
  

 

 

กําหนดการทัศนศึกษา ม.หูหนาน ณ เมือง เยวี่ยวหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ฉางซา เฟงหวง จางเจี่ยเจี้ย 6 วัน 5 คืน 26 เม.ย-1 พ.ค 61 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 เมษายน 2561 สนามบินเชียงใหม – ฉางชา  

16.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ประตู 7ชั้น 1 

เคานเตอรสายการบินไทยแอร เอเชีย โดยมีเจาหนา คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและ

กระเปาเดินทางใหกับทานกอนออกเดินทาง (บริการอาหารกลองแกทานเพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง) 

18.15 น. เหินฟาสู เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบิน FD480  

22.20 น. เดินทางถึง ฉางซา ต้ังอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว 

ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบงเขตการปกครองออกเปน 5 

เขต และ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมยาวนาน กวา 

3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก Huaganginternational เทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 

วันที่ 27 เมษายน 2561 ฉางซา – เยวี่ยหยาง - ศึกษาดูงาน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําคณะเดินทางสูเมืองเยวี่ยหยาง ศึกษาดูงาน ณ มหาลัยเทคโนโลยีหูหนานกง เยี่ยมชม Hunan Institute 
of Science and Technology (HNIST) ซ่ึงเปนวิทยาลัยที่ติดอันดับ TOP 5 ของประเทศ จีน ทางดาน 
Science and Technology ซึ่งโรงเรียนมงฟอรตไดทํา MOU รวมกันกับ HNIST ใหทุนนักเรียนมงฟอรตเขาไป

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี (ปละ 30 ทุน) 
 
 
 
 

กําหนดการทัศนศึกษา 



 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ศึกษาดูงานตอ 
เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก Vienna Hotel Yueyang หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 28 เมษายน 2561 เมืองโบราณเฟงหวง – ลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง – ถนนคนเดินเมืองเฟงหวง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสูเมืองโบราน เฟงหวง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย เดินทางถึง เมืองโบราณเฟงหวง ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันล้ําคาที่ตกทอดมา

จากราชวงศหมิงและราชวงศชิง มีถนนที่ปูดวยหินเขียวกวา 20 สาย 

ส่ิงกอสราง 68 แหง วัตถุโบราณ 116 แหง ทานยังไดชมเมืองที่สราง

ข้ึนสมัยราชวงศถัง ซึ่งเมืองสรางขึ้นดวยหินมีชื่อวา หวงซือเฉียวกูเฉิง  

เดิมเปนที่วาการอําเภอ มีจุดเดน คือ กําแพงโบราณซึ่งสรางในสมัย

ราชวงศหมิง เปนสถานที่ไดรับความนิยมและเปนสถานศึกษา

คนควาประวัติความเปนมาทั้งชาวจีนและตางชาติ จากการจด

บันทึกประวัติของทานเสิ่นฉงเหวินทําใหผูคนไดรูจักที่มาที่ไปของ

เมืองฟงหวง นําทาน ลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง ที่จะทําใหทาน

สนุก ต่ืนเตน  แตไมมี อันตราย  ชมบานเรือนสองฟากฝงแมน้ํา 

สะพานโบราณอวดหวงความเปนธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอม

เก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก  จากนั้นอิสระเดินเที่ยวถนนคนเดินเฟงหวง อิสระชอปปงสินคามากมาย 

พรอมชมแสงสีเมืองเฟงหวงยามค่ําคืน 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร / ใหทานไดผักผอนตามอัธยาศัย หรือ จะเดินเลนเพื่อชมแสง สี 

อันสวยงามของเมืองโบราณเฟงหวง พักที่ Fengting HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  

วันที่ 29 เมษายน 2561 เฟงหวง –  จางเจียเจี้ย –  เขาเทียนเหมินซาน – หนาผาลอยฟา  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางคอนมาทางใต

ของประเทศจีน เปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกวา 264 ตาราง

กิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เปนปาไม จางเจียเจี้ยไดถูกประกาศใหเปนเขตอนุรักษวนอุทยานแหงชาติในป 

ค.ศ.1982 ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ไดแก วนอุทยานแหงชาติหุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเดนของที่นี้ 

คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ต้ังตระหงานกวา 3,000 ยอด และสูงกวา 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีชองแคบ ลํา

ธาร สระน้ํา และน้ําตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ํากวา 40 ถ้ํา ซึ่งทําใหสถานที่แหงนี้ มี

ภูมิทัศนที่งดงามจนไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกป 1992 จาก UNESCO   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บาย นําทานเดินทางสู เขาเทียนเหมินซาน อยูหางจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูสูงจาก

 ระดับน้ําทะเล 1,518.6 เมตร เปนภูเขาลือชื่อแหงแรกที่ไดบันทึกไวในจดหมายเหตุประวัติศาสตรของเมืองจาง

เจียเจี้ย เนื่องจากหนาผาสูงชันมีชองโพรง  ลักษณะคลายประตูซึ่ง ก็คือชองหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค) ที่มี

ทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย และพบเห็นไดนอยมากในโลกปจจุบัน  

นําทานขึ้นกระเชาสูเขาเทียนเหมินซาน (กระเชามีความยาวถึง 7.5 

กิโลเมตร ใชเวลาเพียง 40 นาที) ให ทานไดชมความงามของ

ภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟา และชมเสนทางขึ้นเขาที่มีโคงถึง 99 โคง

จากบนกระเชา ถึงจุดชมวิว นําทานเดินชมหนาผาลอยฟาใหทาน

พิสูจนความสวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุดแหงหนึ่ง พรอมกับความ
เสียวของทางเดินกระจก สรางอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ทานจะไดเห็นทุกสิ่งทุกอยาง
ที่อยูภายใตทางเดินกระจกทั้งหมด จากนั้นนําทานลงบันไดเลื่อนลงมา

ชม ถ้ําเทียนเหมินซาน หรือเรียกวา ถ้ําประตูสวรรค ถ้ําเทียนเหมินซาน 

เปน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกวาประตูสวรรคเพราะภูเขาเกิด

ระเบิดขึ้นเองโดยกลายเปนชองประตูข้ึน ชองประตูนี้สูง 131.5 เมตร กวาง 

57 เมตรลึก 60 เมตร   

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  แบบปงยางบุฟเฟต หมูยางเกาหลี จากนั้นนําทานเขาสูโรงแรมที่

พัก TIANZI HOTEL เทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 30 เมษายน 2561 เขาเทียนจื่อซาน – ลิฟตแกวไปหลง  –  เทียนเส้ียตี้อี้เฉียว  –  สวนจอมพลเฮอ – โชว
จิ้งจอกขาว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยูในเขตอุทยานเหยินเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงเขาดวยลิฟท และ

กระเชา อยางละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกดทองถิ่นจะแจงใหทราบ) ลิฟทแกวไปหลง ลิฟท

แกวแหงแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พรอมกับชมทิวทัศนอันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ทานจะไดต่ืนตาตื่นใจ

กับยอดเขาสูงซึ่งวัดไดถึง 1,250 เมตร ทั้งดานทิศตะวันออก  ทิศใตและทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเตม็

ไปดวยชะงอนผาอันสูงชัน ลําหวยลึก และปาหิน หินยักษในรูปลักษณะ

ตางๆยืนตระหงานค้ําฟา ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา  

ซึ่งภาพยนตรฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง “อวตาร”  ไดนําวิวบางสวนของขุนเขา

มาเปนฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงามที่

แสนประทับใจมิรูลืมและยากที่จะหาคํามาบรรยายได ภายในทานจะได

ชมภูเขาเทียนเสี้ยต้ีอ้ีเฉียว (สะพานใตฟาอันดับ 1) เปนสะพานที่

เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ที่ตนไมโคงเขาหากันจนเกิดเปนสะพานอยูกลาง

ภูเขา  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 



บาย นําทานเดินทางสัมผัสความตื่นเตนกับ สะพานกระจก ที่สุดในโลก ความยาว 430 เมตร และสูงจากพื้นดิน 

300 เมตรซึ่งแขวนอยูระหวางภูเขา 2 ลูกในอุทยานแหงชาติจางเจียเจี้ยสะพานนี้มีความกวาง 6 เมตร ทําขึ้น

จากกระจกหนา 99 ชั้น โดยสามารถรองรับได 800 คนในเวลาเดียวกัน 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานชม โชวจิ้งจอกขาว หรือ The love story of a wooden 

man and a fairy fox โชวอันอลังการ รวมฟงเพลงอันไพเราะ พรอมกับนักแสดงกวา 500 ชีวิต ที่โลดแลนอยู

บนเวทีกลางแจงแบบตระการตา มีฉากหลังเปนภูเขาทอดยาว แบบ

พาโนรามา ตะลึงกับเทคนิคการเปลี่ยนรางเปนมนุษยของนางจิ้งจอก

ขาว รวมซาบซึ้งในความรักของนางจิ้งจอกขาวสาวสวย และชาย

หนุมตัดฟนที่ฝาฟนอุปสรรคตอสูเพื่อความรักจนทายที่สุดก็สมหวงัใน

ชีวิตคู   
 หลังอาหารนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก BLU BAY HOTEL หรือ

เทียบเทาระดับ 4 ดาว  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พิพิธภัณฑภาพหินทราย –  ฉางชา – ถนนคนเดินหวงซิงลู – เชียงใหม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู เมืองฉางชา   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานตอสูเมืองฉางซา เดินทางถึงนําทานชมเกาะสมกลางแมน้ํา

เซียงเจียง แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานเมืองฉางซาง ตัวเกาะสีสมมีพื้นที่

ทั้งหมดประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร ความกวางโดยประมาณจะอยูที่ 

50-200 เมตร และยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไฮไลทของเกาะสมนี้คืออนุสาวรียประธานเหมาสมัยหนุม ซึ่ง  

สมัยหนุม ๆมาใชชีวิตเดินเลนบนชายหาด เลนน้ํา นอนอาบแดด ฯลฯ จึงมีการสรางอนุสาวรียหินออนสีขาว

ขนาดใหญรูปเหมา เจอตุง ไวบริเวณดานหนึ่งของเกาะ โดยมีบทกวีแกะสลักลงบนกอนหินขนาดใหญหนา

อนุสาวรียดังกลาวเพื่อรําลึกถึงทาน  สู ถนนคนเดินหวงซิงลู ใหทานไดอิสระชอปปงเพื่อเลือกซื้อสินคา

หลากหลายสําหรับเปนของฝากและที่ระลึกแกคนที่รักทางบานหรือเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร / สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูสนามบิน 
23.20 น. ออกเดินทางสู เชียงใหม โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบิน FD 

481 
01.15 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ  

*******ติดตอสอบถามไดที่ 0861866874-0815684939-0866549282********** 

ในราคา
29,800 บาท 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี  
เลาซือ ภคอร Tel: 0866549282 
ครูณุภาวรรณ Tel: 0861866874 
ครูสมรัก Tel: 0815684939 
ราคา 29,800 ผอนชําระได 3 งวด (26 เม.ย-1 พ.ค 61) 

- งวดที่ 1 : 10,000 บาท ภายในวันที่ 30 ม.ค. 61 
- งวดที่ 2 : 10,000 บาท ภายในวันที่ 1 มี.ค 61 
- งวดที่ 3 :  9,800 บาท ภายในวันที่ 1 เม.ย 61 



 
เอกสารที่ตองใชในการทําวีซา  
1. พาสปอรตที่มีอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน ( พาสปอรตไทย )นับจากวันเดินทาง 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราวีซาและ ตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม 
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ

รูปปริ๊นทจากคอมพิวเตอร (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดัก และฟูจิเทานั้น) 
หามยิ้ม และเห็นฟน และหามถายเอียงขาง 
4. สําเนาทะเบียนบัตรประชาชน 

5.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอรมที่ไดแนบมาเปนภาษาไทยใหละเอียดสําหรับกรอกแบบฟอรมวีซาจีน 
 
 

เมื่อทานออกเดินทางไปพรอมกับคณะแลวทานงดการใชบริการ รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม

เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ในการเดินทาง ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนได ไมวา

กรณีใดๆ ทั้งส้ินเพราะบริษัทไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนเดินทางเรียบรอย

หมดแลวและเปนการชําระเหมาขาด  กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธ

มิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวา

กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมลูดังตอไปนี้** 



FDเอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบรุายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS./ MRS./ MR.)NAME.......................................................................SURNAME.......................................................................... 
สถานภาพ     โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
                      ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส................................................................................................................  
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ......................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน....................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).................................................................................................................. 
ตําแหนงงาน............................................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย .......................................โทร.................................................................  
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมลูโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............................. เดือน.............................ป.............................  ถึง วันที่............................เดือน..........................ป............................ 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย    เคย  โปรดระบุ.......................................................…………………  
เม่ือวันที่........................... เดือน...........................ป.............................  ถึง วันที่.............................เดือน.............................ป............................ 

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.............................................................Tel.........................................................อาชีพ................................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION................................................................Tel.......................................................อาชีพ............................................................... 

หมายเหต ุ
**   กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
**   ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 

เอกสารในการเดินทาง 
 PASSPORT ที่มีอายุการใชงานมากกวา 6 เดือน (โปรดตรวจสอบ) 
สําหรับผูเดินทางมีภูมิลําเนาที่กรุงเทพฯจะตองทําวีซารที่กรุงเทพฯ ถาจะให

ทางเราทําจะตองเพิ่มเงิน 1000 บาท 


