มณฑลหูหนาน ตั้งอยูต่ อนกลางของแม่น้ าแยงซี เกียง มีพ้นื ที่รวม 211,800 ตรกม. มีประชากรประมาณ 64 ล้านคน ฉางซา
เป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีชื่อเสี ยงในด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม สุ สานสตรี ช้ นั สู งในสมัย
ราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตก เก่าแก่กว่า 2,100 ปี ถูกค้นพบที่นี่พร้อมสมบัติล้ าค่ากว่า 3,000 ชิ้น ที่นี่ยงั เป็ นบ้านเกิด
ของผูน้ าคนสาคัญของจีนหลายท่าน เช่น ท่านประธานเหมา ท่านหลิวเส้าฉี ท่านหู เอี้ยวปั ง และท่านจูหรงจี
เป็ นต้น มณฑลหูหนานยังมีเขาวงกต จางเจียเจีย้ แหล่งรวมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยงิ่ ใหญ่มีสมญาว่า
“ภูเขามหัศจรรย์ทเี่ ป็ นหนึ่งในใต้ หล้า” ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกทางธรรมชาติของโลก
ในปี ค.ศ. 1992

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
.......... น.

.......... น.
.......... น.
.......... น.
.......... น.

(1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – กวางเจา – จางเจียเจีย้

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น.........ประตู........เคาน์ เตอร์ ........สายการ..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทางไป นครกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง โดยเที่ยวบินที่ ..................
เดินทางถึงนครกวางเจา นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พักรอต่อเครื่ องภายในสนามบิน
เดินทางสู่ จางเจียเจีย้ โดยเทีย่ วบินที่ ..............
คณะเดินทางถึ งจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน เป็ นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ย
มีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

จางเจียเจีย้ – หวงหลงเต้ ง – เป่ าเฟิ งหู

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ถา้ หวงหลงต้ ง หรื อ ถา้ วังมังกรเหลือง ถ้ าแห่ งนี้ มีความสู ง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ า
แบ่งออกเป็ น 4 ชั้น ภายในถ้ ามีอ่างเก็บน้ า 1 แห่ ง ลาธารใต้ดิน 2 สาย
บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ ง นาท่าน
ล่องเรื อไปตามธารน้ าใต้ดิน ชมถ้ าวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซื อหงอ
คง ชมประตูแห่ งความสุ ข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ตื่นตาตื่ นใจกับหิ น
งอกหิ นย้อยที่มีรูปร่ างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หิ นดาบ
ทอง หินหอกเงิน หิ นเครื่ องดนตรี จีน ชมน้ าตกเทวดาสวรรค์ ฯลฯ แวะเลือกซื้ อใบชาพื้นเมือง ของจางเจียเจี้ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปล่องเรื อชมทะเลสาบเป่ าเฟิ งหูซ่ ึ งเป็ นทะเลสาบบนเขาสู งที่หาได้ยาก เนื้ อที่ผิวน้ ารวม 30 เฮกดาร์
น้ าลึกถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตร รายล้อมด้วยยอดเขา “ยากที่จะแยกได้ว่าน้ าอยู่ในภูเขาหรื อ
ภูเขากันแน่” แวะเลือกซื้ อผ้าไหมจีน สิ นค้า OTOP ขึ้นชื่อ
รับประทานอาหารค่าณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

(2)

(3)

จางเจียเจีย้ – ภาพเขียนสิ บลี้ – เทียนจื่อซาน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทิวทัศน์ ภาพเขียนสิ บลี้ ซึ่ งเป็ นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารู ปร่ างแปลกพิสดารเรี ยง
รายกัน 200 ยอด โดยมี ลาธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิ วเขาเป็ นภาพที่ สวยงามราวกับภาพเขี ยน (รวม
รถไฟฟ้ าเล็ก) นาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ าขึ้นสู่ ภูเขาเทียนจื่อซาน หรื อ ภูเขาเจ้ าฟ้า เทียนจื่อซานมีเนื้ อที่ 65
ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสู งสุ ดวัดได้ 1,250 เมตรจากระดับน้ าทะเล ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก
ของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาสู งชัน มีลาห้วยลึก และมีป่าหิ นยักษ์รูปร่ างต่างๆ นาท่านสู่ จุดชมวิว
บนเขาเพื่อชมความงามของเขาเจ้าฟ้ า ชมสวนสาธารณะจอมพลเฮ่ อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี
ค.ศ. 1986 เพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่ งพรรคคอมมิวนิ สต์
จี น ซึ่ งเป็ นชาวสี่ เจี ยและมี ถิ่นกาเนิ ดอยู่ในบริ เวณนี้ ภายในบริ เวณ
สวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่ งสามารถชมยอดเขาและหิ นแปลกนับ
ไม่ถว้ น เช่น เขาพู่กนั เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้ าโปรย
ดอกไม้ ฯลฯ ทัศนี ยภาพบนเขาจะเปลี่ ยนไปตลอดเวลา ในเวลาที่
ท้องฟ้ าแจ่มใสท่านจะเห็นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา
เที่ยวชมทัศนียภาพบนเขาต่อ ชมเทียนเซี่ยตีอ้ เี้ ฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ หลายเรื่ อง นาท่านลงเขาด้ วยลิฟท์แก้วไป่ หลง สู ง 326 เมตร ** อาจมีการสลับเส้นทางเป็ นขึ้นลิฟท์
แก้ว-ลงกระเช้าลอยฟ้ า ** แวะชมและเลือกซื้ อยาสมุนไพรที่ร้านบัวหิ มะนวดฝ่ าเท้า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

(4)

จินเปี ยนซี – หวงซือจ้ าย – เทียนเหมินซาน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมลาธารจินเปี ยนซี หรือลาธารแส้ ทอง ซึ่ งเป็ นลาธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสู ง
ชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลาธารจินเปี ยนซี มีน้ าในลาธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ าจะมีภูเขา
หิ นรู ปร่ างสวยแปลกตาตั้งตระหง่ านเรี ยงรายเป็ นจานวนมาก เช่ น ผา
แส้มา้ ทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารดาลอดสี่ ทวารฯลฯ (เดินชม
ธรรมชาติประมาณ 1 กม.) นาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ าสู่ เขาสิ งโตเหลือง
“หวงซื อ จ้ า ย” ซึ่ ง เป็ นยอดเขาที่ สู ง ที่ สุ ด เทื อ กเขาแห่ ง นี้ มี เนื้ อ ที่ ก ว่า
83,000 ไร่ สู ง กว่า ระดับ น้ า ทะเล 1,300 เมตร มี จุด ชมวิวที่ เ รี ย งราย
ลดหลัน่ ไปตามแนวหน้าผา ที่นี่คือบริ เวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่ งหนึ่ ง
ของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจียเจี้ย” ปรากฏอยูเ่ บื้องหน้า มียอดเขาสู งนับไม่ถว้ นโผล่ข้ ึนมา
บางลู ก มี ล ัก ษณะคล้า ยบอนไซ บางลู กมี รูปร่ างเหมื อนดาบเล่ มมหึ ม าปั ก อยู่ท วั่ ไป ชมยอดเขาประตูส าว
พรหมจรรย์ ยอดเขาประตูศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ยอดเขาหนังสื อสวรรค์ เขาเสาเข็มมหัศจรรย์แห่ งท้องสมุ ทร เขาเสา
สวรรค์แห่ งทิศใต้ ฯลฯ หวงซื อจ้ายเป็ นจุดท่องเที่ยวสุ ดยอด ยามที่ยอดเขานับร้ อยเหล่ านี้ ถูกคลอเคลี ยด้วย
หมอกบางๆ เป็ นความสวยงามอันสุ ดพรรณนา กับทิวทัศน์ที่ท่านมองเห็นอยูเ่ บื้องหน้า มีผคู ้ นไม่นอ้ ยเปรี ยบ
เปรยว่างดงามเหมือนอยูใ่ นแดนสวรรค์ ถ้ามาจางเจียเจี้ยแล้วท่านไม่ข้ ึนหวงซื อจ้ายก็เสมือนหนึ่ งท่านมาไม่ถึง
นาท่านลงจากภูเขาโดยกระเช้าลอยฟ้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เทียนเหมินซาน ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมินซานเดิมเป็ น
ชื่ อถ้ า ตั้งชื่ อมาแต่สมัยสามก๊ก ภายหลังใช้เรี ยกเป็ นชื่ อภูเขาด้วย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสี ยง
เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก ไม่ใช่ในฐานะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็ นที่วดั ฝี มือของนักบินชั้นเยีย่ ม ในการบินลอด
ผ่านช่ องเขาประตูสวรรค์แห่ งนี้ เทียนเหมินซานมียอดสู งสุ ด สู ง 1,518 เมตรจากระดับน้ าทะเล มี พ้ืนที่ 190
ตารางกิ โลเมตร บนยอดเขายังเป็ นพื้นที่ป่าดิ บที่สมบูรณ์ อย่างที่สุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนบั ร้ อยปี ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน พัฒนาพื้นที่
บางส่ วนให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ ยว นาท่านขึ้นกระเช้ ากอนโดล่ า ที่มี
ความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่ จุดสู งสุ ด “เซี่ ยจ้าน” ชมความงามของภู
ผานับร้ อยนับพันยอด จากนั้นนัง่ กระเช้าลงมาที่ สถานี “จงจ้าน” นั่ง
รถของการท่องเที่ยวท้องถิ่นนาท่านเดินทางสู่ ทางขึ้นประตูสวรรค์ ถึง
ทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ แล้วท้าทายความสมบูรณ์
ของร่ างกาย ออกกาลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น เฮ..เฮ..เฮ ขึ้นสู่ ช่องเขา
ประตูสวรรค์ “เทียนเหมินซาน” ** แวะชมและเลือกซื้ อหยก ผีซิว เครื่ องประดับนาโชค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้ า
.......... น.
.......... น.
.......... น.
.......... น.
.......... น.

(5)

จางเจียเจีย้ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ ...............
ถึงสนามบินกวางเจา พักผ่อนที่สนามบิน (ไม่ออกนอกสนามบิน) รอต่อเที่ยวบินกลับกรุ งเทพฯ
บริ การอาหารเย็นที่ภตั ตาคารในสนามบิน
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ ................
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

