
1 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

               
    

                       เลียบหวงเหอขึ้นเหนือ...จากซอีานถึงหนิงเซี่ย 
นครซีอาน –เยาหวางซาน ภูเขาเทพแหงยา – สุสานหวงต้ี - น้ําตกหูโขว สะดือแมน้ําเหลือง –                                               

ตามรอยทานเหมาเจอตง โจวเอินไหล เต้ิงเสี่ยวผิงท่ีหยานอาน – อารามไปอว๋ินซาน-วัดเซียงหล ูริมผาแมน้ําเหลือง                             
กําแพงเมืองจนีเจิ้นเปยไถ – หนิงเซี่ย  – สุสานกษัตริยซีเซี่ย รูปทรงปรามิด – ภาพเขียนสหีนาผาเฮอหลานซาน                          

แหลงอารยธรรมสุยตงโกวในกําแพงเมืองจีน –  ซาปอโถว ทะเลทรายเถิงเกอหลี ่– สุเหราใหญถงซิน   
หมูพุทธคูหาจําหลักชวีหมีซาน (เขาพระสุเมร)ุ – อารามเตา (ชวนจินกา) กลางขุนเขาคงถงซาน   

12 วัน  
                               
 รายการบุกเบิกสํารวจเสนทางสรางสรรคตามรอยกองทพัแดงทางภาคเหนือใน ๓ มณฑลคือ สานซี เขตฯหนิงเซี่ย 
และกานซู เลียบตามสายมาตุธารหวงเหอจากนครซีอานขึ้นเหนือถึงหนิงเซี่ย เดินทางเปนวงรอบไมกลับซ้ําทางเดิม 

 เริ่มตนจากคารวะทานซุนซือเหม่ียว เทพแหงยา สักการะปฐมกษัตริยจีนหวงต้ี ชมความยิ่งใหญของสะดือแม
นํ้าเหลือง-หูโขวผูปูอันตระการตา โดยเฉพาะในเดือนกันยายน มวลนํ้ามหาศาลถั่งโถมยุบตัวลงกวา ๓๐-๕๐ ม. พิเศษ! พัก
โรงแรมริมนํ้าตกหโูขว ถึงหยานอาน เมืองแหงพรรคคอมมิวนิสตจีน เจาะลึกตามรอยทานเหมาเจอตง โจวเอินไหล เต้ิงเสี่ยว
ผิง ฯลฯ ทีห่มูบานเจาหยวน สวนพทุรา – หมูบานหยางเจียหลิ่ง สองกองบัญชาการของพรรคคอมมิวนิสตและบานของอดีต
ทานผูนําทานตาง ๆ ขึ้นเปาถาซาน สถานทีส่มาชิกพรรคคอมมิวนิสตขึ้นมาสาบานตนตอเจดียน ขึ้นเหนือตอไปถึงเมืองอว๋ิ
หลิน ใกลเขตมองโกเลียใน ชมสามสถานที่สาํคัญ คือ วัดเซียงหล ูริมหนาผาหวงเหอ วัดไปหยุนซาน และเจิ้นเปยไถ ดาน
ตอนกลางทีส่ําคัญสุดของหม่ืนลี้แหงกําแพงเมืองจีน 
 แลวเลียบตามแนวกําแพงเมืองจีน ฝาที่ราบสูงดินลมหอบ (หวงถูเกาหยวน) อันสุดเว้ิงวางสลับทะเลทรายอันไร
ขอบเขต มุงตะวันตกสูนครหยินชวน เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติหุย (มุสลมิ) แหงหนิงเซี่ย ชมความยิง่ใหญ
ของสสุานปรามิดของกษัตริยแหงราชวงศซีเซีย่ ทะเลสาบซาหู ภาพเขยีนสมีนุษยโบราณบนหนาผาเฮอหลานซาน แหลง
โบราณคดีในเขตกําแพงเมืองจีน-สุยตงโกว แลวเลยีบหวงเหอลงใตสูเมืองจงเวย ชมหมูเจดียทิเบต ๑๐๘ องคแหงชงิถงเสยี 
ลงใตสูผิงเหลียง แวะหมูพุทธคหูาสําคญัของจีนทีช่วีหมีซาน สุเหราถงซินอันยิ่งใหญสุดของหนิงเซี่ย 
 จากน้ัน วกเขามณฑลกานซู ชมอารามเตา (สาํนักชวนจนิกา) กลางขุนเขาคงถงซาน กอนกลบัสูนครซอีาน แลว
เหินฟากลับสูเมืองฟาอมรตอไป ตลอดเสนทางทกุทานจะไดพบกับภูมิทศันของทีร่าบสงูดินลมหอบ แมนํ้าหวงเหอ 
ทะเลทราย ทะเลสาบ ภูเขาทราย กบัประวัติศาสตรวัฒนธรรมที่นาคนหาศึกษา ที่ยงัมีนักเดินทางบานเรานอยคณะมาถงึ...   
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กําหนดการเดินทางโดยสังเขป :- 
วันแรก  :  กรุงเทพฯ – ซีอาน 

14.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง เพื่อเช็คอินสัมภาระการเดินทาง เหินฟาดวยสายการบินแอรเอเชียตรงสู 
นครซีอาน 西安 Xi’an เมืองเอกของมณฑลสานซี Shannxi 陕西 ดวยเที่ยวบิน  FD0588 (DMK 16.35 – XIY 21.35)
หลังรับสัมภาระเรียบรอย เดินทางสูที่พักโรงแรม Xi’an Huangcheng Haomen (Xi’an Grand Noble Hotel 5*) 
www.gnhotel.cn/Xi’an    
   
วันที่ 2  :  ซีอาน – เยาหวางซาน – สุสานหวงต้ีหลงิ – นํ้าตกหูโขว (๓๐๐ กม.) 
             หลังอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางออกจากนครซีอาน มุงขึ้นเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ (สานซ-ีมองโกเลีย
ใน) ถึงเมืองถงชวน 铜川 Tongchuan เยี่ยมชม เยาหวางซาน 药王山 หรือภูเขาเทพแหงยา เปนอนุสรณสถานของ ทานซุน
ซือเหม่ียว 孙思邈  (ค.ศ.๕๘๑-๖๘๒) ในสมยัราชวงศถัง ผูไดรบัยกยองวาเปน เยาเซ่ิง 药圣 หรือ เทพแหงยา จากผูออนแอดวย
โรคภัยในวัยเยาวพลิกผนัชะตาตน ทุมเททั้งชีวิตในการศึกษาวิชาการแพทย ไดเขยีนตําราแพทยช้ินสําคัญที่สุดของจีนขึน้สองเลมคือ 
“เซยีนจนิเยาฟาง” 千金要方 และ “เชียนจินอีฟ้าง” 千金翼方 จนในสมัยราชวงศซงไดรับการเผยแพรไปถงึเกาหลแีละญี่ปุนเปน
แบบแผนแหงแพทยแผนจีน เยาหวางซานเปนสถานที่ทานซุนซอืเหมี่ยวใชทําการรักษาคนไขและเขยีนตําราแพทยสองเลมนีจ้นจวบ
สิ้นอายุขยัอันยนืยาวกวา ๑๐๒ ปของทาน อยูบนภูเขาอูไถซาน (ตอมาเปลีย่นเปนช่ือเปนเยาหวางซาน เพื่อระลึกถงึเทพแหงยา)  
 

           
สุสานหวงต้ี ปฐมกษัตริยจีน                           ภูเขาเยาหวงซาน – เทพแหงยา                  สะดือแหงแมน้ําเหลืองอันยิ่งใหญตระการตา 

 
 จากนั้น เดินทางขึน้เหนือตอไปยงัอําเภอหวงตี ้แวะสักการะ สสุานหวงต้ี 黄帝陵 และ ศาลซวนหยวน 轩辕庙 ของ

ปฐมกษัตริยจีน มีอายุมายาวนานกวา ๕,๐๐๐ ป จงึไดรับการเรียกขานวา “สสุานอันดับหนึ่งของแผนดิน” เช่ือกันวา เปนที่ฝง
หมวกและชุดของพระองค สสุานมีความสูง ๓.๕ ม. เสนรอบวง ๔๘ ม. ดานหนาเปนปายวิญญาณทีส่รางขึน้ในสมัยจักรพรรดิคังซี 
แหงราชวงศชิง ตามประวัติบันทึก มีการสักการะหวงตี ้สถานทีแ่หงนี้มาตัง้แตเมื่อป ๔๔๒ กอนคริสตกาล และในทุกราชวงศตอมา จะ
มีการจัดพิธีบูชาเซนสรวงหวงตี้ บรรพชนผูกอตั้งชนชาติจนีมาถงึกาลปจจุบัน และชาวจนีทุกคนถอืเปนลกูหลานของหวงตี ้(อึง่ตี่เก้ีย)  

เดินทางขึ้นตอไปทางเหนือจนถึงอําเภอฝูเสี้ยน เลี้ยวขวาไปทางตะวันออก มุงสูแมน้ําหวงเหอ ชมมหัศจรรย นํ้าตกหูโขว 
壶口瀑布 Hukou Waterfall สะดือแมนํ้าเหลือง ที่มาตุธารอันยิ่งใหญเหลืองขุนขนสายนี้ไดยุบตัวลงกลางสายน้ําลึกกวา ๓๐-
๕๐ ม. กอใหเกิดเสียงดังกัมปนาทและละอองน้ําสาดกระเซ็นแผกวางไกล โดยเฉพาะในเดือนกันยายน เปนชวงตนฤดูใบไมรวง 
มวลน้ํายังมีจํานวนมาก ทําใหสายน้ํานี้ดูยิ่งใหญนาเกรงขามเปนอยางยิ่ง นับเปนหนึ่งในทัศนียภาพมหัศจรรยของลูกหลานมังกร
และหวงเหอโดยแทจริง 
 ชมสีสันยามอาทิตยอัสดงเหนือน้ําตกหูโขว แลวเขาพักที่โรงแรม Hukou Guanbufang Dajiudian 3* ใกลน้ําตกหูโขว 
เพื่อใหทุกทานไดใกลชิดและสดับเสียงน้ําตกของมาตุธารแหงสายเลือดมังกร และไดถายภาพยามเย็นและยามเชาของหูโขวอยางจุใจ! 
                       
วันที่ 3   :  นํ้าตกหูโขว สะดือแหงแมนํ้าเหลือง – หยานอาน – เปาถาซาน (๒๐๐ กม.)  
 
 หลังอาหารเชา ด่ืมดํ่ากับพลานุภาพแหงสายน้ําของน้ําตกหูโขวยามอรุณจนเต็มอิ่ม ไดเวลาเดินทางออกจากน้ําตกหูโขว 
ไปทางทิศตะวันตก แลวขึ้นเหนือตามเสนทางสาย ๒๑๐ ปลายทางสู เมืองหยานอาน 延安 Yan’an ทางตอนเหนือ                ..
หลังอาหารกลางวัน รับฟงการบรรยายประวัติศาสตรชวงตอนสําคัญของพรรคคอมมิวนสิตจีน คือการเดินทัพทางไกล-ฉางเจิง     
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长征 ทุรยาตรา ๒๕,๐๐๐ ลี้ โดยละเอียด พรอมประวัติโดยสังเขปของผูนําจีนคนสําคัญ ทั้งเหมาเจอตง โจวเอินไหล เติ้งเสี่ยวผิง 
หลินเปยว จูเตอ หลิวเสาฉี ฯลฯ รวมถึงเจียงชิงและแกงออฟโฟร สถานที่สําคัญในหยานอาน ๑๐ แหงที่พรรคคอมมิวนิสตจีนเคยมา
ตั้งกองบัญชาการอยูยาวนานถึง ๑๓ ป (ระหวางปค.ศ.๑๙๓๖-๑๙๔๙) ผานสงคราม อุปสรรค ปญหา ขอขัดแยงนานัประการ จน
สามารถเอาชนะการรุกรานของทหารญี่ปุนและพรรคกกมินตั๋ง สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นไดในวันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ.
๑๙๔๙ ที่คณะเราจะเดินทางไปเยี่ยมชมในชวงบายนี้และตลอดวันพรุงนี้ 
 จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชม สถานที่ตั้ง กองกําลงัปฏิวัติซีเปย 西北局革命旧址 และ หอนิทรรศการกองกําลงั
ปฏิวัติซีเปย 西北局革命记念馆 ชวงแดดรมลมตก เดินขึ้น เขาเปาถาซาน 宝塔山 ความสูง ๑,๑๓๕ ม.รทก. เปน
สัญลักษณของเมืองหยานอาน และหนึ่งในสัญลักษณของการปฏิวัติอันศักด์ิสิทธิ์ที่สมาชิกพรรคทุกคนจะตองเดินขึ้นมาสาบานตน
ตอเจดียอันศักด์ิสิทธิ์บนยอดเขาแหงนี้ บนยอดเขามีระฆังเหล็กหลอสมัยราชวงศหมิง ที่ใชตีบอกขาวเตือนภัยใหสมาชิกพรรคที่ซอน
กบดาลอยูภายในเมืองและถ้ําใตดิน ชมอาทิตยอัสดงเหนือขอบฟาเมืองหยานอานบนเขาเปาถาซาน แมน้ําหยานเหอ และสะพาน 
หยานอาน 
 หลังอาหารคํ่าที่โรงแรม เขาพักที่โรงแรม Yan’an Zaoyuan Binguan 5*    
 
วันที่ 4    :  เจาะลกึหยานอาน เมืองแหงจิตวิญญาณพรรคคอมมิวนิสตจีน  - หมูบานเจาหยวน – หมูบานหยางเจีย
หลิ่ง – ฐานบัญชาการรบพรรคคอมมิวนิสตจีน  
 

            
หมูบานหยางเจียหลิ่งของกองทัพแดง                อนสุาวรียผูนําพรรคคอมมิวนิสต                    เจดียเปาถาซานและสะพานหยานอาน 
 

หลังอาหารเชาที่โรงแรม วันนี้รวมศึกษาและตามรอยเรื่องราวของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ไดมาตั้งฐานทัพบัญชาการอยูที่          
หยานอาน ทําใหหยานอานเปนเมืองแหงประวัติศาสตรการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน ไดรับสมญาวา “เมืองแหงความรัก
ชาติ” “เมืองแหงตํานานการปฏิวัต”ิ และ “จิตวิญญาณอันสูงสงแหงหยานอาน”  
 วันนี้เยี่ยมชมสถานที่สําคัญของการปฏิวัติ เชน หมูบานเจาหยวน 枣园 (สวนพุทรา) หรือหยานหยวน 延园 – สถาน
ที่ตั้งของสํานักงานเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน, หยางเจียหลิ่ง 杨家岭– สถานที่พักอาศัยของผูนําคนสําคัญของพรรคฯ นาน
กวา ๑๓ ป รวม ๗ แหงในหมูบาน ทั้งเหมาเจอตง โจวเอินไหล เติ้งเสี่ยวผิง เปนตน (เอ็กซคลูซีพ – ชมหองนอนของทานเหมากับ
มาดามเจียงชิง ที่เดินทางมาหาทานที่หยานอาน) ชม หอนิทรรศการการปฎิวัติหยานอาน 延安革命记念馆                      

 หลังอาหารกลางวัน ชวงบายเยี่ยมชมสถานที่สําคัญในสวนที่เหลือ ทั้ง มหาวิทยาลัยหยานอาน 延安大学园 สมรภูมิ
ปองเมืองหยานอาน 延安保卫战 (สงครามระหวางพรรคกกมินตั๋งกับคอมมิวนิสตจีนนาน ๗ วัน ๗ คืนในการปองเมืองหยาน
อาน)    หลังอาหารคํ่า เขาพักที่โรงแรม Yan’an Zaoyuan Binguan อีกหนึ่งคืน 
 
วันที่ 5   :  หยานอาน – อว๋ิหลิน– กําแพงเมืองจีนดานเจิน้เปยไถ – โตรกหินแดง     ( ๒๖๐ กม.) 
               
 หลังอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางไปยัง เมืองอว๋ิหลิน 榆林 Yulin ทางตอนเหนือของหยานอาน ระยะทางประมาณ 
๒๖๐ กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ ๔ ชม. อว๋ิหลินเปนเมืองเหนือสุดมณฑลสานซี ติดตอกับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน 
 หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปชม หอแรกของกําแพงเมืองจนี 万里长城第一台 ที่หอเจิ้นเปยไถ 镇北台 อัน
เปนหนึ่งในดานที่สําคัญที่สุดของหมื่นลี้แหงกําแพงมังกรสมัยจักรพรรดิวานลี่แหงราชวงศหมิง ในปค.ศ.๑๖๐๗ มีอายุมายาวนาน
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กวา ๔๐๐ ป มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา สูง ๔ ช้ัน ใชสังเกตการณขาศึกบริเวณตอนกลางของกําแพงหมื่นลี้ ดังคํากลาวที่วา “บูรพามี
ดานซานไหกวน มัชฌิมมีหอเจิ้นเปยไถ ประจิมมีดานเจียอว้ิกวน”   
 ไมไกลจากหอเจิ้นเปยไถ ในเขตกําแพงเมืองจีน ยังมีอีกหนึ่งภูมิทัศนอันงดงามของอว๋ิหลินคือ หงสือเสีย 红石峡 หรือ 
โตรกหินแดง ฝงซายเปนวัดโฉวงซานซื่อ ตอนกลางเปนธารน้ําสีเขียวใส ฝงขวาเปนหนาผาหินสีแดง มีการขุดเปนคูหาโพรงถ้ํา
กวา ๒๕ แหง จารึกตัวอักษรตาง ๆ มาตั้งแตสมัยหมิงและชิง 

หลังรับประทานอาหารเย็น เขาพักโรงแรม Yulin Yinxing Guoji Dajiudian 4*                                                                                                     
  

                 
วัดเชียงหลูบนยอดเขาริมหนาผาหวงเหอ หนึ่งในสัญลักษณของสานเปยและหวงเหอ เจิ้นเปยไถ-หนึ่งในสามดานสําคัญของฉางเฉิง 
 
 วันที่ 6  :  อว๋ิหลิน – วัดเซียงหลริูมผาแมนํ้าเหลือง – อารามไปหยุนซาน (เดินทางไปกลับ ๓๐๐ กม.) 
 หลังอาหารเชา เดินทางจากเมืองอว๋ิหลินไป อําเภอเจียเสี้ยน 佳县 ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะทางประมาณ ๑๕๐ 
กม. ติดริมแมน้ําหวงเหอ (ฝงตรงขามคือมณฑลซานซี) ชมสองสถานที่สําคัญของเจียเสี้ยน คือ วัดเซียงหล ู香炉寺 
โบราณสถานอายุ ๔๐๐ ป (สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิวานลี่ ราชวงศหมิง ปค.ศ.๑๖๑๔) ตั้งอยูบนยอดเขาเซียงหลู ริมหนาผาแม
น้ําเหลืองอันลึกเฉียบชัน สามดานเหมือนลอยอยูกลางอากาศ ในวงโคงออมกอดของหวงเหอ โดยเฉพาะบริเวณปลายสุดของหนา
ผา มีชองเขาแยกจากกัน ทางวัดทําสะพานขามไป เปนหนึ่งในทิวทัศนมหัศจรรยหนึ่งเดียวของหวงเหอและจีน   
 จากนั้น เดินทางไปชม อารามเตาไปหยุนซาน 白云山庙 อยูหางจากอําเภอเจียเสี้ยน ๕ กม. ตั้งอยูบนเขาไปหยุน
ซาน แนบฝงดานตะวันตกของหวงเหอ อารามแหงนี้สรางขึ้นในปค.ศ.๑๖๐๕ ในสมัยจักรพรรดิวานลี่เชนกัน มีพื้นที่รวม ๑๑,๐๐๐ 
ตร.ม. เปนพื้นที่สิ่งปลูกสราง ๔,๔๗๐ ตร.ม. นับเปนหมูอาคารโบราณสําคัญที่ไดรับการอนุรักษไวดีที่สุดทางภาคเหนือของมณฑล
สานซี ในปค.ศ.๑๙๔๗ เหมาเจอตงไดปนขึ้นเขามาช่ืนชมทิวทัศนบนยอดเขาแหงนี้  
 ไดเวลาเดินทางกลับเมืองอว๋ิหลิน เขาพักที่โรงแรม Yulin Yinxing Guoji Dajiudian อีกหนึ่งคืน 
 
 
 
 
 
         
           โตรกหินแดง หงสือเสียในเขตฉางเฉิง                                          เม่ือทานเหมาเจอตงมาเยือนอารามเตาไปหยุนซาน 
 
วันที่ 7  :  เดินทางสูหยินชวน เขตปกครองตนเองหนิงเซ่ีย – หยินชวน (๔๐๐ กม.) 
  

หลังอาหารเชาที่โรงแรม แลวออกเดินทางไปทางทิศตะวันตก จากเมืองอว๋ิหลิน มณฑลสานซี เลียบผานเขตฯมองโกเลียใน 
เขาสู เขตปกครองตนเองชนชาติหุยหนิงเซ่ีย 宁夏回族自治区 Ningxia Hui Autonomous Region สองขางทางผานที่ราบสูง
หวงถูเกาหยวน (ดินลมหอบ Loess Plateau) กับทะเลทรายอันกวางไกลสุดสายตา ถนนสรางเลียบแนวกําแพงเมืองจีนโบราณที่แบงก้ัน
เขตในดานกับนอกดาน (เขตมองโกเลีย) อยางชัดเจน รวมระยะทางประมาณ ๔๐๐ กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ ๕-๖ ช่ัวโมง  
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ผลเกาค่ีสด ผลไมช่ือดังของหนิงเซี่ยผลสุกเดือนกันยายน     ทะเลสาบซาหู ทิวเขา ผืนน้าํ ทะเลทราย ตนออ ฝูงนก อยูกลมกลืนกัน 
 
 ชวงบาย เมื่อเดินทางขามแมน้ําหวงเหอ-สายเลือดสายชีวิตของชาวหนิงเซี่ยแลว ก็จะถึง นครหยินชวน 银川 
Yinchuan   หนึ่งในเมืองเอกของเขตปกครองตนเองที่มีนักเดินทางมาถึงนอยที่สุดแหงหนึ่ง (โดยเฉพาะนักเดินทางชาวไทย) 
ช่ือเสียงของหนิงเซี่ยที่รูจักกันดีมากที่สุดคือ เปนแหลงปลูก เกาค่ี หรือ โกวฉี่ 枸杞 lyceum barbarum  ผลสุกในเดือนสิงหาคม-
กันยายน มีสรรพคุณชวยลดน้ําตาลในเลือด เพิ่มเม็ดเลือดขาว ปองกันอาการไขมันพอกตับ ฯลฯ เปนหนึ่งในอาหารลางพิษ /          
กําเชา หรือ กานเฉา 甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch. หรือผลชะเอมเทศ ผลสุกเดือนสิงหาคม-กันยายนเชนกัน มีสรรพคุณ
ชวยดับรอน รักษาแผลในกระเพาะอาหาร แกไอ ขับเสมหะ และ หมอไฉ หรือ ฟาไฉ 发菜 หรือผักเสนผม ช้ันดีที่สุดของจีน พืช
เหลานี้มักขึ้นในพื้นที่แหงเขตทะเลทรายและที่ราบสูงดินลมหอบ ฯลฯ หยินชวนมีคําขวัญประจําเมืองวา “ทะเลสาบบนพรมแดน 
แวนแควนแหงซีเซี่ย ถิ่นฐานชาวหุย”  ปจจุบันมีชาวหุย (มุสลิม) อาศัยอยูประมาณ ๔ แสนคน ที่เหลือสวนใหญเปนชาวฮั่น 
 เมื่อถึงนครหยินชวนแลว เดินทางไปชม สวนเกาคี ่塞上江南万亩枸杞园 นับพันไรที่กําลังกําลังออกผลสุก แลว
เลือกซื้อหาผลแหงกลับไปฝากคนที่รักทางบานไดตามอัธยาศัย  จากนั้น ใหทุกทานอิสระเดินเที่ยวชมบานเมืองหยินชวน                       
หลังรับประทานอาหารเย็น เขาพักที่โรงแรม Jiuzhou Guoji fandian (Nine Continental Hotel Yinchuan) 5* (เราจะพักที่นี่ ๓ คืน)  
   
วันที่ 8  :  ทะเลสาบซาหู – แหลงอารยธรรมโบราณสุยตงโกว – กําแพงเมืองจีนราชวงศหมิง – หยินชวน 
 หลังอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางออกจากนครหยินชวน ขึ้นเหนือไป ๕๖ กม. ในเขต เมืองสือจุยซาน 石嘴山 เหนือสุด
ของหนิงเซี่ย ชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบซาหู 沙湖 ที่ไดรับสมญาวา “ไขมุกงามบนพรมแดน” มีสวนผสมของ
ธรรมชาติ ๕ สิ่งอยางลงตัวและหาไดยากจากที่อื่นของจีน คือ “ทะเลสาบ ตนออ ปกษีไพร ขุนภู และทะเลทราย” นับเปน
โอเอซิสเม็ดงามบนผืนทะเลทรายใกลพรมแดนมองโกเลียในโดยแทจริง ซาหูมีขนาดพื้นผิวน้ํา ๔๕ ตร.กม. โดยมีทะเลทราย 
๗๕,๐๐๐ ไร เปนแหลงพักพิงของนกน้ําราว ๙๘ ชนิด พันธุปลาอีกมากมาย ดานตะวันตกของทะเลสาบจะเห็นทิวทัศนของภูเขา    
เฮอหลานซาน มียอดสูงสุดถึง ๓,๕๕๖ ม.รกท. อันเปนปราการใหญขวางก้ันทางดานตะวันตกของหนิงเซี่ยกับมองโกเลียใน 
 หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปทางตะวันตกจากนครหยินชวนประมาณ ๖๐ กม. เขา เขตโบราณสถานหมูถํ้าสุยตง
โกว 水洞沟遗址 ที่มลีําน้ําสาขาของหวงเหอไหลกัดเซาะสองฟากฝงยากกวา ๖๐ กม. มีโพรงถ้ําใหญนอยเรียงรายอยูมากมาย 
เดิมเปนถิ่นฐานของมนุษยยุคหินเกาเมื่อ ๓๐,๐๐๐ ปกอนในบริเวณดังกลาว ยังมี แนวกําแพงเมืองจีนสมัยราชวงศหมิง ที่
อนุรักษไวไดดีที่สุดตอนหนึ่ง กําแพงเมืองจีนตอนนี้ เปนดานทหารที่สําคัญตอนหนึ่งของกําแพงหมื่นลี้ เพราะตอเนื่องกับเขตนอก
ดาน ขนานยาวไปกับเขตมองโกเลียใน เรียก สุยตงโกวจั้งปงตง 水洞沟藏兵洞 ที่ไดรับการดูแลรักษาตอเนื่องมายาวนานใน
เกือบทุกราชวงศของจีน   
             ไดเวลาเดินทางกลับนครหยินชวน พักโรงแรม Jiuzhou Guoji Fandian คืนที่ ๒ 

                                                          
                เขตโบราณสถานหมูถ้ําสุยตงโกว         สสุานกษัตริยซเีซี่ย-ปรามิดแหงตะวันออก ผูเคยครองแผนดินจีนภาคเหนือ 
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วันที่ 9   :  สุสานปรามิดกษัตริยซีเซ่ีย – ภาพเขยีนสโีบราณหนาผาเฮอหลานซาน – โรงถายภาพยนตรเจิ้นเปยเปา 
– หยินชวน   
 หลังอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางจากนครหยินชวนไปทางตะวันตกราว ๓๐ กม. บริเวณเชิงเขาเฮอหลานซาน 贺兰

山 ชม หมูสุสานกษัตริยราชวงศซีเซ่ีย 西夏王陵 Xixia (Western Xia) Imperial Tombs หรือ สุสานปรามิดแหงตะวันออก
ไกล ครอบคลุมอาณาบริเวณถึง ๕๓ ตร.กม. เปน ๙ สุสานของกษัตริย และอีก ๒๕๓ ของพระราชวงศ ขุนนางช้ันผูใหญ และ
คหบดีช้ันสูง (ราชวงศซีเซี่ยปกครองแผนดินจีนภาคเหนือในชวงปค.ศ.๑๐๓๘-๑๒๒๗ เปนหอกขางแครของราชวงศซงเหนือ 
ตอมา ถูกราชวงศจินควบรวม และราชวงศจินถูกกองทัพมองโกลยึดครองตอมา) หมูสุสานนี้อยูระหวางขอขึ้นทะเบียนเปนมรดก
โลกทางวัฒนธรรมในปค.ศ.๒๐๑๕ นี้ 

                  
                        ภาพเขียนสีบนหนาผาภเูขาเฮอหลานซานของชนเผาโบราณผูเคยครองแผนดินหนิงเซี่ย 

หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปยังเขต ภูเขาเฮอหลานซาน 贺兰山岩画 ชม ภาพเขียนสีบนหนาผาสมัยโบราณ
อายุ ๓,๐๐๐ ปไปจนถึง ๑๐,๐๐๐ ป ดวยภูมิประเทศบริเวณนี้เคยเปนที่พํานักของชนเผาเลี้ยงสัตวเรรอนหลายกลุมทั้งชนเผา      
ตาโรวจือ โชวฺงหนู ทูเจว๋ีย เชียนเปย ฯลฯ จึงมีการเขียนภาพสีบนหนาผา หรือ แกะสลักหินเปนรูปการลาสัตว พิธีกรรมเซนสรวง
บูชา การสงคราม การแสดง เปนตน นับเปนแหลงอารยธรรมภาพเขียนสีโบราณที่มีช่ือเสียงอันดับหนึ่งของจีน 
 แลวเดินทางไปยัง โรงถายภาพยนตรเจิ้นเปยเปา 镇北堡西部电影城 ไดรับสมญาวา “ฮอลลีวูดของจีน” เปน
แหลงทองเทีย่วระดับ 5A ของจีนที่เคยถายทําภาพยนตรมาแลวนับรอยเรื่อง 
 หลังอาหารเย็น เขาพักที่โรงแรม Jiuzhou Guoji Fandian คืนที่ ๓  
  
วันที่ 10  :  หมู 108 เจดียแหงชงิถงเสยี – ลองแมนํ้าหวงเหอ  -  ซาปอโถว ทะเลทรายเถิงเกอหลี ่ – จงเวย (๑๖๐ 
กม.) 
  

หลังอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางออกจากนครหยินชวนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตมุงหนาสู เมืองจงเวย 中卫 

Zhongwei ระหวางทางชม เมืองชิงถงเสีย 青铜峡 ในอางเก็บน้ําขนาดใหญของมาตุธารหวงเหอในหุบเขาชิงถง เพื่อการ
ชลประทาน โดยสองฝงเปนภูเขาและหุบโตรกหนิวโซวซาน ในสมัยราชวงศซีเซี่ยไดมีการสราง หมูเจดียทิเบต ๑๐๘ องค ที่มี
ขนาดใหญที่สุดในประเทศจีนขึ้นอยูริมฝงแมน้ําหวงเหอ นอกจากนั้น ยังมีวัดอีกหลายแหง จากนั้น น่ังเรือเร็วชื่นชมธรรมชาติ
ความงามของสองฝงโตรกผาของแมนํ้าเหลืองแหงชิงถงเสีย 黄河青铜峡峡谷风光  หลังอาหารกลางวัน เดินทางไป
สัมผัส หนึ่งในหาทะเลทรายที่สวยงามที่สุดของจีน โดยอยูหางจากเมืองจงเวยไปทางตะวันตกประมาณ ๒๒ กม. บริเวณนี้เรียกวา 
ซาปอโถว 沙波头 น้ําของหวงเหอตอนนี้จะแผออกกวางและไหลเอื่อย คลายกําลังทอดอาวรณตอภูเขาทรายซาปอโถวที่อยูเหนือ
ฝงน้ํา เปนภูเขาทรายสูงกวา ๒๐๐ ม. กวางถึง ๒,๐๐๐ ม. เปนเนินลาดเอียง ๖๐ องศาลงแนบหวงเหอ ภูเขาทรายนี้เปนตอนหนึ่ง
ของทะเลทรายเถิงเกอหลี ่腾格里沙漠 Tenggar Dessert ใหญอันดับสี่ของจีน แผกวางบนรอยตอของเขตมองโกเลียในกับ
เขตหนิงเซี่ย มีขนาด ๔๒,๐๐๐ ตร.กม. อยูบนความสูง ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ ม.รทก. ซาปอโถวมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “หมิงซาซาน” 
หรือภูเขาทรายรองได โดยมีการเลนแผนกระดานเลื่อนจากภูเขาเนินทราย และเครื่องกีฬาทะเลทรายอีกหลายประเภทในบริเวณนี้   
(สัมผัสประสบการณลองแพหนังแกะบนแมน้ําหวงเหอ แลวขี่อูฐสองหนอกย่ําบนผืนทะเลทรายซาปอโถว) 
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            หวงเหอ โตรกผาชิงถง และเจดีย ๑๐๘ องค                        ทัศนียภาพของซาปอโถว ภูเขาทรายริมแมน้ําหวงเหอ 
หลังรับประทานอาหารเย็น เขาพักที่โรงแรม Zhongwei Yixing Jiudian 4* 

 
วันที่ 11  :  จงเวย – สุเหราถงซิน – หมูพุทธคูหาจําหลกัชวีหมีซาน  – ผิงเหลียง  (๓๐๐ กม.) 
         

   หลังอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางลงใตจากเมืองจงเวย เขตปกครองตนเองชนชาติหุยหนิงเซี่ย ลงใตจุดหมายปลายทาง
สูเมืองผิงเหลียง 平凉 Pingliang มณฑลกานซู  ระยะทางประมาณ ๓๐๐ กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ ๔ ชม.ครึ่ง ชวงเชาเดิน
ทางผาน เมืองถงซิน 同心 ชม สุเหราใหญถงซิน 同心清真大寺 เปนศาสนสถานของอิสลามิกชนที่เกาแกที่สุดของหนิงเซี่ย 
สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิวานลี่ ราชวงศหมิง (ปค.ศ.๑๕๗๓) บนรากฐานเดิมที่มีมาตั้งแตสมัยราชวงศซงและหยวน มีรูปแบบการ
สรางอันเปนเอกลักษณแบบจีน ภายในตกแตงตามหลักศาสนาอิสลามอันงดงามยิ่ง   
  หลังอาหารกลางวัน เดินทางลงใตตอไปยัง เมืองกูหยวน 固原 ระหวางทางแวะชม ๑ ในหมูพุทธคูหามีช่ือเสียงของจีน 
คือ ชวีหมีซานสือค ู须弥山石窟 (เขาพระสุเมรุ) เริ่มสรางขึ้นตั้งแตสมัยจักรพรรดิเซี่ยวเหวินตี้ ราชวงศเปยเวย (ปค.ศ.๔๗๗-
๔๙๙) หรือมีอายุประมาณ ๑,๖๐๐ ปมาแลว และมีการจําหลักและบูรณะตอเนื่องมาอีกในหลายยุคสมัย นับจํานวนคูหาไดรวม ๑๐๐ 
กวาถ้ํา อยูบนตอนหนึ่งของเทือกเขาลิ่วผานซาน บนความสูงประมาณ ๒,๐๐๐ ม.รทก. สัญลักษณอันโดดเดนของหมูถ้ําแหงนี้คือ 
รูปจําหลักพระศรีอริยเมตไตรยปางประทับนั่งหอยพระบาท ขนาดสูง ๒๐.๖ ม. จําหลักอยูดานหนาทางเขาหมูพุทธคูหา สรางขึ้นใน
สมัยราชวงศถังตอนปลาย (ปค.ศ.๘๔๙) การไดมาถึงหมูพุทธคูหานี้ เสมือนหนึ่งทุกทานไดมาเขามาถึงเขาพระสุเมรุอันศักด์ิสิทธิ์ 
 ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูเมืองผิงเหลียง หลังรับประทานอาหารเย็น เขาพักที่โรงแรม Pingliang Binguan 4* 
 

                    
              สุเหราใหญถงซินแหงหนิงเซี่ย                   หมูพุทธคูหาจําหลักชวีหมีซาน                  หนึ่งในขุนเขาเตาลือนาม-คงถงซาน 
  
วันที่ 12  :  ผิงเหลยีง – อารามเตาขุนเขาคงถงซาน – ซีอาน   – กรุงเทพ (๓๕๐ กม.) 
  

หลังอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางขึ้นสู  หน่ึงในขุนเขาลือนามของศาสนาเตา –คงถงซาน 崆峒山 ตนธารของ
สํานักชวนจินกา (ฉวนเจินเจี้ยว 全真教) อันเปนที่รูจักกันดีของแฟนนิยายกําลังภายในจีน เปนตอนหนึ่งของเทือกเขาลิ่วผาน
ซาน อันงดงามดวยภูมิทัศนของธรรมชาติ อุดมสมบูรณดวยพืชนานาพันธุ และสัตวนานาชนิด มีพื้นที่กวา ๘๔ ตร.กม. ยอดเขา
สูงสุด ๒,๑๒๗ ม.รทก. เปนขุนเขาที่เช่ือกันวา ปฐมกษัตริยหวงตี้ไดขึ้นมาบําเพ็ญพรต อีกทั้ง ในยุคตอ ๆ มามีบุคคลที่มีช่ือเสียง
ขึ้นมาปลีกวิเวกแสวงหาเตา เชน ซือหมาเชียน กวีเอกตูฝู ไปจวีอี้ เปนตน คงถงซานมีสํานักฝกฝนวรยุทธที่มีช่ือเสียง คงถงหวูซู 
崆峒武术 (หรือสํานักคงถง ในนวนิยายเอกมังกรหยก) ไมยิ่งหยอนไปวาสํานักเสาหลินและบูตึ๊ง    
 หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับสูนครซีอาน ระยะทางประมาณ ๓๕๐ กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ ๕ ช่ัวโมง 
 หลังอาหารเย็น เดินทางไปยังสนามบินเสียนหยาง นครซีอาน แลวเหินฟากลับกรุงเทพมหานคร ดวยสายการบิน        
แอรเอเชีย เที่ยวบิน  FD2569 (XIY 22.25 – DMK 01.25 ) โดยสวัสดิภาพและความประทับเต็มเปยม 
  
 
 

 


