กาหนดเดินทาง : เดินทาง 20 – 26 กันยายน 2561
(เป็ นช่ วงที่สวยที่สุดในรอบปี )
วันแรก
06.00 น.
08.40 น.
12.25 น.
15.25 น.

(1) กรุงเทพฯ – กวางเจา – ต้ าเหลียน
พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 (เกาะ U 3-7)
สายการบินไชน่าเซ้ าเธิร์นแอร์ ไลน์ (CZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ362
ถึงสนามบินนานาชาตินครกวางเจา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากรแล้ ว
นําท่านเดินทางสูอ่ าคารภายในประเทศ เพื่อบินสู่ เมืองต้ าเหลียน
 นําท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองต้ าเหลียน โดยเที่ยวบินที่ CZ6200
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18.55 น.

ถึงสนามบินเมืองต้ าเหลียน เมืองต้ าเหลียน ตังอยู
้ ท่ ี่ปลายคาบสมุทรเหลียวหนิง ล้ อมรอบด้ วยทะเล
ทัง้ 3 ด้ าน เป็ นเมืองศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการค้ า ได้ รับการขนาน นามว่าเป็ น Hong Kong แห่งจีน
เหนือ ในปั จจุบนั รัฐบาลกําหนด ให้ ต้าเหลียนเป็ นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สากล และยังเป็ น
เมืองตากอากาศ ที่สาํ คัญของจีนตอนเหนือ ตัวเมืองมีกลิน่
อายของอารยธรรมตะวันตก เนื่องจากเคยตกเป็ นอาณา
นิคมของ รัสเซีย ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษ
ที่ 20 เป็ นเมืองที่มีความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมดี
เลิศจนได้ รับการจัดลําดับจากสหประชาชาติให้ เป็ น 1 ใน
500 เมืองของโลกที่มี สภาพแวดล้ อม ยอดเยี่ยมในปี 2001
นอกจากนี ้ ในปี 2006 ต้ าเหลียน ยังถูกจัดอันดับให้ เป็ นเมืองที่นา่ อยูอ่ าศัยอันดับ 1 จากโพลการสํารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองที่นา่ อยูอ่ าศัยที่สดุ จาก 10 เมืองของจีนอีกด้ วย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเข้ าที่พกั ระหว่างทาง ผ่านชมวิว แสงสี
ยามคํ่าคืนของเมืองต้ าเหลียน
อากาศของต้ าเหลียน เป็ นจุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ เนื่องจาก
เป็ นเมืองที่ติด กับชายทะเล ในช่วงเดือนกันยายนอากาศจะ
เริ่ มเย็นสบาย เราสามารถพักผ่อน เดินเที่ยว หรื อขี่จกั รยาน
ตามชายหาด สัมผัสอากาศที่บริ สทุ ธิ์ เพื่อรับมือกับ วันใหม่ตอ่ ไปอย่างสบายๆ
 พักที่ 大連友好禧玥酒店(Joya Hotel Dalian Friendship Square) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง
เช้ า

(2) ถนนปิ นห่ าย – สะพานเป่ ยต้ าเฉียว – จัตุรัสชิงไห่ – จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-เมืองตานตง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ถนนปิ นห่ าย หรื อ ถนนเลียบทะเล ชม
ทิวทัศน์ริมทะเลอันสวยงามของ ต้ าเหลียนและสิง่ ก่อสร้ างต่างๆ ทัง้
โรงแรมเก่าแก่ บ้ านพักผู้นํายุคต่างๆ ที่แวดล้ อมด้ วยแมกไม้ ร่มรื่ น
พร้ อมให้ ทา่ นถ่ายรูปที่หน้ าเกาะ ป้างฉุย หรื อ “ เกาะด้ ามค้ อน ” ที่มี
ชื่อเสียง จากนันนํ
้ าเที่ยวสะพานเป่ ยต้ าเฉียว หรื อ “ สะพานเหนือ ”
มีความยาว 230 เมตร สร้ างเสร็ จปี ค.ศ.1987 ตังอยู
้ ร่ ิ มทะเลอัน
สวยงาม บนสะพานมีช่องคนเดินกว้ าง 8 เมตร มีศาลาชมทิวทัศน์ใน
มุมมองที่สวยงาม
เป็ นจุดท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึง่ ของเมืองต้ า
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เที่ยง

เหลียน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ จัตุรัสชิงไห่ สร้ างเมื่อ ค.ส.1997 มีเนื ้อที่
1100000 ตารางเมตร สร้ างขึ ้นเพือ่ เป็ นที่ระลึกที่ได้ รับ
ฮ่องกงคืนกลับจีน และมีเสานาฬิกา ตังอยู
้ ก่ ลางจัตรุ ัส ความ
สูง 19.97 เมตร กว้ าง 1.997 เมตร ฐานทัพของเสามีรูปปั น้
เก้ ามังกรและ 12 ราศี เป็ นสัญลักษณ์ ส่วนล่างข องจัตรุ ัสยัง
มีรูปแกะสลัก กินเนื ้อที่ 5 พัน ตารางเมตร ตังอยู
้ ร่ ิ มทะเล
เหมือนภาพวาดมีลกั ษณะเหมือนหนังเปิ ดออก รอบๆจัตรุ ัส
ปลูกต้ นไม้ อย่างสวยงาม จากนัน้ นําท่านชม จัตุรัสหิน
แกะสลักหมู่เสือ จัตรุ ัสแห่งนี ้มีพื ้นที่ 15,700 ตารางเมตร
เป็ นเขตทิวทัศน์ชายทะเล ภายในจัตรุ ัส ได้ ใช้ หินชื่อ “ฮวากัง
เหยียนต้ าหลีสอื ” กว่า 500 ชิ ้น มาแกะสลักเป็ นรูปเสือ 6 ตัว

ที่มีทา่ ทางที่แตกต่างกัน มีความยาว 35.5 เมตร กว้ างและสูง
6.5 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้ าเหลียนที่มีเสน่ห์ดงึ ดูด
ใจผู้มาท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก
นําท่านสูถ่ นนคนเดินรัสเซีย
เป็ นก่อสร้ างแบบรัสเซีย
ยาวนานไปถึงกว่า 100 ปี ปั จบุ นั กลายเป็ นแหลง่ ชอ้ ปปิ ง้ ที่มี
ชื่อเสียงของเมืองต้ าเหลียน ศูนย์รวม ของร้ านอาหาร สิง่ ค้ า เสื ้อผ้ า แฟชัน่ มากมาย
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองตานตง ( Dandong ) ตังอยู
้ ต่ รงข้ ามประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีแม่นํ ้ายาลู
เป็ นพรมแดนธรรมชาติ และเป็ นจุดสิ ้นสุดของกําแพงเมืองจีนทางทิศตะวันออก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ 丹东汇侨希尔顿花园酒店 - Hilton Garden Inn Dandong ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม
07.00 น.

(3) ต้ าเหลียน – ตานตง – กาแพงเมืองจีนหู่ซาน(รวมรถแบตเตอรี่) –ล่ องเรือ แม่ นา้ เย่ ลูเจียง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ บริ เวณริ มแม่ นา้ เย่ ลูเจียง ชมทัศนียภาพ
บริ เวณริ มแม่ นา้ เย่ ลูเจียง (รวมล่ องเรือ) พรมแดนธรรมชาติ
กันเมื
้ องตานตงของจีนกับเมืองซินอึยจูของเกาหลีเหนือ ได้ ชื่อ
ว่าเย่ลู เจียงเพราะแม่นํ ้ามีสเี ขียวเหมือนหัวเป็ ด นํ ้าในแม่นํ ้าไหล
มาจากภูเขาฉางไป๋ ซาน มีความยาว 795 กิโลเมตร เป็ นแม่นํ ้าที่
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กันระหว่
้
างประเทศจีนและประเทศเกาหลีเหนือ
ซึง่ ได้ สร้ างสะพานข้ ามแม่นํ ้าเป็ นทางเชื่อมสองแห่ง
สะพานแห่งแรกสร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1909 จนกระทัง่ เกิดสงครามระหว่างเกาหลีกบั สหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ.
1950 สะพานแห่งนี ้จึงถูกทําลายโดยระเบิดเหลือเพียงแต่ตอม่อเท่านัน้
จนเป็ นที่มาของชื่อสะพานว่า
"สะพานหัก" (ต้ วนเฉียว) ส่วนสะพานแห่งที่ 2 สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1940 มีความยาวทังสิ
้ ้น 940 เมตร เป็ น
สะพานที่ใช้ คมนาคมได้ ทงทางรถไฟและทางบก
ั้
จึงมีความสําคัญสําหรับการคมนาคมของทังจี
้ นและ
เกาหลี
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางเที่ยวชม กาแพงเมืองจีนหู่ซาน กําแพงเมืองจีนที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเขาหูซ่ าน หรื อ
เขาเสือ ตังอยู
้ ร่ ะหว่างชายแดนจีนและเกาหลีเหนือ สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1469 เป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของกําแพงเมืองจีนที่มีความยาวทังหมด
้
8851.8 กิโลเมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพของแผ่นดินเกาหลี
เหนือได้ อย่างใกล้ ชิด โดยมีคลองกว้ างประมาณ 5 เมตรกันแบ่
้ งเขตแดน

นําท่านเดินทางสูเ่ มืองทงฮั่ว ระหว่างทาง ท่านจะได้ เห็นวิวธรรมชาติตามภูเขาสวยงามมาก เมืองถงฮัว่
เป็ นเมืองเล็ก อยูร่ ิ บเทือกเขาฉางไป๋ ซาน เมืองนี ้เป็ นแม่นํ ้าและด้ านข้ างๆเป็ นภูเขาที่สวยงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พัก 通化中东拉图摩根酒店(Latourmorgan Hotel Zhongdong) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ส่ ี

(4) เมืองทงฮั่ว – ฉางไป๋ซาน - อุทยานแห่ งชาติฉางไป๋ซาน
(ทะเลสาบเทียนฉือ+ เกาซานฮัวหยวน +ช่ องหุบเขาแห่ งเขาฉางไป๋ซาน) - เมืองซงเจียงเหอ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูฉ่ างไป๋ซาน เขตการปกครองของเมืองจี่หลิน
ตังอยู
้ ท่ างตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองFusong County 抚 松
县 เป็ นชุดที่ที่สองของครองการนําร่องเมืองใหม่ และที่นี ้ยังเป็ น
เมืองท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของจีน ระว่างทางผ่านชม สวนต้ นสน
นางงาม ฉางไป๋ซาน หรื อ ภูขาวนิรันดร์ เป็ นแหล่งมรดกโลกและ
ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ตังอยู
้ บ่ นรอยต่อของเขตมณฑลจี๋หลิน กับมณฑลเรี ยวกัง ของประเทศเกาหลี
เหนือ มีเนื ้อที่ประมาณ 45,000 ตร.กม. โดยอยูใ่ นดงภูเขาไฟจํานวน 16 ลูก (ฝั่ งจีน 9 ลูก เกาหลีเหนือ 7
ลูก) โดยเกาหลีเหนือเรี ยก เพ็คตูซ าน Paektu shan หรื อภูเขาสีขาว เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นกัน
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นําท่านนัง่ รถอุทยาน เข้ าสู่ อุทยานแห่ งชาติฉางไป๋ซาน
บริ เวณจุดชมวิวตะวันตก ภูเขาฉางไป๋ซาน คือ ภูเขาไฟที่มี
ลักษณะซับซ้ อน และยิ่งใหญ่ที่สดุ ในประเทศจีน, ด้ วยลักษณะ
ธรณีภาคที่เป็ นเอกลักษณ์พิเศษ ไม่วา่ จะเป็ นผิวดิน ภูมิอากาศ
ดิน พืชที่ปกคลุมผืนดิน และ ปั จจัยโดยรวมหลายๆอย่าง ทําให้
พื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ นภูเขาเพียงหนึ่งเดียวในพื ้นที่เอเซียตะวันออก
เฉียงเหนือ ที่เป็ นพื ้นที่เขาสูงและมีทงุ่ หญ้ าแบบทุนดรากะจายไป
ทัว่ บริ เวณ. ภูเขาไฟฉางไป๋ ซาน ผิวดินได้ โดนนํ ้าแข็งกัดกร่อนเป็ น
เส้ นตรงลึกลงไปจากหลายๆจุด รวมเป็ นจุดเดียวจนกลายเขาที่
แปลกประหลาด, นํ ้าใส, นํ ้าแร่, ถํ ้าแปลก, หินแปลก, ทะเลป่ า,
หุบเขาลึก, ธารหิมะ, สัตว์และพืชหายยาก รวมไปทัง้ ทัศนียภาพ
ที่สวยงาม. ยอดเขาหลักคือ ยอดเขาไป๋ อวิ๋น ภูเขาฉางไป๋ ซานนัน้
เป็ น 1 ใน 3 ภูเขาไฟของประเทศจีน ที่ในช่วงที่ผา่ นมามีการ
ระเบิดออกมา ครัง้ สุดท้ ายที่มีการปะทุออกมาก็คือในปี ค.ศ.
1702 มีระยะห่างจากปั จจุบนั ประมาณ 300 กว่าปี มาแล้ ว, และ
ยังเป็ นภูเขาไฟที่ยงั หลับไหล. ในใจกลางภูเขาจะมีทรัพยากรและ
แร่ธาตุจํานวนมหาศาลหลับไหลอยู่, มีพนั ธุ์พืชกว่า 2540 กว่า
ชนิด พันธุ์สตั ว์กว่า 1500 กว่าชนิด. สถานที่นี ้คือบ้ านของ “ราชาแห่งสัตว์ป่า” บ้ านเกิดของเสือตะวันออก.
นําท่านชมทะเลสาบเทียนฉือ สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ ซาน(长白山天池)ตังอยู
้ บ่ นยอดเขาหลักของ
ภูเขาฉางไป๋ ซาน ตรงจุดของยอดภูเขาไฟที่มีลกั ษณะเป็ นรูปลิม่ , พื ้นที่โดยรอบเป็ นลักษณะวงรี เกิดจาก
หลังการปะทุของภูเขาไฟ บริ เวณปากปล่องภูเขาไฟได้ แปรเปลีย่ นเป็ นแหล่งนํ ้าเองตามธรรมชาติ ระดับ
ความสูงจากนํ ้าทะเลในสระคือ 2194 เมตร นํ ้าในสระลึก
สุดที่ 373 เมตร ความลึกเฉลีย่ คือ 204 เมตร พื ้นที่ของ
สระคือ 9.82 ตารางกิโลเมตร และเป็ นเส้ นกันเขตแดน
้
ของ ประเทศจีน กับ เกาหลีเหนือ. นํ ้าในสระมีความใส
กระจ่างเป็ นอย่างมาก มีลกั ษณะเหมือนหยกสีฟ้าเขียวที่
โดนโอบล้ อมไปด้ วยขุนเขา. แต่วา่ สถานที่นี ้มักจะมีหมอก
ลง หรื อไม่ก็ฝนตกหนักพร้ อมกับอาจมีลกู เห็บ, จึงไม่ใช่ทกุ ๆคนที่จะมีโอกาสได้
เห็นโฉมหน้ าที่งดงามของเขา
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมเกาซานฮัวหยวน(สวนดอกไม้ บนเขาสูง-高 山 花 园 )พืชพันธุ์
บนเขาสูงแห่งภูเขาฉางไป๋ ซานนันเป็
้ นอะไรที่นา่ ประหลาดใจยิ่งนัก, ทุกปี ใน
เดือน 7, 8 ในเวลาที่ไม่มีนํ ้าค้ างและหมอกลง พวกเหล่าดอกไม้ ก็จะออกดอก
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ค่า
วันที่ห้า

ผลิใบ และร่วงโรยไปอย่างรวดเร็ ว. ทุกๆปี ในช่วงเวลานี ้ ตั ้ งแต่ความสูงที่ระดับนํ ้าทะเล 2000 เมตร จนถึง
ยอดเขา, จะมีลกั ษณะเหมือนเป็ นแดนแห่งความฝั นในทุกๆเนินของภูเขาจะมีเหล่าดอกไม้ ต้นไม้ ใบหญ้ า
แข่งแย่งกันออกดอกดุจดัง่ ปูพรม โดยเฉพาะเนินเขาฉางไป๋ ซานทางด้ านทิศตะวันออก เหล่าดอกไม้ ที่นา่
อัศจรรย์จะมีให้ เห็นเด่นชัดที่สดุ . เป็ นเพราะว่าเป็ นด้ าน
ที่ใกล้ พระอาทิตย์ที่สดุ
ทําให้ ฤดูใบไม้ ของด้ านทิศ
ตะวันออกมาถึงไวกว่าเนินทางด้ านเหนือ ทําให้ ทกุ ปี
จากนันนํ
้ าชมช่ องหุบเขาแห่ งเขาฉางไป๋ซาน(大峡
谷 ) ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เนินด้ านทิศตะวันตกของภูเขาฉาง
ไป๋ ฐาน, มีความยาว 70 กม. ความกว้ าง 100~200
เมตร ช่วงที่กว้ างที่สดุ มีความยาวประมาณ 10 กม.
ช่องเขานี ้เกิดจากหลังที่ภเู ขาไฟปะทุออกมาหินดิน
โคลนจากการระเบิดทับถม และมีบางจุดโดนนํ ้าจาก
แม่นํ ้าหรื อฝนที่ตกลงมาค่อยๆชะล้ างออกไป. นํ ้าจาก
“แม่นํ ้าเป่ ยจิ่น(北锦江)” ได้ ไหลลงไปด้ านในช่อง
หุบเขา, สองฝั่ งเขามีหินแปลกประหลาดตังตระหง่
้
าน, ทิวทัศน์ที่แปลกตาค่อยๆปรากฏออกมา, เหมือนดัง่
มันมีชีวิต สวยงามจนยากบรรยาย. ได้ เวลาอันสมควร จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับเมืองซงเจียงเหอ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ 長白山觀嵐溫泉度假酒店 Changbaishan Lan Hotel and Spa ระดับ 5 ดาว
(5) เมืองซงเจียงเหอ – เมืองเสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กง - ถนนโบราณหม่ านชิง - ช้ อปปิ ้ ง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเสิ่นหยาง ( Shenyang ) เมือง
เอกขนาดใหญ่ที่สดุ แห่งอีสานเหนือของจีน อีกทังยั
้ งเป็ น
ศูนย์กลาง การเมือง เศรษฐกิจ คมนาคมของมณฑล
เหลียวหนิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักและการแปรรูป
วัตถุดิบล้ วนตังอยู
้ ใ่ นเสิน่ หยาง ค.ศ. 2006
เมืองเสิน่
หยางได้ เป็ นเจ้ าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ และยัง
ร่วมมือกับปั กกิ่งเป็ นหนึง่ ในเจ้ าภาพร่วมโอลิมปิ กจัดการแข่งขันฟุตบอลสนามแข่งย่อยในมหกรรม
โอลิมปิ ก 2008 อีกด้ วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คํ่า
วันที่หก
เช้ า

นําท่านเที่ยวชม พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
โบราณสถานจากสมัยต้ นราชวงศ์ชิง ที่ได้ รับการดูแล
รักษาเป็ นอย่างดี และมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันมาก กับ
พระราชวังหลวงที่กรุงปั กกิ่ง สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1625
ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้ สถาปนาให้ เสิน่ หยาง
เป็ นราชธานีประกอบด้ วยตําหนักใหญ่น้อยกว่า 300
ห้ อง บนพื ้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่
ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้ มลง(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็
ได้ สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ ้นได้ ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ ี่กรุง
ปั กกิ่ง และใช้ เสิน่ หยางเป็ นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทัง้
ใช้ พระราชวังแห่งนี ้เป็ นที่ประทับขององค์จกั รพรรดิหลาย
พระองค์ เช่น คังซี, เฉียนหลง, เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อครัง้ เสด็จ
เยือนทางเหนือ จากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ณ ถนน
โบราณหม่ านชิง หรื อ ถนนแมนจู
ใน
ท่ามกลาง บรรยากาศโบราณเสมือนย้ อน อดีตเมื่อ 300
ปี ที่แล้ ว ประกอบไปด้ วยร้ านค้ าที่นําเสนอสินค้ าหลากหลายมากมาย อาทิ เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ ฯลฯ
เชิญท่านเลือกซื ้อสินค้ าต่างๆ ตามอัธยาศัย ที่ถนนจงเจีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พัก 沈阳龙之梦大酒店 LONG ZHI MENG ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
(6) เมืองเสิ่นหยาง – เมืองผานจิ่น – มหัศจรรย์ หาดหญ้ าแดงแห่ งผานจิ่น – เมืองเสิ่นหยาง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทาง ชม หาดหญ้ าแดง(รวมรถแบตเตอรี่)
ชายทะเลโป๋ ไห่ติดชายแดนประเทศเกาหลีเหนือ
บริ เวณ
ชายหาดมีต้นหญ้ า Goose Food Family ซึง่ จะเปลีย่ นสี
ในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี สีฉดู ฉาดของ
หาดสีแดงเกิดจากปรากฏการณ์สาหร่ายเติบโตในดินเค็ม
โดยในช่วงฤดูร้อน ( เมษายน - พฤษภาคม ) สาหร่ายยังคง
มีสเี ขียวปกติ กระทัง่ ถึงช่วงฤดูใบไม้ ร่วง สาหร่ายจะเริ่ ม
เปลีย่ นสีเป็ นสีแดง ครอบคลุมพื ้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร
ส่งผลให้ ทงชายหาดถู
ั้
กปกคลุมไปด้ วยพรมแดงธรรมชาติ
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เกิดเป็ นทัศนียภาพสะดุดตา ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับพรมหญ้ าสีแดงผืนใหญ่แผ่คลุมชายหาดเป็ นบริ เวณ
กว้ างสวยสดงดงามตระการตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เชิญท่านชมหาด หญ้ าแดงต่อตามอัธยาศัย ท่านจะได้ ชมนก
นางนวลปากดํา และนกกระเรี ยนหัวแดงซึง่ เป็ นนก หายากอีกด้ วยได้
เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง เมืองเสิน่ หยาง
ได้ เป็ นเจ้ าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ และยังร่วมมือกับปั กกิ่ง
เป็ นหนึง่ ในเจ้ าภาพร่วมโอลิมปิ กจัดการแข่งขันฟุตบอลสนามแข่ง
ย่อยในมหกรรมโอลิมปิ ก 2008 อีก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พัก Shenyang Crowne Plaza Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่เจ็ด

(7)

อุทยานเป่ ยหลิง – เสิ่นหยาง – กวางเจา – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเป่ ยหลิง หรือ จ้ าวหลิง คือ
สุสานของกษัตริ ย์รุ่นที่สองของราชวงศ์ชิง
“หวงไท่จี๋”
ตังอยู
้ ท่ ี่ด้านเหนือสุดของเมืองเสินหยาง จึงเป็ นที่มาของ
ชื่อ “เป่ ยหลิง” (เป่ ยหมายถึงทิศเหนือ) ปั จจุบนั ได้
พัฒนาขึ ้นเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอนั สวยงาม
และมีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ในเสิน่ หยาง เป่ ยหลิงสร้ างขึ ้นเมื่อปี
ค.ศ. 1643 ภายในอุทยานประกอบด้ วย ตําหนักโบราณ
หลายหลัง อาทิตําหนักหลงเอิน ตําหนักเป่ าเฉิง นอกจากนี ้
ยังมีทิวทัศน์ต้นสน และทะเลสาบรายล้ อมอย่างสวยงาม
ตามแบบฉบับความเชื่อฮวงซุ้ยของชาวจีน
ได้
เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
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13.10 น.
17.05 น.

20.00 น.
22.00 น.

นําท่านออกเดินทางสูก่ วางเจา โดย เที่ยวบินที่ CZ6339
ถึงท่าอากาศยานไป่ หยุน เมืองกวางเจา เพื่อรอ
เปลีย่ นเครื่ อง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึง่ เป็ น
เมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ วจากธุรกิจการค้ า
นอกจากนี ้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
มณฑลนี ้ จากนันเดิ
้ นทางสูอ่ าคารระหว่างประเทศ
เพื่อกลับกรุงเทพฯ
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ CZ361
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
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ค่ าบริการ เข้ าชมร้ านผลิตภัณฑ์ พนื ้ เมือง และ ร้ านภาพวาดขนนกเสิ่นหยาง
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / ท่ าน ( พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

เดินทางผู้ใหญ่ 20ท่ าน ขึน้ ไป

38,800 บาท

6,800 บาท

ค่ าบริการนีร้ วม ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวกรุ๊ป เล่มหนังสือเดินทางไทย (มีวีซา่ แล้ ว คืน 1,000 บาท)
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่านํ ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
การยกเลิก
1.1
1.2

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ ปที่มีการการั นตี
ค่ ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่ า
ทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั ้นตํ่าผู้ใหญ่ 25 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั ้ง
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั ้งสิ ้น แต่ทั ้งนี ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตั๋วเครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่ องบินปรั บสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรั บราคาตั๋ว
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั ้น
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อ นออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่อ งจากตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อ ออกตั๋วไปแล้ วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั ้งหมด
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครั ง้ มิฉะนั ้นทางบริ ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั ้งสิ ้น
หมายเหตุ -บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิ ทธิ์
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่
เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ได้ทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้า
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ - บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจ
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆ ที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
- การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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