 ตระการตา แดนกานหนาน 
เสนทางเปดใหม-กานหนาน บนรอยตอสามมณฑลกานซุ-ชิงไห-ซื่อชวน
สัมผัสลึกวัฒนธรรมชาวทิเบต ตระการตากับธรรมชาติ และตามรอยฉางเจิงของกองทัพแดง
ในฤดูกาลทุงหญาเขียวขจี ดอกไมบานสะพรั่ง กลางทะเลสาบฟาคราม และขุนเขาหิมะ
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กานหนาน เปนชื่อของ 1 ใน 10 แขวงปกครองตนเองชนชาติทิเบต ที่เปย มไปดวยความงดงามของ
วัฒนธรรม และธรรมชาติบนชายขอบหลังคาโลก แลวยังเปนเสนทางตอนหนึ่งของทุรยาตรากองทัพแดงหรือฉาง
เจิง ตั้งอยูทางตอนใตของมณฑลกานซุ ติดตอกับภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลซื่อชวน และตะวันออกเฉียงใต
ของมณฑลชิงไห มีพื้นทีร่ วมกวา 45,000 ตร.กม. บนความสูงตั้งแตระดับ 1,100-4,900 ม.จากระดับน้ําทะเล
(ความสูงโดยเฉลี่ย 3,000 ม.) ประชากรเกือบรอยละ 60 เปนชาวทิเบต ทําใหกานหนานมีทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยวมากมาย ตั้งแตวดั -หมูบานทิเบต ทุงหญา ฝูงปศุสตั ว ทุงหญาชุมน้ํา มวลปกษาไพร ทะเลสาบ ภูเขาหิมะ
ในออมโอบของมาตุธารหวงเหอ ทีย่ ังคงความบริสุทธิ์งดงาม และเปนพื้นทีท่ ี่เพิ่งเปดใหชาวตางชาติเขามาเยือนเมื่อ
2 ปทผี่ านมา
ฤดูกาลที่เหมาะสมทีสดุ ในการเดินทางมาเยือนกานหนานคือ ตั้งแตกลางเดือนกรกฎาคม-กลางเดือน
สิงหาคม ที่ทุงหญากําลังระบัดใบ ดอกไมกําลังชูชอไสว มีกลางวันที่ยาวนาน ซึ่งเปนชวงเวลาที่คณะของเราเลือก
เดินทางมาเยือน ตามคําแนะนําของคุณศรีสวัสดิฯ์ มัคคุเทศกผูนําคณะ ซึ่งมีโอกาสเขามาสํารวจเสนทางดวยความ
ประทับใจ ตั้งแตเมื่อกลางป 2552 ที่ผานมา

**ขอแนะนํา แมวาแขวงฯกานหนานจะมีความสูงโดยเฉลี่ย 3,000 ม. และเสนทางการเดินทาง
ในทริปนี้จะอยูในระดับนี้โดยสวนใหญ แตเนื่องจากกานหนาน ซึ่งตั้งอยูช ายขอบหลังคาโลก อุดม
ดวยทุงหญา พืน้ ที่ชุมน้ํา แมน้ํา และทะเลสาบ จึงทําใหภูมิอากาศโดยสวนใหญ มีความชุมชื้นและ
ออกซิเจนสูงกวาในนครลาซาและตอนกลางของทิเบต อยางไรก็ดี เนื่องจากแขวงนี้ เพิ่งเปดรับนัก
ทองเที่ยว จึงทําใหเสนทางหลายชวงยังมีสภาพไมดนี ัก ทําใหตองใชรถบัสขนาดไมเกิน 35 ที่นั่ง
รวมทั้ง โรงแรมบางแหงบนเสนทางดีทสี่ ุดมีเพียง 2-3 ดาว บางแหงยังไมมีลิฟทและพนักงานบริการ
ยกกระเปา ดังนัน้ จึงขอใหเพื่อนสมาชิกโปรดนําสัมภาระติดตัวไปเทาที่จําเปน และใชกระเปาเดิน
ทางที่สะดวกในการยกและบรรทุก ทั้งนี้ กอนเดินทางโปรดรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เตรียมตัว
เตรียมใจรับไดกับทุกสภาพ เพื่อสัมผัสธรรมชาติอันตระการยิง่ ใหญ ที่ยังมีนักเดินทางนอยคณะมา
เยือนถึง **
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กําหนดการเดินทางโดยสังเขป
วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ-เฉิงตู Cheng Du มณฑลซื่อชวน โดยเที่ยวบิน TG 618 (1005-1400) พักผอนอิสระใน
สนามบินเฉิงตู ไดเวลาตอเครือ่ งบินจากนครเฉิงตู ไปยัง นครหลานโจว Lanzhou มณฑลกานซุ โดยเที่ยวบิน
MU 2142 (1755-1925) พักโรงแรม Jinjiang Yangkwang 4* นครหลานโจว
วันที่ 2
เดินทางจากนครหลานโจว ลงใตตามเสนทางหลวงหมายเลข 213 มุงสู อําเภอเซี่ยเหอ 夏河 Xiahe
ระยะทาง 265 กม. (4 ชม.) ระหวางทางผานแขวงปกครองตนเองชนชาติหยุ หลินเซีย่ ชมทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขาสลับทุงหญา จนถึง แขวงปกครองตนเองชนชาติทิเบตกานหนาน 甘南藏族自治州 ที่อําเภอเซีย่ เหอ

วัดลาบรัง อําเภอเซีย่ เหอ หนึ่งในหกวัดสําคัญของชาวทิเบตทั้งมวล
(3,000 ม.) ซึ่งไดรับสมญาวา “เมืองทิเบตนอยของจีน” ชวงบาย เดินทางสู วัดลาบรัง Labrang Monastery
拉卜楞寺 หรือ หลาปูเหริงซื่อ เปนวัดทิเบตขนาดใหญ มีพื้นที่รวมถึง 866,000 ตร.ม. จัดเปน 1 ใน 6 วัดสําคัญ
ของนิกายเกรุปปะ (หมวกเหลือง) ของทิเบต (อีก 5 วัด คือ วัดเซอรา(เซรา) / วัดเจอปง(เดรปุง) วัดกานตาน ใน
นครลาซา วัดตาชิลุนโป ในเมืองซิกัตเซ และวัดถาเออรซื่อ ในนครซีหนิง) รวมทั้ง ยังมี 1 ในมหาวิทยาลัยพุทธ
ศาสนาที่สําคัญที่สดุ ของชาวทิเบต วัดแหงนี้สรางขึ้นเมื่อปค.ศ. 1709 เปนวัดทิเบตทีส่ ําคัญที่สุดที่ตั้งอยูน อกเขต
ปกครองตนเองทิเบต พักโรงแรม Wangfu 3* อําเภอเซีย่ เหอ

วันที่ 3
เดินทางจากเมืองเซี่ยเหอ ลงใตระยะทาง 260 กม. (3.5 ชม.) ถึง ตําบลหลางมูซื่อ 郎木寺 Langmusi
(3,300 ม.) เปนหนึ่งในเมืองทิเบตในฝนของนักเดินทางแบ็กแพ็กเกอรชาวตะวันตก ดวยภูมิทัศนที่งดงามและวิถี
ชีวิตชาวทิเบตที่เรียบงาย ตั้งอยูบนพรมแดนของกานซุกับซื่อชวน ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากแควนอัมโดของ
ทิเบต
หลางมูซื่อมีวัดทิเบตสําคัญอยู 2 วัด ตั้งอยูคนละฝงมณฑล โดยมีแมน้ําไปหลงเจียงเปนตัวแบงเขตมณฑล
คือ วัดเซอจื๊อ 四川色止寺 Sezi Monastery ในฝงซื่อชวน และวัดเกอเออรตี 甘肃格尔底寺 Gerdi
Monastery ในฝงกานซุ ชาวบานจึงนิยมเรียกวา วัดซื่อชวนและวัดกานซุ จากนั้น ชม หุบเขาเกอเออรตี 格尔底
峡谷 ตนแมน้ําไปหลงเจียง 白龙江源头 (มังกรขาว) พักโรงแรม Langmusi 3* ตําบลหลางมูซื่อ
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ทิวทัศนหลางมูซื่อในวงลอมของขุนเขา ชุมชน และวัดทิเบต
วันที่ 4
เดินทางจากตําบลหลางมูซื่อ ลงใตเขาเขตมณฑลซื่อชวน ตามรอยบางสวนของเสนทาง ทุรยาตราของ
กองทัพแดงหรือฉางเจิง 长征 Long March ในตอนที่ยากลําบากที่สุด มีผูคนลมตายไปมากที่สุด จนทหารกองทัพ
แดงตองกินเนื้อมา เข็มขัดหนัง เพื่อประทังชีวิตใหอยูรอด เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น รวมกันหาคําตอบบนเสนทาง?....
เสนทางจากหลางมูซื่อ ไปยัง อําเภอรวอเออรไก 若尔盖 Ruoegai or Zoige (3,300 ม.) จะผานทุง
หญาเรอเออรตาปาเฉาหยวน ที่กําลังเขียวระบัดใบ ระหวางทางแวะชม ทะเลสาบดอกไม-ฮวาหู 花湖 Huahu
(ระยะทาง 150 กม. 3 ชม. 3,465 ม.) กลาวกันวา ในเดือนกรกฎาคมของทุกป ณ ริมผืนทะเลสาบแหงนี้ จะบาน
สะพรั่งดวยพรรณไมดอกปาหลากสีสันนานาชนิด ที่งดงามราวสวนสวรรคบนผืนพิภพ
แลวเดินทางสู ตําบลถังเคอ 唐克 Tangke (ระยะทาง 120 กม. 1.5 ชม. 3,400 ม.) บนเสนทางจะผาน
ทุงหญาชุมน้ํารวอเอรไก (3,400-3,600 ม.) 若尔盖湿地大草原 อันกวางใหญ ที่กลืนกินเหลาทหารกองทัพ
แดงไปจํานวนมาก ทุกวันนี้ เขตนี้ไดรับการอนุรักษใหเปนพืน้ ที่ชุมน้ําอันอุดมสมบูรณที่สดุ แหงหนึ่งของจีน และ
ไดรับการอันดับจากนิตยสาร CNG ใหเปนทุงหญาชุมน้ําสวยงามอันดับ 1 ของจีนเมื่อปค.ศ. 2005 (อันดับ 2 คือ
ทุงหญาปายันปูลัค ในซินเจียง) ในฤดูรอ นทุงหญาชุมน้าํ แหงนี้ จะเปนสวนสวรรคของบรรดามวลปกษาไพรนานา
ชนิด โดยเฉพาะนกกระเรียนคอดํา จะบินมาพักพิงอาศัย
ชวงบาย เดินทางสู โคงแรกแหงแมน้ําเหลือง หรือ หวงเหอตี้อีววฺาน 黄河第一湾 ชมสุริยันอัสดง
สาดแสงแดงเหลืองสมอมชมพู อาบไลเหนือแผนน้าํ เกาคุงสิบแปดโคงของมหาชลาลัยสายเลือดมังกร ที่ไหลมาจาก
ตนน้ําทางภาคตะวันตก แลวมาหักโคงขึ้นเหนือ ณ ทุงหญาชุมน้ําของตําบลถังเคอแหงนี้
พักโรงแรม Yiwan ตําบลถังเคอ

โคงแรกแหงแมน้ําเหลือง ณ ตําบลถังเคอ

วันที่ 5
เดินทางจากตําบลถังเคอ ลงใตสู ตําบลหวาแชว 瓦切 Waqie (ระยะทาง 36 กม.) ตั้งอยูใน อําเภอหง
หยวน 红原 Hongyuan ชื่อของอําเภอนี้ ตั้งโดยทานอดีตนายกรมต.โจวเอินไหล เพือ่ เปนที่ระลึกในคราวที่
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กองทัพแดงไดเดินทางผานทุงหญาแหงนี้ ในฤดูกาลนี้จะเห็นฝูงปศุสัตวทั้งจามรี แพะ แกะ วัว นับจํานวนมิได หา
กินเลาะเล็มหญากลางทุงอันเขียวขวจีอยางแสนสุข จากหวาแชว มีเสนทางไปถึงเมืองซงพาน (150 กม.) และไปถึง
แหลงทองเทีย่ วยอดนิยมจิ่วไจโกว-หวงหลงได

ทุงหญาชุมน้ําหงหยวน
ชม เจดีย 108 องคแหงหวาแชว 瓦切 108 塔 ที่สรางขึ้นเปนอนุสรณในครั้งทีอ่ งคปนเชนลามะที่ 10
ไดมาประกอบพิธีกรรมสวดมนตใหญ ณ สถานทีแ่ หงนี้ ที่มีการประดับธงมนตรา จนดูขรึมขลังนาศรัทธา จากนั้น
เดินทางไปชม โคงจันทราแหงทุง หญาหงหยวน-หงหยวนเยวเลี่ยงววฺาน 红原月亮湾 อันงดงาม
ชวงบาย เดินทางจากอําเภอหงหยวน ไปทางตะวันตกถึง อําเภออาปา 阿坝 A ba (ระยะทาง 166 กม.
3,290 ม.) จากนั้น เดินทางขึ้นเหนือสูมณฑลชิงไห ที่ อําเภอจิ่วจื๊อ 久治 Jiuzhi (ระยะทาง 78 กม. 3,800 ม.)
ใน แขวงปกครองตนเองชนชาติทิเบตกวอรวอ 果落藏族自治州 เสนทางในวันนี้ จะแลนอยูบนทองทุง

หญาอันไพศาล ของแตละเทือกภูอันสลับซับซอนตระการตา บนรอยตอของซื่อชวนกับชิงไห ที่ยงั มีนัก
เดินทางนอยจะคณะเดินทางเขามาถึง พักโรงแรม Youdian อําเภอจิ่วจื๊อ
วันที่ 6
จิ่วจื๊อเปนเขตทุงหญาปศุสัตวบนที่ราบสูงสําคัญของชิงไห มีประชากรรอยละ 98 เปนชาวทิเบต มีอาณา
เขตกวางขวางถึง 8,757 ตร.กม. วันนี้ เดินทางมุงหนาไปทางตะวันตกเฉียงใต เขาสู เขตอุทยานเหนียนเปาอวิ๋
เจอ 年宝玉则 Nianbaoyuze หรือ กวอรวอซาน 果洛山 (ระยะทาง 55 กม. 1.5 ชม.ทางลูกรัง) อันเปน
เทือกเขาหิมะศักดิส์ ิทธิ์ มีความยาว 40 กม. กวาง 25 กม. มียอดสูงสุด 5,389 ม. บนเขามีทะเลสาบนอยใหญที่
หลอมละลายมาจากธารน้ําแข็ง มีปลาหลากหลายนานาพันธุ ที่เชิงเขา มีทะเลสาบสองแหงเชื่อมตอกัน เรียก
ทะเลสาบนางฟา 仙女湖 และทะเลสาบนางปศาจ 妖女湖 ฟงตํานานเรือ่ งราวของนางฟาและนางปศาจ ริมผืน
น้ําสีมรกตใส ใตวงลอมของขุนเขาหิมะ ที่สองสะทอนบนผิวน้าํ กับปาสนเมืองหนาวอันอุดมสมบูรณและงามจับใจ
พักโรงแรม Youdian อําเภอจิ่วจื๊อ อีกหนึ่งคืน

วันที่ 7
เดินทางจากอําเภอจิ่วจื๊อ ไปยัง อําเภอหมาชวี 玛曲 Maqu (ระยะทาง 60 กม.เปนทางราดยาง อีก 60
กม.เปนทางลูกรัง 4.5 ชม.) หมาชวีในภาษาทิเบต หมายถึง แมน้ําเหลือง ตั้งอยูบนรอยตอของสามมณฑล มีสภาพ
เปนทุงหญาทีร่ าบสูงอันอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําปศุสตั ว
ชมทุงหญาอาวั่นชาง 阿万苍草原 Awancang Caoyuan หนึ่งในทุงหญาชุมน้ํางดงามบนมาบแมน้ํา
หวงเหอ แลวไปชม วัดทิเบตนิกายหมวกแดง และกําแพงหินมนตรา พักโรงแรม Jixiang 3* อําเภอหมาชวี
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วันที่ 8
วันนี้ชมธรรมชาติของธารน้ําและทุงดอกไมปาสีเหลืองทอง-จินเหลียนฮวา ของอําเภอหมาชวี ที่ อุทยาน
ซีเหมยตวอเหอถัง 西梅朵合塘 Ximeiduohetang อยูในเขต หมูบานโอวลาซิ่วหมา 欧拉秀玛乡 ระยะทาง
120 กม. เปนถนนลูกรังและหิน ชม หาดธารน้ําตาวา 达娃滩 ทะเลสาบเคอโฉวฺง 克琼湖 และทิวทัศนของ
แมน้ําหวงเหอ พักโรงแรม Jixiang อําเภอหมาชวี อีกหนึ่งคืน

วันที่ 9 เดินทางจากอําเภอหมาชวี ขึน้ เหนือไปยัง เมืองเหอจวอ 合作 Hezuo เมืองเอกของแขวงฯกานหนาน
(ระยะทาง 186 กม. 3 ชม.) เหอจวอเดิมมีชื่อเรียกวา “เฮยชวอ” เปนภาษาทิเบตหมายถึง “ถิ่นที่ละมั่งทิเบตปรากฏ
กาย” เหอจวอจึงไดฉายาวา “หลิงเฉิง” หรือ “เมืองละมั่งทิเบต” ระหวางทางแวะชม ทะเลสาบกาไห 尕海 Gahai
ตั้งอยูในเขต อําเภอลูช วี 碌曲 Luqu

กาไหเปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สดุ ในเขตที่ราบสูงกานหนาน ตั้งอยูบนความสูง 3,480 ม. มีทะเลสาบ
นอยใหญตั้งกระจัดกระจายอยูมากมาย รวมพื้นที่ได 15,000 หมู ปจจุบันไดรับการอนุรักษใหเปนเขตอนุรักษพันธุ
นกยายถิ่นที่สําคัญที่สดุ แหงหนึ่งของแขวงกานหนานและที่ราบสูงชิงไห-ทิเบต
จากนั้น เดินทางสูเมืองเหอจวอ พักทีโ่ รงแรม Xiangbala (Sambala) 3*

วันที่ 10
เชาวันนี้ เดินทางไปชม วัดหมี่ลารื่อปา (มิลาเรปะ) 米拉日巴佛阁 Milariba Buddha Pavilion ใน
เมืองเหอจวอ วิหารหมี่ลารือ่ ปาแหงนี้ สรางขึ้นครั้งแรกในปค.ศ.1777 และถูกทําลายลงในสมัยปฏิวัตวิ ัฒนธรรม
ปจจุบันไดสรางขึ้นใหมในป 1988 เปนวัดนิกายหมวกขาว (กากยูปะ 噶举派 Kagyurpa) โดยมีทานมิลาเรปะ-พระ
นักกวีพุทธธรรมเปนผูเผยแผที่สําคัญ ไดรับความนิยมอยางสูงในแควนอัมโดและทิเบตตะวันออก จุดเดนของวัด
แหงนี้คือ วิหาร 9 ชั้น สูง 40 ม. ภายในประดิษฐานพระมิลาเรปะ และพระสานุศิษยเอกของทาน
จากนั้น เดินทางอําลาแขวงฯกานหนาน สูนครหลานโจว ระยะทาง 280 กม. 4 ชม.
ไดเวลาเดินทางไปสนามบินนครหลานโจว เดินทางกลับนครเฉิงตู ดวย เทีย่ วบิน MU2141 (1540-1705)
ถึงสนามบินนครเฉิงตู พักโรงแรม Dynasty ใจกลางแหลงชอปปงของนครเฉิงตู

วันที่ 11
เชา ชอปปงอิสระใจกลางนครเฉิงตู หลังอาหารเทีย่ ง เมนูสมุนไพรตุนยาจีนเรียกพลัง แลวเดินทางไป
สนามบินเฉิงตู โดยสาร เที่ยวบิน TG 619 (1505-1715) กลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจอยางเต็มอิ่ม
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ขอควรทราบ ตลอดการเดินทางในครั้งนี้ จะอยูบนที่ราบสูงกานหนาน เดือนกรกฎาคมอยูในชวงฤดูรอน อากาศ
ตอนกลางคืนและเชา จะคอนขางหนาว ตอนกลางวัน หากอยูกลางแจง แสงแดดจัด คอนขางรอน หากเขารม
อากาศเย็น มีโอกาสเกิดฝนตกได ซึ่งจะทําใหอากาศชุมชื้น และธรรมชาติงดงามมากยิ่งขึ้น สําหรับผูชื่นชอบการ
ถายภาพนก โปรดเตรียมเลนสและกลองสองทางไกลไปดวยครับ
********************************************
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