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เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน และเป็นเมือง 
ท่องเท่ียวอันดับต้นๆ ของประเทศจีนเลยทีเดียว  
เพราะนอกจากจะเป็นบ้านเกิดของท่านประธาน 
เหมา เจ๋อ ตุง แล้ว ฉางซายังเป็นประตูสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจ อย่างอุทยาน 
จางเจียเ จ้ียท่ีอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ  
อู่หลิงหยวน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง 
ฉากอลังการในภาพยนตร์ “Avatar” จนทำาให้ 
ใครๆ ก็อยากมาเห็นหุบเขาอวตารด้วยตาตัวเอง  
และจากฉางซา ยังเดินทางไปยังเมืองโบราณ 
เฟิ่งหวง เมืองเก่ากว่า 400 ปี ที่ติดอันดับว่า
เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของจีน

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติอู่หลิงหยวน 
อุทยานจางเจียเจี้ย
ในปี 1992 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เขต 
อุทยานจางเจียเจ้ียและอุทยานใกล้เคียงบนภูเขา 
อู่หลิงทั้งหมด 4 อุทยานเป็นพื้นที่มรดกโลก 
ทางธรรมชาติ ภายใต้ชื่อว่า Wulingyuan  
Scenic Area and Historic Interest Area  
ซึ่งเราเรียกกันง่ายๆ ว่า “เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 
อู่หลิงหยวน” มีพ้ืนท่ีกว่า 9,500 ตารางกิโลเมตร  
เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย สูงเสียดฟ้ามาก 
กว่า 3,000 ยอด อุทยานท้ังส่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
ซึ่งแต่ละอุทยานก็มีไฮไลท์ท่ีนักท่องเท่ียวอย่าง
เราๆ จะพลาดไม่ได้เลย เช่น ยอดเขาเทียนจ่ือซาน  
สะพานหนึ่งเดียวใต้หล้า ลำาธารแส้ม้าทอง  
ลิฟต์ร้อยมังกร ภาพเขียนสิบล้ี จนไปถึงฉาก 
สุดตระการตาหุบเขาอวตารแห่งเมืองแพนโดร่า 
ที่รับรองว่าเมื่อได้เห็น คุณจะตะลึงงันจนไม่
อยากกะพริบตา

ฉางซา (Changsha)
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ประตูสวรรค์ 
เทียนเหมินซาน
ที่นี่คือ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยที่สุดในจีน  
สาเหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์ก็เป็นเพราะว่า 
มีโพรงถ้ำาสูงใหญ่ท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ สูง 
ถึง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร 
เมื่อมองจากพ้ืนราบขึ้นไปจึงเปรียบเหมือน
ประตูสวรรค์จากฟากฟ้า เชื่อกันว่าที่นี่เป็น 
จุดบรรจบของโลกมนุษย์กับสวรรค์ ถ้าไปยืน 
รับพลังดีๆ ที่นี่จะโชคดีกลับไป การเดินทาง 
มายอดเขาเทียนเหมินซานก็ ไม่ธรรมดา  
คุณจะได้ชมวิวอันต่ืนตาต่ืนใจด้วยการ
น่ังเคเบิลคาร์จากกลางเมืองจางเจียเจ้ียสู่  
ยอดเขาเทียนเหมินซาน และเป็นเคเบิลคาร ์
ที่ยาวที่สุดในโลก ใช้เวลา 45 นาที จากนั้น 
ค่อยตื่นเต้นกับทางเดินพื้นกระจก วัดใจกับ 
ความงามในมุมสูง ก่อนที่จะนั่งรถบัสผ่าน  
99 โค้งกลับลงมาประตูอุทยาน

หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของจีน เมืองโบราณ 
อายุกว่า 400 ปี มีมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ชิง 
ต้ังอยู่สองฟากฝ่ังแม่น้ำาถัวเจียง ชาวบ้านท่ีน่ี 
ส่วนใหญ่เป็นชาวเผ่าถู่เจียและชาวม้งท่ียังคง 
ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ยังซักผ้า ล้างผักริมสายน้ำา  
บ้านริมน้ำาในเมืองโบราณเฟิ่งหวงจะมีการ
ก่อสร้างแบบยกพื้นสูง เรียกว่า “เตี้ยวเจี่ยว
โหลว” ซึ่งทุกวันนี้ถูกดัดแปลงมาเป็นที่พัก 
ร้านกาแฟริมน้ำาให้นักท่องเท่ียวได้น่ังชิลล์ 
ชมความงามและสีสันริมน้ำาได้อย่างเต็มที่

เมืองโบราณเฟิ่งหวง
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DAY 1    
07.30 ออกเดินทางจากดอนเมืองสู่ฉางซา 
12.10 เดินทางถึงสนามบินฉางซา (Huanghua 
International Airport ) 
12.30 นั่งรถจากสนามบินไปสถานีรถบัสตะวันตก
13.10 ถึงสถานีรถบัสตะวันตก ซ้ือต๋ัวรถบัสไปเฟ่ิงหวง 
13.30 กินมื้อกลางวันที่สถานีรถบัสตะวันตก
14.20 ออกเดินทางไปเมืองเฟิ่งหวง 
19.30 ถึงสถานีขนส่งเฟิ่งหวง
19.45 ต่อรถแท็กซี่ไปเมืองโบราณเฟิ่งหวง
20.00 เข้าที่พัก 
21.00 หาอาหารเย็นกินใกล้ๆ ที่พัก 
21.30 เดินเล่นชมแสงสีสวยงามเมืองเฟิ่งหวง 

ฉางซา-เฟิ่งหวง

โปรแกรมการเดินทาง

¥ 106

¥ 50 ¥ 198

¥ 0
¥ 354

DAY 2    
06.00 ตื่นมาเก็บภาพเมืองในสายหมอกยามเช้า 
07.00 อาหารเช้าแถวร้านริมแม่น้ำา 
07.30 เดินชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง 
11.40 นั่งรถแท็กซี่ไปสถานีขนส่งเฟิ่งหวง
12.30 นั่งรถบัสไปจางเจียเจี้ย 
15.30 ถึงสถานีรถบัสจางเจียเจี้ย
16.30 เข้าที่พักใกล้ๆ สถานีรถบัสและสถานีเคเบิ้ล 
คาร์ จางเจียเจี้ย
17.00 ซื้อบัตรดูโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว (Tianmen 
Fox) จากที่พัก
17.30 หามื้อเย็นกินใกล้ๆ ที่พัก
19.15 นั่งรถของที่พักไปดูโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว 
ในเขตอุทยานจางเจียเจี้ย
20.30 ดูโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
22.00 กลับเข้าที่พัก 

เที่ยวเฟิ่งหวง-จางเจียเจี้ย

¥ 50

¥ 50 ¥ 83

¥ 328
¥ 511
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รวมค่าใช้จ่าย 5 วัน ¥ 344¥ 245 ¥ 437 ¥ 1,077

บวกตั๋วราคาประหยัดจากแอร์เอเชียอีกนิด เท่านี้ก็บินไปสนุกที่ฉางซาได้แล้ว

¥ 2,103
11,146 THB

DAY 3    

DAY 4    

DAY 5    

07.00 กินอาหารเช้าใกล้ๆ ที่พัก + ซื้อของว่าง
ติดกระเป๋าไปด้วย
07.30 ถึงสถานีเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นเทียนเหมินซาน
10.00 นั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก 
ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ใช้เวลา 45 นาที
11.00 ถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน 
11.15 เดินชมวิวสูงบนระเบียงกระจก
11.30 เดินเลาะชมวิวทิวเขาเทียนเหมินซาน
12.30 ลงบันไดเลื่อนในถ้ำาเทียนเหมิน
13.00 ลงถึง “ประตูสวรรค์” เทียนเหมินซาน 
13.30 นั่งรถบัสผ่าน 99 โค้ง ลงสู่ประตูอุทยาน
จางเจียเจี้ย
14.30 ถึงประตูอุทยานจางเจียเจี้ย 
15.10 ไปสถานีรถบัสจางเจียเจี้ย
15.30 นั่งรถบัสไปอู่หลิงหยวน
16.15 ถึงสถานีรถบัสอู่หลิงหยวน (วงเวียน)
16.30 เข้าที่พัก 
18.00 เดินเล่น กินอาหารเย็นใกล้ๆ ที่พัก
19.00 เดินเล่นถนนคนเดิน Xibujie
20.00 กลับที่พัก 

07.00 อาหารเช้าใกล้ท่ีพัก (ฝากกระเป๋าไว้ท่ีโรงแรม)
07.30 น่ังแท็กซี่ไปหน้าประตูอุทยานอู่หลิงหยวน 
07.45 ถึงหน้าประตูอุทยานอู่หลิงหยวน 
แลกตั๋ว / ซื้อตั๋วเข้าอุทยาน 
08.30 ขึ้นรถบัสของอุทยาน เริ่มการเที่ยวชมความ
อลังการขุนเขาเทียนจื่อซาน (ขุนเขาอวตาร) ชมภาพ
เขียนสิบล้ี / ธารแส้ม้าทองคำา / สะพานหน่ึงเดียวใต้หล้า 
/ สวนสาธารณะนายพลเฮ่อหลง 

07.30 กินอาหารเช้าใกล้ที่พัก
08.30 ออกจากที่พัก นั่งรถไฟใต้ดินไปสถานีรถไฟ
ความเร็วสูง Maglev 
09.30 นั่ง Maglev ไปสนามบินฉางซา 
ออกทุก 24 นาที 20 หยวน
10.00 ถึงสนามบินฉางซา Huanghua 
International Airport 
12.55 เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติฉางซา 
Huanghua International Airport
15.20 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพอู่หลิงหยวน-หุบเขาอวตาร

ฉางซา - ดอนเมือง

เทียนเหมินซาน-อู่หลิงหยวน

¥ 113

¥ 60 ¥ 18

¥ 322
¥ 513

¥ 75

¥ 60 ¥ 114

¥ 427
¥ 676

¥ 00

¥ 25 ¥ 24

¥ 00
¥ 49

12.00 มื้อกลางวันง่ายๆ บนเขาเทียนจื่อซาน
13.00 นั่งกระเช้าไฟฟ้าลง เพื่อต่อรถอุทยานลงมาที่
ประตูอุทยาน
14.30 รับกระเป๋าที่ฝากไว้ที่โรงแรม
14.45 ถึงสถานีขนส่งรถบัสอู่หลิงหยวน 
15.00 ขึ้นรถบัสไปฉางซา 
19.00 ถึงสถานีรถบัสตะวันตกฉางซา 
19.30 เข้าที่พัก 
20.30 เดินเล่นชิมอาหารเย็นท่ีถนนคนเดิน
22.00 กลับเข้าที่พัก 
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DAY 1 : Hello Changsha ดอนเมือง       ฉางซา

4 ชั่วโมง 

7.30

12.10

ออกเดินทางจากดอนเมือง

ถึงฉางซา

12.30 นั่งรถไปสถานีรถบัส

รับกระเป๋าเสร็จ 
ออกจากโถงผู้โดยสารขาเข้า 

วิธีที่ 2

สนามบินฉางซา

1 ชั่วโมง 

¥ 28.5

สนามบินนานาชาติฉางซา 
Huanghua International Airport

วิธีที่ 1
ถ้าเดินทางตั้งแต่ 3-4 คน 
แนะนำาให้นั่งแท็กซี่ จะรวดเร็ว
และประหยัดกว่า  40 นาที

¥ 150

สนามบินฉางซา

 เดินออกท่ีประตู 6 ข้ามถนนหน้าอาคารผู้โดยสาร 
จะมีคิวแท็กซี่มิเตอร์จอดอยู่ เริ่มต้นที่ 8 หยวน 
ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นกิโลเมตรละ 2 หยวน ใช้เวลา
ประมาณ 30-40 นาที 

 ค่าทางด่วน ผู้โดยสารจะเป็นคนจ่าย

(Arrival Hall) เดินเลี้ยวขวา แล้วเดินตรงไปที่
ประตู 5 (Airport bus) / ประตู 6 (Taxi)

นั่งรถจากสนามบินฉางซา
ไปสถานีรถบัสตะวันตกฉางซา 
(Changsha West bus station) 

 เคาน์เตอร์ขายตั๋วอยู่ที่ประตู 5 
 มีป้ายแจ้งปลายทาง / ราคาต่อคน / หมายเลข

ลานจอดรถ (platform)   สถานีรถบัสตะวันตก 
อยู่ช่องจอดที่ 1 รถออกทุก 30 นาที หรือรอคน
เต็ม บริการตั้งแต่เวลา 08.00 -19.00 น. 

13.10 ถึงสถานีรถบัสตะวันตก

 เดินเข้าสถานีตามป้าย Entrance Ticket Hall 
1, 2 (สแกนกระเป๋าก่อนเข้าสถานี) 

 เดินตรงไปที่ช่องขายตั๋ว เข้าซื้อช่องใดก็ได้ บอก
จุดหมาย บอกเวลา + ใช้พาสปอร์ตเวลาซื้อตั๋ว     
* เจ้าหน้าที่ของที่นี่พอพูดอังกฤษได้ 

 กินมื้อกลางวันที่โซนอาหาร & ช้อปปิ้งที่สถานี
รถไฟใต้ดิน / ห้างข้างๆ สถานีรถบัสตะวันตก

สถานีรถบัส
ตะวันตกฉางซา 
长沙汽车西站

สถานีรถบัส
ตะวันตกฉางซา 
长沙汽车西站
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14.20 ออกเดินทางไปเฟิ่งหวง

5 ชั่วโมง 

¥ 145

สถานีขนส่ง 
เฟิ่งหวง
凤凰汽车站

สถานีขนส่ง 
ตะวันตกฉางซา

รถบัสไปเฟิ่งหวงจะมีวันละ 4 เที่ยว 
(09.00 / 10.40 /14.20 /17.20)  

14.00 เตรียมตัวขึ้นรถ

20.00 เข้าที่พัก

20.30 ซื้อตั๋วรถบัสไปจางเจียเจี้ย

19.45

19.30 ถึงสถานีขนส่งเฟิ่งหวง

นั่งแท็กซี่ไปเมืองโบราณเฟิ่งหวง

สถานีขนส่งเฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง
凤凰古城

10 นาที

¥ 10กลับมาที่สถานีรถบัส เดินขึ้นไปรอรถออกที่ชั้น 2 
(Waiting Hall) จะเปิดให้เข้าก่อนเดินทาง 1 ชั่วโมง

 ไปน่ังรอตามป้ายท่ีรถจอด หาป้าย เฟ่ิงหวง 凤凰
 ก่อนเวลารถออกประมาณ 15 นาทีจะมีทะเบียน

รถแสดงขึ้นที่บอร์ดหน้าทางออกลานจอดรถ

 ราคาเท่ากับซื้อเองที่สถานีขนส่ง แต่จะได้เป็นคูปอง 
และนำาไปแลกตั๋วจริงที่ช่องขายตั๋ว สถานีขนส่งอีกครั้ง 

ติดต่อซื้อตั๋วรถบัสไปจางเจียเจี้ยจากที่พักหรือ
บริษัททัวร์

09.00 น.

13.30 น.

10.00 น.

15.30 น.

12.30 น.

17.00 น.

คนละ 80 หยวน  เดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่ง

ตารางรอบรถบัสไปจางเจียเจี้ย

ไปเมืองโบราณเฟิ่งหวง  เท่าไร?
去凤凰古城多少钱？ 

ชวี่เฟิ่งหวงกู่เฉิงตัวส่าวเฉียน

รถคันไหนไปเฟิ่งหวง?  哪辆车去凤凰？   

หน่าเลี่ยงเชอชวี่เฟิ่งหวง
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21.00

21.30 Fenghuang Night Life

Dinner Here

Night Life : แสงสีของเมืองโบราณเฟิ่งหวง
ยามค่ำาคืนถือว่าเป็นสุดยอดแห่งไลท์ติ้งจริงๆ 
เลือกนั่งตามร้านกาแฟ หรือจะเน้นแสงสีที่ผับ 
บาร์ ที่นี่เริ่มปิดบริการประมาณเที่ยงคืน พรินท์หรือเซฟหน้าจอโทรศัพท์ที่อยู่โรงแรมเป็นภาษาจีน

จากใบจองโรงแรมไว้ด้วย เพื่อให้แท็กซี่ช่วยหาโรงแรม

 ร้านหลงหยวนซานจ้าย
隆源山寨 อยู่ตรงถนน Hongqigo E.Rd 
(ก่อนถึงทางเข้าสะพานหงเฉียว)

 ชิมอาหารเด็ดของเมืองเฟ่ิงหวง  
หมูรมควันผัดพริก 香干炒腊肉 (เซียงกานฉ่าวล่าโร่ว)
แกงส้มปลา 苗家酸菜鱼 (เหมียวเจียซวนช่ายหยูว) 

Melody Inn Phoenix 
Fenghuang 
ติดริมน้ำา มองเห็นสะพาน
สายรุ้ง (สะพานหงเฉียว)
ไม่หนวกหูจากผับบาร์ 
鳳凰美樂地酒店
地址： 湖南省湘西鳳
凰古城迴龍閣135號 
豹子灣加油站對面）
鳳凰, 湖南
416200 中國 
Tel: +86 7433228148 
THB 1,700-2,000 / 
room / 2 pax

SLEEP

สามารถจองโรงแรมล่วงหน้าผ่าน www.airasiago.com,  
www.booking.com, www.ctrip.com, www.agoda.com  
และ www.tripadvisor.com มีให้เลือกทั้งชำาระผ่านบัตรเครดิต 
หรือชำาระที่โรงแรม

Moer River-view Inn     
อยู่ริมน้ำา เห็นวิวแม่น้ำา
สวยงาม สงบ เดินไปเที่ยว
ก็ไม่ไกล แต่ห้องไม่ใหญ่
มากนัก
記憶江景客棧
（鳳凰江邊店）
地址： 沙灣風景區沙
灣38號
THB 1,200 -1,800 / 
room / 2 pax

Sixiangjia Hotel 
(Concept branch)
ใจกลางเมือง เดินเที่ยว-
ช้อปง่าย โรงแรมดีไซน์เก๋ 
พนักงานใจดี 
鳳凰私享家
（概念店）   
地址： 鳳凰老營哨
街71號)
THB 635 -1,450 / 
room / 2 pax

EAT!!
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Dongzheng Shopping St.

Si
de

 S
t.

Jumping 
Stone

สะพานกระโดด

Shen Congwen
Former Residence 
บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน

➣

N

North 
Gate  

Tower

East 
Gate 

Tower

Dongguan 
Gate

Guanmen 
Gate  

Ancient City Wall

Tuojiang River

Congwen 
Square

ภายในเขตเมืองโบราณ
ห้ามรถยนต์เข้า ถ้าพักในเขตนี้
ลากกระเป๋าเข้าที่พักเอง  
หรือติดต่อให้โรงแรมมารับ
ก็ได้

Rainbow  
Bridge
สะพานสายรุ้ง

ร้านก๋วยเตี๋ยว

แผนที่ FENGHUANG ANCIENT TOWN

ทางเดินเท้าภายในเมืองโบราณเฟิ่งหวง

ถนนรถวิ่ง

Soul Café

Make 
romance 

here
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DAY 2
6.00

เขตเมืองโบราณเฟิ่งหวง Fenghuang 
Gucheng อยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำาถัวเจียง 
มีที่พัก และร้านนั่งชิลล์ริมน้ำาสวยงามมาก 

*เมืองโบราณเฟิ่งหวงเริ่มเก็บค่าบัตรผ่านประตู ราคาคนละ  
148 หยวน สามารถใช้เข้าชมสถานท่ีท่ีเป็นจุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ 
บ้านพักคนรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียง ได้ทั้งหมด 10 จุด เช่น 
บ้านพักนักกวีเสิ่นฉงเหวิน  พิพิธภัณฑ์
เมืองโบราณเฟิ่งหวง ประตูเมืองเก่า 
รวมไปถึงค่าล่องเรือชมทิวทัศน์ใน
แม่น้ำาถัวเจียงด้วย โดยเจ้าหน้าที่จะ
เร่ิมตรวจบัตรต้ังแต่ 8.00 - 23.00 น. 

 เที่ยวชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง

เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องแม่น้ำาถัวเจียง  
- จางเจียเจี้ย

บรรยากาศเมืองเก่ากว่า 400 ปี ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ชิง

Breakfast
here!!!

ปาท่องโก๋  油条 (โหยวเถียว) 
น้ำาเต้าหู้ 豆浆 (โต้วเจียง) 
ไข่ต้ม 茶叶蛋 (ฉาเยี่ยตั้น) 
ก๋วยเตี๋ยวหมู  肉丝面 (โร่วซือเมี่ยน) 
ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าสะพานกระโดด

เมืองโบราณ
เฟิ่งหวง
 凤凰古城 
 เฟิ่งหวงกู่เฉิง

ถ่ายรูปที่สะพานสายรุ้ง (สะพานหงเฉียว) 
เราจะเห็นเมืองโบราณเฟิ่งหวงตลอดคุ้งน้ำา

ได้จากมุมนี้

1

ล่องเรือแม่น้ำาถัวเจียง ค่าเรือรวมอยู่ในบัตร
เข้าเมืองอยู่แล้ว สามารถขึ้นเรือได้ท่าเรือ
ริมกำาแพงเมืองเก่า ใกล้สะพานกระโดด

2

Do!!!
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ถ่ายรูปสวยๆ ที่สะพานกระโดด (Jumping 
Bridge) สะพานหินก้อนสี่เหลี่ยมตั้งต่อกัน

เป็นทางเดินข้ามฟาก   

3

ชมวิถีชาวบ้านมาซักผ้าริมฝั่งน้ำา

4

เรียนรู้ประวัติของเมืองเฟิ่งหวง
ด้วยการเยี่ยมชมบ้านเกิดกวีเสิ่นฉงเหวิน
นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองจีน 

ที่นี่คือบ้านเกิดของเขา

5

นั่งชิลล์ร้านกาแฟริมน้ำาฝั่งตรงข้ามกำาแพง
เมืองเก่า มีร้านกาแฟน่ารักๆ หลายร้าน  

แนะนำา ร้าน Soul Café กาแฟหอม
พร้อมทักทายกับน้องเหมียวเจ้าถิ่น 

ที่จะนั่งครองโต๊ะที่นี่ทั้งวันยันค่ำา 

6

ร้านโยเกิร์ตทำาเอง Make romance here 
อร่อยมาก มีโพสต์อิทให้แปะบอกรัก บอก
คิดถึงคนที่ไม่ได้มาด้วย และอวยพรสิ่งดีๆ

ติดอยู่เต็มร้าน

7

10



ไก่ย่าง เนื้อย่าง ที่คลุก
หมาล่า เผ็ดปร่าลิ้น

ไส้กรอก รสชาติคล้าย
กุนเชียงบ้านเรา

แกงส้มปลา รสชาติ
เหมือนแกงส้มผักกาด
ดอง ที่เผ็ดร้อนด้วย
หมาล่า

11.40 ไปสถานีขนส่งเฟิ่งหวง

เมืองโบราณเฟิ่งหวง

10 นาที

¥ 10

 นำาคูปองที่จองตั๋วล่วงหน้าจากที่พักหรือ
บริษัททัวร์์ ในเมืองโบราณเฟิ่งหวงมาแลกเป็น
ตั๋วจริงได้ที่นี่

 ได้ตั๋วแล้ว เดินขึ้นชั้น 2 นั่งรอขึ้นรถที่โถงนั่งรอ
ของผู้โดยสาร สถานีเฟิ่งหวงมีห้องผู้โดยสาร 2 
ห้อง ไปห้องที่อยู่ทางซ้ายมือ

 จะมีช่องจอดรถแยกแต่ละจุดหมาย มีป้ายแขวน
บอกว่าช่องใดไปไหน โดยเทียบอักษรจีนในตั๋ว 
กับป้าย

 ก่อนเวลารถออก 30 นาที เช็คทะเบียนรถได้ที่
เจ้าหน้าที่ จะมีช่องตรวจตั๋วก่อนออกชานชาลา

หมูรมควัน เอามาผัด
พริก เอามาใส่ก๋วยเต๋ียว 
ถ้าติดใจมีแบบแพ็ค
สูญญากาศ ซ้ือกลับ
บ้านได้

สถานีขนส่ง 
เฟิ่งหวง
凤凰汽车站

ไปสถานีขนส่งเฟิ่งหวง เท่าไร?
去凤凰汽车站多少钱？ 

ชวี่เฟิ่งหวงชี่เชอจั้นตัวส่าวเฉียน

อาหารที่ฉางซาจะมีรสเผ็ด 
และเค็ม มักจะมีหมาล่ารส
เผ็ดซ่านลิ้นประกอบอยู่ใน 
ทุกจาน รสชาติน่าจะถูกปาก 
คนไทยเพราะใกล้เคียงกับ
อาหารบ้านเรา

★★✩

Eat!!!

 ขนมตุ้บตั้บ จะให้อร่อยต้องกินแบบร้อนๆ 
ตรงนั้นเลย ร้านดังเปิดขายมาเป็นร้อยปี  
ชื่อร้าน  镇竿张氏 “เจิ้น กาน จาง ซื่อ”  
อยู่ตรง ใกล้บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน และใกล้
จัตุรัสนกฟินิกซ์  

 ตังเมขิง หวาน เผ็ด ซาบซ่า ต้องลองชิม 
 หวีเขาสัตว์

ของ
ฝาก
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Zhangjiajie Yijiaqin 
Hotel 
ใกล้สถานีขนส่ง ใกล้สถานี
กระเช้าจางเจียเจี้ย เจ้าของ 
เฟรนด์ล่ี พูดภาษาอังกฤษได้ 
张家界一家亲宾馆
地址： 永定, 张家界, 
中国427101
Tel: +86 744 886 9588 
THB 669-780 / room 
/ 2 pax

12.30 เฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย

สถานีขนส่ง 
เฟิ่งหวง

3-4 ชั่วโมง

¥ 80

★★✩

16.30

17.00

เช็คอินเข้าที่พัก

ซื้อบัตรชมโชว์

19.15

“โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว” (Tianmen Fox)
โชว์กลางแจ้งสุดอลังการ ผลงานกำากับการแสดงของ
ผู้กำากับชื่อดัง “จาง อี้ โหมว” ใช้นักแสดงถึง 500 คน 
มีภูเขาเทียนเหมินซานเป็นฉากหลัง แสง สีเสียงสวยงาม
แบบจัดเต็ม 

 เปิดแสดงทุกวัน มีนาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน 
(ไม่มีวันหยุด)

 หากฝนตกหนัก มีเสื้อกันฝนแจก
 ปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาวที่หิมะตกหนักเท่านั้น 

SLEEP

Zhangjiajie Wangyi 
Hostel
โฮสเทล ดีไซน์เก๋ ทำาเลดี
张家界往驿客栈
地址： 湖南省张家界
市永定区解放路168号
（百大梅尼正对面，
大庸府城旁）
Tel: +86 158 0744 9999 
THB 890-1,300 / room 
/ 2 pax

เดินทางไปชมโชว์จิ้งจอกขาว

โชว์จิ้งจอกขาว ผลงานกำากับระดับปรมาจารย์
ของจางอี้โหมว  

สถานีรถบัส
จางเจียเจี้ย
张家界汽车站

สถานีรถบัส
จางเจียเจี้ย

  ติดต่อซ้ือบัตรชมโชว์นางพญาจ้ิงจอกขาว (Tian-
men Fox) กับท่ีพัก จะได้ราคาถูกกว่า และยังมีรถ
บริการรับส่งอีกด้วย

 ค่าบัตรโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว 180 หยวน พร้อม
รถรับส่ง 

 และซื้อบัตรเคเบิลคาร์เทียนเหมินซาน สำาหรับวัน
พรุ่งนี้ได้เลย ในราคาที่ถูกว่าซื้อที่สถานีเคเบิลคาร์ 
10 หยวน (ใช้พาสปอร์ตด้วย)

10 นาที

โรงแรม

วงเวียน

★★★

สามารถจองโรงแรมล่วงหน้าผ่าน www.airasiago.com,  
www.booking.com, www.ctrip.com, www.agoda.com  
และ www.tripadvisor.com มีให้เลือกทั้งชำาระผ่านบัตรเครดิต 
หรือชำาระที่โรงแรม

12



DAY 3 อุทยานแห่งชาติเทียนเหมินซาน (ประตูสวรรค์)

7.00 ไปสถานีกระเช้าไฟฟ้า

7.30 ถึงสถานีเคเบิลคาร์

บัตรมี 2 แบบ

นั่งเคเบิลคาร์ขึ้น - ลงบันไดเลื่อน - 
รถมินิบัส 99 โค้ง 
ข้อดี : ไม่เหนื่อยมากนัก เวลาเดินลงมาประตูสวรรค์

รถมินิบัส 99 โค้ง – ขึ้นบันไดเลื่อน 
– นั่งเคเบิลคาร์ลงมา 
ข้อดี : คิวสั้นกว่า เพราะส่วนใหญ่ไป A Line

5 นาที

¥ 10

ที่พัก สถานีเคเบิลคาร์
索道车

FREE

เอากระเป๋ามาด้วย 
มีที่ฝากกระเป๋าฟรี

 กินอาหารเช้าใกล้ๆ ที่พัก
 ซื้อของว่างติดกระเป๋าไปด้วย

 หากจองตั๋วเคเบิลคาร์
กับที่พัก คนของที่พัก 
จะนำาข้อความยืนยันการ
จองมาแลกตั๋วให้ 

 ตั๋วใช้ได้ใน 1วัน  

นั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่ยอดเขา
เทียนเหมินซาน 

สถานีเคเบิลคาร์

 ดูรอบ / ช่วงเวลาที่ 
ขึ้นเคเบิลคาร์บนบัตร ถ้า
ไปถึงก่อน ให้ไปรอแถว 
จะมีประกาศเรียกแต่ละ
รอบมายืนต่อคิว เพื่อเข้า
แถวขึ้นเคเบิลคาร์

1 กระเช้า นั่งได้ 8 คน

45 นาที

¥ 258

ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
天門山

ประตูสวรรค์
เทียนเหมินซาน
天門山

Line

Line

รอบขึ้นเคเบิลคาร์

13

FREE
ฝากกระเป๋าได้ที่นี่

+

★★★



       แผนที่อุทยานแห่งชาติเทียนเหมินซาน (ประตูสวรรค์)

★★★

25 นาท
ี

* ซื้อตั๋วเพิ่ม

* ซื้อตั๋วเพิ่ม

45
 น

าท
ี

1 ชั่วโมง

15 นาที

¥ 285

รวมค่าเคเบิลคาร์ถึงสถานีสูงสุด  
+ ค่าบันไดเลื่อนส่วนบน  
+ ค่ารถมินิบัส  
ใช้ได้ใน 1วัน

Tianmen  
Mountain Temple
ยอดเขาเทียนเหมินซาน

Tianmen Cave
ประตูสวรรค์

เทียนเหมินซาน

Square  
front of the  
Tianmen Cave

ประตูอุทยานฯ 
จางเจียเจี้ย

ถนน 99  โค้ง

บันได 999 ขั้น

บันไดเลื่อนส่วนล่าง

บันไดเลื่อนส่วนบน

วิวระเบียง 
กระจก

¥ 25

¥ 5

¥ 32

➜

Cable Car

กระเช้าห้อยขา

บันไดเลื่อน

บันได

มินิบัส

จุดถ่ายรูป

จุดคล้องกุญแจคู่รัก

สถานีสูงสุด Cable car

สถานีกระเช้าห้อยขา

เส้นทาง Cable car

ทางเดินเท้า

ถนน 99 โค้ง

วิวระเบียงกระจก

3

56
7

8

9

4

Yunmeng  
fairy Peak

1

Line
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15.10 ไปสถานีรถบัสจางเจียเจี้ย

5-10 นาที

สถานีเคเบิลคาร์ สถานีรถบัส
จางเจียเจี้ย
张家界汽车站

Zhangjiajie 1982 
First Sight Hostel 
โลเคชันดี ราคาดี ใกล้ทางเข้า
อุทยานอู่หลิงหยวน ห้องพัก
สะอาด แต่ไม่มีลิฟต์ 
张家界1982初见客栈
武陵源, 张家界, 中国 
427400
TEL: +86 744 555 5866 
THB 660-1,100 / room / 
2 pax

SLEEP

Maosao Inn  
โรงแรมแสนฮิพ บรรยากาศดี 
ดีไซน์เก๋ อยู่ถนนใจกลางเมือง 
冒骚客栈
武陵源区武陵路工商银行
斜对面 427400
THB 1,400-3,400 / room 
/ 2 pax

Qing Man Hotel    
ห้องสะอาด กว้าง ใกล้ทางเข้า
อุทยานอู่หลิงหยวน ใกล้สถานี
รถบัส เจ้าของพูดอังกฤษได้ 
ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี 
青漫客栈 
武陵源, 张家界, 中国 
427400
Tel. +86 744 555 9838 
THB 1,000 -1,200 / room 
/ 2 pax

¥ 10 เรียกแท็กซี่ข้างหน้าประตูสถานี
เคเบิลคาร์ ได้เลย

15.30 นั่งรถมินิบัสไปอู่หลิงหยวน 

สถานีรถบัส
จางเจียเจี้ย

สถานีรถบัส
อู่หลิงหยวน 
武陵源汽
车站

45 นาที

¥ 12

มินิบัสสีครีม 
ออกทุก 10 นาที

ซื้อตั๋วบนรถ

★★★

16.15 ถึงอู่หลิงหยวน เข้าที่พัก

5-10 นาที

โรงแรมสถานีรถบัส
อู่หลิงหยวน 

¥ 10

แวะเคาน์เตอร์ขายตั๋ว ซื้อตั๋วรถไปฉางซา
วันรุ่งขึ้น รอบ 15.00 น.

รอบเมืองราคาเหมา 
ไม่กดมิเตอร์

สามารถจองโรงแรมล่วงหน้าผ่าน www.airasiago.com,  
www.booking.com, www.ctrip.com, www.agoda.com  
และ www.tripadvisor.com มีให้เลือกทั้งชำาระผ่านบัตรเครดิต 
หรือชำาระที่โรงแรม
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18.00 เดินเล่น อาหารเย็นใกล้ที่พัก

จากถนนอู่หลิง เดินเลี้ยวขวาที่แยก
ถนน Tianzi มีร้านอาหารน่าชิม
อยู่หลายร้าน 

เมืองโบราณจำาลอง มีร้านอาหาร 
ร้านขายของท่ีระลึก ให้เลือกชิม เลือกช้อป

19.00 ถนนคนเดิน ซีปู้เจีย

เดินเล่นถนนคนเดิน ซีปู้เจีย

ถนนคนเดิน 
ซีปู้เจีย
溪布街

 เริ่มตั้งแต่ถนนเทียนจื่อ Tianzi Rd. 
ไปจนถึงสะพานเป่าเฟิ่ง 

 มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เช่น ชา 
ตังเมขิง เต้าหู้เหม็น (เต้าหู้หมักแล้วนำามาทอด)

 หน้าโครงการจะมีผีจีนเดินหลอกคนอยู่ 

20.00 กลับที่พัก

10 นาที

ที่พักถนนคนเดิน 
ซีปู้เจีย

ถนนคนเดินซีปู้เจีย ไปทางไหน?
溪布街怎么走？   
ซีปู้เจียเจิ่นเมอโจ่ว

Try me!!!เต้าหู้เหม็น

Dinnerhere!!!
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DAY 4 อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย

7.00 อาหารเช้าใกล้ที่พัก

ขึ้นอุทยานจางเจียเจี้ยทางประตูอู่หลิงหยวน 
ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาอวตาร ธารแส้ม้าทอง 
ภาพเขียนสิบลี้ ลิฟต์แก้วที่สูงที่สุดในโลก 
สวนสาธารณะนายพลเฮ่อหลง 

7.30 ไปอุทยานจางเจียเจี้ย

Check Out 
ฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรม

Breakfasthere!!!

บนถนนอู่หลิงมีซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้านที่มีขนม
และผลไม้ดีๆ ให้เลือกเยอะมาก ควรแวะซื้อติด
กระเป๋าไว้

ร้าน E-PINO
กาแฟและขนมปังอร่อย

10 นาที

¥ 10

E-PINO อุทยานอู่หลิงหยวน
武陵源

วงเวียน
Wu Ling

แลกตั๋ว

ซื้อตั๋ว
ที่นี่

High Season ¥ 245
(เมษายน - มิถุนายน)
(กันยายน - พฤศจิกายน)
Low Season ¥ 136

ตั๋วมีอายุ
ใช้เข้าชมได้ 

4 วัน

FREE ซื้อตั๋วเพิ่มที่สถานีทางขึ้น

 ก่อนเข้าต้องสแกนนิ้วโป้ง 
พร้อมแสดงบั 

 บัตรนักศึกษา 
(อายุไม่เกิน 24 ปี) 
ใช้ลดราคาตั๋วได้

ขอฝากกระเป๋า  寄存行李箱   
จี้ฉุนสิงหลี่เซียง
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5
★★★

★★★

★★★

ประตูอู่หลิงหยวน

อู่หลิงหยวน

15 นาที

5 นาที10 นาที

40 นาที

10 นาที

10
 น

าท
ี

10 นาที

START

3 Sisters  
三姐妹峰 
 ซานเจี่ยเม่ยเฟิง

สวนสาธารณะ
นายพลเฮ่อหลง  

贺龙公园
เฮ่อหลงกงหยวน

เสาหินแห่งฟ้าแดนใต้ 
(ฮัลเลลูยาห์)  
南天一柱 
หนานเทียนอี๋จู้

ยอดเขา 
เทียนจื่อซาน

ลิฟต์แก้ว 
ร้อยมังกร  
百龙天梯 
ไป่หลง

ลำาธารม้าแส้ทอง  
金鞭溪 
จินเป้ียนซี

★★★

นั่งฝั่งซ้ายวิวสวย
10 นาที

¥ 38

ONE WAY

ภาพเขียนสิบลี ้ 
十里画廊 

สือหลี่ฮว่าหลาง

▲

FINISH

¥ 72

¥ 245

¥ 72

Must  
See!

Cable Car Walk Tram Mini bus

คล้องกุญแจ
สำาหรับคู่รัก

แวะถ่ายรูปกับนก
จากนครแพนโดร่า 
จากหนัง Avatar

1

2

3

6
8

9

สะพานหนึ่งเดียวใต้หล้า  
天下第一桥 
เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว

7
33

0 
เม

ตร
 / 

1.
28

 น
าท

ี

4Enchanting 
Stand
ระเบียงชมวิว

จุดจอดรถ        จุดถ่ายรูป              Food Court            ห้องน้ำา

แผนที่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย
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14.30

14.45

15.00

19.00

กลับโรงแรม 

สถานีขนส่งรถบัสอู่หลิงหยวน 

ขึ้นรถบัสไปฉางซา 

10 นาที

10 นาที

4 ชั่วโมง

¥ 10

¥ 10

¥ 100

โรงแรม

โรงแรม

รับกระเป๋าไว้ที่ฝากไว้

ประตูอุทยาน
อู่หลิงหยวน

วงเวียน

วงเวียน

Wu Ling

Wu Ling สถานีรถบัส
อู่หลิงหยวน 
武陵源汽
车站

สถานีรถบัส
อู่หลิงหยวน

08.20 น. 13.20 น. 15.00 น.

คนละ 100 หยวน  เดินทาง 4 ชั่วโมง

ตารางรอบรถบัสไปฉางซา

สถานีรถบัส
ตะวันตกฉางซา 
长沙汽车西站

โรงแรมสถานีรถบัส
ตะวันตกฉางซา

ถึงสถานีรถบัส-เข้าที่พัก

สถานีรถใต้ดินอยู่ใต้ตึก 
สถานีรถบัสตะวันตกฉางซา

15 นาที

¥ 4

WUYI SQUARE
STATION
五一广场

WANGCHENGPO
STATION
望城坡

HAUNG XING SQUARE 
STATION
黄兴广场

Li
ne

 2
Li

ne
 1

ลงสถานีนี้เพื่อเข้าโรงแรม 
ในย่านที่พัก Wuyi Square

ลงสถานีนี้เพื่อเข้าโรงแรม 
ในย่านถนนช้อปปิ้ง 
Haung Xing Street
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20.30 22.00

21.30

โรงแรม

โรงแรม

ถนนคนเดิน หวงซิงลู่ กลับที่พัก

ถนนคนเดิน ไท่ผิง  

10 นาที

10 นาที

10 นาที

HUANGXING
SQUARE 
STATION
黄兴广场

HAUNG XING 
SQUARE 
STATION

TAIPING 
STREET
太平街

HUANGXING 
WALKING 
STREET

ถนนคนเดิน 
หวงซิงลู่ 
黄兴路

ถนนคนเดิน 
ไท่ผิง 
太平街

เปรียบได้กับสยามสแควร์บ้านเรา รวมร้านช้อปป้ิง 
ร้านอาหาร ให้เดินเล่น ชิมของอร่อย

มีของท่ีระลึก ของน่ารัก แวะซ้ือของฝากกันได้ท่ีน่ี 

Jinjiang Inn Changsha 
Wuyi Square 
ใกล้ถนนคนเดินไท่ผิง Taiping 
Street อยู่ใจกลางเมือง ไปไหน
ก็สะดวก ราคาไม่แพง
锦江之星长沙五一广场店
长沙市芙蓉区五一大道
775号, 芙蓉区, 长沙, 中国 
410005
TEL: +86 731 8822 1888 
THB 1,200-1,300 / room 
/ 2 pax

SLEEP

Changsha Mellow 
Orange Hotel 
มีสถานีรถใต้ดินอยู่ข้างหน้า
โรงแรม มีร้านอาหาร แหล่ง
ช้อปปิ้งใกล้ๆ เดินทางสะดวก 
长沙橙果酒店
五一大道1号, 芙蓉区, 长
沙, 中国 410001
Tel. +86 731 8833 6699 
THB 1,000-1,200 / room 
/ 2 pax

ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ไปทางไหน
黄兴路步行街怎么走？  
หวงซิงลู่ปู้สิงเจียเจิ่นเมอโจ่ว

สามารถจองโรงแรมล่วงหน้าผ่าน www.airasiago.com,  
www.booking.com, www.ctrip.com, www.agoda.com  
และ www.tripadvisor.com มีให้เลือกทั้งชำาระผ่านบัตรเครดิต 
หรือชำาระที่โรงแรม

Dinner
here!!!
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DAY 5 ฉางซา - ดอนเมืิอง

8.30 ไปสนามบินฉางซา

12.55 ถึงสนามบินฉางซา

ฉางซา                  ดอนเมืิิอง

4 ชั่วโมง

12.55 เดินทางกลับสู่ดอนเมือง
 นั่งรถไฟใต้ดิน สายสีฟ้า Line 1 ลงสถานี 

South Railway station / 4 หยวน (เดินตาม
ป้าย Maglev Express ออกไป) 

 ต่อรถไฟความเร็วสูง Maglev Express ไป 
สนามบิน 

 Maglev Express ออกทุก 24 นาที

 เช็คอินที่
เคาน์เตอร์ 

HUANGHUA 
INTERNATIONAL 
AIRPORT 
长沙黄花国际机场

SOUTH 
RAILWAY 
STATION 
长沙南站

โรงแรม

¥ 4

1 ชั่วโมง

¥ 20

20 นาที

วิธีซื้อตั๋วรถไฟใต้ดิน
1. ซื้อตั๋วจากตู้อัตโนมัติ 
2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
3. เลือกจุดหมายปลายทาง 
4. เลือกจำานวนตั๋ว 
5. หยอดเหรียญจ่ายเงิน ใช้ได้กับเหรียญ 1 หยวน / 
ธนบัตร 5 หยวนและ 10 หยวน 
6. ถ้าไม่มีเหรียญ สามารถแลกได้ที่ Customer 
Service Center
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Must 
pack !!!

พาสปอร์ต
พกติดตัวไว้เสมอ 
เวลาเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง  
เจ้าหน้าที่จะขอตรวจ

• เปิดโรมมิ่ง 
• พ็อกเก็ต Wi-Fi (China)
สามารถใช้ที่ฉางซาได้ 
เข้าเว็บไซต์ ได้ตามปกติ
เหมือนอยู่เมืองไทย

กระติกน้ำา
เมืองจีนมีจุดให้เติมน้ำาดื่ม

ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ 
ช่วยประหยัดค่าน้ำาดื่มได้ 

บางจุดมีแต่น้ำาร้อน 
บางจุดมีน้ำาเย็นด้วย

Wipe หรือ ทิชชูเปียก
เตรียมห่อเล็กไปหลายๆ ห่อ

สำาหรับพกวันต่อวัน ไม่หนักกระเป๋า

WHEN TO GO  • THINGS TO PACK

กล้องถ่ายรูป
สามารถพกไปได้ทุกที่

บางสถานที่ท่องเที่ยวห้ามใช้แฟลช

ไม้เซลฟี่
ใช้ได้ทุกที่เช่นกัน 
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DMK-CSX             07.30-12.10 น.
CSX - DMK           12.55-15.20 น.

CNX-CSX             18.15-22.20 น.
CSX-CNX             23.20-01.15 น.

จากกรุงเทพฯ

จากเชียงใหม่

TICKETการขอวีซ่าจีน

(นามสกุล)(นามสกุล)
(สัญชาติ)

(สัญชาติ)

(ที่อยู่ในประเทศจีน)

ปี-เดือน-วัน (เกิด)ปี-เดือน-วัน (เกิด)
(ชาย)

(ชาย) (ประชุม) (เยี่ยมชม)

(หาเพื่อน)

(พักผ่อน)

(กลับบ้าน)

(ทำางาน) (เรียน)

(อื่นๆ)(ตั้งถิ่นฐาน)

(หญิง)

(หญิง)

(เลขที่หนังสือเดินทาง)

(เลขที่หนังสือเดินทาง)

(เลขที่วีซ่า)
(สถานที่ออกวีซ่า)
(เที่ยวบิน)

(เที่ยวบิน)

▲ จุดประสงค์การเดินทาง (เลือกเพียงหนึ่ง)

(ลายมือชื่อ)

(ลายมือชื่อ)

(ชื่อ)

(ชื่อ)

คนไทยสามารถอยู่ในประเทศจีนได้นาน  
30 วัน ในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน  1 ครั้ง 

สิ่งที่ต้องเตรียม
 พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุใช้งานเหลือ 

มากกว่า 6 เดือน และมีหน้าวีซ่าว่าง
 รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

ฉากหลังสีอ่อน 1 รูป 
 ค่าทำาวีซ่า เข้า-ออก 1 ครั้ง 1,500 บาท  

2 ครั้ง 2,500 บาท ใช้เวลาทำาการ 4 วัน
 ค่าทำาวีซ่าแบบเร่งด่วนใช้เวลา 1 วันทำาการ  

3,150 บาท แต่ต้องมีจดหมายรับรองแสดงเหต ุ
เร่งด่วน เช่น จดหมายเชิญ และแบบเร่งด่วน 2 วัน
ทำาการ 2,550 บาท ไม่ต้องใช้จดหมายเชิญ

 แบบฟอร์มและรายละเอียดการขอวีซ่าจีน  
ติดต่อที่ ศูนย์ให้บริการรับยื่นขอวีซ่าจีน  
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
Call Center โทร. 02 207 5888  
www.visaforchina.org

SELF CHECK-IN
เพื่อความสะดวกและประหยัด
เวลาต่อแถวหน้าเคาน์เตอร์ 
เราสามารถเช็คอินผ่านเว็บไซต์ 
มือถือ หรือตู้คีออสที่สนามบิน 
ดอนเมือง หากไม่มีกระเป๋า
ต้องโหลดก็สามารถเดิน 
ตัวปลิวเข้าไปช้อปปิ้งได้เลย  
แต่ถ้ามีกระเป๋าต้องโหลดก็
เพียงแค่แวะดรอปกระเป๋าที่
หน้าเคาน์เตอร์ก็เป็นอันเสร็จส้ิน

GET  READY   เตรียมตัวให้พร้อม

การกรอกบัตรขาเข้า-ออกจีน

ไป ฉางซา กับ
แอร์เอเชีย 
บินตรงทุกวัน
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เวลามีคนเข้ามาขายของ / แท็กซี่ชวนขึ้นรถ   
ไม่เอา 不要  ปู๋ เย่า /  เอา  要 เย่า

เวลาตกลงราคาซื้อของ    
ไม่ตกลง 不好 ปู้ห่าว / ตกลง 好 ห่าว

เวลามีคนจีนเข้ามาพูดภาษาจีนใส่ไฟแลบ 
และเราฟังไม่รู้เรื่อง       
ฉันไม่เข้าใจ  我不懂  หว่อ ปู้ ต่ง

ตะโกนบอกให้เขารอเราก่อน   
รอเดี๋ยวก่อน  等一下  เติ่ง อี๋ เซี่ยะ

ถ้าแท็กซี่ขับเร็วเกินไป   
ช้าๆ หน่อย  慢一点  ม่าน อิ เตี่ยน

บอกราคามาแพงมาก  
แพงเกินไป  太贵了 ไท่กุ้ยเล่อะ

ต่อราคา 
ลดราคาลงหน่อยได้มั้ย?  
能便宜点儿吗 
เหนิง เผียน อี๋ เตี่ยน มะ

GET  READY   เตรียมตัวให้พร้อม

การใช้เงิน

เบอร์โทรศัพท์จำาเป็น

 สกุลเงิน หยวนจีน  
ใช้เงิน “หยวน” (Yuan) หรือ เหรินหมินป้ี (renminbi) 
ภาษาพูดเรียกว่า “ไขว้” (kuai)  
เช่น 1 kuai 2 kuai 

 สัญลักษณ์  CNY, RMB, CN¥, ¥, 元,  
Y500, 500 元 , RMB 500

 อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ  
1 หยวน = 5.3 บาท 
คิดเป็นเงินบาทแบบง่ายๆ X 5 เข้าไป

 เศษสตางค์ มีหน่วยเป็น เหมา

 ธนบัตรที่ใหญ่ที่สุด คือ 100 
รองลงมา คือ 50, 20, 10, 5 และ 1 ตามลำาดับ

APPLICATION

GOOGLE TRANSLATE
ตัวช่วยในการแปลภาษาจีนเป็นไทย
แปลไทยเป็นจีน พร้อมด้วยการออกเสียง
ที่ถูกต้อง มีไว้เหมือนมีล่ามไปด้วย

GOOGLE MAP
ทางตรง ทางลัด หาได้จากที่นี่

COMPASS
เหมือนพกเข็มทิศติดตัว 
เอาไว้ดูทิศของถนน

S.0.S ประโยคช่วยชีวิต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
+86 871 316 8916 ต่อ 10
Tourist Complaint Hotline
+86 0731 2253933
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SPEAK                         ศัพท์ง่ายๆ
หน่ึง    一   อี 
สอง    二  เอ้อร์ 
สาม   三   ซาน
ส่ี        四   ซื่อ
ห้า      五   อู่ 
หก     六   ลิ่ว
เจ็ด    七   ชี 
แปด   八   ปา
เก้า     九   จิ่ว
สิบ    十   สือ

หน่ึงร้อย   一百 อิ-ไป
สองร้อย   两百   เหลียง-ไป่
สามร้อย    三百   ซาน-ไป่ 
ส่ีร้อย        四百   สื้อ-ไป่
ห้าร้อย      五百   อู๋-ไป่
หกร้อย      六百   ลิ่ว-ไป่
เจ็ดร้อย     七百   ชี-ไป่  
แปดร้อย    八百   ปา-ไป่
เก้าร้อย     九百   จิ๋ว-ไป่
หน่ึงพัน     一千   อิ-เชียน

สวัสดี             你好     หนี-ห่าว
คุณ                你         หนี่
ผม, ฉัน          我         หว่อ
เขา, เธอ         他 她     ทา
ดี                    好         ห่าว
ไม่ดี                不好     ปู้-ห่าว
ดีมั้ย?             好吗     ห่าว-มา
ใช่                   是         ซื่อ 
ไม่ใช่               不是     ปู๋-ซื่อ 

กินข้าว           吃饭     ชือ-ฟ่าน  

ดื่มน้ำา             喝水      เฮอ-สุ่ย 

น้ำาร้อน           水         ไค-สุ่ย 

น้ำาเย็น           凉水     เหลียง-สุ่ย
น้ำาแข็ง            冰块     ปิง-ไขว้
ข้าวสวย         米饭     หมี่-ฟ่าน
ข้าวต้ม          稀饭     ซี-ฟ่าน
ชาม               碗         หว่าน
ตะเกียบ          筷子     ไขว้-จื่อ
ช้อน               汤匙     ทัง-ฉือ
เบียร์              啤酒     ผี-จิ่ว
บริกร             服务员  ฝู-วู่-หยวน

ซื้อของ           买东西   ใหม่-ตง-ซี 
เงินหยวน       人民币  เหริน-หมิน-ป้ี 
สวยงาม         漂亮      เพี่ยว เลี่ยง
อันนี้       这个     เจ้อ-เก้อ 
อันนั้น            那个      น่า เก้อ
ใหญ่ไป           太大     ไท่-ต้า 
เล็กไป             太小      ไท่-เสี่ยว 

ขึ้นรถ             上车      ซั่ง-เชอ 
ลงรถ              下车     เซียะ-เชอ  
ออกเดินทาง  出发     ชู-ฟา 
กี่โมง              几点     จี๋-เตี่ยน
สัมภาระ         行李     สิง-หลี่
รถบัส             大巴     ต้าปา 
จอดรถ           停车     ถิง-เชอ 

เซี่ยเซี่ย                  谢谢  ขอบคุณ 
ตุ้ย-ปู้-ฉี่                对不起            ขอโทษค่ะ / ครับ 
ม่าน-เตี่ยน            慢点!               ช้าหน่อย
จ้าย ซื่อ ซื่อ           再试试。        ลองดูอีกคร้ัง

ห้องน้ำาไปทางไหน   洗手间在哪里？ 

สี-โส่ว-เจียน-จ้าย-หนา-หลี่
ราคาเท่าไหร่   多少钱 ？ตัว-ส่าว-เฉียน 
ลดราคาหน่อย   便宜点   เผียน-อี๋-เตี่ยน
กรุณาเข้าคิว   请排队  ฉิ่ง-ไผ-ตุ้ย
อย่าแซง   别插队   เปี๋ย-ชา-ตุ้ย
ตรงนี้ีเพื่อนฉันนั่ง   这里是我朋友的座位 

เจ้อ-หลี่-ซื่อ-หว่อ-เผิง-โหย่ว-เตอ-จั้ว-เว่ย
ไม่มีที่ว่างแล้ว   没有空了  เหมย-โหย่ว-ค่ง-เลอ
คุณนั่งไม่ได้   你不可以坐   หนี่-ปู้-เขอ-อี่-จั้ว

เผ็ดมาก
很辣 
เหิ่น-ล่า
เผ็ดน้อย 
有点辣 
โหย่ว เตี่ยน ล่า
ไม่เผ็ด 
不辣 
ปู๋-ล่า

เน้ือหมู      猪肉     จูโร่ว
เน้ือวัว       牛肉     หนิวโร่ว
เน้ือแพะ      羊肉     หยางโร่ว
เน้ือไก่         鸡肉     จีโร่ว
เน้ือแกะ      羊排     หยางไผ
ปลา           鱼         หยู๋
กุ้ง              虾         เซีย
ไส้กรอก     香肠     เซียงฉาง  
ลูกช้ิน        肉丸    โร่วหว๋าน

25



 รถบัสในเมืองจีนออกตรงเวลามาก!  
เพราะฉะนั้นควรถึงสถานีขนส่งก่อนเวลา

 ตั๋วรถบัสมีเบอร์ที่นั่งให้นั่งตามที่ได้เลย

 ในการซื้อตั๋วรถบัส และซื้อตั๋วเคเบิลคาร์
ข้ึนเขาเทียนเหมินซาน ต้องใช้พาสปอร์ตด้วย

DID YOU KNOW?       รู้หรือไม่?

 วัฒนธรรมของ
คนจีนไม่รับทิป 
เพราะฉะนั้น 
ไม่ต้องให้ทิป  ห้องน้ำาที่จุดพักรถ  

ที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ในฉางซา เฟิ่งหวง  
อู่หลินหยวน และ 
จางเจียเจี้ย ค่อนข้าง
สะอาด ไม่มีปัญหาในการ
เข้าห้องน้ำาเท่าไร

มีท้ังแท็กซ่ีและรถบ้าน ซ่ึงหมายถึงเจ้าของรถส่วนตัว  
เอารถออกมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร เพื่อความ
ปลอดภัย เลือกใช้บริการแท็กซี่ดีกว่า

แท็กซี่ในเมืองเฟิ่งหวง อู่หลิงหยวน และจางเจียเจี้ย 
ไม่กดมิเตอร์ ควรตกลงราคากันก่อนขึ้น แต่แท็กซี่
ในฉางชาจะกดมิเตอร์ให้ 

นั่งแท็กซี่ในฉางซา

เชื่อกันว่า

แท็กซี่ในจีน
รับผู้โดยสารได้
4 คน / 1 คัน

  
ประเพณีคล้องกุญแจให้ความรักยืนยาว เขาก็เชื่อกันนะ  
คล้องได้ที่สะพานหนึ่งเดียวใต้หล้าในอุทยานอู่หลิงหยวน 
และช่องประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

  
นำากิ่งไม้ค้ำายันที่ทางเดินใต้รูปปั้นนายพลเฮ่อหลง  
เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
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Happy Journey

.... - .... / ........ / ..........
       date             month         year

ผู้ร่วมทริป
.........................................................

.........................................................

.........................................................

ค่าใช้จ่าย เดินทาง

DAY 1

DAY 2

DAY 3

DAY 4
รวม

อาหาร ที่พัก เบ็ดเตล็ด รวม


