ ิ เบต ได้เจริ ญสัมพันธไมตรี ต่อกันโดย
นิ มนต์พ ระลามะมาอยู่ที่ ฉ างอันและได้ส ร้ า งวัดดัง กล่ าวขึ้ นมาและยัง เป็ น
สถานที่เก็บพระไตรปิ ฎกที่ได้อญั เชิญมาจากธิ เบต
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังจากรับประทานอาหารค่าได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
คณะเดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

