
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง                       (SL) 

วนัแรก        (1)  กรุงเทพฯ ดอนเมอืง – เมืองหนานชาง –  เมืองจ่ิงเต๋อเจิน้ 

06.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai 
Lion Air) ใช้รหัสสายการบิน (SL)   คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสาร
ใหก้บัท่าน  

08.15 น.   ออกเดินทางสู่เมืองหนานชาง โดยเที่ยวบินที่ SL 938 
12.45 น. ถึงสนามบินเมอืงหนานชาง มณฑลเจียงซี（江西）หรือกงัไส มีช่ือยอ่วา่ กา้น（赣）ตั้งอยูบ่ริเวณตอนใต้

ของกลุ่มน ้ าแยงซีเกียงตอนล่าง（长江）ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ทิศตะวนัออกติดกบัมณฑล
เจอ้เจียงและมณฑลฝเูจ้ียน ทิศใตติ้ดกบัมณฑลกวา่งตง ทิศตะวนัตกติดกบัมณฑลหูหนาน ทิศเหนือติดกบั
มณฑลหูเป่ยและมณฑลอนัฮุยมีเน้ือที่ทั้งหมด 166,947 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของพื้นทีป่ระเทศจีน
ทั้งหมด มีภูมิประเทศเป็นภูเขาร้อยละ 36 และทิวเขาเล็กๆทอดยาวติดต่อกนัร้อยละ 42 ที่เหลือเป็นที่ราบและ
แม่น ้ า โดยมีเทือกเขากระจายอยูต่ามแนวพรหมแดนของมณฑล หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  



หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองจ่ิงเต๋อเจิน้ มณฑลเจียงซี หรือที่
รู้จกักนัอีกช่ือวา่ เมืองกงัไส เมืองทีมี่ช่ือเสียงดา้นการท่องเที่ยว ซ่ึง
ตั้งอยูบ่ริเวณตอนใตข้องลุ่มน ้ าแยงซีเกียงตอนล่าง ทางดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ดว้ยเหตุน้ีเราจึงขอพาคุณ
เดินทางไปเยอืนเมืองจ่ิงเต๋อเจ้ิน (Jingdezhen) เมืองที่ไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นเมืองท่องเที่ยวหน่ึงอนัดบัตน้ๆของจีนเมือง
หน่ึง เมืองจ่ิงเต๋อเจ้ิน ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑล
เจียงซี เป็นเมืองที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม
ของจีน โดยเฉพาะช่ือเสียงในเร่ืองของ เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองลายครามต่างๆ จนเมืองแห่งน้ีไดรั้บการขนาน
นามวา่เป็น "เมืองแห่งเคร่ืองลายครามโลก " และกลายเป็นเอกลกัษณ์ที่สามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหม้า
เยอืนไดเ้ป็นจ านวนมาก  

ค า่     รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัเมืองจ่ิงเต๋อเจ้ิน景德鎮景瀚大酒店(Jinghan Hotel) ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง                 (2)        เมืองจ่ิงเต๋อเจิน้ – พิพิธภัณฑ์เซรามิก – ถนนแห่งเคร่ืองลายคราม - เมืองอู้หยวน   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เซรามกิประจ าเมือง
จ่ิงเต๋อเจ้ิน (Jingdezhen Ceramic Museum) โดยพพิธิภณัฑ์
แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1979 ซ่ึงภายในพพิธิภณัฑไ์ดมี้
การจดัแสดงวสัดุอุปกรณืที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการท า
เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองลายครามต่างๆ โดยนักท่องเที่ยว
ที่มาเยอืนจะไดช้ม เตาเผาโบราณ การเรียนรู้เก่ียวกบัการ
ท าเซรามิกส์ดว้ยตนเอง หรือจะชมนิทรรศการ
อุตสาหกรรมเคร่ืองลายครามที่มีการจดัแสดงให้แก่
นกัท่องเที่ยวที่มาเยอืน  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นไปเดินชมเคร่ืองลายครามกนัที่ ถนนแห่งเคร่ือง
ลายคราม (Porcelain Street) ซ่ึงในสมยัก่อนถนนสายน้ีถือ
ไดว้า่เป็นถนนที่วุน่วายและคึกคกัมากที่สุดในช่วงปลาย
ราชวงศห์มิง และยงัเป็นสถานที่ที่คุณจะไดต้ื่นตาตื่นใจไป
กบัเคร่ืองลายครามที่หลากหลายลวดลายและสีสนั ช่ืนชม
ประเพณีและวฒันธรรม โบราณที่สวยงามที่สะทอ้นให้
เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ผา่นมาในถนนสายน้ี   

https://www.agoda.com/zh-hk/jinghan-hotel/hotel/jingdezhen-cn.html


ได้เวลอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน 
อ  าเภอเก่าแก่ของมณฑลเจียงซี ในอดีตอ าเภออูห้ยวน
เคยขึ้นกบัมณฑลอนัฮุย อ าเภอน้ีมีธรรมเนียม
วฒันธรรมเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต มีวตัถุโบราณมี
ทิวทศัน์สวยงามทัว่ทั้งอ าเภอจึงมีฉายาวา่ “ชนบทที่
สวยงามที่สุดของจีน”   อูห้ยวน แปดส่วนคร่ึงคือ
ขนุเขา หน่ึงส่วนคือทอ้งนา และคร่ึงส่วนคือล า
ธาร  เม่ือฤดูใบไมผ้ลิมาถึง มณฑลอู้
หยวน จะสดใสไปดว้ยสีสนัของดอกไม้
โดยเฉพาะ  แปลงดอกกวางตุง้สี
เหลือง กลางหุบเขาที่จริงๆแลว้ออกดอกใน
ทุกฤดูกาลจนกลายเป็นภาพซิกเนเจอร์ของ
หมู่บา้นโบราณแห่งอูห้ยวนไปแลว้ และเม่ือ
ฤดูใบไมร่้วงผา่นมา หมู่บา้นชนบทแห่งน้ีจะ
เปล่ียนเป็นสีแดงของใบไมแ้หง้ ดูงดงามราวบทกวใีนลายเสน้ของพูก่นัจีน แมก้ระทัง่ในฤดูร้อนที่อากาศอบ
อา้ว ก็ยงัมีความฉ ่าเยน็ของขนุเขาและธารน ้ าที่ไหลผา่นทอ้งนาในบรรยากาศของบา้นเรือนที่เป็นอาคารสี
ขาว กระเบื้องมุงหลงัคาสีด า สถาปัตยกรรมแบฮุยโจวโบราณจากสมยัราชวงศห์มิง ซ่ึงอูห้ยวน ถือเป็น
มณฑลที่รักษาสถาปัตยกรรมฮุยโจวโบราณไวไ้ดดี้ที่สุด  

ค า่     รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองอู้หยวน  茶博府公馆(婺源县) - Chabofu Hotel ตึก 5 ดาว  หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม                 (3)        เมืองอู้หยวน  - หมู่บ้านเสียวฉ่ี(Xiaoqi) ศาลเจ้าบรรพบุรุษตระกูลหวี ้Yu – หมู่บ้านหลี่เคงิ  
                                            - เขาซันชิงซาน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเที่ยวชมหมู่บา้นต่างฯ หมู่บา้นเหล่าน้ียงัคงรักษาความเป็นชนบทแบบดั้งเดิมอยู ่ โดย
การท าการเกษตรเป็นหลกั แต่ผลิตภณัฑท์ี่มีช่ือเสียงของที่น่ีกลบัเป็นการท่องเที่ยวซ่ึงเกิดจากผลิตผลทาง
การเกษตรของอ าเภอนัน่คือ พชืน ้ ามนั (ผลิต Rape Seed) สวนพชืน ้ ามนัเหล่าน้ีจะเปล่งประกายสีเหลือง
อร่ามไปทัว่ทิวเขา  และชุมชนชนบทโบราณที่สวยที่สุดของจีน หมู่บา้นส่วนใหญ่มีอายเุก่าแก่หลายร้อยปี 
สร้างตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์ง มองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุ่งนา ล าธาร และขนุเขา มีหมู่บา้นเก่า
เปิดให้ชม 12 หมู่บา้น ซ้ือบตัรคร้ังเดียวเที่ยวไดค้รบ แต่ละหมู่บา้นจะมีเอกลกัษณ์ ที่ชาวบา้นช่วยกนัดูแล
ส่ิงแวดลอ้มจนไดรั้บการยกระดบัให ้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดบั 5 A ของจีน   

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1161069-d1392920-Reviews-Chabofu_Hotel-Wuyuan_County_Jiangxi.html
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjk8uSThOHaAhWHpo8KHdBECT4QkeECCCcoAA


น าท่านตระเวนเที่ยวตามหมู่บา้นต่างๆ ในอูห้ยวน  ชม
หมู่บ้านเสียวฉ่ี(Xiaoqi) เป็นหมู่บา้นโบราณที่มีอายรุาวๆ 
600 ปี ขึ้นช่ือมากเร่ืองไมก้ล่ินหอม อยา่งไมก้ารบูร(Camphor 
tree  s) ซ่ึงตน้การบูรที่หมู่บา้นเสียวฉ่ี แห่งน้ีใหญ่มาก มีเป็น
สวนป่าเลย อายนุ่าจะหลายร้อยปี ตน้ใหญ่สุดกลางหมู่บา้นน้ี
ชาวบา้นเขาอนุรักษไ์ว ้อายมุากกวา่พนัปี    
จากนั้นน าท่านชมศาลเจ้าบรรพบุรุษตระกูลหวี ้Yu (俞氏宗

祠) เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมยัราชวงศชิ์งและอยูใ่นพื้นที่
ของบรรพบุรุษของตระกูลหวี้   สร้างขึ้นโดยขนุนาง Yu 
Yinglun (俞应纶) หลงัจากเขา้รับราชการ และไดก้ลบัมา
เยีย่มบา้น จึงไดรั้บบริจาคเงินใหส้ร้างศาลตระกูลแห่งน้ี
ขึ้นมา ปัจจุบนัไดเ้ป็นหน่วยป้องกนัทางวฒันธรรมของ
มณฑลเจียงซี 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านหลี่เคงิ หมู่บา้นเล็กๆทีมี่ล  าน ้ าใสสะอาดไหล
ผา่นกลางหมู่บา้น โอบลอ้มดว้ยบา้นเรือนเก่างดงาม จะมีล าธารเล็ก ๆ 
ไหลโอบหมู่บา้นเป็นแนวโคง้ มีเขาลูกเล็ก ๆ รายลอ้มอีกชั้นหน่ึง 
ชาวบา้นที่น่ีท  าไร่ชาและปลูกผกั ใชชี้วติแบบเรียบง่าย  ตลอดแนวสอง
ฝ่ังของล าธารมีร้านอาหารใหน้ัง่ชมบรรยากาศ  
 

 

 

 

 

 
แลว้น าท่านเดินทางสู่  เขาซันชิงซาน ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซีระหวา่งอ าเภอ  
เต๋อซ่ิง และอ่ีซนั มีเน้ือทีค่วามยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 
56 ตารางกิโลเมตร โดยจะประกอบไปดว้ย ยอดเขาอวี้จิง 
อวี้ซว ี และอวี้หวา ซ่ึงทศันียภาพอนัสวยงามผนวกกบัหมู่
ยอดเขารูปร่างสวยแปลกตาที่สูงเสียดฟ้านั้น ท าใหไ้ดรั้บการ
ขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ ล าดบัที ่
37 ของจีน ที่ผูค้นจากทุกทิศที่หลงใหลในความงาม
ธรรมชาติอยากมีโอกาสมาเยอืนสมัผสัสกัคร้ังในชีวติ   

ค า่     รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักเขาซันชิงซาน   金沙湾假日酒店 (上饶市) Sanqingshan Jinshawan Holiday Hotel ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า  

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjk8uSThOHaAhWHpo8KHdBECT4QkeECCCcoAA
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjk8uSThOHaAhWHpo8KHdBECT4QkeECCCcoAA
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjk8uSThOHaAhWHpo8KHdBECT4QkeECCCcoAA


 

วันที่ส่ี                 (4)    เขาซันชิงซาน  -อุทยานหนานชิงหยวน – หยางกวงไห่อั้น – ซีไห่อั้น – เมืองอิงถาน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านนัง่กระเชา้ขึ้นสู่ อุทยานหนานชิงหยวน เป็นอุทยาน
ธรรมชาติที่อยูศู่นยก์ลางของเขาซนัชิงซาน ซ่ึงมีทศันียภาพ
เปรียบเสมือนดัง่มนตเ์สน่ห์แห่งความฝัน บรรยากาศโดยรอบ
จะมีมวลหมู่ยอดเขาที่มีรูปทรงลกัษณะแตกต่างกนั อาทิเช่น งู
หลามชูคอ เทพธิดา นกตูเ้จียน ฯลฯ อีกทั้งยงัเป็นอุทยานที่เป็น
แหล่งรวมสญัลกัษณ์การท่องเที่ยวของเขาซนัชิงชานเอาไวเ้ป็น

หน่ึงเดียวอีกดว้ย  

น าท่านชมเขตทิวทศัน์ หยางกวงไห่อั้น อยูท่างดา้นตะวนัออก
ของซนัชิงชาน เป็นเขตทิวทศัน์ที่มีทศันียภาพของ  แสงอาทิตย์
ยามอสัดง และมวลหมู่ทะเลเมฆ ที่สวยงามแห่งหน่ึงของซนัชิง
ซาน 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมเขตทิวทศัน์ ซีไห่อั้น เป็นเขตที่มีทศันียภาพของตน้
สน รวมทั้ง เหล่าพฤกษานานาพนัธท์ี่เม่ือยา่งเขา้สู่ช่วง ฤดู
ใบไมผ้ลิ หรือฤดูใบไมร่้วง จะก่อให้เกิดหลากสีสนัของใบไม ้
และมวลหมู่ดอกไมก้็จะส่งกล่ินหอม ท าใหน้กัท่องเที่ยว
เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของสถานที่แห่งน้ี  จากนั้นน า
ท่านโดยสารกระเชา้ลงจากเขา แลว้เดินทางสู่เมือง 

  
 
 
 
 
 
 

  น าท่านเดินทางสู่เมืององิถาน ตั้งอยูท่ิศตะวนัออก
เฉียง เหนือของมณฑลเจียงซี ซ่ึงเป็นเมืองที่ไดรั้บ
การอนุรักษว์า่เป็นดินแดน “เขาสวยน ้ าใส” อีกทั้งยงั
เป็นแหล่งก าเนิดของลทัธิเต๋า และเป็นเมือง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอุดม
สมบูรณ์      

 ค า่     รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองอิงถาน 枫丹白露酒店(鹰潭市) - Fontainebleau Hotel   ระดับ 5 ดาว  หรือเทยีบเท่า  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifpMf824zUAhXBMY8KHeRvCcsQFghmMAc&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1016923-d11808527-Reviews-Fontainebleau_Hotel-Yingtan_Jiangxi.html&usg=AFQjCNHBxdLTM272g-v3AbYua6Y7vMQDoQ


 

วันที่ห้า                 (5)    เมืองอิงถาน ภูเขาหลงหู่ซาน – จวนเทียนซือฝู่ - เมืองโบราณซ่างชิงกู่เจิน้  
                                      – เซียนสุ่ยเหยียน (รวมล่องเรือ) -  เมืองหนานชาง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหลงหู่ซาน 
ภูเขาหลงหู่ซาน ซ่ึงเป็นภูเขาส าคญั
ที่สุดของลทัธิเต๋า ที่มีประวตัิยาวนาน
กวา่ 1,000 ปี ที่ถูกสืบทอดตราบมา
จนถึงปัจจุบนัน้ี จนไดส้มญานามวา่ 
“ เขาลทัธิเต๋าแห่งแรกของจีน ” อยูห่่าง
จากเมืองอิงถานไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 20 กิโลเมตร เป็นแหล่งก าเนิดลทัธิเต๋าของจีน และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สุดของเมืองอิงถาน 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 เขตอาทิ วงัซ่างชิงกง หิน
เซียนสุ่ยเหยยีน ภูเขาอ้ิงเทียนซาน นอกจากน้ี 
ในภูเขาหลงหู่ซานยงัมียอดเขา 99 แห่ง หินงาม 
24 กอ้น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมอีก 108 แห่ง ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ 3 ประการรวมอยูค่ือ วฒันธรรมลทัธิเต๋า ธารน ้ าใสกบัภูเขาสีแดง 
และสุสานบนหนา้ผา  
น าท่านชม จวนเทยีนซือฝู่ ในอดีตเป็นจวนของท่าน จางเทียน
ซือ ซ่ึงเป็นศาสดาองคท์ี่ 3 ของลทัธิเต๋า ถือไดว้า่เป็นศาสดาแห่ง
ลทัธิเต๋าที่มีช่ือเสียงสืบทอดมายาวนาน โดยสถาปัตยกรรมที่
จวนแห่งน้ี มีความโอ่อ่า ใหญ่โต สวยงามวิจิตรตระการจน
ไดรั้บฉายาวา่ “ เป็นจวนหน่ึงในแดนใตข้องจีน ”   
จากนั้นชม เมืองโบราณซ่างชิงกู่เจิน้  มีประวตันิบัพนัปี ตั้งอยู่
ในบริเวณที่สวยงามของพื้นที่ซ่างชิงกง มีประวตัิศาสตร์ทาง
วฒันธรรมอนัยาวนานของลทัธิเต๋ามีสถานทีน่่าสนใจเก่ียวกบั
เมืองโบราณหลายแห่ง ถนนโบราณ ยาว 2 กิโลเมตร โบสถ์ 
และหมู่บา้นริมแม่น ้ า  สตรีซกัเส้ือผา้ เด็กเล่นน ้ า เรือตกปลาและ
เป็ดขาวลอยตวั สร้างภูมิทศัน์ที่สวยงามใหก้บัเมืองโบราณเป็น

อยา่งมาก  
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านสู่แขตหินเซียนสุ่ยเหยยีน นัง่เรือขึ้นและล่องแพ
ไมไ้ผล่งเพือ่ดูยอดเขา ชม แม่น ้าหลูซี ซ่ึงมีทศันียภาพและ
บรรยากาศสองฟากฝ่ังประดุจดัง่ภาพวาด อีกทั้งน ้ าที่ใสเขียวขจี



ดุจสีหยก ซ่ึงความสวยงามเฉกเช่นน้ีถูกผูค้นน ากล่าวไปเปรี  ยบเปรยกบัแม่น ้ าหลีเจียงของเมืองกุย้หลินวา่ 
“ กุย้หลินมีหลีเจียง ซนัชิงซานก็มีหลูซี  
 จากนั้นน าท่าน ชมการแสดงฝังโลงศพตามหน้าผา  จาก
การขดุคน้ทางโบราณคดี เจา้ของโลงศพเหล่าน้ี เป็นชน
เผา่ยโูบราณ เผา่เหว ่  พวกเขาอาศยัอยูใ่นอยูใ่นพื้นที่แห่ง
น้ี บา้นไมต่้อขาบนเขา เดินทางทางน ้า นบัถืองู (มงักร) 
สญัลกัษณ์ร่างกายจะมีรอยสกั แต่ท าไมพวกเขาถึงฝังโลง
ศพตามหนา้ผาสูง ไม่มีใครรู้  มีความคิดเห็นที่ แตกต่าง
กนั บางคนบอกวา่คน Yue โบราณเพือ่หลีกเล่ียงความเสียหายจากสงคราม บางคนบอกวา่มนัคอืการป้องกนั
ไม่ใหโ้จรหลุมฝังศพ และบางส่วนที่มีน ้ าท่วมในพื้นที่มากขึ้น ฝังอยูใ่นภูเขาท าใหป้ลอดภยั   
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบั เมืองหนานชาง เมืองหลวงของมณฑลเจียงซี และมีสมญานามวา่ " 
เมืองแห่งวรีบุรุษ " เพราะเคยเป็นฐานทพัส าคญัของทหารปลดแอก ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา การ
ปกครอง การคมนาคม และเป็นเมืองหน่ึงที่มีความส าคญัในการพฒันาทางเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซี  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
   พัก เมอืงหนานชาง 万达铂尔曼酒店 - Pullman Nanchang Wanda ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก                (6)    หอเถิงหวังเก๋อ - จัตุรัส 81 – เมืองหนานชาง –  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม หอเถิงหวังเก๋อ ซ่ึงเป็นศาลา 9 ชั้นที่สร้างในสมยั
ราชวงศถ์งั เป็นศาลาชมววิแม่น ้ าฝู่ เหอและชมหอนิทรรศการมี
หอ้งแสดงภาพวาด,ร้านน ้ าชาและร้านขายของที่ระลึก 
จากนั้นน าท่านชม จัตุรัส 81 เดิมมีช่ือ เรียกวา่จตุัรัสประชาชน 
เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึงเหล่าบรรพบุรุษผู ้
กลา้ที่ไดท้  าการปฎิวตัิ ซ่ึงในปัจจุบนัจตัุรัสแห่งน้ีจะใชเ้ป็น
สถานที่จดักิจกรรมทางดา้น การเมือง เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม ต่างๆของเมืองหนานชาง  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางสู่สนามบิน 

14.15 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่  กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ SL939 
17.30 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297446-d10516863-Reviews-Pullman_Nanchang_Wanda-Nanchang_Jiangxi.html

