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ซานตง : ตนธารวัฒนธรรมแดนมังกร 
จี่หนาน นครนํ้าพุ  ขึ้นเขาไทซาน ขุนภูอันดับหน่ึงของจีน สักการะทวยเทพและฟาดิน  

เยือนอาราม บาน สุสาน ขงจวื่อ /เมิ่งจวื่อ   จือปอ สุสานมาศึก  เหวยฝาง อุทยานวาว                                           
เอียนไถ หอเผิงไหลเกอ / แปดเซียนขามสมุทร  เวยไห กองบัญชาการทัพเรือเปยหยาง                   

ชิงเตา ยุโรปแหงเอเชีย ล้ิมรสเบียรเยอรมัน   เหลาซาน “เมืองเซียน แดนเทวดา” 
 
 

กําหนดการเดินทางโดยสงัเขป 
 
วันที่ ๑  
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู มหานครซางไห (เซี่ยงไฮ) ดวยเท่ียวบิน FM 840 (1335-1850) พักผอนอิสระท่ีสนามบิน  จากนั้น 
เดินทางตอไปยงั นครจี่หนาน เมืองเอกของมณฑลซานตง ทางภาคตะวันออกของจีนดวยเท่ียวบิน MU 5541 (2120-2230)  
 พักโรงแรม Jinan Yihe Mingzhu 5* นครจ่ีหนาน 

 
 
วันที่ ๒  
มณฑลซานตง 山东 Shandong เปนดินแดนโบราณ เคยเปนท่ีต้ังของหลูกวอ 鲁国 และฉีกวอ 齐国 สมัยชุนชิว-จานกวอ เม่ือกวา 
๒,๕๐๐ ปกอน ต้ังอยูคอนไปทางเหนอืดานตะวันออกของจีน ดานตะวันออกจดชายทะเลปอไหและทะเลหวางไห (เหลอืง) เปนมณฑล
ปลายสุดของมาตุธารหวงเหอ ไหลลงสูทะเล มีขนาดพ้ืนท่ี ๑๕๐,๐๐๐ ตร.กม. แตมีประชากรอาศัยหนาแนนกวา ๙๐ ลานคน ฤดูกาลท่ีพวก
เรามาเยอืนตรงกับชวงท่ีพุทราสาลี่อันข้ึนชือ่ท่ีสุดของซานตง และลอืเลือ่งท่ีสุดของจีนกําลงัสุกอรอยพอดี 
จ่ีหนาน 济南 Jinan ไดรับสมญาวา “นครแหงน้ําพุ” ดวยทางธรณีวิทยาใตดินของจ่ีหนาน เปนชั้นหินปูนมีลาํธารไหลใตดิน กลาว
ขานกันวา ในอดีตทุกชายคาบานเรือนในจ่ีหนานจะมีบอน้ําพุใสสะอาดของตนเอง บอน้ําพุโบราณท่ีมีชือ่เสียงมี ๗๒ บอ มีคํากลาวขาน
และบทกวีสําคัญท่ีเกีย่วเนือ่งกับบอน้ําพุท้ัง ๗๒ นี้มากมาย  
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ชม บอน้าํพุเปาทูเฉวียน 趵突泉 ถือเปนบอน้าํพุอันดับ ๑ ของท้ังจํานวน ๗๒ บอ และจัดเปน ๑ ใน ๕ ของบอน้ําพุในใตหลาของชาวจีน 
มีปริมาณการไหล ๑,๖๐๐ ลิตร/วินาที โดยพุงออกมาสูงระดับ ๑.๕ เมตร และมีเสียงพุงอนัดัง จํานวนหลายตาน้าํ ภายในทะเลสาบเปาทู
เฉวียน ยังมีน้ําพุอื่น ๆ ท่ีนาสนใจอีกเชน เฮยหูเฉวียน (น้ําพุเสือดํา) เจินจูเฉวียน (น้ําพุไขมุก) ฯลฯ 
ชวงบาย เดินทางไปยงั วัดเซียนฝอซาน 千佛山 (พระสหัสพุทธ) เชื่อกันวา ในสมัยโบราณพระเจาซุนต้ี เคยมาทําไรอยูบรเิวณนี้ ใน
สมัยราชวงศสุย มีการแกะสลักพระพุทธรูปบนภูเขากนัเปนจํานวนมาก จึงเรียก ภูพระสหัสพุทธ บนยอดเขาสูง ๒๘๕ เมตร สามารถ
มองเห็น ทะเลสาบตาหมิงหู 大明湖 สองแสงประกายงามด่ังกระจกเงา และ สายน้ําหวงเหอไหลดุจเข็มขัดหยกอนังามงด  
 พักโรงแรม Jinan Yihe Mingzhu นครจ่ีหนาน อีกหนึง่คืน 
 
วันที่ ๓  
เดินทางจากนครจ่ีหนาน ลงไปทางใต ยัง เมืองชีวฝู 曲阜 Qufu  ใชเวลาประมาณ ๒.๕ ชั่วโมง  ชีวฝู เปนบานเกิดของศาสดาผูยิง่ใหญ
ท่ีสุดคนหนึ่งของชาวจีนและของโลก ผูมีนามวา ขงจว่ือ 孔子 Confucius หรือ ขงจ๊ือ 
ทานมีอายุในป ๕๕๑-๔๗๙ กอนครสิตกาล สมัยยุคชนุชิว ผูกอต้ังสํานักปรชัญาหรูเจีย โดยมี   “หลุนหวี”่ 论语 เปนคัมภีรสอนสั่งสาธชุน 
มายาวนานกวา ๒,๕๐๐ ป กลาวกันวา คัมภีรหลุนหว่ีคือ รากฐานแหงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของลูกหลานชาวมังกรกวา ๑,๓๐๐ ลาน
คน นับเนื่องแตอดีตมาจวบจนถงึปจจุบัน 
ชม ขงเม่ียว 孔庙 ศาลเจาขงจว่ือ อันยิง่ใหญตระการตา กวาพระราชวัง โดยเฉพาะเสาหินแกะสลักมังกรพันเสา ๒๘ ตน ดูอลังการ
ยิ่งใหญ   ขงฝู  孔府 บานขงจว่ือ อยูติดกับศาลเจาขงจว่ือ เดิมเปนท่ีวาการอําเภอชีวฝู ตอมา สมัยจักรพรรดิฮ่ันหวูต้ี (ป ๑๔๑ กอน
คริสตกาล) ไดยกใหเปนอนสุรณสถานระลึกถงึขงจว่ือ  ภายในมีอาคารนอยใหญกวา ๔๖๓ หลัง บูรณะตกแตงเปนดุจด่ังพระราชวัง 
ขงหลนิ 孔林 สุสานขงจว่ือ อยูนอกเมืองชีวฝูไปทางเหนอืเลก็นอย เปนท่ีฝงสสุานของขงจว่ือ ตอมา ลกูหลานตระกูลขงไดพากันฝง ณ 
สุสานนี้มากมาย แตละยุคแตละสมัย ไดขยายพ้ืนท่ีออกไปมากข้ึน ภายในเปนสวนปาปลูกตนไมนานาชนิดอายุต้ังแตนับพันปจนถึงหลาย
รอยป ท่ีลูกหลานตระกูลขงนําสายพันธุไมนานาชนิดมาปลูก จนเปนสวนปาปลูกท่ีรมรื่นและโบราณท่ีสุดแหงหนึ่งของจีนและของโลก  
ขงเม่ียว – ขงฝู – ขงหลิน ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมจากยูเนสโก ลําดับท่ี ๑๗ ของจีน เม่ือปค.ศ.๑๙๙๔     
 พักโรงแรม Qufu Queli 5* เมืองชีวฟู   
 
วันที่ ๔  
จากชีวฟู เดินทางลงใตไปราว ๒๔ กม. บนถนนสายวัฒนธรรมโบราณและจิตวิญญาณของชาวจีนท่ีเรยีกวา “ถนนขงเม่ิง” ถึง            
อําเภอโจวเฉิง邹城 Zoucheng   ชม บานเม่ิงจว่ือ (เม่ิงจ๊ือ) -เม่ิงฝู 孟府 ๑ ในศิษยเอกท่ีมีชื่อเสยีงโดงดังของขงจว่ือ  ศาลเจาเม่ิงจว่ือ-
เม่ิงเม่ียว 孟庙   สุสานแมเม่ิงจว่ือ-เม่ิงหมูหลิน 孟母林 ท่ีมีชื่อเสยีงโดงดังวา “ยอมยายบานสามครัง้ เพ่ือใหลูกชายไดเลาเรยีน”         
จนเปนหนึ่งในนักปราชญเอกสํานักหรเูจียของจีน และ สุสานเม่ิงจว่ือ-เม่ิงหลิน孟林 ท่ีรวมเรยีกวา ซือ่เม่ิง 四孟  แลวเดินทางข้ึนเหนอื
ไปยัง   เมืองไทอัน 泰安 Tai’an    พักโรงแรม Tai’an Huameita 5* เมืองไทอัน 
 
วันที่ ๕  
เชาวันนี้ ข้ึนสู ภเูขาไทซาน 泰山 Taishan เปน ๑ ใน ๕ ภูศักด์ิสิทธิ์แหงศาสนาเตา มีพ้ืนท่ี ๔๒๘ ตร.กม. ยอดสูงสุด ๑,๕๔๕ ม. ถือ
เปน” ภูทางตะวันออก” หรือ “ตงเยว”  ท่ีเชื่อกนัวา เปนทิศทางท่ีสุรยิันจันทราข้ึน เปนท่ีเกิดแสงสวางและฤดูกาล จึงถือเปนภูเขาอันดับ ๑ 
สรรเสรญิเปนระดับเอกมาแตโบราณกาล จักรพรรดิทุกพระองคเม่ือข้ึนครองราชย หรือในยามยคุเรืองรอง บานเมืองอยูเย็นเปนสุข จะทรง
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ข้ึนเขาไทซานมาประกอบพิธรีาชาภิเษก หรือบวงสรวงเทพยดาฟาดิน ทําใหมีการสรางวัด สรางศาลา สกัดศลิาจารกึอักขระ มาต้ังแตยคุ
ราชวงศโจว ชาวจีนมีความรักและศรัทธาในความยิง่ใหญตลอดกาลของไทซาน  
ภูมิทัศนมหัศจรรยของไทซานมีสี่อยาง คือ “สุรยิันเบิกฟา” “อาทิตยอัสดง” “มหานทีหวงเหอ” และ “เมฆาสมุทร” ไทซานไดรบัการข้ึน
ทะเบียนเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมและธรรมชาติจากยเูนสโกชุดแรกของจีน ต้ังแตปค.ศ. ๑๙๘๗ (พรอมกําแพงเมืองจีน/กูกง/ถ้าํ
โมเกา/แหลงอารยธรรมมนุษยปกกิง่)  ลงจากภูเขาไทซาน แลวเดินทางไปชมและสักการะสิง่ศกัด์ิสิทธิ์ท่ี อารามไตเม่ียว 岱庙 Daimiao 
อารามเตาอันศักด์ิสิทธิ์และยิ่งใหญท่ีสุดทางภาคตะวันออกของจีน 
จากนั้น เดินทางจากเมืองไทอัน ไปทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือสู เมืองจือปอ淄博 Zibo  

 พักท่ีโรงแรม Zibo Wanhao 5* เมืองจือปอ 

 
วันที่ ๖  
ชม สุสานทหารมาศกึของฉกีวอสมัยราชวงศโจวตะวันออก 东周驯马坑  สมัยป ๕๔๐ กอนคริสตกาล อันยิ่งใหญและนาต่ืนตา ซึ่ง
ขุดคนพบซากมาศึก ๒๒๕ ตัว (จากท่ีคาดวาท้ังหมดมีไมนอยกวา ๖๐๐ ตัว) ในสุสานของเจาเมือง ท่ีมีรถมาศึกไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตัว ใน 
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัฐฉีแหงเมืองจือปอ  
จากนั้น เดินทางจากเมืองจือปอเดินทางไปทางภาคตะวันออก ถึง เมืองเหวยฝาง潍坊 Weifang (ใชเวลาประมาณ 1 ชม.) เหวยฝางเปน
เมืองท่ีข้ึนชื่อเรือ่งการประดิษฐ “เฟงเจิง” หรือ “วาว” รูปทรงตาง ๆ อันสวยงาม   ชม อุทยานประเพณีบานตระกูลหยาง 杨家埠民俗

大观园   ท่ีจัดแสดงวาวนานาชนิดท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดของจีนและแหงหนึ่งของโลก ภายใตพ้ืนท่ีอนักวางขวางกวา ๑๖๐,๐๐๐ ตร.ม.  
หลังจากนั้น เดินทางจากเมืองเหวยฝาง ไปยังเมืองเอยีนไถทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื (ใชเวลาประมาณ 3 ชม.)   
 พักท่ีโรงแรม Yantai Huameida 5*  เมืองเอียนไถ 
 
วันที่ ๗  
เอียนไถ 烟台 Yantai เปนเมืองริมชายฝงทะเลท่ีข้ึนชื่อของมณฑลซานตง ท่ีไดรับการคัดเลอืกใหเปน ๑ ใน ๑๐ ของเมืองสวยงามของ
ประเทศจีนเม่ือปค.ศ. ๒๐๐๙ ท่ีผานมา 
ชม หอเผิงไหล-เผิงไหลเกอ 蓬莱阁 Penglai Pavillion ๑ ใน ๔ หองามของจีนท่ีข้ึนชื่อมาแตโบราณ (อีก ๓ หอต้ังอยูริมฝงแมน้าํ คือ 
หอกระเรียนเหลอืง-หวงเฮอโหลว มณฑลหูเปย / หอเยวหยางโหลว มณฑลหูหนาน / หอเถิงหวางโหลว มณฑลเจียงซ)ี ท่ีเปนหนึง่เดียว
ต้ังอยูริมหนาผาทะเลปอไห มีประวัติมาต้ังแตสมัยราชวงศถัง 
ทอง เมืองน้ํา-สุยเฉิง 水城  ภายในเขตหอเผิงไหล ท่ีสรางมาต้ังแตสมัยตนราชวงศหมิง  ชม หอนิทรรศการเรือโบราณ 古船馆 และ
ภูเขาเอียนไถ 烟台山 ท่ีมีทะเลลอมรอบท้ังสามดาน 

เอียนไถมีชื่อเสยีงในประวัติศาสตรยุคราชวงศฉิน ท่ีสวีฝู 徐福 ไดพาเด็กชายหญิงอยางละ ๕๐๐ คนลงเรือไปต้ังรกรากท่ีเกาะญี่ปุน โดย
อางวาไปหายาอายุวัฒนะใหจักรพรรดิจ๋ินซี นอกจากนี้ ยังเชื่อวา เปนสถานท่ี แปดเซียนขามสมุทร-ปาเซียนตูไห 八仙渡海 ท่ีต้ังอยูตรง
ขามกับหอเผงิไหล    พักโรงแรม Yantai Huameida  เมืองเอยีนไถอีกหนึ่งคืน 
 
วันที่ ๘  
เดินทางจากเอยีนไถ ไปยัง เมืองเวยไห 威海 Weihai เมืองชายฝงดานเหนือของซานตง ท่ีข้ึนชื่อในเรือ่งความสะอาดและสวยงาม เยีย่ม
ชม กองบญัชาการทหารเรือเปยหยาง 北洋水师兵器馆 ทางทิศตะวันออกของแหลมเวยไห บน เกาะหลิวกงเตา 刘公岛 Liugong 

Island สมรภูมิยุทธศาสตรของกองทัพเรอืจีน ในปค.ศ.๑๘๙๔ รัชกาลจักรพรรดิกวางชว่ี (ท่ีมีพระนางซสูีไทเฮาวาราชการอยูหลังมาน) 
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แหงราชวงศชิง ท่ีเรียกวา “สงครามปเจี่ยอู”  甲午战争 ท่ีจีนทําสงครามเรือพายแพตอกองทัพญี่ปุนในทะเลเหนือ แสดงถึงความพายแพ
ท่ีนาอัปยศอดสูสุดในยุคนัน้   หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปสูเมืองชิงเตา ใชเวลาประมาณ ๓.๕ ชั่วโมง 
 พักโรงแรม Qingdao Qilin 5* เมืองชิงเตา 

 
วันที่ ๙  
ชิงเตา 青岛 Qingdao เปนอกีเมืองหนึ่งท่ีสวยงามดวยภูมิทัศน ท่ีต้ังอยูบนแหลมท่ียื่นออกไปอาวเจียวโจวววฺาน และความสวยงามของ
งานสถาปตยกรรมอาคารบานเรอืน ไดรับการยกยองใหเปน “ยโุรปแหงเอเชีย” ดวยในตนศตวรรษท่ี ๒๐ ชิงเตาเคยเปนเขตเชาของ
เยอรมนี จึงไดสรางบานเรือนในสไตลเยอรมัน รูปทรงตาง ๆ มุงหลังคาสีแดง เหมือนกลีบดอกไมนานาชนิด ซอนอยูในพุมไมอันเขียว
ชอุม หาดทรายเหลอืงออน ทะเลฟาคราม กับเมฆขาวนวล ชม จานเฉียว 栈桥 หรือ สะพานแพ จุดชมทิวทัศนอันงดงามของชิงเตา 
ข้ึน เขาเหลาซาน崂山 Laoshan ท่ีต้ังอยูทางดานตะวันออกของชิงเตา เหลาซานเปนภูเขาหินแกรนิตดํา มียอดเหลาเฝงสงู ๑,๑๓๓ ม. 
ติดกับทะเลเหลือง ดูองอาจยิ่งใหญและมีชีวิตชีวายิ่ง คนโบราณถือเปน “เมืองเซยีน แดนเทวดา” เพราะสมัยจักรพรรดิจ๋ินซีและฮ่ันหวูต้ี 
เคยใหขุนนางมาเสาะหายาอายุวัฒนะบนภูเขานี้ ชื่อเสยีงของเหลาซานโดงดังในสมัยราชวงศหมิง เม่ือปรมาจารยจางซานเฟง (เตียซําฮง)  
ผูคิดคนวิชามวยไทเกก ไดจารกิลงจากเขาบูต๊ึง มณฑลหูเปย ภาคกลางของจีน มาใชชีวิตบ้ันปลาย ณ เหลาซานแหงนี ้
ลิ้มรสเบียรชงิเตา รสชาติเยอรมันขนานแทท่ีโดงดังสุดของจีน    พักโรงแรม Qingdao Qilin เมืองชงิเตาอีกหนึ่งคืน 
 
วันที่ ๑๐  
ชมทัศนยีภาพเมืองชิงเตาอันสวยงามในสวนท่ีเหลือ เชน เส่ียวอวิ๋ซาน 小鱼山-เขาปลานอย ดานปาตากวน 八大关 และจัตุรัสหวูซื่อ   
五四广场  จากนั้น เดินทางจากเมืองชิงเตากลับสูมหานครซางไห ดวยเท่ียวบิน MU5524(1735-1855)  รับประทานอาหารเย็น และ
พักผอนอิสระท่ีสนามบิน ไดเวลาเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ดวยเท่ียวบิน MU547(2140-0055) ของเชาวันเสารท่ี ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๔  
 

     
 

   
 
 
 


