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  ลองแยงซี พิชิตบูตึ้ง   
                        10 วัน 

 อลังการผาหินสลักมรดกโลกบนรัตนคีรีแหงตาจู นครฉงช่ิง สักการะพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรปาง 
สหัสหัตถทีง่ดงามนาทึ่งเปนอันดับหน่ึง  

ด่ืมดํ่าและต่ืนตากับมหาไตรโตรกแหงแยงซี ทองนทมีาตุธารสายเลือดมังกรยาวทีสุ่ดของเอเชีย 
ธรรมชาติของลํานํ้าและโตรกผาที่งดงามติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ตลอดกาลของแผนดินจีน บนเรือ
สําราญหรูระดับ ๕ ดาวใหมลาสุด Century Diamond ๓ คืน ๒ วัน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอัน
แสนงามตระการ ในชวงฤดูกาลทีส่วยงามที่สดุ 

ตะลึงกับเขื่อนยักษอันดับหน่ึงของโลกกลางสายนทีฉางเจียง-ซานเสียตาปา  
เยือนเกงจิ๋ว เมืองหนาดานแสนรักแสนหวง ที่เลาปขอยืมซุนกวนใหขุนพลกวนอูรักษา 
ตอมา ซุนกวนทวงคืนเทาไหร เลาปก็ไมยอมให นาสําคญัไฉน? 

ตามรอยเลาปขึ้นเขาโงลังกั๋งสามครั้งสามครา เพื่อเช้ือเชิญขงเบงมาเปนกุนซือกูชาติ ฟนฟูราชวงศฮั่น 
ขึ้นเขาบูต้ึง คารวะปรมาจารยจางซานเฟง ฝกปรือวรยุทธ พิชิตหมูตึกมรดกโลกบนชะงอนผา 
เทียมเมฆ แลวตามหาคัมภีรไหมฟาของฮุนปวยเอ้ียงแหงกระบ่ีไรเทียมทาน วาซุกซอนไว ณ ที่ใด? 

ขึ้นหอกระเรียนเหลือง หอสังเกตการณขาศึกของซุนกวน แลวสดับเสียงพิณที่ยังคงสะทานใจ ณ กูฉินไถ 
           ****************************************  
 

 
กําหนดการเดินทาง (โดยสงัเขป) ดังนี ้
 
 วันแรก  
 

 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 08.00 น. เพ่ือเช็คอินสัมภาระการเดนิทาง สู นครเฉิงตู Chengdu เมือง
เอกของ มณฑลซ่ือชวน Sichuan (เสฉวน-เมืองหลวงของกกสูฮั่นเลาป) ดวยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 618 
(1005-1400)  เขา ชมหวูโหวฉือ 武侯祠 หรือ ศาลเจาสามกก Temple of Marquis สรางขึ้นตั้งแตปค.ศ.๒๒๓ สมัย
ราชวงศจ้ินตะวันตก  เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงบุคคลสําคัญในประวตัิศาสตรยุคสามกก คือเลาป ขงเบง และขุนพลคนสําคัญ 
ภายในเปนที่ฝงพระศพของเลาปและขงเบง แมหลายทานอาจเคยมาเยี่ยมเยือนศาลเจาแหงน้ีกันมาบางแลว แตสําหรับทริป
น้ี พวกเราจะตามรอยสถานทีส่ําคัญในพงศาวดารสามกกหลายฉากหลายตอนในเขตฉงช่ิงและมณฑลหูเปย จึงตองไมพลาด
เขาชม เพ่ือเรียนรูเรื่องราวและตัวละครเอกที่นาสนใจ แลวทองชม ถนนสายวัฒนธรรมจิ้นหลี่   锦里民俗文化村 ยอนยุค
สามกก ที่ฟนฟูขึ้นมาใหม ริมแมนํ้าจ่ินเจียง ขางศาลอูโหวฉือ 
 รับประทานอาหารม้ือคํ่าเมนูสมุนไพร แลวชมการแสดง งิ้วเสฉวนเปลี่ยนหนากาก 变脸秀 สุดยอดเทคนิคที่จะ
ถายทอดใหเฉพาะคนในตระกูล แลวเขาพักโรงแรม Xizang Fandian 5* หรือเทียบเทา กลางนครเฉิงต ู  
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 วันที่ 2  
 

 หลังอาหารเชาเดินทางโดยรถโคช ออกจากนครเฉิงต ูมุงสูทางภาคตะวันออกเฉียงใตของซ่ือชวน เขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครฉงชิง่ 重庆 Chongqing ถึงอําเภอตาจู เยี่ยมยล ผาหินสลกัแหงตาจูหรือ ตาจูสือเคอ  大足石刻 
The Dazu Rock Carving บน “คีรทีั้งหา” อันไดแก เปยซาน เปาติง่ซาน หนานซาน สือจวนซาน และสือเหมินซาน ซ่ึง
ประกอบดวยหินสลักกระจายอยูตามผาภตูาง ๆ กวา ๗๕ จุด รวมกวา ๑๐๐,๐๐๐ ช้ิน 

 ผาหินสลักตาจูเริม่สลักขึ้นในสมัยราชวงศถัง ปค.ศ.๖๕๐ จากน้ัน มีการแกะสลักเพ่ิมเติมมาอยางตอเน่ือง และ
เจริญรุงเรอืงอยางสูงสดุในสมัยราชวงศซงเหนือและใต จุดเดนของรปูสลักทั้งหมดน้ี มีความสวยงามประณีตออนชอย 
นับเปนตัวแทนของการจําหลักรูปสลักบนหินผาในยุคหลัง สะทอนแนวคิดความเช่ือทางศาสนาพุทธ เตา และหลักคําสอน
ของขงจ๊ือที่ ผสมผสานกลมกลืนอยูในขนบประเพณีและวิถีชีวิตของชาวจีน ซ่ึงไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจากองคการยูเนสโก ลําดับที่ ๒๒ ของจีน เม่ือเดือนธันวาคม ปค.ศ.๑๙๙๙ 

ศาสนคีรีที่มีความสําคัญทีสุ่ดและพวกเราจะเขาเยี่ยมชม เปาต่ิงซาน 宝顶山 หรือยอดรัตนคีรี มีความสูง ๕๒๗ 
ม. ประกอบดวยรูปสลักพระพุทธรปู ๑๓ กลุม มีรปูสลักกวา ๑๐,๐๐๐ ช้ิน ตามแนวยาวของหนาผากวา ๕๐๐ ม. ซ่ึงทั้งหมด
เปนรปูแบบศิลปะการแกะสลักในสมัยราชวงศซง (ระหวางปค.ศ.๑๑๗๙-๑๒๔๙) โดยเฉพาะรูปสลักพระนอนและเจาแม
กวนอิมสหัสหัตถอันงดงามมากทีส่ดุ 

รับประทานอาหารเย็น สุกี้หมอไฟ เมนูเด็ดของชาวฉงช่ิง แลวลง เรือสําราญ Century Diamond 世记钻石 เปน
เรือสําราญระดับ ๕ ดาว ขนาดใหญ ใหม ทันสมัยทีสุ่ดบนมหาทองนทีแยงซีปจจุบัน ตัวเรอืมีขนาดความยาว ๑๑๐ ม. กวาง 
๑๗ ม. สูง ๕ ช้ัน มี ๑๓๒ หองพัก มีลิฟทบริการอยูภายใน ราคาคากอสรางประมาณ ๑๐๐ ลานหยวน (๕๒๐ ลานบาท) เพ่ิง
ลงลองแมนํ้าเม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๐๐๘ ทีผ่านมา 

พักหองนอนเตยีงคูพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน บนเรือสําราญ Century Diamond คืนแรก 
  
 วันที่ 3 
  

แมนํ้าฉางเจียง 长江 Chang Jiang แมนํ้ายาว หรอื ทีรู่จักกันในนาม แยงซีเกยีง Yantze Jiang นับเปน ๑ ใน ๒ 
มาตุธารอูอารธรรมหาพันปของแผนดินมังกร มีความยาว ๖,๓๐๐ กม.ยาวเปนอันดับ ๑ ของจีน และอันดับ ๔ ของโลก มีลํา
ธารนอยใหญนับ ๗๐๐ สายมาไหลรวม นําพาเอาความอดุมสมบูรณมาสูผืนแผนดินจีนภาคกลาง บริเวณที่พวกเราจะลอง
ตามแมนํ้าน้ี จัดเปนชวงโตรกผาที่สวยงามที่สดุของลํานํ้าแยงซี และแหงหน่ึงของโลก ที่เรียกวา “สามมหาไตรโตรก” หรือ 
“ฉางเจียงซานเสีย” 长江三峡 Yantze Three Gorges อันเล่ืองลือนาม ทั้งความงามของธรรมชาติ โตรกหนิผาอันโอฬาร 
โถงถ้ํา นํ้าตก แกงนํ้า เทือกภ ูปาไม และสถานทีส่ําคัญทางประวตัิศาสตรมากมายเรียงรายอยูเคียงขาง 

 จากเมืองทาฉงช่ิง เรือจะลองสูเบ้ืองบุรพทิศ ผานเมืองนอยใหญ และสถานทีส่ําคัญที่มากดวยตาํนานเรื่องเลาขาน
บนเสนทางตลอดลํานํ้า จนถึง ฉวีถังเสีย 瞿塘峡 หรือโตรกเสียงสน่ัน มีความยาว ๘ กม. เปนชวงทีแ่คบที่สุดของแยงซี 
จากน้ัน จะผาน วูเสีย 巫峡 หรือ โตรกแมมด ความยาว ๔๔ กม. และ ซีหลิงเสีย 西陵峡 หรือ โตรกชักเงา ความยาว 
๗๖ กม. จนถึงเมืองอ๋ีชาง 宜昌 Yichang มณฑลหูเปย รวมระยะทางลองเรือตามลํานํ้าทั้งสิ้น ๒๐๕ กม. จากน้ันมหานที
แยงซี จะแผขยายเขาสูทีร่าบตอนกลางอันอุดมสมบูรณของประเทศ 

เสนทางวันน้ีเรอืจะลองผาน เมืองผีเฟงตู ขึ้นฝงชม ถํ้าเฟงตูเสว่ียอว้ิตง 丰都雪玉洞 หรือถ้ําหิมะหยกแหงเฟงต ู
ผานเมืองสือเปาไจ และเมืองวานเซ่ียน จุดเริ่มตนแหงมหาไตรโตรกแยงซี พักบนเรือ Century Diamond คืนที่ ๒   
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 วันที่ 4  
 

 รับอรุณบนผืนทองมหานทีที่เมืองแหงรัตนกว-ีไปต้ีเฉิง 白帝城 หรือเมืองเปกเต -เมืองที่เลาปสิน้ลม หลังตรอมใจ
พายศึกจอมทัพลกซุนแหงงอกก และฝากพระโอรส-อาเตาใหขงเบงดูแล เมืองน้ีมีกวเีอกหลายทานไดเคยพรรณนาถึงทั้ง  
หล่ีไป ตูฝู และไปจวีอี ้จากน้ันจะเขาสู มหาไตรโตรกแรกคอืฉวีถังเสีย บริเวณดานประตขูุยเหมิน ที่ลํานํ้าแยงซีจะสอบ
แคบเหลือเพียง ๔๐ ม. โอบลอมดวยภูผาหินและไพรพฤกษสูง ๑,๕๐๐ ม. ในอดีตบนลํานํ้าชวงน้ีจะมีแกงหินขนาดใหญ จึง
เรียกโตรกเสียงสน่ันมาแตโบราณ (ปจจุบันไดระเบิดทิ้งเพ่ือการเดนิเรือแลว) 

จากน้ันจะเขาสู มหาไตรโตรกทีส่องคือวูเสีย ที่มีเทือกภูวูซาน 巫山 โอบลอมอยู หล่ีไปเคยพรรณนาวา บริเวณ
น้ีเคยมีเสียงชะนีรองโหยหวนจนดอกทอรวงกระจายบนผืนนํ้าสีใสมรกต วูซานมีเทือกภูความสูง ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ม. รวม ๑๒ 
ยอดโดยมียอดเทพธิดาหรือเสินหน่ีวเฟง ที่มีตํานานเทพธดิาเหยาจี เปนยอดทีสู่งและสวยที่สุด ที่นักเดนิเรือในอดตีตางตอง
ขอยลสัมผัส เพ่ือเปนขวัญตาขวัญใจในการเดินเรือบนกระแสคล่ืนธารอนัเช่ียวกราก บริเวณวูเสยี ยังมี “เสีย่วซานเสีย”    
小三峡 หรือไตรโตรกนอย อยูดวย คือหลงเหมินเสยี ปาวูเสีย และตีเชวยเสยี   
 พนเขตวูเสีย เปล่ียนลงเรอืเล็กลองเขาสูบริเวณ ลําธารเสินหนงซี 神农溪 สายนํ้าความยาว ๖๐ กม.ไหลมาจาก
ขุนเขาเสินหนงเจ้ีย 神农架 ทางตอนเหนือ บริเวณสองฝงลํานํ้า เปนทีอ่ยูอาศัยของชาวถูจยา 土家-ลูกแมนํ้า มีภูมิทัศนที่
งดงามตระการ ดวยโตรกผาบริเวณน้ีเรยีกวาโตรกหลงฉวน หรือเรือมังกร บีบแคบลํานํ้าจนประชิดสายตาเรา บางชวงจะ
กวางเพียง ๕ เมตร ปกคลุมดวยพฤกษไพรเขยีวครึ้มระโยงระยางดวยเถาวัลยระยายอย บริเวณน้ีจะมีโลงศพของคนโบราณ
แขวนหอยเรยีงรายอยูบนหนาผาสูง  
 กลับมาขึ้นเรือเพ่ือลองเขาสู มหาไตรโตรกสดุทายคือ ซีหลิงเสีย ผานจุดสบลาํธารเซียงซี 香溪–นํ้าหอม มีตน
ธารจากขุนเขาเสินหนงเจ้ียเชนกัน บริเวณสองฝงลําธารเปนบานเกิดของ หวางเจาจวิน - ๑ ใน ๔ สาวงามในประวัติศาสตร
จีน สมัยราชวงศตงฮั่น เช่ือกันวา นางเคยอาบนํ้าตั้งแตเล็กจนโตในลําธารแหงน้ี (จนมีกล่ินหอมมาตราบจนปจจุบัน??!!) 
และยังเปนนิวาสถานเดิมของกวีผูรักชาต-ิชวีหยวน 屈原 ตนตํานานบะจางและการแขงเรอืมังกร 

ลองมาจนถึงบริเวณซินทาน หรือแกงหินทีย่าวและอันตรายที่สุดในไตรโตรก และดานหนานจิน อดีตสมรภูมิรบ
ระหวางเลาปกับลกซุน ทวา ปจจุบันรองรอยทั้งสองไดจมหายไปพรอมกับเขื่อนยักษไปหมดเสยีแลว พนจากบริเวณน้ี    
มาตุธารแยงซีจะทอดตัวไหลเขาสูพ้ืนที่ราบลุมอันแสนสมบูรณของภาคกลางประเทศจีน จนออกสูทะเลที่มณฑลเจียงซู ทาง
ตอนเหนือของมหานครซางไห  พักบนเรือสําราญ Century Diamond คืนที่ ๓  
  
 วันที่ 5  
 

 หลังอาหารเชา อําลาเรือสําราญ Century Diamond ขึ้นสูฝงที่ เมืองอ๋ีชาง ปลายทางมหาไตรโตรก เดินทางไปชม 
เขื่อนยักษซานเสยีตาปา 三峡大坝 Three Gorges Dam เขื่อนใหญอันดับหน่ึงของโลกปจจุบัน มีความยาวสันเขื่อน ๓ 
กม. ความสูง ๑๘๕ ม.ผลิตกระแสไฟฟาได ๑๘,๐๐๐ เมกกะวัตตตอป เริ่มกอสรางปค.ศ.๑๙๙๒ มีระยะเวลา ๓ ชวง โดยจะ
แลวเสร็จสมบูรณทั้งหมดในปค.ศ.๒๐๐๙ น้ี ใชงบประมาณทัง้สิ้นประมาณ ๒๒,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ ไดรับการเปรียบ
เปรยวา “เปนความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญของชาวจีน เทียบเทากําแพงเมืองจีน ที่เกิดมาพรอมกับคราบเลือดและหยาดนํ้าตา
ของปวงประชา”  
 เมืองอี๋ชางขึ้นช่ือวาเปนแหลงเพาะเล้ียงปลาสเตอรเจี้ยน Sturgeon สายพันธุ จงฮวาสวิน 中华鲟 ชมศูนย
อนุรักษพันธุปลาที่นาสนใจ  
 เดินทางสู ถํ้าซานโหยว 三游洞 หรอืถ้ําสามสหาย อยูหางจากเมืองอี๋ชางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ ๗ 
กม. ถ้ําแหงน้ีตั้งอยูผาสูงของซีหลิงซาน ปากโตรกซีหลิงเสีย บนฝงแมนํ้าฉางเจียงอันนาตื่นตา ในอดีตเปนที่นิยมทัศนาของ
นักเขียนและกวีเอกลือนามหลายทาน เชนไปจวอีี้กับสหาย และซูตงปอสามพอลูก เปนตน 
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 บาย เดินทางสูเมืองจ้ิงโจวหรือเกงจ๋ิว ระยะทาง ๑๑๐ กม. พักเมืองจ้ิงโจว โรงแรม Jinwei Guoji Dajiudian 5* 
  
 วันที่ 6  
 

 จิ้งโจว 荆州 Jingzhou ริมฝงแมนํ้าฉางเจียง เปนเมืองโบราณมีช่ือเสียงทางประวตัิศาสตร โดยเฉพาะใน
พงศาวดารสามกก ที่รูจักกันดีในนามเมืองเกงจิ๋ว ในตอน “เลาปยืมเกงจิ๋ว” และ “กวนอูพายกลศกึเสยีเกงจิ๋ว” เกงจ๋ิว
เปนเมืองหนาดานของสูฮั่นกก (เลาป) กับงอกก (ซุนกวน) ทีเ่ลาปไดเคยขอยืมซุนกวนเปนเมืองที่ม่ัน ตอมา เม่ือเลาป
สถาปนากกสูฮั่นที่เฉิงตแูลว ซุนกวนทวงเกงจ๋ิวคืนเทาไหร ขงเบงก็ไมยอมคืนให โดยใหขุนพลเอกกวนอู เปนผูรักษาเมืองน้ี
ไว กระทั่ง พายกลศึก “ปดฟาขามทะเล” ของลิบองกับลกซุน จนเสียเกงจ๋ิวกลับคืนใหงอกกไปในที่สุด 
 ชมกําแพงเมืองและเมืองโบราณจ้ิงโจว ซ่ึงอดีตเรียกวาเมืองเจียงหลงิ 江陵 มีอายุกวา ๒,๖๐๐ ป ตั้งแตสมัยรัฐฉู
ยุคเลียดกก ไดรับการบูรณะอยางสมบูรณ เมืองโบราณจ้ิงโจวมีขนาดพ้ืนที่ ๔.๖ ตร.กม. แบงเปน ๓ ช้ัน ช้ันนอกเปนแนวคู
เมือง ช้ันกลางเปนกําแพงอิฐ ช้ันในเปนกําแพงดิน ไดรับการยกยองวามีความสวยงามเปนอันดับ ๒ จากทั้ง ๗ กําแพงเมือง
โบราณของจีน แลวสักการะศาล “เทพเจาแหงความซ่ือสตัย” ขุนพลกวนอ ูสิ่งศักดิส์ิทธิ์คูเมืองเกงจ๋ิว 
 แลวเดินทางดวยรถโคช บนทางดวนขึ้นเหนือสู เมืองเซียงฝาน 襄樊 ระยะทางประมาณ ๒๐๐ กม. เซียงฝานเปน
เมืองโบราณทางอารยธรรมกวา ๖,๐๐๐ ป ริมแมนํ้าฮัน่สุย (ลํานํ้าสาขาที่ใหญที่สดุของฉางเจียง ไหลสบกันที่นครหวูฮั่น) 
เปน ๑ ใน ๑๐ เมืองทองเทีย่วทางวฒันธรรมทีข่ึ้นช่ือของจีน ชมเมืองและกําแพงเมืองโบราณเซียงฝาน จวนที่วาการของเจา
เมือง จากน้ัน เดินทางไป เมืองหลงจงโบราณ 古隆中 หางจากเซียงฝานไปทางดานตะวันตกประมาณ ๑๓ กม. ขึน้เขา   
โงลังก๋ัง กระทอมหญาของจูเกอเล่ียงหรือขงเบง เคยอาศัยในวัยหนุม ทําไรและศึกษาตําราพิชัยยุทธอยูบนเขา ๑๐ ป ตั้งแต
อายุ ๑๗-๒๗ จนไดรับฉายา “วอหลง” หรือ “มังกรหลับ” กอนรับคําเชิญเลาป ทีข่ึ้นเขาสามครัง้ ไปเปนกุนซือกูชาติ   
 พักเมืองเซียงฟาน โรงแรม Hanjiang Guoji Dajiudian 5* หรือเทยีบเทา 
 

 
 วันที่ 7  
 

 จากเซียงฝาน เลียบตามแมนํ้าฮั่นสุย ไปทางประจิมทิศ ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กม. ขึ้นสู เขาบูต้ึง 武当山     
Wudang Shan หรือหวูตางซาน หรือไทเหอซาน เปนเทือกเขาที่มีความสําคัญของลัทธิเตา เลาสืบกันวา เปนที่บําเพ็ญ
ตบะของเทพเจาเสวียนหวู 玄武神 ที่ศาสนาเตาเคารพนับถอืวาเปนดินแดนสุขาวด ีเปนแหลงฝกวิชาและบําเพ็ญฌานของ
นักพรตเตาทั้งหลาย ตอมา ในสมัยราชวงศซงเหนือ มีนักบวชเตาแหงเขาบูตึ้งทานหน่ึงนาม จางซานเฟง 张三丰 หรือ 
เตียซําฮง ที่คอนวนิยายกําลังภายในรูจักกันด ีมีฝมือในการชวยเหลือคนไข รักษาคนเจ็บดวยวิชากําลังภายใน ปรมาจารย
เตียซําฮง เปนผูใหกําเนิดวิชาหมัดมวยสํานักบูต้ึง ซ่ึงโดงดงัเคียงคูมากับสํานักเสาหลิน หมัดมวยสํานักบูตึ้ง ประกอบดวย
สามวิชา คือมวยไทจี๋ (ไทเกก) ที่เนนการฝกลมปราณ มวยสิงอ้ี เนนทาทางตอสูเลียนแบบการเคล่ือนไหวของสัตว และฝา
มือแปดทศิ เคล่ือนไหวโดยสืบเทาเปนรูปวงกลม และแปลงกระบวนทาฝามือเปนทาตาง ๆ 
     เทือกเขาบูต้ึง มีขนาดพ้ืนทีป่ระมาณ ๓๒๑ ตร.กม. ประกอบดวยเขตโบราณสถานคือหมูตึกโบราณ วดัในลัทธิเตา 
และทิวทัศนธรรมชาตขิอง ๗๒ ยอดเขา ๓๖ ผางาม ๒๔ ธารนํ้า ๑๑ ถ้ํา ๑๐ สระ ๙ นํ้าพุรอน ๙ หินงาม เปนตน             
งานสถาปตยกรรมบนเขาบูตึ้ง เริ่มสรางตั้งแตสมัยราชวงศถงั ซง หยวน หมิง และชิง โดยเฉพาะงานสถาปตยกรรมอันโดด
เดนจนไดรับการรับรองใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก ลําดับที่ ๑๑ ของจีน เม่ือปค.ศ.๑๙๙๔ ก็คือหมู
ตึกโบราณทีส่รางอยูบนยอดเขา ชะงอนผา และหุบลึก ที่สวนใหญสรางในสมัยจักรพรรดิหมิงเฉิงจู หรือหยงเลอ แหง
ราชวงศ หมิง (ผูสรางพระราชวังโบราณกูกงที่กรุงเปยจิง และสรางกองเรือมหาสมบัตขิองแมทัพขันทีเจ้ิงเหอ) (ครองราชย
ระหวางปค.ศ.๑๔๐๒-๑๔๒๔) ทรงมีพลังศรัทธาในศาสนาเตาอยางแรงกลา จึงโปรดใหสดุยอดนายชางฝมือสรางหมูตึกอนั
งดงาม บนสุดยอดทําเลอันทาทายฝมือผูสราง ขึ้นบนเขาบูตึง้หลายแหง เพ่ือบูชาศาสดาแหงเตา 
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 น่ังรถกระเชาขึ้นสู ตําหนักทอง หรือจินเต้ียน 金殿 พิชิตจุดสูงสดุของเทือกเขาบูตึ้ง บนยอดเทียนจูเฟง  ณ 
ระดับความสูงเทยีมเมฆ ๑,๖๑๓ เมตร สถานที่ประดษิฐานเทพเจาเสวียนหวู นํ้าหนัก ๑๐ ตัน ดานนอกวหิาร  เปนกําแพง
เมืองจ่ือจินเฉิง มีความยาว ๓๔๕ ม. หนา ๑.๘ ม.สูง ๑๐ ม. กอรูปขึ้นเปนรปูทรงภูเขา จากน้ัน ชมวังไท เหอกง 太和宫

และตําหนักจวนว่ิน 转运殿 

 พักบนเขาบูตึ้ง รีสอรต Shanshang Tianlu Dujiacun ดีที่สุดบนเขาบูตึ้ง หรือเทยีบเทา 
 

 
 วันที่ 8  
  

วันน้ีทองชมความงามของหมูตึกและศาสนสถานโบราณ กลางธรรมชาตอิันตระการตา และฝกปรอืวรยุทธ
มวยไทเกกจากสํานักบูตึ้งบนเขาทั้งวัน แลวรวมกันคนหาคัมภีรเคล็ดไหมฟาของฮุนปวยเอ้ียง จากนวนิยายเอก
กระบ่ีไรเทียมทาน 天蚕变 วาซุกซอนอยู ณ แหงใด โดยชวงเชาเริ่มจากไทจื่อปอ 太子坡 -ตําหนักหลังเดยีวที่มี
ขนาดใหญที่สดุบนเขาบูตึ้ง  ตําหนักฉุนหยางกง หรือ หมอเจินจิ่ง 磨镇井 มีขนาด ๑,๗๐๐ ตร.ม. จากน้ัน ชวงบาย 
ชมตําหนักหนานเอ้ียน 南岩宫 สรางบนชะงอนหนาผาทิศใต ที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ที่สดุบนเขาบูตึ้ง และวังจื่อเซียว 
紫霄宫 อันโอฬาร มีขนาดถึง ๘๖๐ หอง หมูตึกมรดกโลกทั้งหมดน้ี ลวนสรางขึ้นในสมัยจักรพรรดหิยงเลอ ซ่ึงไดรับ
การบูรณะและอนุรักษไวไดเปนอยางด ี   
 พักรีสอรตบนเขาบูตึ้งอีกหน่ึงคืน 
   
   วันที่ 9  
 

 หลังอาหารเชาเดินทางลงจากเขา จากน้ัน น่ังรถโคชบนทางดวนกลับสู นครหวูฮั่น 武汉 Wuhan เมืองเอกของ
มณฑลหูเปย Hubei ริมสองฝงแมนํ้าฉางเจียงและฮั่นสุย ชวงบายถึงนครหวูฮั่น ขึ้นหอกระเรียนเหลือง –หวงเฮอโหลว   

黄鹤楼 ๑ ใน ๓ หองามของแดนเจียงหนาน หอน้ีสรางขึ้นโดยซุนกวน กอนสถาปนางอกก ริมแมนํ้าฉางเจียง เม่ือปค.ศ.
๒๒๓ เพ่ือเปนหอสังเกตการณในยามสงบ และใชเปนสถานที่บัญชาการรบในยามสงคราม หอแหงน้ีมีความสูง ๕ ช้ัน ๕๐.๔ 
ม. นับเปนสัญลักษณอันสงางามของนครหวูฮัน่  จากน้ัน เดนิทางไป หอพณิโบราณ-กูฉินไถ 古琴台 เปนอดตีสถานที่
บรรเลงพิณของอวิ๋ปอหยา 俞伯牙-เทพแหงพิณของรัฐฉู ยุคชุนชิว สดับเสยีงพิณโบราณของเทพแหงพิณ ที่ยังคงจับจิต
สะทานใจมาจนถึงปจจุบัน 
 หลังอาหารคํ่า ชมแสงสยีามราตรีสองฟากฝงแมนํ้าฉางเจียงอันงดงาม ใจกลางนครหวูฮั่น  

พักโรงแรม Mingzhu Haosheng 5* หรือเทยีบเทา 
 
 วันที่ 10  
 

 หลังอาหารเชา เดนิทางจาก นครหวูฮั่น เหินฟากลับสูนครเฉิงตู ดวยเทีย่วบิน MU xxxx (xxxx-xxxx)  
 พักผอนตามอธัยาศัยทีส่นามบินนครเฉิงตู ไดเวลา เดินทางเหินฟากลับสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพมหานคร
ดวยเทีย่วบิน TG 619 (1505-1715) โดยสวัสดภิาพและความประทับใจเต็มอ่ิม  
 
 
 

            


