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ระเบียงเหอซ ี: คอหอยแหงเสนทางสายแพรไหม 
ซีอาน-เปาจี-เทียนสุย-หลานโจว-หวูเวย-จางเย-จ่ิวฉวน-เจียอว้ิกวน-ตุนหวง 
                                                        12 วัน 

                ****************************************  

    “ผูใดยึดระเบยีงเหอซีได ผูนั้นครองดินแดนตะวันตกได”  
  คํากลาวน้ีสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญยิ่งของ ระเบียงเหอซ ีหรอื เหอซีโจวลาง Hexi Corridor อันเปนชวงตอนสําคัญที่สุด
ของเสนทางสายแพรไหม มีอายกุวา ๒,๐๐๐ ป ถูกสถาปนาข้ึนพรอมกับเสนทางสายน้ี ตั้งแตสมัยยุคราชวงศฮั่นตะวันตก ที่ยังคงเก็บงํา
เรื่องราวของอริยบุคคล สงคราม ตาํนาน รวมไปถึง ความยิ่งใหญของศาสนสถาน หมูถ้ําพระสหัสพุทธ ความงามตระการอันนามหัศจรรย
ของธรรมชาติ ทั้งขุนเขาหิมะ มหานทีแมนํ้าเหลือง ผืนทะเลทรายสุดเวิ้งวาง ทุงราบอันกวางใหญ โขดผาภูหลากสีที่นาทึ่ง ปราการกาํแพง
เมืองจีนหม่ืนล้ี ทีเ่คยมีเหลานักเดินทางทั้งจากบุรพทิศและประจมิทิศ ตางรอนแรมเดินทางขามเดือนป เพือ่แสวงหาในส่ิงที่ตนขาด 
กระจายในส่ิงที่ตนมี ไปอีกฟากฝงโลก  

 รายการเดินทางไปตาม “ระเบียงเหอซี : คอหอยแหงเสนทางสายแพรไหม” น้ี ไดสรางสรรคข้ึนอยางพิเศษ สําหรับผูหลงใหลใน
อารยธรรมของ Silk Road ตามรอยบาทของพระอริยสงฆ-ถังซําจั๋ง จากนครซีอาน มหานครโบราณสามพันป มุงหนาสูดินแดนภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือในสองมณฑล บนเสนทางยาวไกล เดินทางดวยรถยนตกวา ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ผานเมืองสําคัญมากมาย เชน เปาจี 
เทียนสุย หลานโจว แลวเขาสูระเบียงเหอซี ทีฟ่ากหน่ึงเลียบเลาะไปตามขุนเขาหิมะ อกีฝงเปนผืนทะเลทรายโกบอีันกวางใหญ ตอนกลาง
เปนเสนทางที่ประดุจคอหอยของเสนทาง ผานเมืองหวูเวย จางเย จิ่วฉวน เจียอวิ้กวน ไปจนถึงตุนหวง มงกุฎแหงพุทธศิลปอันใหญยิ่ง
ของโลก ที่คุณจะไดด่ืมดํ่าอยางเต็มอิ่มตลอดระยะเวลา ๑๒ วันเต็ม...  
  
กําหนดการเดินทาง (โดยสงัเขป) ดังนี ้
 

วันแรก 
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 06.30 น. เพ่ือเช็คอินสัมภาระการเดินทาง สู นครกวางโจว เมืองเอกของมณฑล   

กวางตง ดวยสายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน เที่ยวบิน CZ 362 (0840-1225) หลังจากน้ัน เดินทางตอไปยัง นครซีอาน เมือง
เอกของมณฑลสานซี ดวยเที่ยวบิน CZ 3211 (1415-1650) หลังรับสัมภาระเรียบรอย เดินทางไปรับประทานอาหารเย็นเมนูพิเศษ 
เจ่ียวจ่ือเอ้ียน 饺子宴- เก๊ียวนานาชนิด อาหารพ้ืนเมืองเล่ืองช่ือของชาวซีอานที่รานตนตํารับ-เตอฟาจ่ังขางหอกลอง   

จากน้ัน เขาพักที่ Days Hotel & Suits Xinxing Xian 5* : www.daysinn.cn/hotel/xinxing_ahtm   
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วันที่ 2  
 

 หลังอาหารเชาทีโ่รงแรม ทองชมมหานครโบราณสามพันป-ซีอาน (นครแหงสันติสขุทางตะวันตก) ตนทางแหงเสนทาง
สายแพรไหม เยี่ยมชม สุสานฮั่นหยางหลงิ 汉阳陵 Hanyang Ling ของจักรพรรดฮิั่นจ่ิงต้ี ที่ไดรับสมญาวา สสุาน
แหงความสขุยุคราชวงศฮั่นตะวันตก ผูทรงใชนโยบาย “ผอนพักราษฎร” หรือ “การปกครองแบบไมปกครอง”    

   ฮั่นหยางหลิง  สุเหราซีอาน 
ความสขุและความเจริญแหงยุคสมัย ไดปรากฏโฉมออกมาใหเห็นสูสายตาสาธารณชนอยางเปนทางการ เม่ือปลายป ค.ศ.
๑๙๙๙ ที่ผานมา น่ันคือ การเปดสสุานฮั่นหยางหลงิของพระองค  เอกลักษณที่สรางช่ือเสียงใหกับฮั่นหยางหลิงคือ กองทัพ
สัตวดนิเผา คือ สุกร แกะ แพะ หรือแมแตสุนัข ไก ถูกฝงเรยีงแถวไวอยางเปนระเบียบ เชนเดียวกับกองทหารและขาทาสของ
องคจักรพรรดิ  โดยเฉพาะหุนรปูบุรษุ สตรี และขันที มีขนาดเล็กสูงเพียงประมาณ ๖๒ ซม. หุนทุกตวัจะมีใบหนาเปอนรอยยิ้ม 
สะทอนใหเห็นถึงความสุขแหงยุคสมัยโดยแทจริง (ตางจากกองทหารมาดินเผาของจักรพรรดิจ๋ินซี ที่มีสหีนาเครงเครยีด
จริงจัง) 
 จากน้ัน เดินทางไปชม  สุเหราแหงซีอาน 西安大清真寺 The Great Mosque of Xi’an สุเหราเกาแกและมี
ขนาดใหญที่สดุแหงหน่ึงของจีน ตั้งอยูดานหลังกําแพงเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลจักรพรรดิถัง
เสวียนจง (ปค.ศ.742) ดวยรปูแบบสถาปตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับความเช่ือตามหลักการของทางศาสนาอิสลามอันงาม
ประณีตและหาชมไดยากในแผนดินจีน  
 เดินทางไปนมัสการ พระถงัซําจ๋ังที่วดัตาฉือเอินซ่ือ 大慈恩寺 (กตัญุตาราม) มี เจดียตาเอ้ียนถา 大
雁塔 (หานปาใหญ) Dayan Ta เปนสัญลักษณ ตั้งอยูทางทิศใตของกําแพงเมืองซีอาน พระถังซําจ๋ังไดทูลขอจักรพรรดถิัง
เกาจงใหสรางขึ้นในปค.ศ.๖๕๒ เพ่ือเปนที่จําพรรษาและแปลพระไตรปฎกที่ทานไดอัญเชิญมาจากชมพูทวปี  
 ชม กําแพงเมืองซีอาน อันโออาและสมบูรณที่สดุแหงหน่ึงของเมืองโบราณประเทศจีน ชม หอกลอง หอระฆัง 
สัญลักษณสําคัญของซีอานเคียงคูกับเจดียตาเอี้ยนถา 
 หลังรับประทานอาหารเย็น ชมการแสดงโชวชุดราชวงศถังอันเรืองรองของนครซีอาน  

พักที่ Days Hotel & Suits Xinxing Xi’an อีกหน่ึงคืน 
 
 
วันที่ 3  

 

 วันน้ีเดินทางดวยรถยนต จากนครซีอานมุงสูตะวันตก ตามเสนทางสายแพรไหม (สําหรับแฟนสามกกแลว คือ เสนทาง
ออกทัพศึกกิสานของขงเบงทั้ง ๖ ครั้ง) เลียบแมนํ้าเวยเหอ ปลายทางสูเมืองเทียนสุย ตอนใตของมณฑลกานซู ระยะทาง
ประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร ระหวางทาง (๑๒๐ กม.) ถึง อําเภอฝูเฟง เมืองเปาจี 宝鸡 Baoji รวมกันสักการะพระบรม
สารรีิกธาตุองคสําคัญที่สดุองคหน่ึงของจีนและของโลกที่ พุทธสถานวัดฝาเหมินซ่ือ 法门寺 Famen Si  วัดแหงน้ีสราง
ขึ้นตั้งแตสมัยราชวงศเวยเหนือ เจริญสูงสดุในสมัยถัง ในปค.ศ.๑๙๘๗ นักโบราณคดีไดขดุคนพบ วังใตดินสมัยราชวงศถัง 
ภายในเก็บรักษากรุสมบัตอิันลํ้าคาทัง้เครือ่งเคลือบ แพรไหม เครื่องทองเงิน ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการคนพบ พระบรม
สารีริกธาตุขอน้ิวพระหัตถขององคพระสัมมาสัมพทุธเจา ที่ถูกเก็บซอนอยูในวังใตดินมานานหลายศตวรรษ 
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 พระบรมสารีริกธาตุขอนิ้วพระหัตถ  ศาลขงเบง ณ อูจัง้หยวน 
 จากน้ัน เดินทางตอไปยัง อําเภอฉีซาน 岐山 รวมกันตามรอยทัพจกกกของขงเบง ออกศึกกิสานครั้งที่ ๖ สถานทีข่ง
เบงทํา พิธีตอดวงชะตาอาย ุทวาไมสําเร็จ จากน้ัน เพียงไมก่ีวันขงเบง-มหาอุปราชแหงจกกก “ผูหยั่งรูดินฟามหาสมุทร” ได
สิ้นลมกลาง สมรภูมิรบอูจ้ังหยวน ทุกวันน้ี ไดสราง  ศาลเจานักรบ-หวูโหวฉือ 五丈原武侯祠 ขึ้น เพ่ือเปนที่
สักการะและรําลึกแกจูเกอเล่ียง-ขงเบงและวีรชนสามกก รวมทั้งสุสานที่ฝงหมวกและชุดแตงกายของขงเบง (เปนรายการแถม
พิเศษ หลังจากทีเ่พ่ือนสมาชิกเคยรวมเดินทางในรายการ “เสนทางสามกกสูเสฉวน” ไปคารวะขงเบง ณ สุสานเขาเตงกุนสนั
มาแลว) เม่ือมาถึงสมรภูมิอูจ้ังหยวนแลว แฟนสามกกทุกทาน จะเห็นถงึความมุงม่ันเขาตีภาคกลางเพ่ือรวมแผนดินจีนใหเปนหนึ่ง
เดียวของขงเบงใกลความเปนจรงิเขาทุกขณะแลว... หากแตขงเบงก็เฉกเชนปุถชุนคนธรรมดา ท่ีมิอาจฝนโชคชะตาฟาลิขิตได... 
 แลวเดินทาง (ใชเวลาประมาณ ๒.๕ ชม.) ผานเมืองเปาจี ขามมณฑลไปยังเมืองเทยีนสุย พักโรงแรม Tianshui 
Binguan 4* 
 
 
วันที่ 4  
 

   เทียนสุย 天水 Tianshui – เมืองสายนํ้าแหงฟากฟา เปนเมืองโบราณตั้งแตสมัยราชวงศฮั่นตะวันตก เช่ือกันวาเปน
นิวาสถานเดิมของฝูซี – หน่ึงในสามบุรพกษัตริยตามเทพนิยายปกรณัมของชาวจีน ผูคิดคนแผนภูมิปา-กวา และตัวอักษรจีน
โบราณ ฯลฯ   เทียนสุยไดรับสมญาวา “เสี่ยวเจียงหนาน” หรือ “เจียงหนานนอยแหงกานซู” เพราะพ้ืนที่สวนใหญของมณฑล
กานซู (นับจากวันน้ี คณะเราจะอยูในกานซูรวม ๗ วัน) จะแหงแลง เปนดินเหลือง ทะเลกรวด ทะเลทราย หากแตเทยีนสุยมี
อากาศชุมช้ืน เย็นสบาย มีผลผลิตทางการเกษตรทีอ่ดุมสมบูรณ  

  ชม ศาลเทพเจาฝูซี 伏羲庙 Fuxi Miao  อันศักดิ์สทิธิแ์ละขึ้นช่ืออันดับหน่ึงของเทยีนสุย จากน้ัน เดินทางเยือน     
 

    หมูพุทธคูหาไมจีซาน  ศาลฝูซ ี
 

 หมูพทุธคูหาจําหลักเขาไมจีซาน 麦积山石窟  Maiji Shan Grottoes ตั้งอยูหางจากเมืองเทยีนสุยไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตราว ๔๕ กม. จําหลักขึ้นบนภูเขาที่มีรปูลักษณคลายกองขาวสาลี ปจจุบันยังคงอนุรักษหมูพุทธคูหาไวได ๑๙๔ แหง ที่ขดุ
ขึ้นบนระดับความสูง ๒๐-๘๐ ม.จากระดับพ้ืนดิน ภายในมีงานจําหลักพระพุทธรปู พระอัครสาวก พระโพธิสัตว ฯลฯ ที่สรางขึ้น
ศิลา ดินเหนียวกวา ๗,๐๐๐ รปู แลวยังปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังนับจํานวนไดทั้งสิ้นไมนอยกวา ๑,๓๐๐ ตร.ม. นับเปนหน่ึง 
ในหมูพุทธคูหาจําหลักที่สําคัญของจีนบนเสนทางสายแพรไหม 

  หลังอาหารเย็น เขาพักทีโ่รงแรม Tianshui Binguan อีกหน่ึงคืน   
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วันที่ 5  
  

          เชาน้ีเดินทางดวยรถยนตประมาณ ๓๕๐ กม. ใชเวลาประมาณ ๔ ชม.ครึ่ง ขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ สู  นครหลาน
โจว 兰州 Lanzhou เมืองเอกของ มณฑลกานซู 甘肃 Gansu บนสองฝงแมนํ้าหวงเหอ (เหลือง) หลังอาหารเที่ยง เดินทาง
ลงใต ระยะทาง ๘๐ กม. ไปถึงสถานีหวัเขื่อนหลิวเจียเสยี เขือ่นแหงแรกทีส่รางขึ้นก้ันแมนํ้าเหลือง จากน้ัน ลงเรือเร็วจากเขื่อน
ลองไปตามมาตธุารหวงเหอ ระยะทางประมาณ ๖๐ กม. เพ่ือไปยังวดัปงหลิง จุดขามแมนํ้าเหลืองของผูคนเม่ือกาลกอน ตืน่ตากับ
ฉากธรรมชาตอิันยิ่งใหญงดงามรายรอบวัดปงหลิงบนสองฝงหวงเหอ ซ่ึงถูกโอบลอมดวยปาภูเขาทรายจีสือซานฉวินเฟง –เปน
หน่ึงในภูมิทัศนมหัศจรรยของกานซู 

        วัดปงหลิงริมแมน้ําเหลือง   
วัดปงหลงิ 炳灵寺 Bingling Grottoes ตั้งอยูบนลํานํ้าสาขาของหวงเหอ ผูมาเยอืนตองเดนิเลียบริมหนาผาเขา

ไปราว ๓๐๐ เมตร วัดแหงน้ีมีอายุการสรางมานานกวา ๑,๖๐๐ ป มีจุดเดนคือองคหลวงพอโตปางประทับน่ัง สูง ๒๗ ม.มีอายุมา
ตั้งแตสมัยราชวงศถัง ฝงตรงขามมีพระนอนแกะสลักจากหินทรายแดง สมัยราชวงศเวยเหนือ มีความยาว ๕.๘ ม. นอกจากน้ี 
รายรอบผนังผายังคงปรากฏหมูพุทธคูหานอยใหญอยูถึง ๑๘๓ ถ้ํา มีพระพุทธรปูสลัก ๖๙๔ องค พระพุทธรูปปน ๘๒ องค มี
ภาพเขยีนบนผนังถ้าํรวมความยาวไดกวา ๙๐๐ ตร.ม. ที่ผานการบูรณะมาในหลายยุคสมัย 
 จากน้ัน ลองเรือเรว็กลับหัวเขื่อนหลิวเจียเสยี แลวขึ้นรถ เดินทางกลับนครหลานโจว  

หลังอาหารคํ่า พักที่โรงแรม Grand Soluxe Hotel,Gansu 5* : www.sunshineplaza.com.cn  
  
 
วันที่ 6   
 

เชาวันน้ี เริ่มออกเดนิทางจากนครหลานโจว ไปตาม  เสนทางระเบียงเหอซี 河西走廊 หรือ ดินแดนฝง
ตะวันตกของแมนํ้าเหลือง บางครั้งก็เรียกวา ฉนวนเหอซี อันเปรียบประดุจคอหอยของเสนทางสายแพรไหม ดวยลักษณะ
พิเศษทางภูมิประเทศ โดยดานตะวันออกเริ่มตนจากภูเขาอูเซาหล่ิง ไปจดตะวันตกที่ดานอวิ้เหมินกวน มีความยาวประมาณ 
๑,๐๐๐ กม. สวนทางทิศเหนือ  มีขุนเขาหมาจงซาน หลงโสวซาน และทะเลทรายโกบี ทิศใต มีปราการของเทือกเขาหิมะฉีเหลียน
ซาน และอาเออรจินซาน ขวางก้ันอยู มีความกวางเพียง ๘๐-๑๐๐ กม. มีความสูงเฉล่ีย ๑,๓๐๐-๑,๕๐๐ ม. จากระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง จึงทําใหเปนเสนทางที่มีลักษณะแคบแตยาว คลายระเบียงหรือคอหอยทอดไกลจากแผนดินภาคกลางของจีนไปยังภูมิภาค
ตะวันตก   

ในอดีตกาล ดินแดนแหงน้ีเคยเปนทีอ่าศัยอยูของชนเผาโชวงฺหนู (ตารตาร) ชนเผาโบราณรอนเรอาศัยอยูบนหลังอาน
อาชากลางทุงหญา ในปลายสมัยราชวงศฉินตอราชวงศฮั่นตะวันตก ชาวโชวงฺหนูสามารถยึดดินแดนบนฉนวนเหอซีได และคอย
ฉวยโอกาสเขามาตีดนิแดนภาคตะวันตกของจีนอยูเสมอ จนในป ๑๒๑ กอนคริสตกาล รัชกาลจักรพรรดิฮั่นหวูตี ้ไดสงแม
ทัพฮั่วชวีป่งยกทัพมารบชนะชาวโชวงฺหนู พรอมกับไดสถาปนาเสนทางสายแพรไหมขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร และไดตั้งดาน
สําคัญบนรายทางขึ้น ไดแก หวูเวย จางเย จ่ิวฉวน และตุนหวง ดังน้ัน เมืองเหลาน้ี จึงมีอายุมายาวนานกวาสองพันปแลวทั้งสิ้น   
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    วันน้ีเดินทาง ๒๘๐ กม. ใชเวลาประมาณ ๓.๕ ชม. จากนครหลานโจว สู เมืองหวูเวย 武威 Wuwei ในอดีตเรยีก           
เหลียงโจว มีช่ือเสียงในฐานะเมืองประวัติศาสตรบนเสนทางสายแพรไหม และเปนแหลงเพาะเล้ียงจามรขีนสขีาวขึน้ช่ือของ
ประเทศ ในอดีตเคยใชเปนเสนทางเดนิทางไปสูดินแดนทิเบตทางตอนใต 
 

   มาสวรรคตะวันตก  วัดพระกุมารชีพ 
เยี่ยมชม สุสานเหลยไถ 雷台古汉墓 Leitai HanTomb สมัยราชวงศฮั่นตะวันตก ในเดอืนตุลาคม ปค.ศ.๑๙๖๙ 

ไดมีการขุดคนพอหลุมฝงศพแมทัพสมัยราชวงศฮั่นตะวันตกเขาไปโดยบังเอิญ สิ่งสําคัญที่ไดพบในสุสานแหงน้ีคือ รูปหลอ
ทองเหลืองอาชาผยอง 铜奔马 ที่เรยีกขานกันวา “หมาทาเฟยเอ้ียน” 马踏飞燕 หรือ “มาเหยียบนกนางแอนเหินลม”   
อันเปนมาสวรรคตะวันตก สิ่งสุดยอดปรารถนาของจักรพรรดิในสมัยราชวงศฮัน่ มีรปูลักษณสงางามในทวงทากําลังกระโจน
ทะยานมุงไปเบ้ืองหนาอยางทระนงองอาจ เทาทั้งสามกําลังเหาะหินอยูกลางนภา เทาที่สี่เหยียบอยูเหนือตัวนกนางแอนทีกํ่าลัง
ถลาลม มีรูจมูกเปดกวาง และปากกําลังพนควันระบายออกมา ร่ําลือกันวาเหง่ือของมาสวรรคน้ีมีสแีดงประดุจชาด ในยามที่สง
เสียงรองอยางคึกคะนองน้ัน สามารถสยบมาของศัตรูใหหมอบราบคาบไดโดยงายดาย “หมาทาเฟยเอีย้น” คือสัญลักษณของ
เมืองหวูเวย ของการทองเทีย่วประเทศจีน และเสนทางสายแพรไหมอันยาวไกล 

 จากน้ัน เขาชม พิพิธภัณฑซีเซ่ีย 西夏博物馆 Xixia Museum แหลงเก็บสะสมโบราณวัตถสุมัยราชวงศซีเซ่ีย 
(ค.ศ.๑๐๓๘-๑๒๒๗) ที่เคยปกครองดินแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (รวมมณฑลกานซู)  
 เดินทางไปสักการะเจดยีศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจิวหมอหลอสอื 鸠摩罗什寺 (พระกุมารชีวะ Kumarajiva ค.ศ.   
๓๔๔-๔๑๓) หน่ึงในอริยสงฆผูปราดเปรือ่ง เปนชาวชิวฉือโบราณ (ปจจุบันอยูในเมืองคูเชอ เขตฯซินเจียง) เปนหน่ึงในสี ่      
นักแปลพระธรรมคัมภีรพุทธศาสนามหายานทีย่ิ่งใหญที่สดุของชาติ พระกุมารชีวะเคยจําพรรษาอยูที่หวูเวยนานถึง ๑๗ ป     
ทําใหทานไดมีโอกาสศึกษาภาษาจีนอยางแตกฉานและแปลพระธรรมคัมภีร ภายหลังไดรับการอัญเชิญไปยังนครฉางอาน    
ดํารงตําแหนง “กวอซือ” หรอื “พระราชคร”ู เปนหัวหนาคณะแปลพระธรรมคัมภีรไดมากมาย สิ่งสําคัญที่วดัแหงน้ีคือ เจดยีพระ
กุมารชีวะ รปูทรง ๘ เหล่ียม ๑๒ ช้ัน สูง ๓๒ ม. สรางขึ้นตั้งแตสมัยราชวงศโฮวเหลียง ค.ศ.๓๘๖-๔๐๒ ผานการ  บูรณะมาใน
หลายยุคสมัย ตอมา ในสมัยราชวงศหมิง ไดมีการคนพบพระธรรมคัมภรีที่พระกุมารชีวะไดแปลไวภายในเจดีย  
 พักที่โรงแรม Wuwei Xiliang Dajiudian 3* เมืองหวูเวย 
 
 

วันที่ 7   
เดินทางไปบนเสนทางระเบียงเหอซี จากเมืองหวูเวย สู เมืองจางเย Zhangye ระยะทาง ๒๗๕ กม. ใชเวลาประมาณ 

๓.๕ ชม. ถึงเมืองจางเย  หรอื กานโจวในอดีต นําชมพุทธสถานสําคัญของจางเยสองแหง คือ วัดพระใหญ –ตาฝอซ่ือ 
大佛寺 Dafo Si สรางในปค.ศ.๑๐๙๘ สมัยซีเซ่ียภายในวิหารใหญเปนที่ประดษิฐานของพระนอนศักดิ์สทิธิอ์งคใหญที่สดุของ
ประเทศจีน มีความยาว ๓๔.๕ ม. พระอังสากวาง ๗.๕ ม. พระกรรณยาว ๔ ม. พระบาทยาว ๕.๒ ม.  

  หมูพุทธคูหาหมาถีซื่อ เมืองจางเย  
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แลวเดินทางลงไปทางทิศใตของเมืองจางเยราว ๘๐ กม. สู หมูพุทธคูหาหมาถีซ่ือ 马蹄寺石窟 Mati Si   

Grottoes ครอบคลุมพ้ืนทีร่วม ๗ หมูพุทธคูหาคือ วดัเหนือ วัดใต พระสหัสพุทธคูหา วดัเจดียทอง หมูพุทธคูหาพระอวโลกิเต-    
ศวรบน-กลาง-ลาง นับรวมไดกวา ๗๐ พุทธคูหา ตั้งอยูบนหนาผาหินทรายแดงของภูเขาตันหล่ิงซาน ตอนหน่ึงของเทอืกเขา    
ฉีเหลียนซาน ในเขตของชนกลุมนอยหวีกูจู 裕固族 ทางตอนใตของจางเย หมูพุทธคูหาเหลาน้ี มีอายุมานานกวา ๑,๖๐๐ ป  
แลว เริ่มขดุจําหลักขึ้นตั้งแตสมัยราชวงศจ้ินตะวันออก มีการขุดและปนรูปเคารพตาง ๆ ขึ้นในคูหาถ้ําตอเน่ืองมาอีกในหลาย   
ยุคสมัย ยุครุงเรอืงมีพระภิกษุจําพรรษาอยูรวมถึง ๓๐๐ รปู รวมสมัยเดยีวกับหมูถ้ําโมเกา ซ่ึงอยูทางดานตะวันตกของจางเย 
 พักโรงแรม Huanchen International Hotel 4* : www.zyhchotel.com 
 
 

วันที่ 8   
 

            เขตภูมิทัศนจางเยตันเสียตี้เมา   
วันน้ีเที่ยวชม เขตภูมิทัศนจางเยฉีเหลยีนซานตันเสียต้ีเมา 张掖祁连山丹霞地貌 Zhangye Qilianshan 

Danxia Landform หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวูไฉซาน 五彩山 Rainbow Mountain เต็มวัน จัดเปนหน่ึงในภูมิ
ทัศนมหัศจรรยของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกวางขวางถึง ๓๐๐ ตร.กม. อยู    
บนระดับความสูง ๒,๐๐๐-๓,๘๐๐ ม.จากระดับนํ้าทะเล ในทางธรณีวทิยาสนันิษฐานวามีอายุมานานกวา ๒ ลานป ผานการกัด
กรอนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแหงแลงของภูมิประเทศ เผยใหเห็นถึงช้ันของแรธาตุใตดิน ที่บางเปนริ้วเล่ือม
ลายหลากสีสันพาดผานทัง้เนินภแูลซับซอน บางเปนหุบโตรกลึกชัน บางคลายดั่งปราสาทในดนิแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีก
มากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย 
 แลวเดินทางกลับเมืองจางเย พักโรงแรม Huachen International Hotel อีกหน่ึงคืน 
 
 
วันที่ 9   

 

วันน้ีเดินทางตอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เลียบเทือกเขาหิมะฉีเหลียนซาน ระยะทางรวม ๒๖๐ กม. ผาน 
เมืองจ่ิวฉวน 酒泉 Jiuquan ในอดตีเรยีก ซูโจว แวะพักผอนอิรยิาบถที ่สวนสาธารณะของเมืองจ่ิวฉวน อนั    
รมรื่นงดงาม ชม สระเหลา – จิ่วฉวน อันเปนที่มาของช่ือเมือง ที่เลากันวา เม่ือครั้งแมทัพฮั่วชวีป่งยกทัพมาปราบชนเผา    
โชวงหนูจนไดรับชัยชนะในป ๑๒๑ กอนค.ศ. จักรพรรดฮิั่นหวูตี้ทรงพระราชทานสรุามาเปนของกํานัล ทวาสรุามีนอย แต
ทหารมีมาก ไมพอเล้ียงทั้งกองทัพ แมทัพฮัว่ชวีป่งจึงเทเหลาลงไปในบอนํ้า แลวปาฏหิาริยก็บังเกิดเม่ือนํ้าทั้งบอกลายเปน
เหลา สามารถบํารุงขวัญทหารหาญไดทั้งกองทัพ จ่ิวฉวนเปนดินแดนที่มีหินครสิตัลสีเขยีว นํามาเจียรนัยเปนแกวดื่มเหลาองุน 
หรือ จอกเรืองแสงยามราตรี (เยกวงเปย  夜光杯) อันโดงดังมาตั้งแตสมัยราชวงศถังตราบจนปจจุบัน 
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     เจียอวิ้กวนดานสุดทายกําแพงเมืองจีน   
 
จากจ่ิวฉวนเดนิทางตอไปยังเมืองเจ่ียอวิก้วน มีคําพังเพยโบราณกลาวไวในประโยคหน่ึงวา... 

 “ออกจากดานเจ่ียยวี่กวน นํ้าตาคลอสองเบามิเหอืดแหง ดานหนาคือผืนทะเลทรายอันเวิ้งวาง ดานหลังคือดาน
ประตูผี”  เจียอวิก้วน (嘉峪关 Jiayu Guan) ถือเปนดานสุดทายของกําแพงเมืองจีนหม่ืนล้ี ๑ ใน ๗ สิ่งมหัศจรรยของ
โลกยุคกลาง เจียอวิ้กวนไดรับสมญานามวา “เทยีนเซ่ียโฉวฺงกวน” หรือ “ดานนาเกรงขามอันดับหน่ึงในใตหลา” เริ่มสรางขึ้นใน
ปค.ศ.๑๓๗๒ รัชกาลจักรพรรดหิมิงไทจู  ตัวดานมีความยาวในแนวเหนือใต ๑๖๐ เมตร ดานตะวันตก ๑๖๖ เมตร และดาน
ตะวันออก ๑๕๔  สูง ๑๐ เมตร ดานบนประตูทางเขา มีหอสงัเกตการณ ๓ หอ กอสรางดวยไม ๓ ช้ัน ความสูง ๑๗ เมตร 
นับเปนดานยุทธศาสตรที่สําคัญที่สดุแหงหน่ึงของกําแพงเมืองจีน เพ่ือเปนปราการปองกันการรุกรานของชนเผาทางตอนเหนือ
และทางตะวันตก 
 มีเรื่องเลาวา นายชางผูควบคุมงานกอสรางดานน้ี ไดคํานวณการใชอิฐกอสรางไดอยางถูกตองและแมนยํามาก โดย
เขาไดสั่งอิฐมาสรางดานแหงน้ีเกินที่ใชจริงไปเพียงกอนเดียวเทาน้ัน และทุกวันน้ี อิฐกอนดังกลาวยังคงตั้งอยูบนกําแพงของตัว
ดาน เพ่ือเปนการสดุดีความสามารถในทางวิศวกรรมของนายชางผูน้ี ทีแ่มคนในยุคน้ีก็ยังอาย...   
 แลวศึกษาเรื่องราวของหม่ืนล้ีอันยาวไกลแหงกําแพงมังกรที่ พพิิธภัณฑกําแพงเมืองจีน  

พักที่โรงแรม Holiday Plaza Hotel, Jiayuguan 4* 
 

วันที่ 10   
 

จากเมืองเจียอวิก้วน มุงหนาตอไปบนเสนทางระเบียงเหอซี สองฝงเปนทะเลทรายเวิง้วางสุดสายตากับเทือกเขาอันสูงชนั 
ใชเวลาเดินทาง ๕ ชม. ระยะทาง ๓๘๐ กม. ผานเมืองอวิ้เหมิน กวอโจว ไปจนถึง เมืองตุนหวง 敦煌 Dunhuang                  
จุดยุทธศาสตรสําคัญบนเสนทางสายแพรไหม ที่นักเดินทางมาจาก นครฉางอาน ใชเปนสถานทีห่ยุดพัก เพ่ือจัดเตรียมเสบียงทัง้
กองคาราวานคนและสัตวตางใหพรอม กอนเดินทางรอนแรมผานทะเลทรายและเลียบขุนเขาอันยาวไกล ในเวลาเดียวกัน นัก
เดินทางที่มาจากทางตะวันตกที่ผานความทุรกันดารมายาวนาน ก็ตองเตรียมกองคาราวานใหพรอมกอนเดินทางไปตามเสนทาง
ระเบียงเหอซี หรือ เหลาแมทัพนายกองผูถูกสงไปประจําการที่ดานชายแดนตองมาหยุดพํานักกันที่เมืองนี้ จึงทําใหตุนหวงมีความ
เจริญมาต้ังแตสมัยราชวงศฮั่น ตอเนือ่งมาในสมัยจิ้น เปยเวย สยุ ถัง จนถึง หยวน และ หมิง  

           หมูถ้ําโมเกา                หน่ึงในงานสถาปตยกรรมช้ินเยี่ยมภายในถ้ํา 
ความรุงเรืองของตุนหวงมิอาจแยกออกจากความจําเริญของ  หมูถํ้าพระสหัสพุทธโมเกา 莫高石窟 Mogao 

Grottoes ต้ังอยูจากตัวเมืองตุนหวงประมาณ ๒๕ กม. มีความจําเริญอยูนานต้ังแตครสิตศตวรรษที่ ๔-๑๔  เปนถํ้าที่เกิดจากฝมือ
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ของมนษุยที่เจาะผนงัหินทรายบนหนาผาดานทิศตะวันออกของภเูขาหมิงซาซาน ยาวกวา ๑๒ กิโลเมตร มีถํ้ารวมกวา ๔๙๒ ถํ้า  
มีรูปปนในถํ้าถึง ๒,๔๑๕ องค และมีภาพจิตรกรรมอันวิจิตรพิสดารยาวรวมกวา ๔๕,๐๐๐ ตร.ม. ถานําภาพเหลานัน้มาวางเรียง
ตามแนวยาวจะไดไกลถึง ๔๕ กิโลเมตร จัดเปนหอศิลปยาวสดุทั้งโลกโบราณ และ โลกปจจบัุนเลยทีเดียว 

ภัณฑารักษของพิพิธภัณฑหมูถํ้าโมเกาจะอนุญาตใหเขาชมประมาณ ๘-๑๐ ถํ้า โดยคัดเลือกถํ้าทีน่าสนใจของแตละยุค
สมัยเปดใหเขาชม  

   ภาพจิตรกรรมฝาผนังในถ้ําโมเกา 

   ขี่อูฐสองหนอก  เลียบไปตามผืนทรายหมิงซาซาน  
   
จากนั้น เดินทางไปขี่อูฐสองหนอก เลาะตาม หมิงซาซาน 鸣沙山 Mingsha Shan หรือ ภูเขาทรายรองได ชม

ทัศนียภาพของเนินทรายหมิงซาซานยามบายอันงดงาม สัมผสัประสบการณ การเลนไมลื่นอันนาต่ืนเตนจากเนินทรายลงสูดานลาง  
ชม  เยวหยาฉวน 月牙泉 Yueya Quan สระนํ้าเสี้ยวจันทรา รูปทรงด่ังพระจันทรเสี้ยวกลางผืนทรายที่มิเหอืดแหงมาแต
โบราณ 

หลังอาหารคํ่า  เขาพักที่โรงแรม The Silk Road Dunhuang Hotel 4*  www.dunhuangresort.com  เปนโรงแรมที่ต้ังอยู   
ในเขตภูมิทัศนที่งดงามทีสุ่ดของตุนหวง  

 
 

วันที่ 11   
 

 รับประทานอาหารเชาบนดาดฟาโรงแรม ทามกลางแสงอรโุณทัยอาบไลผืนทรายของภูเขาหมิงซาซานเปนฉากหลงั 
 

วันนี้เดินทางไปยังสองดานสําคัญทางดานตะวันตกสุดของแผนดินราชวงศฮัน่ตะวันตก และเปนปลายทางสุดของ
เสนทางระเบียงเหอซี คือ  ดานแสงสุรีย หยางกวน 阳关 Yangguan และ  ดานประตูหยก อวิเ้หมินกวน           
玉门关 Yumen Guan 

ดานอวิ้เหมินกวน อยูหางจากเมืองตุนหวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอืประมาณ ๙๘ กม. มีบทกวีสมัยราชวงศถัง 
กลาวถึงดานนี้ไววา... “หวงเหอไหลไกลจรดเมฆขาว  เมืองเดียวดายลอมรายรอบดวยเขาสูง  ชนเผาเซียงเปาเพลงขลุยอันอาดูร  
ลมใบไมผลิมิพัดถึงอวิเ้หมินกวน”     ( ประพันธโดย...หวางจือฮวาน (ค.ศ.๖๘๘-๗๔๒) ในบทเหลียงโจวฉือ – โคลงแหง
เมืองเหลียงโจว) 
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ดานหยางกวน อยูหางจากเมืองตุนหวงไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใตประมาณ ๗๖ กม. มีบทกวีสมัยราชวงศถัง กลาวถึงดาน   
นี้ไววา...“ฝนพรําพรําในยามรุงที่เมืองเวย  หนาโรงเต้ียมมีตนหลิวผลิใบออน  ขอเชิญทานร่ําสุราอีกสักจอก  กอนออกจากดาน  
หยางกวนไปตะวันตกที่ไรผูคุนเคย”      (ประพันธโดย...หวังเหวย (ค.ศ.๗๐๑-๗๖๑) ในบทเวยเฉิงชวี – บทเพลงเมืองเวย) 

สัมผสัความลุมลึกแฝงไวซึง่ความอาดูรโรแมนติกของบทกวีอมตะทั้งสอง ที่ดานแสงสุรียและดานประตูหยก...เปนรายการ
พิเศษที่ยากจะหาคณะเดินทางตามเสนทางสายแพรไหมจะมาถึงสองดานอันไกลโพนสุดเขตแดนตะวันตกนี.้.. 

 
หลังรับประทานอาหารเย็น  เดินทางดวยรถไฟ จากสถานีตนทางเมืองตุนหวงสูสถานีปลายทางนครหลานโจว ขบวน

รถไฟตูนอน หองละ ๔ ทาน (เตยีงนอนบน-ลาง) ขบวนเลขท่ี Y668 (1804-0850) หรือขบวนเลขท่ี  K9667 (1850-
0918)  
   

 
วันท่ี 12  

  

อรุณสวัสด์ิทีส่ถานีรถไฟนครหลานโจว หลงัรับสัมภาระเรียบรอย เดินทางไปรับประทานอาหารเชา จากนั้น เดินทางไป         
สนามบิน นครหลานโจว เหินฟาสูนครกวางโจว ดวยเที่ยวบิน CZ3206 (1225-1520)  

ถึงนครกวางโจว  พักผอนทีส่นามบินตามอัธยาศัย  แลวเหินฟากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยเทีย่วบิน        
CZ361 (1945-2130)  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจเต็มอิ่ม 
 
 
 
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๕-๒๘ องศา อากาศของมณฑลกานซู คอนขางแหง เพราะอยูในเขตแหงแลงก่ึง
ทะเลทราย อากาศในตอนเชาและกลางคืน  จะตางจากกลางวันคอนขางมาก โปรดเตรียมเครื่องนุงหมไปให
พอดี ในเดือนกันยายน จะมีผลไมรสหวานฉ่ําจากซินเจียงใหชวนลิ้มรส ไมวาจะเปนแตงฮาม่ี องุน ผลแอปริ
คอต เปนตน  
 

        
 
    
  
 
  


