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ฉางซา - เทียนเหมินซาน– เขาเทียนจือ่ ซาน – ระเบียงภาพสิบลี้ – สะพานอันดับหนึง่ ใต้ ฟ้า – ทะเลสาปเป่ าเฟิ่ งหู
THAIAIRWAYS (TG)
ตารางการเดินทาง
อาหาร
รายการท่ องเทีย่ ว
โรงแรม
เช้ า กลางวัน เย็น
HUAWEN FOREST
กรุ งเทพ ‟ ฉางซา

HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว
ZHENGFU HOTEL
ฉางซา - เมืองโบราณเฟิ่ งหวง ‟ ล่องเรื อแม่น้ าํ ถัวเจียง ‟



บ้านเกิดเสิ่ นฉงเหวิน
หรือเทียบเท่ า 4 ดาว
Tiazi Hotel
จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - เทียนเหมินซาน –โชว์เหม่ยลี่



เซียงซี
หรือเทียบเท่ า 4 ดาว
จางเจียเจี้ย – ร้านชา - ภาพเขียนสิ บลี้ – ลิฟท์แก้วไป่ หลง –
Tiazi Hotel
เทียนจื่อฉาน – สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ‟
หรือเทียบเท่ า 4 ดาว



สวนจอมพลเฮ่อหลง ‟ ลําธารแส้ทอง - ศูนย์วจิ ยั ทาง
การแพทย์แผนโบราณ
Tiazi Hotel
ถํ้าวังมังกรเหลือง-ร้านผ้าไหม - ล่องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู



‟ร้านหยก
หรือเทียบเท่ า 4 ดาว
ฉางซา ‟ ช้อปปิ้ งถนนคนเดินหวงซิ ง - กรุ งเทพ
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คํ่า
วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า

กรุ งเทพ – ฉางซา
-/-/D
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาเตอร์ สายการบิน THAIAIRWAYS (TG )โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
เหินฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAIAIRWAYS (TG ) เที่ยวบินที่ TG616
ถึ ง สนามบินเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหู หนาน ซึ่ งมีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาอันยาวนานมากกว่า
3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน เมืองที่เป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหู หนาน หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUAWEN FOREST HOTEL หรือเทียบเท่า
ฉางซา - เมืองโบราณเฟิ่ งหวง – ล่องเรือแม่ นํา้ ถัวเจียง – บ้ านเกิดเสิ่ นฉงเหวิน
B/L/D
นําท่ านสู่ ภัตตาคารพร้ อมบริการอาหารเช้ า
หลังอาหารนําท่านออกเดินทางไปสู่ เมืองเฟิ่ งหวง (เมืองหงส์ ) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่ งอยู่
ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านชม เมืองโบราณเฟิ่ งหวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่าที่ตก
ทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิ ง 120 แห่ ง สิ่ งก่อสร้าง 68 แห่ ง วัตถุโบราณ 116 แห่ ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชม
เมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถงั ซึ่ งเป็ นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหิ นที่มีชื่อว่า “หวงซื อเฉี ยวกู่เฉิ ง” ชมกําแพงโบราณ
ซึ่ งสร้ างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็ นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็ นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากนั้นนํา
ท่าน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่ นํา้ ถั่วเจียง ชม สะพานโบราณ เจดียว์ นั่ หมิง พร้อมเก็บไว้เป็ นที่ระลึก หลังจากนั้น
นําท่านชม บ้านเกิ ดของเสิ่ นฉงเหวิน อดี ตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักการศึ กษาอันลื อชื่ อของจี น
บ้านเกิ ดของเสิ่ นฉงเหวินเป็ นบ้านที่ ปลู กล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ ด้าน ก่ อด้วยอิ ฐทนไฟที่ มีสัญลักษณ์ ประจํา
ท้องถิ่ นในภาคตะวันตกของมณฑลหู หนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ ของเสิ่ นฉงเหวินอดี ตผูบ้ งั คับการทหาร
ประจํามณฑลกุย้ โจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้ างเป็ นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่ นฉงเหวินได้จดบันทึก
ประวัติให้ผคู้ นได้รู้จกั ที่มาที่ไปของเมืองเฟิ่ งหวงนัน่ เอง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชมวิวกลางคืนแสนจะโรแมนติก และสวยงาม
นําท่านเข้าที่พกั ZHENGFU HOTEL หรือเทียบเท่า

CHA001TG – 6D5N

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

จางเจียเจีย้ - ภาพวาดทราย - เทียนเหมินซาน –โชว์เหม่ ยลีเ่ ซียงซี
B/L/D
นําท่ านสู่ ภัตตาคารพร้ อมบริการอาหารเช้ า
นําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจีย้ ซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูหนาน )อยูใ่ นเขตเมืองอู่หลิงหยวน(
1892.ศ.จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุ รักษ์อุทยานแห่งชาติในปี คด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ต้ งั
ตระหง่านกว่า ยอด รวมทั้งมี ลําธาร ถํ้า นํ้าตกมาก 3,000มาย ทําให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็ นมรดก
โลกปี 1882 (ใช้เวลาเดินทาง ) ชัว่ โมง 5-4นําท่านชม ศิลปะอันสวยงามที่ โรงเรียน ภาพวาดทราย ที่มีชื่อเสี ยงดัง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง
หลังอาหารกลางวันจากนั้นนัง่ กระเช้า ขึ้นสู่ จุดสู งสุ ดของเขา เทียนเหมินซาน ซึ่ งมีความยาวถึง 7.5 กิ โลเมตร
ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นงั่ กระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้ อยรู ป ยอดเขาที่สูงเสี ยดฟ้ าและสวยงาม
แปลกตานําท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมายจากนั้นชมเส้นทาง99โค้งสู่ จุด
ชมวิว (เนื่องจากทางการท่ องเทีย่ วประเทศจีนไม่ อนุญาตให้ เข้ าชมประตูสวรรค์ ได้ เพราะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้ าเนื่องจากเป็ นช่ วงฤดูหนาว)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านดู โชว์ เหม่ ยลี่เซียงซี โชว์ เสน่ ห์ตะวันตก) Charming Xiangxi) เป็ นการโชว์สะท้อนให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยแสงสี พร้อมฉากสุ ดอลังการ พร้อมกับเหล่า
นักแสดงกว่า 200 ชีวติ )เป็ นการแสดงอยูใ่ นโรงละครประมาณ 1ช.ม.(
พักที่ Tianzi Hotel หรือเทียบเท่า
จางเจียเจีย้ – ร้ านชา - ภาพเขียนสิ บลี้ – ลิฟท์แก้วไป่ หลง – เทียนจื่อฉาน – สะพานใต้ ฟ้าอันดับ 1 –
สวนจอมพลเฮ่ อหลง –ลําธารแส้ ทอง - ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ
B/L/D
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนําท่าน ชิ มชา ที่ ร้ านชา อันลื่อชื่ อ ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีนให้
ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
นําท่านเดิ นทางสู่ ภาพเขียนสิ บลี้ นัง่ รถรางไฟฟ้ า สู่ จุดชมวิว ภาพเขียนสิ บลี้ เป็ นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิ งเขา
ของภูเขาเทียนจื่อซาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันนําท่านขึ้นเขาด้วย ลิฟท์ แก้ วไป่ หลง ลิ ฟท์แก้วแห่ งแรกของเอเชี ยที่ สูง 326 เมตร ซึ่ งถู ก
บันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็ นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก )World's tallest fullexposure outdoor elevator) และเร็ วที่สุดในโลกนําท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) เขตเอี๋ยนเจียเจี้ย มี
เนื้ อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสู งสุ ดวัดได้ 1,250 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก , ทิศใต้และทิศตะวันตกของ
เขาเทียนจื่อซาน เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสู งชัน , ลําห้วยลึ ก และป่ าหิ นซึ่ งมีหินยักษ์ในรู ปลักษณะต่าง ๆ ยืน
ตระหง่านคํ้าฟ้ า เสมือนหนึ่งรี้ พลมากมายกําลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ ว นําท่านเที่ยวชม สะพานอันดับ
CHA001TG – 6D5N

คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า

หนึ่งใต้ ฟ้า (เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อดังหลายเรื่ องท่านจะ
ได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ นําท่านชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่ อหลง สวน
แห่ งนี้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่ งพรรคคอมมิวนิ สต์จีน ซึ่ งเป็ น
ชาวสี่ เจียและมีถิ่นกําเนิ ดอยู่ในบริ เวณนี้ ภายในบริ เวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่ งสามารถชมยอดเขาและ
หินแปลกนับไม่ถว้ น เช่น เขาพูก่ นั เขาจักรพรรดิ์ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้ าโปรยดอกไม้ ฯลฯ ทัศนี ยภาพบนเขา
จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาในเวลาที่ทอ้ งฟ้ าแจ่มใสท่านจะเห็นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล
จากนั้นนําท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติเพื่อเที่ยวชม จินเปี ยนซี หรื อ ลําธารแส้ ทอง ซึ่ งเป็ นลําธารที่ไหลวนไปตาม
ช่องเขาและชะง่อนผาสู งชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม. ลําธารแซ่ ทอง มีน้ าํ ในลําธารมีสี
เขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่ งนํ้าจะมี ภูเขาหิ นรู ปร่ างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรี ยงรายเป็ นล้วนสวยงาม
อย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อนจากนั้นไปผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่ าเท้าเป็ นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน
และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ และมีสินค้ายอดนิยมบัวหิ มะจําหน่าย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเข้าพัก พักที่ TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่า
ถํา้ วังมังกรเหลือง-ร้ านผ้าไหม - ล่ องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู – ร้ านหยก
B/L/D
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถํา้ หวงหลงต้ ง หรื อ ถํา้ วังมังกรเหลือง ถํ้าแห่ งนี้ มีความสู ง 160 เมตร มีความลึก 1.5
กิโลเมตร ถํ้าแบ่งออกเป็ น 4 ชั้น ภายในถํ้ามีอ่างเก็บนํ้า 1 แห่ ง ลําธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง
และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ ง นําท่านล่องเรื อไปตามธารนํ้าใต้ดิน ชมถํ้าวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซื อหงอ
คง ชมประตูแห่งความสุ ข ชมประตูอายุยนื ฯลฯ ตื่นตาตื่นใจกับหิ นงอกหิ นย้อยที่มีรูปร่ างแปลกๆ งดงามตระการ
ตามากมาย เช่ น หิ นดาบทอง หิ นหอกเงิ น หิ นเครื่ องดนตรี จีน ชมนํ้าตกเทวดาสวรรค์ ฯลฯนําท่านแวะ ร้ านผ้ า
ไหม เลือกซื้ อผ้าไหมเนื้อดีเป็ นของฝากของคนทางบ้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู ทะเลสาบที่ต้ งั อยูบ่ นช่องเขาสู ง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณ
ไม้นานาชนิ ด ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตดั กับสายนํ้าที่ใสสะอาดในทะเลสาบ
ให้ท่านได้พกั ผ่อนถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัยจากนั้นนําท่านแวะ ชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน
ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซี ยะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสี ยง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Tianzi Hotel หรือเทียบเท่า
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วันทีห่ ก
เช้ า
เทีย่ ง

คํ่า
19.40 น.
21.45 น.

จางเจียเจีย้ – ฉางซา - ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินหวงซิ ง -กรุ งเทพฯ
B/L/D
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้น นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา )ต่อ(
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิ นหวงซิ งลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งเพื่อเลื อกซื้ อสิ นค้าหลากหลายสําหรับ
เป็ นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองฉางซา
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ สายการบิน THAIAIRWAYS (TG ) เที่ยวบินที่ TG617
ถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*********************************

*** ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรือ ค่ าทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรั ฐบาลจีน ร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ า
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทัว่ ไปได้ ร้ ู จัก ในนามของร้ านรั ฐบาล คือ ร้ านผ้าไหม , ร้ านหยก , ร้ านยาจีน , ร้ านชา ซึ่งจําเป็ นต้ อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ อง
รบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่ าบริการนี้รวม
„ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพ ฯ ‟ ฉางซา ‟ กรุ งเทพฯ // „ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // „ ค่าโรงแรมที่พกั 5 คืน )พักห้องละ 2 ท่าน( //
„ ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ // „ ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // „ ค่าประกันอุบตั ิเหตุใน
วงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน// „ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนํา
เที่ยว )พูดไทย( // „ ค่านํ้าหนักสัมภาระขึ้นเครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม // „ ค่ามัคคุเทศก์ไทยนําเที่ยวตลอดการเดินทาง // „ ค่าวีซ่าเข้า
ประเทศจีน
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
+ ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ +คนขับรถจีน+หัวหน้ าทัวร์ วันละ 30 หยวน // 6 วัน เท่ากับ 180 หยวนต่ อท่ าน)
+ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ มินิบาร์ ,ซักรี ด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
การสํ ารองทีน่ ั่ง
1.ส่ งหนังสื อเดินทาง และวางเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท
2.ส่ วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

CHA001TG – 6D5N

เอกสารเดินทาง
1.หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน )นับจากวันเดินทาง(
2.หนังสื อเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รู ปถ่ายสี หน้าตรง มีพ้ืนหลังสี ฟ้าขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรื อ รู ปปริ้ นซ์คอมพิวเตอร์ )รู ปใหม่ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน(
4.กรุ ณาส่ งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษทั คืนเงินให้ท้ งั หมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯจะเก็บค่ามัดจําทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งครับ )ในกรณี ที่
บริ ษทั ฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริ ษทั ฯคืนเงินให้ท้ งั หมดหรื อหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งครับ(
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็ นผูช้ าย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2.นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4.นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรู ปที่ปริ้ นซ์เอง

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจําเพือ่
ประโยชน์ ของท่ านเอง***
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