 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 13 มี.ค. 2019 16:45

ทัวร์จางเจยี เจี้ย 6 วัน 5 คืน กร๊ ปุ ทัวร์สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป
เมอื งเฟิ่งหวง เขตปกครองตนเองของชนเผา่ น้อยถเู่ จีย
กวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจีน
เทียนเหมินซาน สมัยกอ่ นเรยี กวา่ ภเู ขาหวินเมิ้งซาน หรอื ซงเหลียวซาน
จวินเซิงฮวา่ เยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
เขตอนรุ ั กษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร
สยุ่ หล้าวซื่อเหมิน สถานที่มีความสวยงามทางและมีลำธารถึง 4 สาย ไหลล้อมรอบ
เม่ยลี่เซียงซี หรอื โชว์เสนห่ ์ ตะวันตก โชว์เกียวกับประเพณวี ั ฒนธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่า



ราคา

ทัวร์ 6 วัน 5 คืน

ราคา/คน

เดินทางตั้ งแต่ 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้ งนี้ข้ ึนอยทู่ ี่วันเดินทาง


16,250.3,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ –ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง (โดยรถBus)
การเดินทาง ช่วงเช้า
05:30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองกรงุ เทพฯ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ คอยให้การต้อนรับ และชว่ ยจัดการด้านเอกสาร
และสัมภาระในการการเดินทางจนเป็นที่เรยี บร้อย
07:35 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินเมืองฉางซา โดยเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชีย
เที่ยวบินที่ FD540
12:05 เดินทางถึงสนามบินฉางซา ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร
ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองโบราณฟ่งหวง ชมทิวทัศน์สองข้างทาง
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
เดินทางสู่ เม ืองฟ่ง หวง หรอื เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองหงส์ เป็นเมืองที่ข้ ึน
อยกู่ ั บเขตปกครองตนเองของชนเผา่ น้อยถูเจีย ตั้ งอยู่
ทางทิศตะวันตกของมณฑลหหู นาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยรู่ มิ แมน่ ้ ำถัว
ล้อมรอบด้วยขนุ เขาเสมือนดา่ น ชอ่ งแคบภเู ขา
ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง
และชิงหลายร้อยแหง่ มีถนนที่ปูด้วยหนิ เขียว 20 กว่าสาย ให้ท่านได้พักผ่อน
ถา่ ยรปู กันตามอัธยาศัย

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ –ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง (โดยรถBus)
อาหาร

ท่ีพัก

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
FENGHUANG GARDEN HOTEL หรอื เทียบเทา่ 5*

วันที่ 2

ฉางซา – ลอ่ งเรอื แมน่ ้ ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสนิ่ ฉงเหวิน – จางเจียเจี้ย
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองโบราณฟ่งหวง ลอ่ งเรอื ถัวเจียง เรอื แพ
ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
ช่วงบ่าย
เดินทางสเู่ มืองจางเจียเจี้ย
ระหวา่ งการเดินทางทา่ นจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติอยา่ งเต็มอิ่ม

วันที่ 2

ฉางซา – ลอ่ งเรอื แมน่ ้ ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสนิ่ ฉงเหวิน – จางเจียเจี้ย
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
09:00 นำทา่ น ล่องเรอื ถั วเจียง เรอื แพ ให้ทา่ นได้สนกุ ตื่นเต้น แตไ่ มม่ ีอันตราย
ชมบ้าน เรอื นสองฟากฝั่งแมน่ ้ ำสะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั ๋ วชยุ่ ฯลฯ
อวดความเป็นธรรมชาติให้ทา่ น ได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
ชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์
และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน
บ้านเกิดของเส่นิ ฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้ งส่ดี ้ าน
กอ่ ด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ในภาคตะวันตกของมณฑลหหู นาน
และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวิน
อดีตผ้ บู ั งคับการทหารประจำมณฑลก้ ยุ โจวในสมัยราชวงศ์ชิง
ตอ่ มาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกลา่ ว
ช่วงบ่าย
นำเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้ งอยทู่ างตะวันตกเฉียงเหนอื ของมณฑลหหู นาน
ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน
เป็นพื้นที่ท่มี ีลักษณะพิเศษและมีทัศนยี ภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้ นที่มากกว่า 264
ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้
จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนรุ ั กษ์วนอุทยานแหง่ ชาติในปี (ค.ศ. 1982)
ซึ่งแบง่ ออกเป็น 3 สว่ น ได้แก่ วนอุทยานแหง่ ชาติ หบุ เขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ
ความโดดเดน่ ของที่น้ คี ือ ยอดเขาและเสาหนิ ทรายที่ตั้งตระหงา่ นกวา่ 3,000 ยอด
และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีชอ่ งแคบ ลำธารสระน้ำ และน้ำตกมากมาย
รวมทั้ งมีถ้ำกวา่ 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แหง่ นี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงาม
จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO

วันที่ 2

ฉางซา – ลอ่ งเรอื แมน่ ้ ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสนิ่ ฉงเหวิน – จางเจียเจี้ย
อาหาร

มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
QINGHE JINJIANG HOTEL หรอื เทียบเทา่ 5*

วันที่ 3

จางเจียเจี้ย – ภาพเขียน 10 ลี้ (รถราง) – สะพานหนงึ่ ในใต้หล้า – เขาอวตาร – ลำธารแส้ทอง
การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานจางเจียเจี้ย

วันที่ 3

จางเจียเจี้ย – ภาพเขียน 10 ลี้ (รถราง) – สะพานหนงึ่ ในใต้หล้า – เขาอวตาร – ลำธารแส้ทอง
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
08:00 เที่ยวชมทิวทัศน์ ภาพเขียน 10 ลี้ นัง่ รถไฟเล็กไป-กลับ
ซึ่งตั้ งอยทู่ างภาคตะวันตกเฉียงเหนอื ของซั่วเซี่ยวี่
เป็นเขตชอ่ งแคบที่มีทัศนยี ภาพงดงามแหง่ หนึง่ มียอดเขาแปลกพิสดาร
และหนิ ยักษ์ที่มีรปู รา่ งลักษณะตา่ งๆมากกวา่ 200 ลกู และให้ทา่ นได้เก็บภาพประทับใจ
ชม สะพานใต้ฟ้าอั นดั บ 1 ที่มีทัศนยี ภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา
ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีว้ ดู ชื่อดังเรือ่ งอวตาร
ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถา่ ยทำ
ทา่ นจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ มิร้ ลู ืม
และยากที่จะหาคำมาบรรยายได้ แล้วนำทา่ นลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง
ลิฟท์แก้วแหง่ แรกของเอเชียสูง 326 เมตร
ช่วงบ่าย
นำนัง่ กระเช้าขึ้น เขาเทียนจื่อซาน เขาอวตาร อยใู่ นเขตอทุ ยานเหยียนเจียเจี้ย มีเนื้ อที่
65 ตารางกิโลเมตร (ขึ้นกระเช้า) พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ
ท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้ งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้
และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน นั้ นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก
และป่าหนิ ในรปู ลักษณะสวยงาม แปลกตาตา่ งๆกัน
ชมความงามของ ธารแส้ทองคำ ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามชอ่ งเขา และชะงอ่ นผา
น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ
สองฟากฝั่งจะมีหนิ แปลกประหลาดตั้ งตระหงา่ นเรยี งรายกันอยเู่ ป็นจำนวนมาก
อีกทั้ งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึง่ กำลังทอ่ งเที่ยวอยใู่ นวิมานแหง่ เทพนยิ าย
นำทา่ นแวะ ร้านนวดเท้า ให้ท่านได้ชมการสาธติ การนวดเท้า
ซึ่งเป็นอีกวิธหี นึง่ ในการผ่อนคลายความเคลียด
และบำรงุ การไหลเวียนของโลหติ ด้วยวิธธี รรมชาติ

วันที่ 3

จางเจียเจี้ย – ภาพเขียน 10 ลี้ (รถราง) – สะพานหนงึ่ ในใต้หล้า – เขาอวตาร – ลำธารแส้ทอง
อาหาร

มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
QINGHE JINJIANG HOTEL หรอื เทียบเทา่ 5*

วันที่ 4

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (ล่องเรอื ) – ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรอื ) - โชว์เสนห่ ์ เหม่ยลี่เซียงซี
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวและล่องเรอื ในทะลสาบเฟิ่งหู พร้อมชมหยก
และชิมชาอู่หลง
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ถ้ำหวงหลงต้ง โรงงานผลิตผ้าไหม และโชว์เหมย่ ลี่เซียงซี

วันที่ 4

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (ลอ่ งเรอื ) – ถ้ำมังกรเหลือง (ลอ่ งเรอื ) - โชว์เสนห่ ์ เหมย่ ลี่เซียงซี
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำทา่ นลอ่ งเรอื ทะเลสาบเป่าเฟิ่ง หู ทะเลสาบที่ตั้งอยบู่ นชอ่ งเขาสูง
รายล้อมด้วยยอดขนุ เขา และพรรณไม้นานาชนดิ
ชมทัศนยี ภาพอันสวยงามตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ทา่ นได้พักผอ่ น
ถา่ ยรปู กันตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ร้าน หยกจีน ของล้ำค่าของปักกิ่งที่ข้ ึนชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ
สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม
ให้ทา่ นได้เลือกชมหยกที่ได้ผา่ นการเจียระไนมาเป็นเครือ่ งประดับนำโชค อาทิเชน่
กำไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ ย้า ให้ทา่ นได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก
นำทา่ น ชิมชาอหู่ ลง และชาผเู่ อ๋อ ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรอื ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแหง่ นี้มีความสงู 160 เมตร
มีความลึก 1.5 กิโลเมตรถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้ น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แหง่
ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแหง่
ลอ่ งเรอื ไป ตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือ หงอคง
ชมประตูแหง่ ความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ
ตื่นตาตื่นใจกับหนิ งอกหนิ ย้อยที่มีรปู รา่ งแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เชน่
หนิ ดาบทอง หนิ หอกเงิน หนิ เครือ่ งดนตรจี ีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์
แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน
ชมวิธกี ารนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ งใช้เครือ่ งจักร และแรงงานคน
ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำใส้นวมผ้าหม่ ไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นของฝาก
ช่วงค่ำ
ชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี โชว์เสนห่ ์ ตะวันตก Charming
Xiangxi เป็นการโชว์สะท้อนให้เหน็ ถึงวัฒนธรรมของชนเผา่ พื้นเมือง
ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหลา่ นักแสดงกวา่ 200 ชีวิต
เป็นการแสดงอยใู่ นโรงละคร ประมาณ 1 ชั่วโมง

วันที่ 4

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (ลอ่ งเรอื ) – ถ้ำมังกรเหลือง (ลอ่ งเรอื ) - โชว์เสนห่ ์ เหมย่ ลี่เซียงซี
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
QINGHE JINJIANG HOTEL หรอื เทียบเทา่ 5*

วันที่ 5

ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่ กระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้ า – โรงเรยี นภาพวาดทราย –ฉางซา –
ถนนคนเดินหวงซิน
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน เพื่อชมธรรมชาติท่สี วยงาม
ช่วงบ่าย
เดินทางมงุ่ หน้าสู่ เมืองฉางซา

วันที่ 5

ภูเขาเทียนเหมินซาน(นัง่ กระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้ า – โรงเรยี นภาพวาดทราย –ฉางซา –
ถนนคนเดินหวงซิน
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดนิ ทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยหู่ า่ งจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร
อยสู่ ูงจากระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร
เป็นภเู ขาลือชื่อแหง่ แรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตปุ ระวัติศาสตร์ของเมือง จางเจียเจี้ ย
เนือ่ งจากหน้าผาสงู ชันมีชอ่ งโพรงลักษณะคล้ายประตซู ึ่ง ก็คือ ชอ่ งหนิ เทียนเหมิน
ประตูสวรรค์ ที่มีทัศนยี ภาพแปลกมหัศจรรย์ และพบเหน็ ได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน
ขึ้นสู่เขาโดย นั ่ง กระเช้าขึ้น-ลง กระเช้ามคี วามยาวถึง7.5 กโิ ลเมตร ใช้เวลาเพียง 40
นาที ให้ทา่ นได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้ า
และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว
นำทา่ นสู่ หน้าผาลอยฟ้ า เป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยทู่ ี่ 60 เมตร
ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟตุ มีความหนา
2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักทอ่ งเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน
เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยวู่ า่ ผ้ มาเย
ู ือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าห้ มุ รองเท้าขณะเดิน
สันนษิ ฐานว่านา่ จะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจกแหง่ นี้
ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!
แวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของ ซื่อ จิน เซิง จวินเซิงฮวาเยี้ยน
ผ้ ทู ี่มีชื่อเสียงโดง่ ดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ
ช่วงบ่าย
นำทา่ นเดินทางมงุ่ หน้าสู่ เม ืองฉางซา
ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหวา่ งการเดินทาง ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง
ช่วงค่ำ
หลังอาหารเย็น เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ ิง
เพื่อเลือกซื้ อสินค้าหลากหลายชนดิ สำหรับซื้อเป็น ของฝากและของที่ระลึก
แกค่ นที่รักทางบ้าน

วันที่ 5

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

มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

QINGHE JINJIANG HOTEL หรอื เทียบเทา่ 5*

วันที่ 6
ฉางซา – กรงุ เทพ ฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
09:00 สมควรแกเ่ วลานำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
เตรยี มเดินทางกลับประเทศไทย
ช่วงบ่าย
12:55 เหนิ ฟ้ ากลับสู่ กรงุ เทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541
15:35 ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุ เทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
เข้าร้านช้อป ร้านบัวหมิ ะ ร้านหยก ร้านชา ร้านผ้าไหม
คา่ ที่พักตามรายการเดินทาง

ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ รถปรับอากาศ รับสง่ ตลอดรายการเดินทาง
ค่าธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่
คา่ รถไฟเล็ก
ค่ากระเช้า
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,000,000.- บาท
คา่ ไกด์ภาษาไทย
คา่ ทำวีซา่ จีน
น้ำดื่มวันละขวด
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ กรงุ เทพฯ - กวางเจา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหต:ุ
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

