 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 พ.ค. 2018 14:12

ทัวร์จางเจยี เจี้ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน
กร๊ ปุ ทัวร์สว่ นตัวเดินทางตั้ งแต่ 10 คน พัก 4 ดาว
ราคายังไมร่ วมคา่ ตั๋วเครือ่ งบิน



ไฮไลท์ทริป
เทยี นเหมินซาน สมัยกอ่ นเรยี กวา่ ภูเขาหวินเมิ้ งซาน หรอื ซงเหลียวซาน
จวินเซิงฮวา่ เยี้ ยน จิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดจุ ากธรรมชาติ
เขตอนรุ ั กษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน นัง่ กระเช้าขึ้นสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร
สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน สถานที่หนึง่ ที่มีความสวยงามมีลำธาร 4 สาย ไหลล้อมรอบ
เมย่ ลี่เซียงซี หรอื โชว์เสนห่ ์ ตะวันตก โชว์เกียวกับประเพณวี ั ฒนธรรม วิถีชีวิตของแตล่ ะเผา่



ราคา

ทัวร์ 5 วัน 4 คืน

ราคา/คน

เดินทางตั้ งแต่ 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้ งนี้ ข้ ึนอยวู่ ั นที่ทำการเดินทาง


14,200.3,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรงุ เทพ – ฉางซา
การเดินทาง

ช่วงเช้า
05:30 คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผ้ โดยสารขาออกชั
้ น 2 ประตู 2
ู
เคาเตอร์ D สายการบิน แอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
07:30 เดินทางสเู่ ม ืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD 540 เวลาที่เมืองจีนเรว็ กวา่ ไทย 1 ชั่วโมง
12:10 เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหหู นาน
ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่ หนึง่ ของจีน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อยังจางเจียเจี้ย ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
ชมธรรมชาติที่สวยงามสองฟากฝั่ง
ของถนนระหวา่ งการดินทางพร้อมฟังการบรรยายเรือ่ งราวตา่ งๆ
จากไกด์ชาวจีนแบบภาษาไทย
อาหาร

ที่พัก

นำทา่ นสู่ภัตตาคารก่อนเข้าทำการเช็คอินที่พัก
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
TIANZI HOTEL 4*+

วันที่ 2

จางเจยี เจี้ย – ภาพวาด 10 ลี้ (รวมรถราง) -เทียนจื่อซาน(ลิฟต์แก้ว) - สวนจอมพลเฮอ่ หลง –
สะพานหนงึ่ ในไต้หล้า - ลำธารแซม่ ้ าทอง
การเดินทาง

ช่วงเช้า
นำทกุ ทา่ นเดินทางชมธรรมชาติสถานที่ทอ่ งเที่ยวของอทุ ยานจางเจียเจี้ ย จดุ ทอ่ งเที่ยวเชน่
ภาพเขียน 10 ลี้ นัง่ กระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางสู่ ร้านชา ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ทา่ นชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
ชม ภาพเขียน 10 ลี้ นัง่ รถรางไฟฟ้ าไป-กลับ ซึ่งตั้ งอยู่ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนอื ของซั่วเซี่ยวี่ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนยี ภาพงดงามแหง่ หนึง่
มียอดเขาแปลกพิสดาร และหนิ ยักษ์ที่มีรปู รา่ งลักษณะตา่ งๆ มากกวา่ 200 ลกู
และให้ทา่ นได้เก็บภาพประทับใจ
นัง่ กระเช้าขึ้น เขาเทียนจื่อซาน เขาอวตาร อยใู่ นเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ ย มีเนื้อที่ 65
ตารางกิโลเมตร ขึ้นกระเช้า พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ
ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้ งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้
และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้ นเต็มไปด้วย ชะงอ่ นผาอันสงู ชัน ลำห้วยลึก
และป่าหนิ ในรปู ลักษณะสวยงาม แปลกตาตา่ งๆ กัน
ช่วงบ่าย
ชมทิวทัศน์อันสวยงามของ สวนจอมพลเฮอ่ หลง ซึ่งมียอดเขา และหนิ แปลกตานับไม่ถ้วน
โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก
และพฤกษานานาพันธ์ ชุ มทัศนยี ภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแตด่ ินฟ้ าอากาศที่แปรปรวน
และจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย
ชม เทียนเสี้ยตี้อ้ ีเฉียว สะพานใต้ฟ้ าอันดับ 1 ที่มีทัศนยี ภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมขู่ ุนเขา
ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีว้ ดู ชื่อดังเรือ่ ง อวตารได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ มิร้ ลู ืม
และยากที่จะหาคำมาบรรยายได้ แล้วนำทา่ นลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง
ลิฟท์แก้วแหง่ แรกของเอเชียสูง 326 เมตร
ชมความงามของ ธารแส้ทองคำ จินเปียนซี ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามชอ่ งเขา
และชะง่อนผาระยะทางยาว 5,700 เมตร น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ
สองฟากฝั่งจะมีหนิ แปลกประหลาดตั้ งตระหง่านเรยี งรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก
อีกทั้ งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึง่ กำลังทอ่ งเที่ยวอยใู่ นวิมานแหง่ เทพนยิ าย

วันที่ 2

จางเจยี เจี้ย – ภาพวาด 10 ลี้ (รวมรถราง) -เทียนจื่อซาน(ลิฟต์แก้ว) - สวนจอมพลเฮอ่ หลง –
สะพานหนงึ่ ในไต้หล้า - ลำธารแซม่ ้ าทอง
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
TIANZI HOTEL 4*+

วันที่ 3

ถ้ามังกรเหลือง + ล่องเรอื - ล่องเรอื ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
การเดินทาง

ช่วงเช้า - บ่าย
เดินทางชมธรรมชาติและสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอุทยานจางเจียเจี้ ย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารชม ถ้ำพญามั งกร หลงหวังต้ง เป็นถ้ำที่มีความงดงาม
และใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร
แตเ่ ปิดให้ชมแคป่ ระมาณ 4.5 กิโลเมตร ภายในมีหนิ งอกหนิ ย้อยอันวิจิตรงดงาม
มีเสาหลักมังกรขนาดสิบคนโอบรอบ + พร้อมลอ่ งเรอื ชมความงาม
ช่วงบ่าย
ล่องเรอื ทะเลสาบเป่าเฟิ่ง หู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง
รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนดิ
ชมทัศนยี ภาพอันสวยงามตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ทา่ นได้พักผอ่ น
ถา่ ยรปู กันตามอัธยาศัย
ช่วงค่ำ
หลังอาหารเย็นชม โชว์เหม่ย ล่ีเซีย งซี โชว์เสนห่ ์ ตะวันตก Charming
Xiangxi เป็นการโชว์สะท้อนให้เหน็ ถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้ นเมือง
ด้วยแสงสีพร้อมฉากสดุ อลังการ พร้อมกับเหลา่ นักแสดงกวา่ 200 ชีวิต
เป็นการแสดงอยใู่ นโรงละคร ประมาณ 1 ชั่วโมง

วันที่ 3

ถ้ามังกรเหลือง + ลอ่ งเรอื - ลอ่ งเรอื ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - โชว์เหมย่ ลี่เซียงซี
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
TIANZI HOTEL 4*+

วันที่ 4

ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่ กระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้ า – โรงเรยี นภาพวาดทราย –ฉางซา –
ถนนคนเดินหวงซิน
การเดินทาง

ช่วงช้า
เดินทางชมธรรมชาติและสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอุทยานจางเจียเจี้ ย
ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางกลับสเู่ มืองฉางซา

วันที่ 4

ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่ กระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้ า – โรงเรยี นภาพวาดทราย –ฉางซา –
ถนนคนเดินหวงซิน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยหู่ า่ งจากเขตเมืองจางเจียเจี้ ยเพียง 6 กิโลเมตร
อยสู่ ูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร
เป็นภูเขาลือชื่อแหง่ แรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมือง จางเจียเจี้ย
เนือ่ งจากหน้าผาสูงชันมีชอ่ งโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือ ชอ่ งหนิ เทียนเหมิน
ประตูสวรรค์ ที่มีทัศนยี ภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเหน็ ได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน
ขึ้นสเู่ ขาโดย นัง่ กระเช้าขึ้น-ลง กระเช้ามคี วามยาวถึง 7.5 กโิ ลเมตร ใช้เวลาเพยี ง 40 นาที
ให้ทา่ นได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง
99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว
นำท่าน สู่ห น้าผาลอยฟ้ า ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร
ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5
นิ้ ว ถือเป็นการท้าทายนักทอ่ งเที่ยว ที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน
เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยวู่ า่ ผ้ มาเย
ู ือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าห้ มุ รองเท้าขณะเดิน
สันนษิ ฐานวา่ นา่ จะชว่ ยลดความสกปรก งา่ ยตอ่ การทำความสะอาด สะพานกระจก แหง่ นี้
ระยะทางอาจ ไมไ่ กล แตค่ วามใสอาจทำให้เราก้าวขาไมอ่ อก!!
แวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของซื่อ จิน เซิง จวินเซิงฮวาเยี้ ยน
ผ้ ทีู ่มีชื่อเสียงโดง่ ดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ

อาหาร

ช่วงค่ำ
เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ทา่ นได้อิสระช้อปป้ งิ เพื่อเลือกซื้ อสินค้าหลากหลายชนดิ
สำหรับซื้ อเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
HUAXI HOTEL 4*+

วันที่ 5
ฉางซา – กรงุ เทพ ฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
09:00 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
12:55 เหนิ ฟ้ ากลับสู่ กรงุ เทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541

อาหาร

ช่วงบ่าย
15:35 ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุ เทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
เข้าร้านช้อป ร้านบัวหมิ ะ ร้านชา ร้านผ้าไหม (ปกติเข้า 5 ร้าน)
พิเศษอาหาร มื้ อละ 50 หยวน (ปกติ 30 หยวน)
คา่ โรงแรมที่พัก ตามที่ระบใุ นรายการ (ห้องละ 2 ทา่ น) จำนวน 4 คืน
คา่ อาหารและเครือ่ งดื่มตามที่ระบใุ นรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
คา่ รถรับ – สง่ ระหวา่ งนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คา่ ธรรมเนยี มยื่นวีซา่ เข้าประเทศจีน (1,200.- บาท)
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท ทั้ งนี้ อยู่ในข้อตกลงที่มีไว้กับบรษิ ั ทประกัน
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการที่ระบุ เชน่ คา่ เครือ่ งดื่ม และคา่ อาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา่ โทรศัพท์,
คา่ ซักรดี
คา่ อาหารและเครือ่ งดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คา่ ซักรดี , คา่ โทรศัพท์ทางไกล, คา่ อินเตอร์เนต็ ฯลฯ
ค่าทำหนังสือเดินทาง
คา่ ทำใบอนญุ าตกลับเข้าประเทศของคนตา่ งชาติ หรอื คนตา่ งด้าว (เป็นหน้าที่ของผ้ เู ดินทางในการจัดทำเอง)
คา่ ทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินระหว่างประเทศ

ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

