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ทัวร์จางเจยีเจี้ ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...

ตื่นตากับธรรมชาติ

เทียนเหมินซาน หรอื ภูเขาหวินเม้ิงซาน หรอื ซงเหลียวซาน
นัง่กระเช้าข้ึนเขาเทียนจื่อซาน
สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน มีลำธาร 4 สาย ไหลล้อมรอบ

 ประวัติศาสตร์



จวินเซิงฮว่าเย้ียน จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
เม่ยลี่เซียงซี หรอื โชว์เสนห์่ตะวันตก 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     6 - 7     คน 19,500

เดินทาง     8 - 9     คน 17,500

เดินทาง  10  คน  ข้ึนไป 16,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินฉางซา

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Changsha+Huanghua+International+Airport+
(CSX),+Changsha,+Hunan,+China/Huajing+Hotel,+Chongyang+Road,+Yuelu,+Changsha,+
Hunan,+China/@28.2163636,112.9264706,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x
34272e73e875f34f:0xbb5c1782161ef543!2m2!1d113.2208333!2d28.1966667!1m5!1m1!1s0
x34274b85f8ba9063:0x2b850120052ee491!2m2!1d112.9122769!2d28.2113577?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

05:30    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
07:30    เดินทางสู่เมืองฉางซา เท่ียวบินท่ี FD 540
 (เวลาท่ีประเทศจีนเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
12:10    เดินทางถึง สนามบินหวางฮา เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหหูนาน
ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่หนึง่ของจีน
เดินทางต่อยังจางเจียเจี้ ย ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

https://www.google.co.th/maps/dir/Changsha+Huanghua+International+Airport+(CSX),+Changsha,+Hunan,+China/Huajing+Hotel,+Chongyang+Road,+Yuelu,+Changsha,+Hunan,+China/@28.2163636,112.9264706,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x34272e73e875f34f:0xbb5c1782161ef543!2m2!1d113.2208333!2d28.1966667!1m5!1m1!1s0x34274b85f8ba9063:0x2b850120052ee491!2m2!1d112.9122769!2d28.2113577?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ชมธรรมชาติท่ีสวยงามสองฟากฝั่ง
ของถนนระหว่างการดินทางพร้อมฟังการบรรยายเรือ่งราวต่างๆ
จากไกด์ชาวจีนแบบภาษาไทย
นำท่านสู่ภัตตาคารก่อนเข้าทำการเช็คอินท่ีพัก

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hua Jing Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินฉางซา

วันท่ี 2
จางเจียเจ้ีย - ภาพวาด 10 ล้ี (รวมรถราง) - เทียนจ่ือซาน(ลิฟต์แก้ว) - สวนจอมพลเฮอ่หลง –
สะพานหนึง่ในไต้หล้า - ลำธารแซ่ม้าทอง

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมธรรมชาติสถานท่ีท่องเท่ียวของอุทยานจางเจียเจี้ ย จุดท่องเท่ียวเช่น 
ภาพเขียน 10 ลี้   นัง่กระเช้าข้ึนเขาเทียนจื่อซาน



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ภาพเขียน 10 ล้ี  นัง่รถรางไฟฟ้าไป-กลับ  ซึ่งต้ังอยู่ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซั่วเซี่ยว่ี เป็นเขตช่องแคบท่ีมีทัศนยีภาพงดงามแหง่หนึง่
มียอดเขาแปลกพิสดาร และหนิยักษ์ท่ีมีรปูรา่งลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก
และให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ 
นัง่กระเช้าข้ึน เขาเทียนจื่อซาน เขาอวตาร อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ ย มีเนื้ อท่ี 65
ตารางกิโลเมตร ข้ึนกระเช้า พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามท่ีสุดแสนประทับใจ
ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ท้ังด้านทิศตะวันออก
ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานน้ันเต็มไปด้วย ชะง่อนผาอันสูงชัน
ลำห้วยลึก และป่าหนิในรปูลักษณะสวยงาม แปลกตาต่างๆ กัน
สวนจอมพลเฮ่อหลง  ซึ่งมียอดเขา และหนิแปลกตานับไม่ถ้วน
โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก
และพฤกษานานาพันธ ุ์ชมทัศนยีภาพท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศ
ท่ีแปรปรวน และจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย
เทียนเส้ียตี้ อ้ีเฉ ียว สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ท่ีมีทัศนยีภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา
ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด
ชื่อดังเรือ่ง อวตารได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามท่ีแสนประทับใจ มิรู้ ลืม
และยากท่ีจะหาคำมาบรรยายได้ แล้วนำท่านลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง
ลิฟท์แก้วแหง่แรกของเอเชียสูง 326 เมตร 
ธารแส้ทองคำ  จินเปียนซี  ซึ่งเป็นลำธารท่ีไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผาระยะทางยาว
5,700 เมตร น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ
สองฟากฝั่งจะมีหนิแปลกประหลาดต้ังตระหง่านเรยีงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก
อีกท้ังยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่
เสมือนหนึง่กำลังท่องเท่ียวอยู่ในวิมานแหง่เทพนยิาย 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Fenghuang Guobin Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
จางเจียเจ้ีย - ภาพวาด 10 ล้ี (รวมรถราง) - เทียนจ่ือซาน(ลิฟต์แก้ว) - สวนจอมพลเฮอ่หลง –
สะพานหนึง่ในไต้หล้า - ลำธารแซ่ม้าทอง



วันท่ี 3
ถ้ามังกรเหลือง + ล่องเรอื - ล่องเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงหู - โชว์เหม่ยล่ีเซียงซี

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

ชมธรรมชาติและสถานท่ีท่องเท่ียวในอุทยานจางเจียเจี้ ย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ถ้ำพญามังกร  หลงหวังต้ง  เป็นถ้ำท่ีมีความงดงาม และใหญ่ท่ีสุดในจางเจียเจี้ ย มีความสูง 50
เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตร
ภายในมีหนิงอกหนิย้อยอันวิจิตรงดงาม มีเสาหลักมังกรขนาดสิบคนโอบรอบ +
พร้อมล่องเรอืชมความงาม
ล่องเร ือ ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู ทะเลสาบท่ีต้ังอยู่บนช่องเขาสูง
รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนดิ
ชมทัศนยีภาพอันสวยงามตัดกับสายน้ำท่ีใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน
ถ่ายรปูกันตามอัธยาศัย
หลังอาหารเย็นชม โชว์เหม่ยล่ีเซียงซี  โชว์เสนห์่ตะวันตก Charming
Xiangxi เป็นการโชว์สะท้อนให้เหน็ถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้ นเมือง
ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่านักแสดงกว่า 200 ชีวิต
 เป็นการแสดงอยู่ในโรงละคร ประมาณ 1 ชั่วโมง

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Baizhangxia Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่กระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้า - โรงเรยีนภาพวาดทราย - ฉางซา -
ถนนคนเดินหวงซิน



การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมธรรมชาติและสถานท่ีท่องเท่ียวในอุทยานจางเจียเจี้ ย
หลังอาหารเดินทางกลับสู่เมืองฉางซา

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เขาเทียนเหมินซาน อยู่หา่งจากเขตเมืองจางเจียเจี้ ยเพียง 6 กิโลเมตร
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร
เป็นภูเขาลือชื่อแหง่แรกท่ีได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมือง
จางเจียเจี้ ย เนือ่งจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง
ก็คือ ช่องหนิเทียนเหมิน ประตูสวรรค์
ท่ีมีทัศนยีภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเหน็ได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน
ข้ึนสู่เขาโดย นัง่กระเช้าข้ึน - ลง  กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง
40 นาที ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า
และชมเส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว 
หน้าผาลอยฟ้า ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร
ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต
มีความหนา 2.5 นิ้ ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเท่ียว
ท่ีอยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้ มาเยือน
สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้ มรองเท้าขณะเดิน
สันนษิฐานว่านา่จะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก
แหง่นี้  ระยะทางอาจ ไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!
แวะชม โรงเร ียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของซื่อ จิน เซิง จวินเซิงฮวาเย้ียน
ผู้ ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ
ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง เพื่อเลือกซื้ อสินค้าหลากหลายชนดิ
สำหรับซื้ อเป็นของฝากและของท่ีระลึกแก่คนท่ีรักทางบ้าน 

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

วันท่ี 4
ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่กระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้า - โรงเรยีนภาพวาดทราย - ฉางซา -
ถนนคนเดินหวงซิน



ท่ีพัก Baizhangxia Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่กระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้า - โรงเรยีนภาพวาดทราย - ฉางซา -
ถนนคนเดินหวงซิน

วันท่ี 5
สนามบินฉางซา - สนามบินดอนเมือง

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

09:00    สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
12:55    เหนิฟ้าจากสนามบินฉางซา โดยสายการการแอร์เอเชีย   เท่ียวบินท่ี
FD541 
15:35    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ ภาพ

อาหาร เช้า    ห้องอาหารโรงแรม

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม



ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/china/612

https://www.atsiamtour.com/china/612
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