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กวางเจา - จางเจียเจี้ย
“มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย”
ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูยา่ ห์ใน “อ ว ต า ร”

5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย
15คนขึ้นไป ค่าทัวร์เพียง 13,000.




ขอเสนอเส้นทางส ุดแสนอลังการ ที่ไม่อยากให้ค ุณพลาด
เส้นทางธรรมชาติอนั แสนพิสดาร แหล่งกําเนิดอวตาร
มรดกหนึ่งเดียวในโลก แห่งใดเสมอเหมือน ฉางซา อ ุทยานจางเจียเจี้ย
ขึ้นลิฟท์แก้ว กระเช้าสูส่ วรรค์ ประต ูสวรรค์ ชีวิตนึงต้องไปให้เห็นสักครา

รายละเอียดไฟล์ท
ิ กวัน
BKK - CAN / TG668 / 10.45 - 14.35 / บนทุ
ิ กวัน
CAN - BKK / TG679 / 20.55 - 22.55 / บนทุ
วันแรก
กรุ งเทพฯ-กวางเจา – ขึน้ รถไฟด่ วน - เมืองฉางซา
08.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ( เคาน์เตอร์ J 18-19 )
โดยสายการบินไทย

10.45 น.
14.35 น.
17.00 น.

คํ่า

วันที่สอง
เช้ า
เที่ยง
บ่าย

ออกเดินทางไปยังนครกวางเจา เที่ยวบินที่ TG668 / 10.45 – 14.35
(เวลาบิน 2.45 ชั่วโมง / เวลาประเทศจีนเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินกวางเจา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อย จะพบ
ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย) ชูป้ายรับ บ ใบไม้ ทวั ร์ 1999
รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร แล้ วเดินทางกลับไปสถานีรถไฟ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่
เมืองฉางซา โดยรถไฟด่ วน ความเร็ว 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง (บัตร โดยสารชันปกติ
้
)
(ขอความกรุณาทุกท่ านนํากระเป๋าสัมภาระขึน้ ขบวนรถไฟด้ วยตัวท่ านเอง) เชิญทุก
ท่านพิสจู น์ความเร็ วของรถไฟด่วนสายนี ้ ซึง่ ถือเป็ นความเร็วอันดับหนึง่ แบบทิ ้งห่างจากคูแ่ ข่ง
หลายช่วงตัว โดยบริ ษัท Siemens, Bombardier และ Alstom ได้ ร่วมกันออกแบบและสร้ าง
รถไฟระบบนี ้ขึ ้นมา และจากการทดลองวิ่งเมื่อต้ นเดือนธันวาคม 2552 ที่ผา่ นมา สามารถทํา
ความเร็วสูงสุดได้ ถึง 395 ก.ม. / ช.ม. แม้ ความเร็ วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 350 ก.ม. / ช.ม. ซึง่
ก็ยงั เร็วกว่าคูแ่ ข่งอื่นๆ มาก อาทิ รถไฟหัวกระสุนของญี่ปนุ่ (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมันนี (232
ก.ม./ช.ม.), และฝรั่งเศสที่ (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนนี ้จะเชื่อม 20 เมืองตลอด
เส้ นทางเพื่อเชื่อมโยงภาคกลางของประเทศเข้ ากับภูมิภาคที่ยงั คง พัฒนาล้ าหลังอีกจํานวน
มาก… เมืองฉางซา เป็ น เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึง่ มีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมแห่ง หนึง่ ของจีนรวมทังเป็
้ นศูนย์กลางด้ านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ของมณฑลหูหนานด้ วยมีคาํ กล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้ วไม่ ได้ มาเมืองฉางซาก็
เหมือนมาไม่ ถงึ หหนาน
”
ู
เดินทางถึงเมืองฉางซา จากนันนํ
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั
พักที่ WANG DAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
เมืองจางเจียเจีย้ ะ - เขาสิงโตเหลือง – ลําธารแส้ ม้าทอง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองจางเจียเจีย้ ะ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนั่งกระเช้ าลอยฟ้าสู่ เขาสิงห์ โตเหลือง “ หวงซือจ้ าย ” ซึง่ เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ
เทือกเขาแห่งนี ้มีเนื ้อที่กว่า 83,000 ไร่ สูงกว่าระดับนํ ้าทะเล 1,300 เมตร ที่เขาสิงโตเหลืองนี ้มี
จุดชมวิวที่เรี ยงรายลดหลัน่ ไปตามแนวหน้ าผา ที่นี่คือบริเวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึง่ ของ
จีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “ จางเจียเจีย้ ” ปรากฏอยูเ่ บื ้องหน้ า มียอดเขาสูงนับไม่
ถ้ วนโผล่ขึ ้นมาบางลูกมีลกั ษณะคล้ ายบอนไซ
บางลูกมีรูปร่างเหมือนดาบเล่มมหึมาปั กอยู่
ทัว่ ไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย์ ยอดเขาประตูศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค์ เขา
เสาเข็มมหัศจรรย์แห่งท้ องสมุทร เขาเสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ฯลฯ หวงซือจ้ ายเป็ นจุดท่องเที่ยวสุด

คํ่า

วันที่สาม
เช้ า

ยอด ยามที่ยอดเขานับร้ อยเหล่านี ้ถูกคลอเคลียด้ วยหมอกบางๆทิวทัศน์ที่ท่านมองเห็น อยูเ่ บื ้อง
หน้ า เป็ นความสวยงามอันสุดพรรณนา มีผ้ คู นไม่น้อยเปรี ยบเปรยว่างดงามเหมือนอยูใ่ นแดน
สวรรค์ ถ้ ามาจางเจียเจีย้ แล้ วท่ านไม่ ขนึ้ หวงซือจ้ ายก็เสมือนหนึ่งท่ านมาไม่ ถงึ ได้ เวลา
สมควรนําท่านลงจากภูเขาโดยกระเช้ าลอยฟ้า
นําท่านเข้ าสูจ่ ดุ ชมวิว ลําธารแส้ ม้าทอง (จินเปี ยนซี) ให้ ทา่ นเดินลัดเลาะไปตามลําธารที่
ไหลวนตามช่อง เขาและชะง่อนผา เข้ าไปกลางภูเขาวงกต ด้ วยระยะทาง 7.5 ก.ม. (หากเดิน
ไม่ ไหวไม่ ต้องเดินหมดก็ได้ ค่ะเดินซัก 20 นาที แล้ วออกทางเดิม) เมื่อท่านได้ เดินทางเข้ า
สูเ่ ขตลําธาร เสมือนท่าน เดินเข้ าสูถ่ นนป่ าหิน เทือกเขาที่สวยงามและแปลกตา ทําให้ ท่าน
จินตนาการได้ ตา่ ง ๆ นานา เช่น ผาแส้ ม้าทอง อรหันต์เมาเหล้ า ผาเขาช่วยมารดา นํ ้าลอดสี
ทวาร ฯลฯ จุดชมวิวเหล่านี ้ล้ วน เหมือนมีมนต์สะกดให้ ทา่ นหลงเข้ าไปอยูใ่ นเทพนิยาย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ JING XI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
เทียนจื่อซาน- ชมสวนสาธารณะเฮ่ อหลง - ทิวทัศน์ ภาพเขียนสิบลี ้
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
เมืองจางเจียเจีย้
ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่มณฑลหูหนานและเป็ นพื ้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและโดดเด่น
ทางด้ าน ทัศนียภาพคลอบคลุมพื ้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7 % ของพื ้นที่เป็ น
ป่ าไม้ และได้ ถกู ประกาศให้ เป็ นเขตอนุรักษ์ วนอุทยานแห่งชาติใน ปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน ได้ แก่ วนอุทยานแห่งชาติ , หุบเขาซูยี่ และ ภูเขาเทียนจื่อ และความโดดเด่นของสถานที่
แห่งนี ้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตงตระหง่
ั้
านกว่า 3,000 ยอดและสูงกว่า 200 เมตร
้ ถํ ้ากว่า 40 ถํ ้า ซึง่ ทําให
นอกจากนี ้ยังมีช่องแคบ , ลําธาร , สระนํ ้าและนํ ้าตกมากมาย รวมทังมี
สถานที่แห่งนี ้มีภมู ิทศั น์ที่งดงามจนได้ รับการประกาศให้ เป็ น “ มรดกโลก ปี 1992 ” จาก
องค์การ UNESCO นําท่านนัง่ กระเช้ าขึ ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน ( โดยกระเช้ าลอยฟ้าไม่ สูง
มาก นั่งเป็ นช่ วงๆ ช่ วงละประมาณ 8-10 นาที กระเช้ าแบบยืนได้ ไม่ เกิน 15-17 คน )
ซึง่ เขาแห่งนี ้มีเนื ้อที่ 65 ตารางกิโลเมตรยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตร ทางด้ านทิศตะวันออก
, ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน เต็มไปด้ วยชะง่อนผาอันสูงชัน , ลําห้ วยลึก และ
ป่ าหินซึง่ มีหินยักษ์ ในรูปลักษณะต่างๆนานา ยืนตระหง่านคํ ้าฟ้าเสมือนหนึง่ กองพลมากมา
กําลังเคลื่อนทัพใกล้ เข้ ามาอย่างรวด เร็ว เมื่อถึงยอดเขาแล้ วท่านจะได้ เที่ยวชมทิวทัศน์อนั
สวยงามของ สวนสาธารณะจอมพลเอ่ อหลง ซึง่ มียอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วนโดยปก
คลุมไปด้ วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปด้ วย
จุดชมวิวที่สามารถมองเห็น ยอดเขาเป็ นรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการ เช่น เขาพูก่ นั ( เขา
ปากกา ) , เขาจักรพรรดิ , เขาสวนสวรรค์ , เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ภาพที่ปรากฏจะ

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามแต่ดนิ ฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนแปลงไปตามสี่
ฤดูกาลอีกด้ วย กล่าวคือ ในบางเวลาจะปกคลุมด้ วยเมฆหมอกหนาทึบ แต่ในบางขณะจะเห็น
ท้ องฟ้าแจ่มใสปราศจากฟ้าฝน ทําให้ นกั ทัศนาจรเกิดความรู้สกึ ว่าตัวเองกําลังเดินเข้ าสูแ่ ดน
สวรรค์นําท่านลง เขาด้ วยลิฟท์แก้ วไป่ หลงสูง 326 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ ฟ้า ( เทียนเสีย้ ตีอ้ ีเ้ ฉียว) มีทวิ ทัศน์ ท่สี วยงามและ
เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ช่ ือดังหลายเรื่องท่ านจะได้ ต่ นื ตาตื่นใจกับทิวทัศน์
ธรรมชาติท่ สี วยงามแสนประทับใจจากนันนํ
้ าท่านสูอ่ ีกหนึง่ ของอุทยานจางเจียเจี ้ยเปลี่ยน
นัง่ รถรางไฟฟ้าผ่านชม ระเบียงภาพสิบลี ้ ซึง่ เป็ นแนวทิวเขาที่ประกอบด้ วยยอดเขารูปร่าง
แปลกพิสดารเรี ยงรายกัน 200 ยอด โดยมีลําธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้ เกิดเป็ น
ภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียนแล้ วนําท่ านลงเขาด้ วย ลิฟท์ แก้ ว (นั่งลิฟท์ แก้ วไป่ หลงลง
จากจุดสงู 326 เมตร)
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ JING XI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี
เช้ า

ถํา้ มังกรเหลือง – จางเจียเจีย้ – ฉางซา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถํา้ มังกรเหลือง “ หวังหลงตัง ” เป็ นถํ ้าที่มีความยาว 1,870 เมตร ( ต้ องใช้
เวลาเที่ยวชมกว่า 2 ชัว่ โมง ) ภายในถํ ้าเต็มไปด้ วยหินงอกหินย้ อยรูปทรงแปลกตาที่หาดูได้ ยา
ยิ่ง โดยเฉพาะหินงอกที่มีลกั ษณะเหมือนดงไผ่ที่ดสู วยงามอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางกลับเมืองฉางซา ใช้ เวลาประมาณ 4-5 ชัว่ โมง จากนนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ที่ถนน
คนเดินเมืองฉางซา
คํ่า
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ WANG DAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า
08.00 น.

ฉางซา – พิพธิ ภัณฑ์ หม่ าหวังตุย - กวางเจา – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหารนําท่านไปยังพิพธิ ภัณฑ์ หม่ าหวังตุย ตังอยู
้ ท่ างตะวันออกของเขตชานเมืองฉาง
ซา เป็ นที่แสดงถึงการค้ นพบในประวัตศิ าสตร์ จากการขุดพบสุสานโบราณ เมื่อปี 2515-2517
นักโบราณคดีได้ ขดุ พบโบราณวัตถุจํานวนมากที่สสุ านของราชวงศ์ฮนั่ ซึง่ ภายในมีศพสตรี รูป
โฉมสมบูรณ์ไม่เน่าเปื่ อย มีเส้ นผมเป็ นประกาย ผิวหนังชุ่มชื ้น กล้ ามเนื ้ออ่อนนุ่ม รอยนิ ้วมือ

12.00 น.

คํ่า
20.55 น.
22.55 น.

นิ ้วเท้ าชัดเจน สภาพศพไม่แข็งตัว นอกจากนี ้ยังมีหนังสือที่เขียนบนผ้ าไหมและแผ่นไม้ ไผ่ที่มี
เนื ้อหาสําคัญ การขุดค้ นพบสุสานแห่งนี ้ ถือเป็ นการค้ นพบทางด้ านโบราณคดีครัง้ สําคัญที่สดุ
ของจีนและของโลกในศตวรรษที่ 20 (หมายเหตุ : พิพธิ ภัณฑ์ หม่ าหวังตุยปิ ดทุกวันจันทร์
หากรายการตรงกับวันที่พพ
ิ ธิ ภัณฑ์ ปิด รายการจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองกวางเจา โดย รถไฟด่ วน ความเร็ว 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง (บัตร
โดยสารชันปกติ
้
)หากมีเวลานําท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ถนนปั กกิ่ง แล้ วเดินทางสูส่ นามบิน
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG679 / 20.55 – 22.55
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
*******************

เฉพาะราคาทัวร์ (ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน) สําหรับผ้ ูใหญ่ 15 ท่ านขึน้ ไป (พค – พย54)

สําหรับ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็ก (2-11ขวบ) เอาเตียงเสริม 80%
ิ 60%
่
เด็ก (2-11ขวบ) ไมเอาเตี
ยงเสรม
นอนเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
เด็ก อายุไม่ถงึ 2ขวบเต็ม

1

ราคานี้ รวม

1. โรงแรม 4 ดาว ตามรายการหรือเทียบเท่า
2. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามรายการ
3. บริการนํ้าเปล่าวันละขวด
4. ค่าเข้าสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
5. รถปรับอากาศบริการพร้อมคนขับและไกด์พดู ภาษาไทย
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุ
่ า ผ้าไหม ไข่มกุ ใบชา
7. ไกด์พาเข้าร้าน บัวหิมะ หยก นวดฝาเท้

สําหรับผูใ้ หญ่ 10ท่านขึน้ ไป
ราคาท่านละ
13,000.10,800.8,100.+3,000.-

ฟรีคา้

ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไปกลับ กรุงเทพ-กวางเจา
2. ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน
3. ค่าทิปไกด์ วันละ 10หยวน / คนขับรถ วันละ 10หยวน
4. ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศจีนรวมค่าบริการ
แบบธรรมดา 4 วันทําการ 1100.แบบยืน่ ด่วน 2วัน เพิม่ อีก +900.แบบยืน่ ด่วนสุดๆ เช้าได้บา่ ย เพิม่ อีก +1300.ข้อมูลประกอบการวีซ่าให้แจ้ง

(ให้แยกกัน ต่อลูกทัวร์1ท่าน)

1.ทีอ่ ยู-่ ทีต่ ดิ ต่อได้ ,จํานวนสมาชิกในครอบครัว
2.ชื่อ-ทีอ่ ยู่ ทีท่ าํ งานปจั จุบนั
3.ถ้าเป็ นเด็ก ชื่อ-ทีอ่ ยู่ โรงเรียน ทีเ่ รียนอยู่
หมายเหตุ บริษทั ฯมีสทิ ธิท์ จ่ี ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลียนรายการได้
่
ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 10 ท่าน / ขอสงวนการเปลีย่ นแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่
รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย / บริษทั ได้ทาํ ประกันชีวติ ไว้กบั ลูกค้าในวงเงิน 200,000 บาท แต่ทงั ้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดทีไ่ ด้มกี ารตกลงไว้กบั
บริษทั ประกันภัย / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3 % กรณีขอใบกํากับภาษี

*** กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

