 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 15:06

ทัวร์จางเจยี เจี้ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ // ราคาทัวร์ไมเ่ ข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติ

เทยี นเหมินซาน หรอื ภูเขาหวินเมิ้งซาน หรอื ซงเหลียวซาน
นัง่ กระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สยุ่ หล้าวซื่อเหมิน มีลำธาร 4 สาย ไหลล้อมรอบ
ประวัติศาสตร์

จวินเซิงฮว่าเยี้ยน จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
เม่ยลี่เซียงซี หรอื โชว์เสนห่ ์ ตะวันตก




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
เดินทาง 10 คน ขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่ม

19,500
17,500
16,500
4,000

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินฉางซา
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

05:30 คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
07:30 เดินทางสเู่ มืองฉางซา เที่ยวบินที่ FD 540
(เวลาที่ประเทศจีนเรว็ กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
12:10 เดินทางถึง สนามบินหวางฮา เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหหู นาน
ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่ หนึง่ ของจีน
เดินทางตอ่ ยังจางเจียเจี้ย ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินฉางซา
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร
ที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว

ชมธรรมชาติที่สวยงามสองฟากฝั่ง
ของถนนระหวา่ งการดินทางพร้อมฟังการบรรยายเรือ่ งราวตา่ งๆ
จากไกด์ชาวจีนแบบภาษาไทย
นำทา่ นสภู่ ั ตตาคารกอ่ นเข้าทำการเช็คอินที่พัก
ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Hua Jing Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
กลางวั น

วันที่ 2

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

ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมธรรมชาติสถานที่ทอ่ งเที่ยวของอุทยานจางเจียเจี้ย จุดทอ่ งเที่ยวเชน่
ภาพเขียน 10 ลี้ นัง่ กระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน

วันที่ 2

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

สถานที่ท่องเที่ยว

นัง่ รถรางไฟฟ้ าไป-กลับ ซึ่งตั้ งอยทู่ าง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนอื ของซั่วเซี่ยวี่ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนยี ภาพงดงามแหง่ หนึง่
มียอดเขาแปลกพิสดาร และหนิ ยักษ์ท่มี ีรปู รา่ งลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก
และให้ทา่ นได้เก็บภาพประทับใจ
นัง่ กระเช้าขึ้น เขาเทียนจื่อซาน เขาอวตาร อยใู่ นเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65
ตารางกิโลเมตร ขึ้นกระเช้า พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สดุ แสนประทับใจ
ท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้ งด้านทิศตะวันออก
ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้ นเต็มไปด้วย ชะง่อนผาอันสูงชัน
ลำห้วยลึก และป่าหนิ ในรปู ลักษณะสวยงาม แปลกตาตา่ งๆ กัน
สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ ่งมียอดเขา และหนิ แปลกตานับไมถ่ ้ วน
โดยปกคลมุ ไปด้วยเมฆหมอก
และพฤกษานานาพันธ์ ชุ มทัศนยี ภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้ าอากาศ
ที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย
เทียนเสี้ยต้ อี ้ เี ฉ ียว สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนยี ภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา
ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีว้ ดู
ชื่อดังเรือ่ ง อวตารได้นำวิวบางสว่ นของขนุ เขามาเป็นฉากในการถา่ ยทำ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ มิร้ ลู ืม
และยากที่จะหาคำมาบรรยายได้ แล้วนำท่านลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง
ลิฟท์แก้วแหง่ แรกของเอเชียสูง 326 เมตร
ธารแส้ทองคำ จินเปียนซี ซึ ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามชอ่ งเขา และชะงอ่ นผาระยะทางยาว
5,700 เมตร น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ
สองฟากฝั่งจะมีหนิ แปลกประหลาดตั้ งตระหงา่ นเรยี งรายกันอยเู่ ปน็ จำนวนมาก
อีกทั้ งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่
เสมือนหนึง่ กำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแหง่ เทพนยิ าย
ภาพเขียน 10 ล้ ี

อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Fenghuang Guobin Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 3

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

ช่วงเช้า+บ่าย

ชมธรรมชาติและสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอุทยานจางเจียเจี้ย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นถ้ำที่มีความงดงาม และใหญท่ ี่สุดในจางเจียเจี้ ย มีความสูง 50
เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตร
ภายในมีหนิ งอกหนิ ย้อยอันวิจิตรงดงาม มีเสาหลักมังกรขนาดสิบคนโอบรอบ +
พร้อมล่องเรอื ชมความงาม
ล่องเร ือ ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยบ
ู่ นชอ่ งเขาสูง
รายล้อมด้วยยอดขนุ เขาและพรรณไม้นานาชนดิ
ชมทัศนยี ภาพอันสวยงามตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ทา่ นได้พักผอ่ น
ถ่ายรปู กันตามอัธยาศัย
หลังอาหารเย็นชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี โชว์เสนห่ ์ ตะวันตก Charming
Xiangxi เป็นการโชว์สะท้อนให้เหน็ ถึงวัฒนธรรมของชนเผา่ พื้นเมือง
ด้วยแสงสีพร้อมฉากสดุ อลังการ พร้อมกับเหลา่ นักแสดงกวา่ 200 ชีวิต
เปน็ การแสดงอยใู่ นโรงละคร ประมาณ 1 ชั่วโมง
ถ้ำพญามังกร หลงหวังต้ง

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Baizhangxia Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

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

วันที่ 4

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

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมธรรมชาติและสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอุทยานจางเจียเจี้ ย
หลังอาหารเดินทางกลับสเู่ มืองฉางซา
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

อยหู่ า่ งจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร
เป็นภูเขาลือชื่อแหง่ แรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมือง
จางเจียเจี้ย เนือ่ งจากหน้าผาสูงชันมีชอ่ งโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง
ก็คือ ชอ่ งหนิ เทียนเหมิน ประตูสวรรค์
ที่มีทัศนยี ภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเหน็ ได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน
ขึ้นสเู่ ขาโดย นัง่ กระเช้าขึ้น - ลง กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง
40 นาที ให้ทา่ นได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้ า
และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจดุ ชมวิว
็ สะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยทู่ ี่ 60 เมตร
หน้าผาลอยฟ้ า ซึ ่งเปน
ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต
มีความหนา 2.5 นิ้ว 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 ไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!
แวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของซื่อ จิน เซิง จวินเซิงฮวาเยี้ยน
ผ้ ทีู ่มีชื่อเสียงโดง่ ดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ
ถนนคนเดินหวงซิง ให้ทา่ นได้อิสระช้อปป้ งิ เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนดิ
สำหรับซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกแกค่ นที่รักทางบ้าน
เขาเทียนเหมินซาน

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

วันที่ 4

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

Baizhangxia Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

สนามบินฉางซา - สนามบินดอนเมือง
การเดินทาง

ชว่ งเช้า+บา่ ย

09:00 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
12:55 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินฉางซา โดยสายการการแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่
FD541
15:35 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสด์ ภิ าพ
อาหาร

เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

ราคานี้รวม

ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ วีซา่ จีน (แบบเดี่ยว)
ค่าไกด์ท้องถ่นิ (ภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
คา่ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

