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ทัวร์จางเจยีเจี้ ย 6 วัน 5 คืน กรุ๊ ปทัวร์สว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

เมืองเฟิ่งหวง เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย
กวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจีน 
เทียนเหมินซาน สมัยก่อนเรยีกว่าภูเขาหวินเม้ิงซาน หรอื ซงเหลียวซาน
จวินเซิงฮว่าเย้ียน สถานท่ีจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
เขตอนรัุกษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร
สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน สถานท่ีมีความสวยงามทางและมีลำธารถึง 4 สาย ไหลล้อมรอบ
เม่ยลี่เซียงซี หรอืโชว์เสนห์่ตะวันตก โชว์เกียวกับประเพณวัีฒนธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่า

 ราคา



ทัวร์ 6 วัน 5 คืน ราคา/คน

เดินทางต้ังแต่ 10 คน 16,250.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ ข้ึนอยู่ท่ีวันเดินทาง  

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ –ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง (โดยรถBus)

การเดินทาง ช่วงเช้า
05:30   คณะพร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมืองกรงุเทพฯ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ คอยให้การต้อนรับ และช่วยจัดการด้านเอกสาร
และสัมภาระในการการเดินทางจนเป็นท่ีเรยีบร้อย

07:35   เหนิฟ้าสู่สนามบินเมืองฉางซา โดยเท่ียวบินของสายการบินแอร์เอเชีย
เท่ียวบินท่ี FD540

12:05    เดินทางถึงสนามบินฉางซา ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองโบราณฟ่งหวง ชมทิวทัศน์สองข้างทาง

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรอื เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองหงส์ เป็นเมืองท่ีข้ึน
อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ต้ังอยู่
ทางทิศตะวันตกของมณฑลหหูนาน เมืองโบราณหงส์ต้ังอยู่รมิแม่น้ำถัว
ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา
ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ท่ีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง
และชิงหลายร้อยแหง่มีถนนท่ีปูด้วยหนิ เขียว 20 กว่าสาย ให้ท่านได้พักผ่อน
ถ่ายรปูกันตามอัธยาศัย



อาหาร มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก FENGHUANG GARDEN HOTEL หรอืเทียบเท่า 5*

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ –ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง (โดยรถBus)

วันท่ี 2
ฉางซา – ล่องเรอืแม่น้ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสิน่ฉงเหวิน – จางเจียเจ้ีย

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรอืถัวเจียง เรอืแพ
 ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ ย
ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
09:00  นำท่าน ล่องเรอืถัวเจียง เรอืแพ ให้ท่านได้สนกุตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย
ชมบ้าน เรอืนสองฟากฝั่งแม่น้ำสะพานโบราณ เจดีย์ว่ันหมิง หอต๋ัวชุ่ยฯลฯ
อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่าน ได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นท่ีระลึก 

ชม บ้านเกิดของเส่ินฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์
และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน
บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านท่ีปลูกล้อมรอบลานบ้านท้ังสี่ด้าน
ก่อด้วยอิฐทนไฟท่ีมีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ในภาคตะวันตกของมณฑลหหูนาน
และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวิน
อดีตผู้ บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง
ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว 

ช่วงบ่าย
นำเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน
ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน
เป็นพื้ นท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษและมีทัศนยีภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพื้ นท่ีมากกว่า 264
ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้ นท่ีเป็นป่าไม้
จางเจียเจี้ ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนรัุกษ์วนอุทยานแหง่ชาติในปี (ค.ศ. 1982)
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแหง่ชาติ หบุเขาซูย่ี และภูเขาเทียนจื่อ
ความโดดเด่นของท่ีนี้ คือ ยอดเขาและเสาหนิทรายท่ีต้ังตระหง่านกว่า 3,000 ยอด
และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ ยังมีช่องแคบ ลำธารสระน้ำ และน้ำตกมากมาย
รวมท้ังมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานท่ีแหง่นี้  มีภูมิทัศน์ท่ีงดงาม
จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
 

วันท่ี 2
ฉางซา – ล่องเรอืแม่น้ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสิน่ฉงเหวิน – จางเจียเจ้ีย



อาหาร มื้ อเช้า
โรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก QINGHE JINJIANG HOTEL หรอืเทียบเท่า 5*

วันท่ี 2
ฉางซา – ล่องเรอืแม่น้ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสิน่ฉงเหวิน – จางเจียเจ้ีย

วันท่ี 3
จางเจียเจ้ีย – ภาพเขียน 10 ล้ี (รถราง) – สะพานหนึง่ในใต้หล้า – เขาอวตาร – ลำธารแส้ทอง 

การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอุทยานจางเจียเจี้ ย



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
08:00  เท่ียวชมทิวทัศน์ ภาพเขียน 10 ล้ี  นัง่รถไฟเล็กไป-กลับ
 ซึ่งต้ังอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซั่วเซี่ยว่ี
เป็นเขตช่องแคบท่ีมีทัศนยีภาพงดงามแหง่หนึง่ มียอดเขาแปลกพิสดาร
และหนิยักษ์ท่ีมีรปูรา่งลักษณะต่างๆมากกว่า 200 ลูก และให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

ชม สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ท่ีมีทัศนยีภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา
ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อดังเรือ่งอวตาร
ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามท่ีแสนประทับใจ มิรู้ ลืม
และยากท่ีจะหาคำมาบรรยายได้ แล้วนำท่านลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง
ลิฟท์แก้วแหง่แรกของเอเชียสูง 326 เมตร

ช่วงบ่าย
นำนัง่กระเช้าข้ึน เขาเทียนจื่อซาน เขาอวตาร  อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ ย มีเนื้ อท่ี
65 ตารางกิโลเมตร (ข้ึนกระเช้า) พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามท่ีสุดแสนประทับใจ
ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ท้ังด้านทิศตะวันออก ทิศใต้
และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน น้ันเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก
และป่าหนิในรปูลักษณะสวยงาม แปลกตาต่างๆกัน

ชมความงามของ ธารแส้ทองคำ ซึ่งเป็นลำธารท่ีไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผา
น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ
สองฟากฝั่งจะมีหนิแปลกประหลาดต้ังตระหง่านเรยีงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก
อีกท้ังยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึง่กำลังท่องเท่ียวอยู่ในวิมานแหง่เทพนยิาย 

นำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ให้ท่านได้ชมการสาธติการนวดเท้า
ซึ่งเป็นอีกวิธหีนึง่ในการผ่อนคลายความเคลียด
และบำรงุการไหลเวียนของโลหติด้วยวิธธีรรมชาติ

วันท่ี 3
จางเจียเจ้ีย – ภาพเขียน 10 ล้ี (รถราง) – สะพานหนึง่ในใต้หล้า – เขาอวตาร – ลำธารแส้ทอง 



อาหาร มื้ อเช้า
โรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก QINGHE JINJIANG HOTEL หรอืเทียบเท่า 5*

วันท่ี 3
จางเจียเจ้ีย – ภาพเขียน 10 ล้ี (รถราง) – สะพานหนึง่ในใต้หล้า – เขาอวตาร – ลำธารแส้ทอง 

วันท่ี 4
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (ล่องเรอื) – ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรอื) - โชว์เสนห์่เหม่ยล่ีเซียงซี

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวและล่องเรอืในทะลสาบเฟิ่งห ูพร้อมชมหยก
และชิมชาอู่หลง

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ถ้ำหวงหลงต้ง  โรงงานผลิตผ้าไหม และโชว์เหม่ยลี่เซียงซี



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
นำท่านล่องเรอื ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู ทะเลสาบท่ีต้ังอยู่บนช่องเขาสูง
รายล้อมด้วยยอดขุนเขา และพรรณไม้นานาชนดิ
ชมทัศนยีภาพอันสวยงามตัดกับสายน้ำท่ีใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน
ถ่ายรปูกันตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ร้าน หยกจีน ของล้ำค่าของปักกิ่งท่ีข้ึนชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ
สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม
ให้ท่านได้เลือกชมหยกท่ีได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครือ่งประดับนำโชค อาทิเช่น
กำไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็นของขวัญของฝาก

นำท่าน ชิมชาอู่หลง และชาผู่เอ๋อ ซึ่งเป็นชาท่ีมีชื่อเสียงของประเทศจีน

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรอื ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแหง่นี้ มีความสูง 160 เมตร
มีความลึก 1.5 กิโลเมตรถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ช้ัน ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แหง่
ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเท่ียว 90 กว่าแหง่

ล่องเรอืไป ตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือ หงอคง
ชมประตูแหง่ความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ
ตื่นตาตื่นใจกับหนิงอกหนิย้อยท่ีมีรปูรา่งแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น
หนิดาบทอง หนิหอกเงิน หนิเครือ่งดนตรจีีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ 

แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน
ชมวิธกีารนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าท้ังใช้เครือ่งจักร และแรงงานคน
ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำใส้นวมผ้าหม่ไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้ อเป็นของฝาก

ช่วงค่ำ
ชม โชว์เหม่ยล่ีเซียงซี  โชว์เสนห์่ตะวันตก Charming
Xiangxi เป็นการโชว์สะท้อนให้เหน็ถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้ นเมือง
ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่านักแสดงกว่า 200 ชีวิต
เป็นการแสดงอยู่ในโรงละคร ประมาณ 1 ชั่วโมง

วันท่ี 4
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (ล่องเรอื) – ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรอื) - โชว์เสนห์่เหม่ยล่ีเซียงซี



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก QINGHE JINJIANG HOTEL หรอืเทียบเท่า 5*

วันท่ี 4
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (ล่องเรอื) – ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรอื) - โชว์เสนห์่เหม่ยล่ีเซียงซี

วันท่ี 5
ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่กระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้า – โรงเรยีนภาพวาดทราย –ฉางซา –
ถนนคนเดินหวงซิน

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน เพื่อชมธรรมชาติท่ีสวยงาม

ช่วงบ่าย
เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่หา่งจากเขตเมืองจางเจียเจี้ ยเพียง 6 กิโลเมตร
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร
เป็นภูเขาลือชื่อแหง่แรกท่ีได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมือง จางเจียเจี้ ย
เนือ่งจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือ ช่องหนิเทียนเหมิน
ประตูสวรรค์  ท่ีมีทัศนยีภาพแปลกมหัศจรรย์ และพบเหน็ได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน 

ข้ึนสู่เขาโดย นั่งกระเช้าข้ึน-ลง  กระเช้ามีความยาวถึง7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40
นาที ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดท่ีสูงเสียดฟ้า
และชมเส้นทางข้ึนเขาท่ีมีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว 

นำท่านสู่ หน้าผาลอยฟ้า เป็นสะพานกระจก  มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร
ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา
2.5 นิ้ ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน
เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้ มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้ มรองเท้าขณะเดิน
สันนษิฐานว่านา่จะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจกแหง่นี้
ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!

แวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของ ซื่อ จิน เซิง จวินเซิงฮวาเย้ียน
 ผู้ ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา
ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง

ช่วงค่ำ
หลังอาหารเย็น เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง
เพื่อเลือกซื้ อสินค้าหลากหลายชนดิสำหรับซื้ อเป็น ของฝากและของท่ีระลึก
แก่คนท่ีรักทางบ้าน

วันท่ี 5
ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่กระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้า – โรงเรยีนภาพวาดทราย –ฉางซา –
ถนนคนเดินหวงซิน



อาหาร มื้ อเช้า
โรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก QINGHE JINJIANG HOTEL หรอืเทียบเท่า 5* 

วันท่ี 5
ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่กระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้า – โรงเรยีนภาพวาดทราย –ฉางซา –
ถนนคนเดินหวงซิน

วันท่ี 6
ฉางซา – กรงุเทพ ฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า
09:00  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
เตรยีมเดินทางกลับประเทศไทย

ช่วงบ่าย
12:55  เหนิฟ้ากลับสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD541 

15:35  ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

[เง ื่อนไข]

ราคานี้ รวม

เข้าร้านช้อป ร้านบัวหมิะ ร้านหยก ร้านชา ร้านผ้าไหม
ค่าท่ีพักตามรายการเดินทาง



ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ รับส่งตลอดรายการเดินทาง
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี
ค่ารถไฟเล็ก
ค่ากระเช้า
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ค่าไกด์ภาษาไทย
ค่าทำวีซ่าจีน
น้ำดื่มวันละขวด

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ กรงุเทพฯ - กวางเจา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/china/616

https://www.atsiamtour.com/china/616
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