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ฮุยโจวแสนงาม...แดนเจียงหนาน 
   ซางไห – เสาซิง – ฮุยโจว – วูหยวน – จิ่งเตอเจิ้น – ซานชิงซาน – หังโจว - ลองตายุนเหอ 

  10 วัน   
 ************************************* 

 

         “หากตองการเรียนรูแบบแผนพระราชวังขององคจักรพรรด.ิ..ใหไปเยือนกรงุปกกิ่ง 
         หากตองการดื่มด่ําในวิถีชีวติของชาวบานทองถ่ินผูมีแบบแผนทางวัฒนธรรม...ขอใหมาสัมผัสฮุยโจว” 
 ณ ดินแดนทางตอนใตของแมนํ้าแยงซีและหุบเขาหวงซานอันกวางใหญทางใตของมณฑลอานฮุย เช่ือมตอกับทางเหนือ
ของมณฑลเจียงซี ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจีน เปนที่ตั้งของดินแดนอันแสนงาม มีนามวา “ฮุยโจว” แบงเขตการปกครอง
เปน ๖ อําเภอ ไดรบัการเรยีกขานวาเปน “หมูบานในสวนดอกทอบาน” หรือ “หมูบานในภาพวาดพูกันจีน” มีเอกลักษณอันโดด
เดน สะทอนถึงภูมิหลังทางดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม คติความเช่ือ และสังคมทองถิ่น อันมิเคยเปล่ียน
แปรมาตั้งแตสมัยราชวงศซง-หมิง-ชิง จนไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 3 วิชาวัฒนธรรมทองถ่ินศึกษาสาํคัญของแผนดินจีนอัน
ไพศาล (คือ ฮุยโจวศึกษา / ทิเบตศึกษา และ ตุนหวงศึกษาบนเสนทางสายแพรไหม)  
 รายการเดินทาง “ฮุยโจวแสนงาม...แดนเจียงหนาน” น้ี ไดสรางสรรคข้ึนอยางพิเศษ สําหรบัผูหลงใหลในหมูบานโบราณ
ตามแบบฉบับของแดนเจียงหนานอันงดงาม เปยมดวยเรือ่งราวและความหมาย ในทุกจังหวะยางกาวสัมผัสเดินทางดวย รถโคช 
VIP 26 ที่นั่ง เบาะใหญช้ัน Business Class น่ังเอนสบายตลอดการเดินทาง (จัดพิเศษ...มีเฉพาะที่ซางไหเทาน้ัน!!) พักโรงแรม
หาดาวที่คัดสรรแลวของแตละเมือง เพือ่ใหด่ืมดํ่ากบับรรยากาศและสถานที่ไปเยือนอยางแทจริง  

จากมหานครซางไห... สู มณฑลเจอเจียง เยอืนเมืองริมนํ้าเยวเหอ เมืองเจียซิง ลงใตสูเมืองเสาซิง บานเกิดหลูซ่ิน ชม
หลานถงิ-พลับพลาสถานแหงปราชญกว ีแลวเขาสูแดนวัฒนธรรมฮุยโจวที่ถุนซี มณฑลอานฮุย เจาะลึกหมูบานโบราณฮยุโจว 
(หลายแหง) ผานเขา มณฑลเจียงซ ีสัมผัสหมูบานโบราณวูหยวน (หลายแหง) ในหวงยามที่ดอกโหยวไฉฮวา สีเหลืองทองอราม
กําลังบานสะพรั่ง เสริมสงบรรยากาศใหหมูบานโบราณผนังขาวหลังคาดําเปนเชิงช้ันงดงามข้ึนจับใจ (เปนฤดูกาลทีม่าเยือนฮุย
โจวสวยสุดในรอบป!!) แลวชมแหลงผลิตเตาเผาเครื่องกังไสอันโดงดังของโลก-จิ่งเตอเจิ้น ข้ึนเขาซานชิงซาน มรดกโลกทาง
ธรรมชาติของจีน เดินทางสูนครหังโจว ลองลําคลองประวัติศาสตร-ตายุนเหอ ล้ิมรสอาหารเมนูพเิศษในภัตตาคารอายกุวาหน่ึง      
รอยหกสิบปริมทะเลสาบซีห ูนครหังโจว ที่คุณจะไดด่ืมดํ่าอยางเต็มอิ่มตลอดระยะเวลา 10 วันเต็ม อยางมิอาจหาไดทีอ่ื่นใด...   
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กําหนดการเดินทาง (โดยสงัเขป) ดังนี ้
วันแรก  
 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. เพ่ือเช็คอินสมัภาระการเดินทาง สู มหานครซางไห ดวย     
สายการบินไทย เทีย่วบิน TG664 (1035-1550)  หลังรบัสัมภาระเรียบรอย เดินทางดวยรถโคช VIP พิเศษ 26 ที่น่ัง 
สู  หมูบานริมนํ้าเยวเหอ (月河 - Moon River Village) เมืองเจียซิง 嘉兴  มณฑลเจอเจียง (ใชระยะเวลา
ประมาณ  2 ช่ัวโมง)  

เดินทองชมทัศนียภาพของหมูบานริมนํ้าบนถนนเยวเหอแดนเจียงหนานยามเย็น แลวรับประทานอาหารคํ่า  
จากน้ัน เขาพักที ่Jiaxing Yuehe Kezhan 5* เมืองเจียซิง  www.yuehehotel.com  (โรงแรมหาดาวที่สรางขึ้น

ในบานโบราณริมนํ้าสไตลโรงเตีย้ม คลายคลึงกับที่หมูบานอูเจ้ิน)   
   
วันที่ 2  
 

 หลังอาหารเชาทีโ่รงแรมเดินทางสู เมืองเสาซิง 绍兴 Shaoxing เมืองแหงประวัติศาสตรบนดินแดน
สามเหล่ียมปากแมนํ้าแยงซี (ใชเวลาประมาณ 2.5 ชม.) ไดรบัการยกยองวาเปน “เมืองแหงชนช้ันสูง” “เมืองอันดับหน่ึง
แหงมณฑลเจอเจียง” อดีตราชธานีของแควนเยวในสมัยชุนชิวจ้ันกวอ 
 

    
ประพันธกรเอก-หลูซิ่น   บทอารัมภกถา-หลานถิงชว่ี ฝมือลิปกรเอกตลอดกาลของจีน-หวางซีจ่ือ  
 

 เยี่ยมชม บานเกิดหลูซ่ิน 鲁迅 Lu Xun (ค.ศ.1881-1936) นักประพันธ นักคิด นักเขยีน และกวคีนสําคัญ
ของจีน ที่ไดรับการยกยองวาเปน “ปรมาจารยของวรรณคดีจีนสมัยใหม” แมในวัยเยาวจะลําบาก แตหลูซ่ินก็เปนนักเรียน
ที่มีผลการเรยีนดีมาก เดิมหลูซ่ินคิดจะเรยีนแพทย แตตอมาไดเปล่ียนความคิด เพราะเห็นวา การรักษาคนไขได
ประโยชนเฉพาะบุคคลเทาน้ัน หากจะใหเกิดประโยชนตอสวนรวม วรรณคดีจะเปนประโยชนกวา หลูซ่ินสําเร็จการศึกษา
ดานวรรณคดีจากญ่ีปุน แลวกลับมาจีนเปนครูสอนหนังสอื ภายหลังเปนนักการศึกษาคนสําคัญของจีน ผลงานที่สราง
ช่ือเสียงใหกับหลูซ่ินมากคือ “บันทึกประจําวันของคนบา” “ประวัติจริงของอาควิ” ฯลฯ ขอเขียนของหลูซ่ินสวนมาก
คัดคานและโจมต ีขุนศึกซ่ึงครองอํานาจในสมัยน้ันวาเปน “เผด็จการทรราช”  ชม หองหนังสือซานเวย 三味书屋 

สถานที่หลูซ่ินเคยศึกษาเลาเรียนในชวงอายุ ๑๒-๑๗ ป และ สวนไปเฉาหยวน 百草园 ที่หลูซ่ินเคยใชชีวิตในวยัดรุณ 
   
หลังอาหารเที่ยง เดินทางไปทองชม  เมืองเการิมนํ้าเสาซิง 绍兴古城  โดย น่ังเรืออูเผงิ 乌蓬船 -

เอกลักษณของชาวเสาซิง และน่ังรถสามลอทองถิ่นชมเมืองเกา  เยือน  เสิ่นหยวน 沈园  สวนงามตามแบบฉบับ
แดนเจียงหนานอันดับหน่ึงแหงเสาซิง  แลวเดินทางไปยัง  หลานถิง 兰亭 พลับพลากลวยไม Orchid Pavillion 
อันโดงดังที่สดุในประวตัิศาสตรวรรณคดีจีน  
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ช่ือของหลานถิงโดงดังขึ้นมาจาก “หลานถิงชว่ี” 兰亭序 หรือ อารัมกถาวาดวยบทกวีหลานถิง เปนความ
เรียงรอยแกว แตแตงเหมือนบทกวี เขยีนขึน้โดยสุดยอดลิปกรเอกของจีนคือ หวางซีจ่ือ 王羲之 ในเดือน 3 ปค.ศ. 
353 สมัยราชวงศจ้ินตะวันออก หวางซีจ่ือรายพูกันแบบหวัดแกมบรรจง ตวัอักษรมีทั้งหมด 324 ตัว เขียนแบงเปน 28 
แถว อักษร 之 (zhi) ปรากฏในบทกวีถึงยี่สิบตวั แตละตัวก็เขียนไมเหมือนกันเลย เน้ือหาบทกวีบรรยายภาพการชุมนุม
ของนักปราชญ 42 คน น่ังเรียงรายสองฝงลําธารแลวลอยจอกเหลาใหไหลไปตามนํ้า พอจอกเหลาไปหยดุอยูที่ใครก็ตอง
แตงบทกวี ถายังแตงไมออกก็ตองถูกปรับใหดื่มเหลา ดื่มเหลาไปแตงบทกวีไปกันอยางนารื่นรมยใจ วันน้ันนักปราชญ
เอก 26 คน แตงบทกวีไดทั้งหมด 35 บท ...รวมไขปริศนาตนฉบับของลายมือลิปกรหวางซีจ่ือฉบับน้ีวาอยูหนใด? 
ปจจุบันคงเหลืออนุสรณปรากฏแผนศิลาจารึกคัดลอกบทหลานถิงชวี่ตั้งไวในพลับพลากลวยไม...  
 หลังอาหารเย็นเขาพักที่ Jianhu Dajiudian 5* (Shaoxing Mirror Lake Hotel)  ริมทะเลสาบเจีย้นหู 鉴湖
(Mirror Lake) อันงดงามเล่ืองช่ืออันดับหน่ึงของเมืองเสาซิง  www.mirrorlakehotel.cn   
 

วันที่ 3  
 

 หลังอาหารเชาทีโ่รงแรม ชมทัศนียภาพของ ทะเลสาบเจีย้นหูยามอรุณเบิกนภา แลวเดินทางไปชม                     
 เขตภูมิทศันเคอหยาน 柯岩凤景区 บนรอยตอกับทะเลสาบเจ้ียนหู อันงดงามแปลกตาดวยผาหินแกะสลัก 
ทะเลสาบ นํ้าตก ไมงาม บานสวย สรางขึน้ตั้งแตสมัยราชวงศฮั่น มีประวัติความเปนมายาวนานกวา 1,800 ป  จากน้ัน 
เดินทางเขาสูมณฑลอานฮยุทางภาคตะวันตก (ใชระยะเวลาประมาณ 3.5 ชม.)  
 

      
ทัศนียภาพมุมสูงของหมูบานในอําเภอจีซีในฤดูใบไมผลิ            หนึ่งในภูมิทัศนงามแปลกตาของเคอหยานแหงเสาซิง 
 

 ชมหมูบานโบราณในอําเภอจีซี 绩溪 1 ใน 6 อําเภอของเขตวัฒนธรรมฮุยโจว เปนถิ่นฐานของผูมีช่ือเสียงใน
ตระกูลหู โดยเฉพาะเปนบานเกิดของหูจิ่นเทา-ประธานาธิบดจีีนคนปจจุบัน ลัดเลาะชมหมูบานจีซีที่มีประวตัิมาตั้งแต
สมัยราชวงศถัง (ปค.ศ.766) มีสภาพภูมิประเทศลอมรอบดวยขุนเขา เรียกขานกันวา “หลังคาแหงฮุยโจว” มีพ้ืนที่ 1,126 
ตร.กม. ประชากร 179,000 คน เปนหน่ึงในหมูบานวัฒนธรรมฮุยโจวที่สําคัญ ยามเม่ือเดินทองเขาภายในหมูบานเสมือน
หน่ึงอยูใน “รอยล้ีแหงสวนดอกไม”  ชมงานจําหลักไมช้ันยอดภายใน ศาลบรรพบุรุษตระกูลหูแหงหลงชวน 龙川胡

氏宗祠 ฯลฯ... จากน้ัน เดินทางสู  เมืองถุนซี 屯溪 Tunxi  (ใชเวลาประมาณ 1 ชม.) หลังรับประทานอาหารเย็น  
เขาพักที่โรงแรม Tunxi Xiangming Hotel 5*  www.xiangming-hotel.com     
 

วันที่ 4  
 

 หลังอาหารเชาทีโ่รงแรม เดินทางไปชม หมูบานวัฒนธรรมโบราณริมนํ้าอันขึ้นช่ือของเขตวัฒนธรรมฮุยโจว    
 ซินอานเจียงฮวาหลาง 新安江画廊 หรือ ระเบียงภาพวาดริมฝงแมนํ้าซินอานเจียง เปนสายเลือดหลัก
แหงอําเภอเซอเสี้ยน 歙县 Shexian และอูอารยธรรมของชาวฮุยโจว หมูบานแหงน้ีลอมรอบดวยขุนเขาและสายนํ้า มี
ทาเรือโบราณทีเ่รยีกวา “เมยทาน” 妹滩 หรือ “ชายฝงนองสาว” กลาวกันวา ในอดีตหญิงสาวฮยุโจวมักจะมาสงเพ่ือน
และญาติพ่ีนองกันที่ชายฝงนํ้าน้ี โดยเฉพาะหญิงสาวที่มาอําลาจากคนรักที่เพ่ิงแตงงานกัน... เพราะชายหนุมตองลงเรอื
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ไปทําการคาที่ตางเมือง…   มีคํากลาวที่สะทอนถึงชีวิตของหญิงสาวชาวฮยุโจวในประโยคหน่ึงทีว่า... “หน่ึงชีวิตคูอยู
รวมกันเพียงสามปครึ่ง สิบปของชีวิตรักเกาปเดียวดาย”  一世夫妻三年半，十年夫妻九年空。 
 

 พอคาฮุยโจว (ฮุยซาง) มีช่ือเสียงในการทําการคาขายเกงมายาวนาน ดวยภูมิประเทศฮยุโจวโอบลอมดวย
ขุนเขา พ้ืนทีร่าบมีนอย ดังเปรยีบเปรยวา “เจ็ดสวนคือภูผา หน่ึงสวนคือทองนา ที่เหลือคือทางนํ้าและหมูบาน” จึงเปน
แรงผลักดันใหผูชายชาวฮุยโจวตองจากบานเกิด ออกไปประกอบอาชีพการพาณิชย โดยเดินทางลองเรือตามแมนํ้าซิน
อานเจียงไปทําการคาที่เมืองซางไห หังโจว ซูโจว และหยางโจว เปนตน เม่ือคาขายร่ํารวย ก็จะนําเงินทองมาสรางบาน 
และดวยถิ่นฐานฮุยโจวอดุมดวยผูมีการศึกษา ไดรับอิทธพิลจากคําสอนของขงจ่ือ เม่ิงจ่ือ จูซี และ เฉิงอี้ จึงสรางหมูบาน
ตามแบบฉบับชาวฮยุโจวขึ้น โดยมีเอกลักษณอันโดดเดน 5 ประการ คือ  
 - เลือกชัยภูมิใหถูกหลักฮวงจุย                   - สรางบานดวยผนังปูนขาวกระเบ้ืองเขยีวหลังคาหัวมา 
 - ทุกซอกซอยมีสายธารไหลรินผาน            - ลมโชยกล่ินบุปผางามเขาถึงทุกโถงหอง 
 และ   ลือเล่ืองสามงานจําหลักและคํากลอนคู  (คือ ไม-หิน-อิฐ จําหลักอยางลุมลึกวิจิตรพิสดาร)  
 ทั้งหาเอกลักษณน้ีเอง เปนเสนหแหงหมูบานวฒันธรรมฮยุโจวที่จะนําทุกทานเขาไปสัมผัสและเรยีนรูอยาง
ใกลชิด… 
 หลังอาหารเที่ยง เดินทางไปชม  ฮวาซานหมีค ู花山谜窟 ถ้ําจําหลักปริศนาแหงฮวาซาน เปนหน่ึง
ในปริศนาแหงฮุยโจวที่มีการขดุอโุมงคหินลงไปใตดินจํานวนกวา 36 แหง ภายในมีแกะสลักเรื่องราวตาง ๆ นับเปน
พิพิธภัณฑงานแกะสลักหินของชาวฮุยโจวโบราณที่นาศึกษา 
 จากน้ัน เดินทางไป ศึกษาวฒันธรรมชาวฮุยโจวที ่ พพิิธภัณฑวัฒนธรรมฮุยโจว  ซ่ึงมีทั้งภาษา อาหาร 
ประเพณี ง้ิว การแสดง แบบแผนบานเรือน งานแกะสลัก การจัดสวน การแตงกาย ฯลฯ อันเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
 หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงศิลปะ ดนตรี และ วัฒนธรรมฮุยโจว 徽韵表演 สําแดงศิลปะอันขึ้นช่ือ
ของชาวฮุยโจว รวมทั้ง การแสดงอปุรากร “หวงเหมยซ่ี” อนัโดงดัง 黄梅戏  ที่โรงละครหวงซานหมิงเซียง 黄山香茗

大剧院 อันดับหน่ึงแหงฮยุโจว พักที่ Tunxi Xiangming Hotel 5* คืนที่ 2 
 

วันที่ 5  
 

 หลังอาหารเชาทีโ่รงแรม เดินทางไปยัง  หมูบานเฉิงคันชุน 呈坎村 Chengkancun ไดรับยกยองใหเปน
หมูบานอันดับหน่ึงแหงแดนเจียงหนาน แหลงกําเนิดพอคาฮยุซาง –นามระบิลเรื่องการพาณิชย มีประวตัิการกอตั้งมา
ตั้งแตปลายราชวงศฮั่นตะวันออก ที่ยังคงอนุรักษแบบแผนบานเรือนโบราณสมัยหมิงชิงไวไดอยางสมบูรณ จนไดรับการ
ยกยองใหเปน “พิพิธภัณฑแบบแผนบานเรือนโบราณอันดับหน่ึงแหงเจียงหนาน” บนถนนหลักสามสาย เกาสิบเกาซอย 
สถานทีข่ึ้นช่ือทีสุ่ดคือ ฉางชุนซ่ือสรางในสมัยราชวงศซง และบานคหบดหีลัวหยนุไท สมัยราชวงศหยวน เปนตน 
 

   
    หมูซุมประตูถังเยว-หนึ่งเดียวในแดนมังกร         หมูบานเฉิงคันชุน-หนึ่งในหมูบานโบราณสวยของฮุยโจว 
 

 หลังอาหารเที่ยง ชม หมูซุมประตูถังเยว 棠樾牌坊群 เรียงราย 7 ซุม เปนของสมัยราชวงศหมิง 3 ซุม 
และราชวงศชิง 4 ซุม ที่ขึ้นช่ือที่สดุของฮยุโจวและมีเพียงแหงเดียวของประเทศ กลางทุงโหยวไชฮวาอันงามอรามตา รับ
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ฟงตํานานเรือ่งราวของการสรางซุมประตูของตระกูลเปาอันนาสนใจ ชม สวนบานตระกูลเปา 鲍家花园 เปน
สวนรปูแบบฮุยโจวอันขึ้นช่ือที่สดุ และยังเปนสวนบอนไซ (หน่ึงในศิลปะของชาวฮยุโจว ที่จัดสวนในกระถางตามอยาง
ธรรมชาต)ิ ของเอกชนที่ใหญและงดงามที่สดุของประเทศจีน 
 จากน้ัน เดินทางไปชม  เมืองโบราณฮุยโจว 徽州古城 ศูนยกลางของการปกครองของเขตวฒันธรรมฮยุ
โจว 6 อาํเภอ ทองชม ถนนโบราณโตวซาน 斗山街 อันขึน้ช่ือดวยสถาปตยกรรมบานโบราณ ลวดลายการแกะสลัก 
บอนํ้า ซุมประตู โดยเฉพาะ ซุมประตูสวีกวอ 许国牌坊 สมัยราชวงศหมิงอันขึ้นช่ือที่สดุ แลวลองเรอืดื่มด่ําบรรยากาศ
อันแสนรื่นรมยใน ทะเลสาบอวิ๋เหลยีง 渔梁坝 (ไดรับยกยองใหเปนตูเจียงเอีย้นแหงฮยุโจว)  ทอดเดินชม
ทัศนียภาพเมืองโบราณฮยุโจว อาหารคํ่า ล้ิมลองอาหารพ้ืนถิ่นของชาวฮยุโจว  

แลวพักที ่Tunxi Xiangming Hotel 5*   อีกหน่ึงคืน 
วันที่ 6  
 

 หลังอาหารเชาทีโ่รงแรม เดินทางลงใตเขาสูมณฑลเจียงซี (ใชระยะเวลาประมาณ 2 ชม.ครึ่ง)  ถึง               
 อําเภอวูหยวน 婺源 Wuyuan 1 ใน 6 อําเภออันขึ้นช่ือของฮุยโจว ภูมิทัศนของวูหยวน “แปดสวนครึ่งคือขุนเขา 
หน่ึงสวนคือทองนา ครึ่งสวนคือทางนํ้าและหมูบาน” ไดรับสมญาวาเปน “หน่ึงในหมูบานโบราณที่งดงามที่สดุของจีน” 
โดยเฉพาะในฤดูกาลดอกโหยวไชฮวาบานสะพรั่งตั้งแตเดือนมีนาคม-เมษายน เปนชวงที่วูหยวนมีความงดงามมากที่สดุ 
วันน้ี ชม หมูบานเจียงววาน (โคงแมนํ้า) 江湾村 Jiangwancun และ หมูบานเสียวฉ่ี (อรุณรุง) 晓起村 

Xiaoqicun ทางดานตะวันออกของวูหยวน 
  

    
   หมูบานเจียงววานชุน อําเภอวูหยวน    หมูบานเสี่ยวฉี่ อําเภอวูหยวน 
 

ไดเวลาเดินทางไปยัง เมืองจิ่งเตอเจิ้น 景德镇 Jindezhen มณฑลเจียงซี นครแหงเครื่องปนดนิเผาอันลือช่ือของ
จีนและของโลก 

หลังอาหารคํ่า เขาพักทีโ่รงแรม Jingdezhen Zijing 5* 
 

วันที่ 7  
 

               หลังอาหารเชาที่โรงแรม ชม  พิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา (กังไส)  
陶瓷历史博物馆  แหลงรวบรวมประวตัิศาสตรขอมูลและผลงานเครื่องเคลือบช้ินเอกแหงจ่ิงเตอเจ้ิน ที่มีอายมุานาน
กวา 1,700 ป  ชม  แหลงเตาเผาโบราณ “กูเหยา” 古窑 ที่ผลิตเครือ่งเคลือบกังไส อันเล่ืองลือนามวา             
“ใสเหมือนกระจก เสียงเหมือนเครื่องดนตรี บางเหมือนกระดาษ ขาวเหมือนหยก”  อันเปนหน่ึงในสินคาตวัแทนทาง
วัฒนธรรมช้ันสดุยอดในสมัยราชวงศซง-หมิง สงออกไปจําหนายทั่วโลกของจ่ิงเตอเจ้ิน 
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         จ่ิงเตอเจ้ิน นครแหงเครือ่งเคลือบระดับโลก                                           หมูบานหลี่เคิง อําเภอวูหยวน  
 

 หลังอาหารเที่ยง เดินทางไปยัง  หมูบานหลี่เคิง 李坑村 Likengcun อีกหน่ึงหมูบานสวยสุดของอําเภอ   
วูหยวนทางดานตะวันตก มีประวตัิมาตั้งแตสมัยราชวงศซงเหนือ (ปค.ศ. 1010) มีบานเรือน 120 หลัง ประชากร 700 
คน สวนใหญมีแซหล่ี ภายในหมูบานยังเก็บรักษาสถาปตยกรรมบานเรือนโบราณแบบฮุยโจวและธรรมชาติแวดลอมอนั
งดงามไวไดเปนอยางดี   หลังอาทติยอสัดงลับเหล่ียมเขา เดนิทางไปยังเชิงเขาซานชิงซาน   

หลังอาหารคํ่า  เขาพักทีโ่รงแรม Jinchen Hotel 5*  www.jinchen-hotel.com   
 
วันที่ 8  
 

            ขุนภูซานชิงซาน 三清山 Sanqing Shan ตั้งอยูระหวางอําเภออวิ้ซานและอําเภอเตอซิงของเมืองซาง
เหรา มีพ้ืนที่ 229 ตร.กม. เขาชานชิงซันประกอบขึน้ดวยสามยอดภสููงตระหงานคือ ยอดเขาอว้ิจิง่,อว้ิฮวา และอว้ิช ี
(เปรียบซานชิงในศาสนาเตาคือ อว๋ิชิง ซางชิง และไทชงิ)  โดยยอดเขาอวิ้จ่ิงเปนยอดเขาที่สูงทีสุ่ด มีความสูงอยูเหนือ
ระดับนํ้าทะเล 1,817 ม. มีทิวทัศนที่สวยงาม ตระการตาไปดวยหมูยอดเขาสูง หนิแปลก สนงามสายนํ้า ลําธาร นํ้าตกที่
ไหลเค้ียวคด หุบเขา โตรกลึก มีภูมิทศันงดงามคลายคลึงกับขุนเขาหวงซาน เปรยีบประดุจดั่งพ่ีสาวและนองสาวผูเลอ
โฉม ซานชิงซานไดรับการรับรองใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติจากองคการยูเนสโก เม่ือปค.ศ.2008     
 

 
       ซานชิงซาน หนึ่งในขุนภูท่ีงดงามท่ีสุดของแดนเจียงหนาน 

น่ังรถกระเชายาวที่สดุในเอเชีย ขึน้สูยอดเขาซานชิงซาน เดนิชมเขตทวิทัศนอุทยานหนานชงิหยวน 南清园 

(สวนใต) ซีไหอ้ัน 西海岸 (ฝงทะเลตะวันตก) และ หยางกวงไห 阳光海 (ทะเลแสงสรุยิา) ซ่ึงมีทวิทัศนเหมือนมนต
เสนหแหงความฝน ที่มีความงามของทะเลเมฆ ความสวยงามแหงพันธุพฤกษาและดอกตูเจียนฮวา ที่จะบานสะพรั่งใน
ฤดูใบไมผลิ จนมีสมญานามวาเปน “นางพญาแหงชุนเทียน” ชมทิวทัศน มังกรเลนหงส นักพรตไหวเดอืน นางฟาเริงลม 
ฯลฯ เดินลัดเลาะตามขอบผาไหลภู และทางเดินกระจกอันนาหวาดเสียวตื่นตาอยางเต็มอิ่มทั้งวัน จนไดเวลาน่ังกระเชา
ลงสูเชิงเขาซานชิงซาน  หลังอาหารคํ่า เขาพักทีโ่รงแรม Jinchen Hotel 5* อีกหน่ึงคืน  
 

วันที่ 9  
 

 หลังอาหารเชาทีโ่รงแรม เดินทางจากเชิงเขาซานชิงซาน ขึ้นเหนือสูนครหังโจว (ใชเวลาประมาณ ๕ ชม.) หลัง
อาหารเที่ยง เขาชม  พพิิธภัณฑตายุนเหอ (คลองหลวง) 京杭大运河博物馆 Grand Canal Museum หน่ึง
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ในพิพิธภัณฑทีด่ีที่สดุของจีน มีขนาดพ้ืนที่กวา 10,000 ตร.ม. ใชงบประมาณการกอสรางกวา 500 ลานบาท เปดเม่ือป
ค.ศ.2008 รวบรวมประวัติศาสตรความยิ่งใหญของตายุนเหอ 1 ใน 3 สิ่งมหัศจรรยที่ชาวจีนไดสรางขึ้นในปฐพีภพน้ี 
 

          
พิพิธภัณฑตายุนเหอเปดรับโอลิมปค 2008                  นั่งเรือแบบจักรพรรดิสุยหยางต้ีลองตายุนเหอ 

 (อีกสองสิ่งคือ กําแพงเมืองจีน และระบบชลประทานใตดินคันเออจ่ิงที่เมืองถูหลูฟาน) คลองขดุตายุนเหอมีความยาวกวา 
1,800 กม.จากนครปกก่ิงภาคเหนือมายังนครหังโจวภาคใตน้ี เริ่มขดุขึ้นตั้งแตสมัยจกัรพรรดสิุยหยางต้ี แหงราชวงศ
สุย (ค.ศ.610) (เปนบางตอน) ผูขึ้นช่ือวาเปนหน่ึงในจักรพรรดิผูเหีย้มโหดในประวัติศาสตรจีน แมในยุคน้ันจะทรงกวาด
ตอนแรงงานนับแสนมาขดุคลอง เพ่ือความสําราญพระราชหฤทัยสวนพระองค จนลําคลองสายน้ีไดรับการขนานนามวา 
“ลํานํ้าเลือด”  ทวาตอมา ตายุนเหอกลับเอื้อประโยชนอยางใหญหลวงใหกับอนุชนคนรุนหลังมายาวนานกวา 1,500 ป
จนถึงปจจุบัน 
 จากน้ัน น่ังเรือแบบจักรพรรดสิุยหยางต้ี ลองตามลําคลองสายประวัติศาสตรตายุนเหอ  
 รับประทานอาหารคํ่าม้ือพิเศษที่  ภัตตาคารโหลวไวโหลว 楼外楼  มีอายุมายาวนานกวา 160 ป  (เปด
ตั้งแตเม่ือปค.ศ.1848 รัชสมัยจักรพรรดิเตากวง สมัยราชวงศชิง ) ริมทะเลสาบซีหู 西湖 West Lake มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมขององคการยูเนสโก (ป ค.ศ. 2011) 
 พิเศษ!! น่ัง เรือนอยลองชมแสงสทีะเลสาบซีหูยามรัตติกาล อันแสนสราญโรแมนติก  
 

             
   ภัตตาคารโหลวไวโหลวริมทะเลสาบซีหู                         คฤหาสนหูเสว่ียหยาน นครหังโจว 
 

แลวเขาพักทีโ่รงแรม Kaiyuan Mingdu Hotel (New Century Hotel & Resorts) 5* www.kaiyuanhotels.com   
 

วันที่ 10  
 

 หลังอาหารเชาทีโ่รงแรม  เดินทางไปชม  คฤหาสนของหูเสวี่ยหยาน 胡雪岩故居 Hu Xueyan เปน
พอคาใหญผูมีอิทธิพลสูงในสมัยราชวงศชิง เขามีชีวิตอยูในชวงปค.ศ.1823-1885 เกิดทีอ่ําเภอจีซี มณฑลอานฮยุ (ทีพ่วก
เราไดไปเยอืนมา) สมัยเด็กยากจนมาก แตมาตั้งตัวเปนคหบดีใหญที่นครหงัโจว คนทัว่ไปเรียกเขาวา พอคาหมวกแดง 
红帽商人 หมายถึง พอคามากความสามารถที่มีอิทธิพลตอรัฐบาล ดังคํากลาวที่วา “อยากศึกษาการปกครองใหเรยีน
จากจังกวอฟาน อยากศึกษาเรื่องการคาใหเรยีนจากหูเสวีย่หยาน”  คฤหาสนของหูเสวีย่หยานมีความใหญโตสมฐานะ
ความยิ่งใหญของเขา ไดเปดใหเขาเยี่ยมชมเม่ือปค.ศ.2001 เปนตนมา   
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 หลังอาหารกลางวัน เดนิทางกลับสูมหานครซางไห แลวเหินฟากลับสูเมืองฟาอมร ดวย สายการบินไทย     
เที่ยวบิน TG665 (1720-2115) โดยสวสัดภิาพและความประทับใจเต็มอิ่ม 
 
 

 


