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 พิเศษ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  ไม่เช้าร้านรัฐบาล  
 ชม หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว สัมผสักลิน่อายย้อนยุคสมนัราชวงศ์หมงิชิง  
 เมอืงอู่หลง  ชมหลุมฟ้าสะพานสวรรค์  เดินบนระเบียงกระจกใส 
 ชมโชว์ Impression Wulong จากผู้ก ากบัจางอีโ้หมว 
ชม เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง (เมอืงหงส์)  นั่งเรือแจวล่องแม่น า้ถัว ชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น า้ถั่วเจียง 
 ขึน้ เขาเทยีนเหมินซาน   ชมประตูสวรรค์ สัมผัสระเบียงกระจก 
 ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้  ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้ว 
 เทีย่วอุทยานจางเจียเจีย้  ขึน้เขาอวตาร เทยีนจื่อซาน  ขึน้กระเช้า ลงลฟิท์แก้วไป่หลง   
 พิเศษ ！โชว์ นางพญาจิง้จอกขาว  
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 วันแรก              ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฉงช่ิง – หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว    

08.00 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตู 2-3 ) 
เคาน์เตอร์ E   สายการบิน THAI SMILE (WE)  พบเจา้หนา้ที่
บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกแก่ท่าน   

10.45 น.  ออกเดินทางสู่   เมืองฉงช่ิง   โดยเที่ยวบินที่ WE684 
15.05 น.     ถึงสนามบิน เมืองฉงช่ิง ฉงช่ิงเป็นเมืองใหญ่หน่ึงในส่ีของจีน 

ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยมีสมญานามวา่เป็นเมืองคีรี เมือง 
เตาไฟ และ เมืองหมอก มีประวติัอนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี หลงั
ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรแลว้    นาํท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว  เป็นหมู่บา้นที่
มีชนเผา่กลุ่มนอ้ยหลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู ่ อาคาร
บา้นเรือนภายในหมู่บา้น ยงัคงรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้อิสระใหท้่านสมัผสักล่ิน
อายยอ้นยคุสมยัราชวงศซ่์ง หมิง ชิง เลือกซ้ือของที่
ระลึกหรือของฝาก 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

     พกั Hilton Hotel Chongqing ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง               ฉงช่ิง – อู่หลง – หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ( รวมรถอทุยานและรถกอล์ฟ ) – ระเบียงกระจกใส  
                               – Impression Wulong 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง เมืองอู่หลง  ตั้งอยู่
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฉงช่ิง  เป็นเมืองที่อยู่
ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ทาํใหเ้มืองน้ีมีป่าไม้
และพื้นที่สีเขียวเยอะแลพอากาศดี มีแม่นํ้ าอู่เจียงไหลตดั
ผา่นกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่่างจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 
130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพเิศษตลอดเสน้ทางจนถึง

เมืองอู่หลง  
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านเที่ยวชมสุดยอดอุทยานแห่ง ชาติที่ไดรั้บมรดกโลก
ล่าสุดของจีน อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า ภูผาที่น่า 

http://www.oceansmile.com/China/Chongqing-Furong.htm
http://www.oceansmile.com/China/Chongqing-Furong.htm
http://www.oceansmile.com/China/YangziCongcing.htm
http://www.oceansmile.com/China/Chongqing-Furong.htm
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อศัจรรย ์ นาํท่านชมระเบียงกระจกใส ระเบียงกระจกใส
ขนาดใหญ่ กวา้ง 26 ตารางเมตร ยืน่ออกมาจากหนา้ผา
ของภูเขาลูกหน่ึงในอุทยานเทียนเซิงซานเฉียว  (อุทยาน
หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค)์ เป็นจุดชมววิแห่งใหม่ใน
อุทยาน ดว้ยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล 
จากนั้น โดยลฟิท์แก้วที่หลุมฟ้าสะพานสวรรค์  ชม ซาน
เฉียว 3 สะพานสวรรค์ บนพื้นที่ยาว 8 กม. กวา้ง 10-200 
เมตร แผน่ดินมีการยบุตวัลง เน่ืองมาจากการกดัเซาะของนํ้ า ทาํใหเ้กิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพาน
ที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร   และเกิดหลุมบ่อฟ้าเทียนเกิง ที่มีหนา้ผาแคนยอนใหญ่ สูงชนั 
200-400 เมตร จนเกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถํ้า 4 แห่ง และ
เกิดธารนํ้ าใตดิ้นอีกหลายสาย หลุมบ่อฟ้าเม่ือมองจาก
ดา้นบนจะเหมือนภูเขาที่มีรู แต่มองดูจากทีไ่กล ๆ จะ
เหมือนมีแอ่งนํ้ าทีอ่ยูก่ลางหุบเขา และเม่ือเดินไปใกล ้ๆ 
จะไดเ้ห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยูท่่ามกลาง
ภูเขา นาํท่านไปชมแคนยอนโดยลิฟตต์วัใหญ่ริมผา ชมหุบผาสูงชนั ชมบา้นโบราณกลางหุบเขา (โรง
เต้ียมเก่าซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตั้งแต่ในสมยัราชวงศถ์งั ค.ศ. 618-907) ที่สวยจบั
ตาเม่ือมีแสงตกจากดา้นบนหลุมบ่อฟ้าสาดส่องเขา้มาใจกลางบา้น หลุมบ่อฟ้า แกรนดแ์คนยอน และ
บา้นโบราณ เป็นฉากใหญ่ที่ใชถ่้ายทาํภาพยนตร์เร่ือง “ศึกโค่นบลัลงักว์งัทอง” Curse of the golden 
flower ซ่ึงนาํแสดงโดยโจว  เหวนิฟะ ดาราดงัของ ฮ่องกง  ( รวมรถอทุยานและรถกอล์ฟ )  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  นอกเหนือจากการมาเที่ยว "หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์" 
ที่ Wulong แลว้ ไฮไลต์อยา่งหน่ึงในการมาเที่ยว Wulong 
คือการชมการแสดงอนัตระการตา " Impression Wulong 
"  กาํกบัการแสดงโดย จางอี้โหมว Zhang Yimou เจ้าของ
ฉายา Iron Triangle ซ่ึงทางการจีนไดจ้ดัสรรเงิน 300 ลา้น
หยวนเนรมิตหุบเขาในหมู่บา้นเตา้หยวนให้เป็นพื้นที่การ
แสดงที่สามารถจุผูช้มได ้2,000 คน 

 
 
 
 
 
 
 

  พกั  Tian Yu Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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 วันที่สาม             อู่หลง – โบราณเฟ่ิงหวง (เมืองหงส์) – ล่องแม่น ้าถัว – บ้านเกิดของเส่ินฉงเหวิน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเฟ่ิงหวง เมืองตั้งอยูท่างภาคตะวนัตก
ของมณฑลหูหนาน สร้างขึ้นในสมยัราชวงศชิ์ง มีประวติักวา่ 
400 ปี เน่ืองจากเขาหนานหวัที่อยูท่างใตข้องเมืองมีรูปร่าง
เหมือนหงส์จึงไดช่ื้อวา่ "เฟ่ิงหวง" แปลวา่ "หงส์" ปัจจุบนั 
เมืองเฟ่ิงหวงมีประชากรประมาณ 3 แสนคน ส่วนใหญ่เป็น
ชนเผา่ถู่เจียและชาวมง้ เวลาเดินอยูใ่นตวัเมือง มกัจะพบหญิง
สาวชาวมง้หรือชาวถู่เจียในชุดชนชาติที่ประดบัดว้ยลายดอกไม ้ เพิม่ความงดงามใหเ้มืองโบราณแห่งน้ี
ไม่นอ้ยเลยทีเดียว   เฟ่ิงหวงเป็นเมืองขนาดเล็ก ใชเ้วลา
ประมาณหน่ึงชัว่โมงก็เดินไดท้ัว่ แบ่งเป็นเมืองเก่ากบัเมือง
ใหม่ เมืองเก่าสร้างขึ้นตามเชิงเขาและมีลาํนํ้ าถวัเจียงไหลผา่น 
มีถนนที่ปูดว้ยหินสีเขียว 20 กวา่สาย มีกาํแพงเมืองโบราณ
ตั้งอยูริ่มนํ้ า มีหงเฉียวซ่ึงเป็นสะพานเก่าแก่ที่มีหลงัคาคลุม
เช่ือมสองฟากฝ่ังใหเ้ป็นหน่ึงเดียว  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านชมเมือง โบราณเฟ่ิงหวง (เมอืงหงส์) ขึ้นอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถูเจีย ท่านยงั
ไดช้มเมืองที่สร้างขึ้นสมยัราชวงศถ์งั ซ่ึงสร้างขึ้นดว้ยหินมีช่ือวา่ “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่วา่การ
อาํเภอ มีจุดเด่น คือ มีกาํแพงเมืองโบราณ “เฟ่ิงหวงกู่เฉิง” ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง เป็นสถานที่
ไดรั้บความนิยมและเป็นสถานศึกษาคน้ควา้ประวติัความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจด
บนัทึกประวติัของท่านเส่ินฉงเหวนิทาํให้ผูค้นไดรู้้จกัที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวงนัน่เอง นาํท่านนัง่เรือ
แจวล่องแม่น ้าถัว ชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่นํ้ าถัว่เจียง ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่นํ้ า สะพานโบราณ 
เ
จ
ดี
ย ์
ว ั่
นหมิง หอตัว๋ชุ่ย ฯลฯ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนที่มีลกัษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมยั
ราชวงศห์มิงและชิง ระหวา่งทางจะมีชาวบา้นซ่ึงเป็นชนเผา่ดั้งเดิมของ
ที่น่ีเรียกวา่ชนเผา่ถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยลาํคอยร้องเพลงตอ้นรับ
นกัท่องเที่ยวและไกดก์็จะเชิญชวนใหน้กัท่องเที่ยวร้องเพลงตอบ
กลบัไป ซ่ึงไม่วา่เราจะร้องเป็นเพลงไทยหรือจีนออกมา เคา้ก็จะร้อง
เพลงตอบกลบั  มาอีกเช่นกนัผลดักนัร้องผลดักนัฟังถึงแมจ้ะคนละ
ภาษาแต่ก็สนุก นาํท่านเยีย่มชม บ้านเกิดของเส่ินฉงเหวิน อดีตนกั
ประพนัธ ์นกัประวตัิศาสตร์และนกัการศึกษาคน้ควา้โบราณคดีนามอุโฆษของจีน บา้นเกิดของเส่ินฉง 
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เหวนิเป็นบา้นที่ปลูกลอ้มรอบลานบา้นทั้งส่ีดา้น ก่อดว้ยอิฐทนไฟที่มีสญัลกัษณ์ประจาํทอ้งถ่ินในภาค
ตะวนัตกของมณฑล ผา่นชม  สะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณที่มีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้ม
คลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหน่ึงของเฟ่ิงหวง คือบา้นที่ยกพื้นสูงเรียงรายกนับนริมนํ้ าที่ใสสะอาจจน
เห็นกน้บึง เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมช่ืนชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ  

 
  
 
 
 
 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ที่ ภัตตาคาร   

หลงัอาหารใหท้่านไดผ้กัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะเดินเล่นเพือ่ชมแสง สี อนัสวยงามของเมืองโบราณ
เฟ่ิงหวง พอตกกลางคืนนกัท่องเที่ยวไม่วา่จะชาวต่างชาติ หรือชาวจีนเองก็ตาม ที่หลบตวัพกัผอ่นอยูต่าม
โรงแรมในช่วงเวลากลางวนั จะออกมาสงัสรรคป์าต้ี ตาม ผบั บาร์ ริมแม่นํ้ าเมืองเฟ่ิงหวงกนัอยา่ง
ครึกคร้ืน สร้างสีสนัใหแ้ก่เมืองเฟ่ิงหวงยามคํ่าคืน   

  
 
 
 
 
 

พกั Phoenix Grand Hotel ตึก 8 ระดบั 5 ดาว   หรือเทียบเท่า    

วันที่ส่ี                   เมืองเฟ่ิงหวง– จางเจียเจีย้ - เขาเทียนเหมินซาน+ประตูสวรรค์ – หน้าผาลอยฟ้ากระจก 
                              – ชุดนางจิง้จอกขาว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านสู่จางเจียเจีย้ เมืองอุทยานแห่งชาติในมณฑลหูหนานซ่ึง
ไดรั้บเกียรติคุณจากสหประชาชาติวา่เป็นมรดกทางธรรมชาติ
อนัลํ้าคา่ของโลกจางเจียเจีย้ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน   ตั้งขึ้นในปีค.ศ 1982 ตั้งอยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน และ ไดรั้บการประกาศ
ใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ 1992 ทิวทศัน์ของอุทยาน
จางเจียเจ้ียมีเน้ือที่กวา่ 369  ตารางกิโลเมตร 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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นาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน 
ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนใตข้องอุทยานจางเจีย
เจ้ีย ห่างจากตวัเมืองไป 8 กม. ขึ้นภูเขา
โดยเสน้ทางคดเคี้ยว มีโคง้เล้ียว 99 โคง้ 
ยาวประมาณ 11 กม. จากระดบัความสูง 
200 เมตรตลอดทาง ขึ้นไปถึงสูง1,300 
เมตร  เทียนเหมินซานเดิมเป็นช่ือถํ้า ตั้งช่ือมาตั้งแต่สมยัสามก๊ก 
ภายหลงัใชเ้รียกเป็นช่ือภูเขาดว้ย ในปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมี
ช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
แต่เป็นที่วดัฝีมือของนกับินชั้นเยีย่มในการบินลอดผา่นช่องเขา
ประตูสวรรคแ์ห่งน้ี ยอดสูงสุด 1,518 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล มีพื้นที ่
190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายงัเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อยา่ง
ที่สุด ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้มีอายนุบัร้อยปี ในระหวา่งปี ค.ศ.2002-
2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน ไดใ้ชเ้งินลงทุนประมาณ 550 
ลา้นหยวน พฒันาพื้นที่บางส่วนใหเ้ป็น   

  สถานที่ท่องเที่ยว นาํท่านขึน้กระเช้ากอนโดล่า ทีมี่ความยาว 7.5 กิโลเมตร ชมความงามของภูผานบัร้อย
นบัพนัยอด และนาํท่านขึ้นสู่ประตูสวรรค์ ทา้ทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกกาํลงัขึ้นบนัได 999 
ชั้นขึ้นสู่ช่องเขาประตูสวรรค ์ (หรือใชลิ้ฟตล์ง)  จากนั้นชมหน้าผาลอยฟ้ากระจก ซ่ึงเป็นสะพานกระจก 
มีระยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบผา สูงชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผา
ได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเที่ยวที่อยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขา
เทียน เหมินซาน มีกฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดิน สนันิษฐานวา่
น่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทาํความสะอาด สะพานกระจก แห่งน้ี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่
ความใสอาจทาํใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่           รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   
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จากนั้นนาํท่านชมโชวจิ์นตลีลา ชุดนางจิง้จอกขาว 
(THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND 
A FAIRY FOX) ซ่ึงมีนกัแสดงคุณภาพกวา่ 500 ชีวติ
โลดแล่นอยูบ่นเวทีกลางแจง้ พร้อมดว้ยแสง สี เสียง 
ตระการตา โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขาทอดยาวแบบพา
โนราม่า สุดอลงัการโชวน้ี์กาํกบัการแสดงดว้ยทีมงาน
ระดบัรางวลัออสการ์ เน้ือเร่ืองจะกล่าวถึงความรักต่าง
เผา่พนัธุร์ะหวา่งนางสุนขัจ้ิงจอกขาวกบัชายคนรัก ซ่ึงทั้งคู่ร่วมกนัฝ่าฟันอุปสรรคต่์อสูเ้พือ่ที่จะไดค้รอง
รัก จนเกิดเป็นตาํนานความรักที่แสนน่าประทบัใจ โชวชุ์ดน้ีจดัแสดงโดยใชเ้วทีกลางแจง้ ซ่ึงหากเกิด
เหตุสุดวิสยั เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ไฟฟ้าขดั ขอ้ง ฯลฯ หากทราบสาเหตุงดโชวก่์อนการแสดง จะมีจดัโชว์
รายการอ่ืนใหช้มตามความเหมาะสมและเวลา หรือ หากระหวา่งการแสดง ตอ้งหยดุชะงกัลงกลางครัน 
เน่ืองดว้ยเหตุการณ์ขา้งตน้ ไม่สามารถเปล่ียนไปชมโชวอ่ื์นได ้ และ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ทั้งส้ินได ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 พกั Pullman Hotel  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า           เขาเทียนจื่อซาน -  เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว – ลิฟท์แก้วไป่หลง – จินเปียนซี  – ระเบียงภาพเขียน 10 ลี ้   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขา
จักรพรรดิ์) ซ่ึงอยูใ่นเขตอุทยานเอ๋ียนเจียเจ้ีย ด้วย
กระเช้าพร้อมกบัชมทิวทศัน์อนัสวยงามที่สุด
แสนประทบัใจมิรู้ลืมท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั
ยอดเขาสูงสุดวดัไดถึ้ง  1,250 เมตรทั้งทางดา้น
ทิศตะวนัออก  ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของเขา
เทียนจ่ือซานนั้นเตม็ไปดว้ยชะง่อนผาอนัสูงชนัลาํหว้ยลึก และป่าหิน หินยกัษใ์นรูปลกัษณะต่าง ๆ  ยนื
ตระหง่านคํ้าฟ้าเสมือนหน่ึงร้ีพลมากมายกาํลงัเคล่ือนทพัใกลเ้ขา้มาอยา่งรวดเร็ว ชม 
หยวน เจีย เจีย้  ภายในบริเวณสถานแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของอู่หลิงหยวนโดยจะมีกาํแพงหินที่มี 
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ลกัษณะสูงตํ่าไม่เท่ากนัมากกวา่สิบกาํแพงออกแนวขนาน
กนัเรียงรายอยูง่ดงามอลงัการและแลดูมีพลงัแฝงอยูใ่น
ความสวยงามน้ีระยะเวลาของการก่อตวัขึ้นของส่ิง 
หศัจรรยฟ์ง เฉียง เขตหาง เจีย เจ้ียน้ี ใชเ้วลา  
ประมาณ     380    ร้อยลา้นปี  และช่วงน้ีถือวา่อยูใ่นช่วงยคุ
แรกเร่ิมของการก่อตวั  ประกอบไปดว้ยชั้นหินแนวกวา้ง
และภูเขาทรงเหล่ียม ทาํใหแ้ลดูเป็นทรงยาว  ลกัษณะจะยืน่
ขยายไปทางจุดเช่ือมต่อของโครงสร้าง  หากมองไปทาง
ดา้นขา้งจะแลเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยภูเขา  และหากมองไป
อีกดา้นหน่ึง จะมีลกัษณะคลา้ยกาํแพง  โดยส่วนใหญ่ดา้น
บนสุดจะแบนและเรียบ  และมีตน้สนพนัธุอู่์หลิงปกคลุม
อยูด่า้นบนดว้ย   

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านชม เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว ( สะพานใตฟ้้าอนัดบั 1 ) ซ่ึงมีทศันียภาพที่สวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขนุเขา 
ซ่ึงภาพยนตร์ช่ือดงัอวตารและอีกหลายเร่ือง  ไดน้าํมาเป็นฉากในการถ่ายทาํท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์ อนัสวยงามแสนประทบัใจ ยากที่จะหาคาํบรรยาย
มาพรรณาไดแ้ลว้นาํท่าน ลงเขาเทียนจ่ือซาน โดยกระเชา้
ลอยฟ้า(ระหวา่งวนัที่ 1 ม.ค. – 30 ต.ค. 58 กระเชา้มีการ
ปรับปรุง ทางอุทยานจะเปล่ียนใหล้งลิฟตแ์ทนคะ) พร้อม
กบัชมทิวทศัน์ สวยงามแสนประทบัใจ มิรู้ลืม จากนั้นนาํ
ท่านลงเขาดว้ยลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 

เมตร แลว้นาํท่านชมระเบียงภาพเขียน10ล้ี(รวมรถ
แบตเตอร่ี)ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ของ ซัว่
เซียวี่ ซ่ึงเป็นเขตช่องแคบที่มีทศันียภาพที่งดงามแห่งหน่ึง 
มียอดเขาแปลกพสิดาร และหินยกัษ ์ ที่มีรูปร่างลกัษณะ
ต่างๆ มาก กวา่ 200 ลูก อีกทั้งยงัมีลาํธารไหลตดัผา่น
ระเบียง ภาพ เขียน 10 ล้ีอีกดว้ย เสมือนเราไดล่้องหนอยู่
กลางภาพวาดธรรมชาติที่งดงาม ต่ืนตาต่ืนใจยิง่นกั   
จากนั้น ชม ล าธารจินเปียนซี หรือล าธารแส้ทอง ซ่ึงเป็นลาํธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผา
สูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะทางยาว 7.5 กม. ล าธารจินเปียนซี มีนํ้าในลาํธารมีสีเขียวใส
ปราศจากมลภาวะ สองฝ่ังนํ้ าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจาํนวนมาก   

ค า่           รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   
 พกั Pullman Hotel  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วันที่หก               แกรนด์แคนยอนจางเจียเจีย้ +สะพานแก้ว (ไป-กลับ) – ทะเลสาบเป่าเฟิงหู-เมืองฉางเต๋อ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านชม แกรนด์แคนยอนจาง
เจียเจีย้ ทา้ความเสียวดว้ยการเดิน
ขา้ม สะพานแก้ว ซึงมี โครงสร้าง
ของสะพานทอดยาว 430 เมตร ขึง
ระหวางยอดเขาไปยงัอีกยอดเขา
หนึง สูงจากพืน่ 300 เมตร 
นอกจาก เห็นววิดา้นล่างแลว้ ตวัสะพานยงัแกวง
ไกวไปตามแรงลมอีกดว้ย ผา่นชมแกรนดแ์คน
ยอนจางเจียเจีย ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอด
สองขา้งทาง และชมความงามของโตรกผา ผา่น
ชมนํ้ าตก สะพานแกวเป็นตน้   

 เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นนาํท่านกลบัเมืองจางเจียเจ้ีย นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ
เป่าเฟิงหู  ทะเลสาบบนช่องเขา้สูง ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บ
กกันํ้ า ในท่ามกลางยอดเขาที่ลอ้มรอบดว้ยววิทิวทศัน์สวยงาม  นาํ
ท่านล่องเรือชมววิทิวทศัน์ภูเขา ระหวา่งทางจะมีแพและชาวบา้น
ใส่ชุดพื้นเมืองคอยตอ้นรับ โดยใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 
30 นาที หลงัจากล่องเรือตอ้งเดินลงจากเขา ระหว่างทางท่านจะ
ได้เห็นนํ้ าตกเป่าเฟ่ิงหูที่ไหลลงมาจากตวัทะเลสาบงดงามมาก 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองฉางเต๋อ 

ค า่    รับประทานอาหารค า่  บุฟเฟ่ต์หรูในโรงแรม Sheraton Changde 
 พัก  Sheraton Changde Wuling Hotel   Hotel  ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด               เมืองฉางเต๋อ – ฉางซา – เกาะส้ม – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่นํ้ า
เซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิงตะวนัออกติดภูเขาลวัเซียว 
ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่
ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต 
และ 4 อาํเภอ อีกทั้งยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี 
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ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมยาวนาน กวา่ 3,000 ปี  ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ
ของมณฑลหูหนาน 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านชมเกาะส้มหรือ Juzi Island（橘子洲）(รวมรถ
แบตเตอร่ี) สวนสาธารณะกลางแม่นํ้ าใจกลางนครฉางซา 
นาํท่านนัง่รถแบตตาร่ี ชมววิ ชมหินแกะสลกัรูปหนา้ของ
ท่านประธานเหมาเจอตุง สมยัเม่ืออาย ุ35 ปี เกาะสีสม้แห่ง
น้ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากจากทกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 
ดว้ยมีประวติัของท่านประธานเหมาเจ่อตุงในสมยัวยัหนุ่ม
เคยมาใชเ้วลาบนเกาะน้ีบ่อยคร้ังดว้ยการเล่นนํ้ าที่ชายหาด 
อาบแดด แลว้ก็วา่ยนํ้ าบ่อยๆ เป็นแลนมาร์สาํคญัของเมือง
ฉางซาเลยก็วา่ได ้ เวลาคนนึกถึงฉางซา หนงัสือที่เขียนถึง
ฉางซา หรือเอกสารอะไรก็ตามที่พดูถึงเมืองฉางซามกัจะ
นาํเอาภาพเกาะสีสม้แห่งน้ีมาเป็นปกเสมอๆ นั้นแสดงให้

เห็นถึงเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับกนัทัว่ไป ของ
เกาะแห่งน้ี แลว้นาํท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงเพือ่เลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย
สาํหรับเป็นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบา้น  

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่  สนามบินเพือ่
เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  

21.20 น           บินลดัฟ้ากลบัสู่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ WE 617 
23.55 น         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 


