
 

  

 

 

 

 

 

 

 
ก าหนดเดนิทาง  :   เดินทางเดือน  14 – 24   กันยายน 2561  (เป็นช่วงที่สวยที่สุดในรอบปี)   
    
วันแรก            (1) กรุงเทพฯ สุวรรณภมู ิ

23.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 (เกาะ U 3-7) 
สายการบินไชนา่เซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ (CZ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น  

      
วันที่สอง            (2)  กรุงเทพฯ – กวางเจา –  เมืองฉางชุน – สวนจิงแย่ถาน    

02.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกวางเจา โดยเท่ียวบินท่ี CZ3036 
06.00 น. ถึงสนามบินนานาชาตินครกวางเจา หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว  

นําทา่นเดินทางสูอ่าคารภายในประเทศเพื่อบินสู้ เมืองฉางชุน   
08.15 น.     นําทา่นเหิรฟ้าสูเ่มืองฉางชุน โดยเท่ียวบินท่ี CZ6852 



 

12.20 น. ถึงสนามบิน เมืองฉางชุน  เดิมเป็นศนูย์กลางอํานาจของเผา่แมนจู เม่ือครัง้ท่ีญ่ีปุ่ นเข้ายดึครองเขต แมน
จูเลยี (ค.ศ.1933-1945) แล้วสถาปนาเป็นรัฐแมนจูกวั และได้ประกาศตัง้ฉางชุนเป็นเมืองหลวง หลงัญ่ีปุ่ น
แพ้สงครามสิน้อํานาจลง เมืองฉางชุนยงัคงเป็นเมืองหลวงของมณฑลจ๋ีหลนิ ตอ่มาค.ศ.1950 จีนได้รับ
ความช่วยเหลอืจากรัสเซียตัง้โรงงานผลติรถยนต์แหง่แรกขึน้ท่ีน่ี รถรุ่นแรกท่ีผลิตได้ช่ือเจียฟาง ขนาด 95 
แรงม้า จากนัน้ก็พฒันาผลติรถลมีซูีนธงแดงและรถยนต์อ่ืนๆ ปัจจุบนัฉางชุนกลายเป็นแหลง่ อุตสาหกรรม
รถยนต์ มีโรงงานผลติรถท่ีมีช่ือเสยีง เช่น โฟล์คสวาเกน เซี่ยงไฮ้-GM   

         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสู ่ สวนจิงแย่ถาน อยูใ่นตวัเมืองฉางชุน 
เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามและเป็นสถานท่ีท่ีมี
ประวติัศาสตร์ด้วย สร้างตัง้แตส่มยัหมัน่โจวกัว๋ มีบริเวณ
เนือ้ท่ี 96.38 ตารางกิโลเมตร เป็นเนือ้ท่ีของวงั ในปัจจุบนั
เปลีย่นเป็นสวนอุทยานของประชาชนทัว่ไปแล้ว เป็น
แหลง่ชมวิว เท่ียวเลน่ พกัผอ่น  

 พักที่ 华天酒店 Changchun Huatian Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
วันที่สาม     (3)  พระราชวังจอมปลอม– น่ังรถผ่านชมกระทรวงทัง้แปดของแมนจู – จัตรัุสเหวนิฮ่ัว  
                   – เมืองซงเจียงเหอ(ฉางไป๋ซาน) 

ช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเท่ียวชม พระราชวังจอมปลอม ซึง่เป็นวงัท่ี “ ปยูี ” 
ฮ่องเต้องค์สดุท้ายแหง่ราชวงศ์ชิงใช้พกัอาศยัเม่ือลีภ้ยัมาอยู่
แมนจูเรียในช่วงปี ค.ศ .1949 ขณะนัน้ญ่ีปุ่ นยดึครองแผน่ดิน
จีน และเพื่อลดแรงเสยีดทานจากประชาชนจึงก่อตัง้หม่านจู
กวอ๋และยกฐานะให้ “ปยูี”ขึน้มาเป็นจกัรพรรดิกงัซีแหง่แมน
จูกวั นําชมห้องนอน ห้องนัง่เลน่ ห้องอ่านหนงัสือของปยูี ชม
รูปภาพและจดหมายเก่าในสมยัท่ี “ปยูี” พกัอาศยัอยูท่ี่น่ี 
ปัจจุบนัวงัแหง่นีไ้ด้ถกูจดัตัง้ให้เป็นพิพิธภณัฑ์  จากนัน้นํา
ทา่นชม   จัตุรัสเหวนิฮ่ัว        เป็นลาน    วฒันธรรมซึง่เป็น
ลานกว้างขนาดใหญ่ของเมืองฉางชุน นบัเป็น      สญัลกัษณ์
สิง่ก่อสร้างของเมือง นําทา่นชม กระทรวงทัง้แปดของแมน
จู (ภายนอก)ตัง้อยูใ่จกลางเมืองฉางชุนบนถนนซินหมิน 
ประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทย,  กระทรวงยติุธรรมจากนัน้
นําทา่นชม จตัรัุสเหวินฮัว่ เป็นลานวฒันธรรมซึง่เป็นลาน



 

กว้าง ขนาดใหญ่ของเมืองฉางชุน นบัเป็นสญัลกัษณ์สิง่ก่อสร้างของเมือง นัง่เลน่ ห้องอ่านหนงัสอืของปยูี 
ชมรูปภาพและจดหมายเก่าใน สมยัท่ี “ปยู”ี พกัอา ศยัอยูท่ี่น่ี ปัจจุบนัวงัแหง่นีไ้ด้ ถกูจดัตัง้ให้ เป็น
พิพิธภณัฑ์   

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนัน้ เดินทางสูซ่งเจียงเหอ เชิงเขาฉางไป๋ซาน เขตการ
ปกครองของเมืองจ่ีหลนิ ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของเมือง
Fusong County ซึง่มีประชากร 105,000 คน และประชากรตา่งถ่ิ
งกวา่ 30000 คน ครอบคลมุพืน้ท่ี 500 ตารางกิโลเมตร เป็นชุดท่ีท่ี
สองของครองการนําร่องเมืองใหม ่ และท่ีนีย้งัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ี
ยอดเยี่ยมของจีน  

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักที่ 長白山觀嵐溫泉度假酒店 Changbaishan Lan Hotel and Spa    ระดับ 5 ดาว   หรือเทียบเท่า   
วันที่ส่ี           (4)  อุทยานแห่งชาตฉิางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน) - ทะเลสาบเทียนฉือ – น า้ตกฉางไป๋ซาน-เมือง
ซงเจียงเหอ 

ช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน  ระวา่ง
ทางผา่นชม สวนต้นสนนางงาม จะได้ชมต้นสนนางงาม
สวยงาม ฉางไป๋ซาน หรือ ภขูาวนิรันดร์ เป็นแหลง่มรดกโลก
และทอ่งเท่ียวระดบั 5A ของจีน ตัง้อยูบ่นรอยตอ่ของเขต
มณฑลจ๋ีหลนิ กบัมณฑลเรียวกงั ของประเทศเกาหลเีหนือ มี
เนือ้ท่ีประมาณ 45,000 ตร.กม. โดยอยูใ่นดงภเูขาไฟจํานวน 
16 ลกู (ฝ่ังจีน 9 ลกู เกาหลเีหนือ 7 ลกู) โดยเกาหลเีหนือ
เรียก เพ็คตซูาน Paektu shan หรือภเูขาสขีาว เป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวยอดนิยมเช่นกนั ถึงอุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน   
(รวมรถอุทยาน) ภเูขาฉางไป๋ซาน คือ ภเูขาไฟที่มีลกัษณะ
ซบัซ้อน และยิ่งใหญ่ท่ีสดุในประเทศจีน, ด้วยลกัษณะธรณี
ภาคท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ ไม่วา่จะเป็นผิวดิน ภมิูอากาศ ดิน 
พืชท่ีปกคลมุผืนดิน และ ปัจจยัโดยรวมหลายๆอยา่ง ทําให้
พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นภเูขาเพียงหนึ่งเดียวในพืน้ท่ีเอเซียตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีเป็นพืน้ท่ีเขาสงูและมีทุง่หญ้า
แบบทนุดรากะจายไปทัว่บริเวณ. ภเูขาไฟฉางไป๋ซาน ผิวดินได้โดนนํา้แข็งกดักลอ่นเป็นเส้นตรงลกึลงไป
จากหลายๆจุด  รวมเป็นจุดเดียวจนกลายเขาท่ีแปลกประหลาด, นํา้ใส, นํา้แร่, ถํา้แปลก, หินแปลก, ทะเล



 

ป่า, หบุเขาลกึ, ธารหิมะ, สตัว์และพืชหายยาก รวมไปทัง้ ทศันียภาพท่ีสวยงาม. ยอดเขาหลกัคือ ยอดเขา
ไป๋อวิ๋น ภเูขาฉางไป๋ซานนัน้เป็น 1 ใน 3 ภเูขาไฟของประเทศจีน ท่ีในช่วงท่ีผา่นมามีการระเบิดออกมา ครัง้ 
สดุท้ายท่ีมีการปะทอุอกมาก็คือในปี ค.ศ.
1702 มีระยะหา่งจากปัจจุบนัประมาณ 300 
กวา่ปีมาแล้ว, และยงัเป็นภเูขาไฟที่ยงั
หลบัไหล.  ในใจกลางภเูขาจะมีทรัพยากร
และแร่ธาตจํุานวนมหาศาลหลบัไหลอยู่, มี
พนัธ์ุพืชกวา่ 2540 กวา่ชนิด พนัธ์ุสตัว์กวา่ 
1500 กวา่ชนิด. สถานท่ีนีคื้อบ้านของ “ราชาแหง่สตัว์ป่า” บ้านเกิดของเสอืตะวนัออก. นําทา่นชม
ทะเลสาบเทียนฉือ สระแหง่ฟ้าเขาฉางไป๋ซาน(长白山天池 )ตัง้อยูบ่นยอดเขาหลกัของภเูขาฉางไป๋
ซาน ตรงจุดของยอดภเูขาไฟที่มีลกัษณะเป็นรูปลิม่, พืน้ท่ีโดยรอบเป็นลกัษณะวงรี เกิดจากหลงัการปะทุ
ของภเูขาไฟ บริเวณปากปลอ่งภเูขาไฟได้แปรเปลีย่นเป็น
แหลง่ นํา้เองตามธรรมชาติ ระดบัความสงูจากนํา้ทะเลใน
สระคือ 2194 เมตร นํา้ในสระลกึสดุท่ี 373 เมตร ความลกึ
เฉลีย่คือ 204 เมตร พืน้ท่ีของสระคือ 9.82 ตารางกิโลเมตร 
และเป็นเส้นกัน้เขตแดนของ ประเทศจีน กบั เกาหลเีหนือ 
. นํา้ในสระมีความใสกระจ่างเป็นอยา่งมาก มีลกัษณะเหมือนหยกสฟ้ีาเขียวท่ีโดนโอบล้อมไปด้วยขนุเขา. 
แตว่า่สถานท่ีนีม้กัจะมีหมอกลง หรือไม่ก็ฝนตกหนกัพร้อมกบัอาจมีลกูเห็บ, จึงไม่ใช่ทกุๆคนท่ีจะมีโอกาส
ได้เห็นโฉมหน้าท่ีงดงามของเขา 

              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนัน้นําทา่นชมน า้ตกฉางไป๋ซาน สงูกวา่ 60 เมตร เป็น
ต้นกําเนิดของแม่นํา้ซงฮวาเจียงใกล้กบัทะเลสาบเทวดา ลกัษณะ
นํา้ตกดงัเช่น พญามงักรสองตวัโจนทะยานลงมาสูส่ายนํา้เบือ้ง
ลา่งปรากฎเป็นภาพละอองนํา้ท่ีแตกกระจายกลายเป็นไอหมอก
ปกคลมุทัว่ทิศและสายนํา้กระโจนสงูกวา่ 10 เมตร คล้ายภาพ
ดอกไม้นํา้ท่ีปรากฏอยูริ่มสระ จากนัน้นําทา่นสูบ่อ่นํา้แร่ฉางไป๋ซาน มี
มากกวา่ 10 แหง่บอ่นํา้แร่พุง่ทะยานสูท้่องฟ้าเปรียบเสมือนนํา้พดุนตรี 
อุณหภมิูในแตล่ะบอ่จะมีองศาท่ีตา่งกนัและนํา้ท่ีพุง่ขึน้มาจากบอ่มีลกัษณะ
หลากหลายบางบอ่คล้ายดอกบวั บางบอ่เหมือนมงักร บางบอ่เสมือนหงส์ 
ฯลฯโดยเฉพาะบอ่ท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีอุณหภมิูสงูท่ีสดุ ชาวบ้านขนานนามวา่ “สดุ
ยอดหวัใจแหง่นํา้แร่ฉางไป๋ซานเบอร์ 1” ท่ีมีความร้อนสงูสดุ มีคณูประโยชน์



 

ในการรักษาโรคตา่งๆ จากนัน้เดินทางสู่ ป่าใต้ดินเซ็นหลิน เป็นสดุยอดป่าในอุทยานแหง่ชาติของอีสาน
แหง่เมืองจีนท่ีสวยงาม ได้เวลาอนัสมควร จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัเมืองซงเจียงเหอ สูภ่ตัตาคาร 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักที่ 長白山觀嵐溫泉度假酒店 Changbaishan Lan Hotel and Spa    ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

        

วันที่ห้า         (5)  ฉางไป๋ซาน – ผ่านเมืองทงฮ่ัว - เมืองตานตง – แม่น า้เย่ลูเจียง  - "สะพานหัก" (ต้วนเฉียว)     

ช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองตานตง    ระหวา่งทางผา่นเมืองทงฮ่ัว 
จากฉางไป๋ซานไปเมืองถงฮัว่ ทา่นจะได้เห็นวิวธรรมชาติตามภเูขา
สวยงามมาก รถวิ่งผา่นเทือกเขาฉางไป๋ซานตลอดเวลา และอยูใ่น
ป่าไม้ตลอดเส้นทาง เมืองถงฮัว่เป็นเมืองเลก็ อยูริ่บเทือกเขาฉาง
ไป๋ซาน เมืองนีเ้ป็นแม่นํา้และด้านข้างๆเป็นภเูขาท่ีสวยงาม  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองตานตง    ( Dandong )  ตัง้อยู่
ตรงข้ามประเทศเกาหลเีหนือ โดยมีแม่นํา้ยาลเูป็นพรมแดน
ธรรมชาติ  และเป็นจุดสิน้สดุของกําแพงเมืองจีนทางทิศ
ตะวนัออก  จากนัน้ นําทา่นชมทศันียภาพบริเวณริมแม่น า้เย่ลู
เจียง   พรมแดนธรรมชาติกัน้เมืองตานตงของจีนกบัเมืองซินอึย
จูของเกาหลเีหนือ   ได้ช่ือวา่เยล่เูจียงเพราะแมนํ่า้มีสเีขียวเหมือนหวัเป็ด นํา้ในแม่นํา้ไหลมาจากภเูขาฉาง
ไป๋ซาน มีความยาว 795 กิโลเมตร เป็นแม่นํา้ท่ีกัน้ระหวา่งประเทศจีนและประเทศเกาหลเีหนือ ซึง่ได้สร้าง
สะพานข้ามแม่นํา้เป็นทางเช่ือมสองแหง่ สะพานแหง่แรกสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1909 จนกระทัง่เกิดสงคราม
ระหวา่งเกาหลกีบัสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1950 สะพานแหง่นีจ้ึงถกูทําลายโดยระเบิดเหลอืเพียงแตต่อม่อ
เทา่นัน้ จนเป็นท่ีมาของช่ือสะพานวา่ "สะพานหัก" (ต้วนเฉียว) สว่นสะพานแหง่ท่ี 2 สร้างขึน้ในปี ค.ศ.
1940 มีความยาวทัง้สิน้  
940 เมตร เป็นสะพานท่ีใช้คมนาคมได้ทัง้ทางรถไฟและทางบก จึงมีความสาํคญัสาํหรับการคมนาคมของ
ทัง้จีนและเกาหล ี 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
 พักที่  丹东万达嘉华酒店 - Wanda Realm Dandong  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า    

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0xMnz-4LUAhXIuo8KHbA-BeMQFghuMAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g303754-d4883183-Reviews-Wanda_Realm_Dandong-Dandong_Liaoning.html&usg=AFQjCNG-sGKYTsxzoMuEZJwmJjB6l6LDJg


 

วันที่หก           (6)  เมืองตานตง – เมืองชินอีโ้จว  - เมืองเปียงยาง - สวนน า้พุกลางเมือง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางสูด่า่นตางตง จากนัน้ข้าม 
ไปดา่นเมืองชินอีโ้จว (เกาหลเีหนือ)   
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว นําทา่น
นัง่รถเดินทางสูส่นามบิน 

   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ......  
 ….. น.     ออกเดินทางสู่นครเปียงยาง โดย เคร่ืองบิน  

สายการบิน AIR KORYO   (JS6102 )   
….. น. ถึงสนามบิน เมืองเปียงยาง      นครเปียงยาง เมือง

หลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน หรือช่ือโดยทัว่ไป
วา่ เกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชีย
ตะวนัออก ท่ีกินพืน้ท่ีคร่ึงเหนือของคาบสมทุรเกาหล ีมีเขต
ปลอดทหารเกาหลเีป็นเขตกนัชนระหวา่งเกาหลเีหนือกบัเกาหลี
ใต้ แม่นํา้อมัรกหรือยาลเูจียง และตเูมนเป็นพรมแดนระหวา่ง
เกาหลเีหนือกบัจีน แม่นํา้ตเูมนสว่นท่ีหา่งไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกบัรัสเซีย คาบสมทุรเกาหลี
มีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พืน้ท่ี 
70% ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาท่ีกรุงเปียงยาง เกาหลี
เหนือ เร็วกวา่ปักก่ิง 30 นาที)  

จากนัน้นําทา่นชมและเก็บภาพท่ีสวนน า้พุกลางเมือง (喷

水公园 Fountain Park) Watershou Terrace Fountain 
Park ก่อตัง้ขึน้เพื่อรําลกึถึงประธานาธิบดีคิมอิลซองและเสร็จ
สิน้ในเดือนตลุาคม 2519  สวนนํา้พมีุขนาด และประเภท
ตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนั นํา้พท่ีุอยูต่รงกลางมีความสงูของการพน่
นํา้มากกวา่ 80 เมตร และมีรูปปัน้สขีาวท่ีเรียกวา่ "หิมะ" ซึง่แสดงภาพนกัเต้น 28 คนท่ีสงา่งาม ด้านข้าง
ของสวนเป็นห้องเรียนการเรียนรู้ของชาวเปียงยางและเป็นสถานท่ีชุมนุมของเยาวชนชาวเปียงยางนําทา่น
สูภ่ตัตาคาร  

             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
 พักที่  羊角島國際飯店(平壤) - Yanggakdo Hotel    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_2rXOk4XUAhWKK48KHTnMBhAQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.tw%2FHotel_Review-g294444-d644971-Reviews-Yanggakdo_Hotel-Pyongyang.html&usg=AFQjCNFegd6u75TK-IR7l3HjpXfB2Q7LRA


 

  

วันที่เจ็ด       (7)  เมืองเปียงยาง – จัตุรัส คมิ อิล ซุง – เมียวเซียงซาน  – หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาต ิ 
               -  วัดโปยอน – ผ่านชมประตูชัย – อนุสาวรีย์วันก่อตัง้พรรคแรงงาน – หอคอยจูเช   
ช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่จัตุรัส คิม อิล ซุง เป็นจตัรัุสกลางของเปียงยางซึง่
เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ี DPRK 
จดักิจกรรมทางการเมืองและวฒันธรรมที่สาํคญัเพื่อเฉลมิฉลอง
สมชัชาการประชุมสาธารณะ  มีพืน้ท่ีกวา่ง 75,000 ตารางเมตร 
ทัง้หมดโดยปหิูนแกรนิต จตัรัุสท่ี คิม อิล ซุงเป็นจุดศนูย์กลาง ทัง้สอง
ด้านของใต้ธงสแีดงเป็นกลุม่ประติมากรรม ตามด้วยพิพิธภณัฑ์ปฏิวติั
เกาหลทิีศเหนือและทิศใต้เป็นหอไอเดีย หอประชมุมหาวิทยาลยั
ประชาชนเกาหลพีิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติเกาหล ีและอาคารอ่ืน ๆ .  
นําคณะออกเดินทางสู ่เมียวเซียงซาน (MYOHYANG-ภเูขาหอม)

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ภเูขาเมียวเซียงซานอยูห่า่งจาก
กรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภมิูประเทศเป็นเทือกเขาสงู 
ระหวา่งเดินทางสมัผสักบัธรรมชาติช่วงฤดใูบไม้ผลิ นําทา่นเข้าชมหอ
นิทรรศการของขวญันานาชาติ หรือ หอนิทรรศการมิตรภาพ

นานาชาติ (International Friendship Exhibition) สถานท่ีสาํคญั

ท่ีสดุในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตกึท่ี 1 สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน้ 
ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบนพืน้ท่ี 46,000 ตรม เป็นสถานท่ี
เก็บรวบรวมของขวญัและของกํานลั 113,486 ชิน้ จาก 185 
ประเทศ ท่ีมอบให้แก่ทา่นประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึง่ชาวเกาหลถืีอ
วา่ของขวญัทกุชิน้เป็นนํา้ใจจากชาวโลกท่ีมอบให้จึงเก็บรวบรวม
รักษาไว้เป็นอยา่งดี แล้วนําท ่   านเข้าชมตกึท่ี 2 สร้างขึน้เม่ือ 10 
ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพืน้ท่ี 11,000 ตรม  มีของขวญัและของกํานลั 
40,033 ชิน้ จาก 170 ประเทศ ท่ีมอบให้แก่ทา่นประธานาธิบดีคิมจองอิล  นําชม วัดโปยอน วดัพทุธ
เก่าแก่ท่ีอายกุวา่ 900 ปี สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 



 

1042 ผา่นการบูรณะซอ่มแซมมาหลายครัง้ ชมเจดีย์ 9 ชัน้ เจดีย์ 13 ชัน้ และหอสวดมนต์    
              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นกลบั เมืองเปียงยาง ระหวา่งทางผา่นชม
ประตูชัย ARCH OF TRIUMPHแหง่กรุงเปียงยาง มีความสงู 60 
เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึน้จากหินแกรนิตกวา่ 10,500 ชิน้ 
เพื่อระลกึถึงการกลบัมาท่ีเกาหลขีอง อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง 

หลงัจากเดินทางข้ามประเทศไปตอ่สู้กบัญ่ีปุ่ นเป็นเวลา 20 ปี  แล้ว
นําทา่นผา่นชมอนุสาวรีย์วันก่อตัง้พรรคแรงงาน – อนสุาวรีย์แหง่
นีมี้ความสงูกวา่ 50 เมตร และการเต้นรําขนาดใหญ่จะจดัขึน้ท่ีน่ี
ในช่วงวนัหยดุราชการของเกาหลเีหนือ ผา่นชมหอคอยจูเช 
(Juche Tower) – สญัลกัษณ์ของลทัธิจูเชในเกาหลเีหนือ หอคอยนี ้
มีความสงูกวา่ 170 เมตร ผา่นชมอนุสาวรีย์พี่น้องเกาหลีเหนือ 
รูปปัน้ในเกาหลเีหนือ มนัใหญ่ สงูและสวยงาม แล้วนําทา่น ไปชม
สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง รถไฟใต้ดินเปียงยาง – เต็มไปด้วยปะ
ติมากรรมโมเสคโคมไฟระย้าและเสาหินอ่อนท่ีป้ายหยดุรถ มีความ
ลกึโดยเฉลีย่ 100 เมตร สถานีรถไฟใต้ดินของเปียงยางคือหนึง่ใน
สถานท่ีนา่ประทบัใจมากท่ีสดุของโลก ในทวัร์เกาหลเีหนือของเรา 
คณุจะได้โดยสารรถไฟใต้ดินร่วมกบัชาวเปียงยาง 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
 พักที่   羊角島國際飯店(平壤) - Yanggakdo Hotel          

วันที่แปด            (8)  เมืองเปียงยาง – เมืองเคซอง - อนุสาวรีย์วันก่อตัง้พรรคแรงงาน– ชายแดนสองเกาหลี  
                               - พิพิธภณัฑ์ประวัตศิาสตร์ – เมืองเปียงยาง - วังเยาวชนมนัยองเด  - มันยองแด                                         

ช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเคซอง (KAESONG) ตวัเมืองเคซอง
ตัง้อยูห่า่งจากชายแดนสองเกาหล ี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็น
เมืองหลวงเก่าของอาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐท่ีเป็น
ปึกแผน่แหง่แรกของคาบสมทุรเกาหล ี ปัจจุบนัเป็นเมือง
ชายแดนท่ีติดตอ่กบัประเทศเกาหลใีต้คาบสมทุรเกาหลถีกูแบง่
ออกเป็น 2 สว่น ณ เส้นขนานท่ี 38 เหนือ คื  อ สาธารณรัฐ
เกาหลอียูท่างตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถกูคัน่กลางโดยเขตปลอด 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_2rXOk4XUAhWKK48KHTnMBhAQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.tw%2FHotel_Review-g294444-d644971-Reviews-Yanggakdo_Hotel-Pyongyang.html&usg=AFQjCNFegd6u75TK-IR7l3HjpXfB2Q7LRA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 

ทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)นําทา่นชม
ชายแดนสองเกาหลี (DMZ) – เขตแดนแบง่แยกเกาหลเีหนือ
คอมมิวนิสต์และเกาหลใีต้ทนุนิยม น่ีคือเขตชายแดนท่ีมีการติดตัง้
อาวธุมากท่ีสดุของโลก หนึง่ในสิง่ท่ีหลงเหลอือยูข่องสงครามเย็น 
สถานท่ีไฮไลท์ท่ีพลาดหาก นําคณะชมห้องประชุมและห้องลงนาม
ในสนธิสญัญาสงบศกึ ท่ีแบง่ประเทศเกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและ
เกาหลใีต้ โดยใช้เส้นขนานท่ี 38 พร้อมนําคณะชมขัน้ตอนการลงนาม
ในสนธิสญัญาโดยมีเจ้าหน้าท่ีทหารของเกาหลเีหนือบรรยาย  

 
 
 
 
 

        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําชมพิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภณัฑ์โครยอ) ท่ีรวบรวม
โบราณวตัถท่ีุคงคณุคา่ทางประวติัศาสตร์ของเกาหลเีหนือไว้
มากมาย ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเม่ือ
ปี   นําทา่นช้อบป้ิงโสมเกาหลี ขนานแท้คณุภาพดีท่ีสดุในโลก 
จากนัน้นําทา่นกลบั เมืองเปียงยาง  จากนัน้ชม CHILDREN 
PALACE หรือ วงัเยาวชนมนัยองเด วงัเยาวชนแหง่นีส้ร้าง
เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพืน้ท่ีใช้สอยรวม 103,000 
ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงตา่งๆ
ให้กบัเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซอ่มวิทย ุ
ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบลัเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการ
ปลกูฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นําทา่นเข้าสูโ่รงละคร
ใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรํา อนันา่รัก นา่
ประทบัใจของเด็กเกาหลตีวัน้อยๆท่ีมากด้วย
ความสามารถ  (กรณีท่ีวงัเยาวชนปิด จะจดัให้ชมการแสดง
ของนกัเรียนท่ีโรงเรียนระดบัปฐมหรือมธัยมแทน นําทา่นชม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 

มันยองแด (Mangyondae) – สถานท่ีเกิดของ คิม อิล ซุง 
บ้านท่ีตัง้อยูใ่นชนบท แสดงให้เห็นถึงชีวิตสมยัวยัเด็กของ คิม 
อิล ซุง กบัสมาชิกครอบครัว และภาพถ่ายในอดีต  มนัยองแด 
(Mangyongdae 万景台) เป็นช่ือของเขตๆ หนึง่ท่ีอยูห่า่ง
จากใจกลางกรุงเปียงยางไปทางตะวนัตก ราว 12 กิโลเมตร ท่ี
แตเ่ดิมมีสถานะเป็นเพียงหมู่บ้านเลก็ๆ .. มนัยองแด หมายถึง 
ท่ีราบท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  จริงๆ แล้วบริเวณนีถ้กูล้อมรอบด้วย
ภเูขาหลายลกู และภเูขาท่ีสงูท่ีสดุท่ีมีช่ือวา่ มนัยอง (แปลวา่ หม่ืนวิว
ทิวทศัน์)หมู่บ้านท่ีตัง้อยูเ่ชิง เขาแถบนีเ้ลยถกูเรียกช่ือวา่  มนัยองแด 
มีความสาํคญัตรงท่ีเป็นสถานท่ีเกิดของทา่นประธานาธิปดีคิมอิลซุง 
และทา่นก็ได้ใช้ชีวิตในวยัเยาว์อยูท่ี่น่ี .  ในบริเวณนีน้อกจากจะมีจดั
แสดงบ้านท่ีเป็นสถานท่ีเกิดของทา่นผู้ นําแล้ว (ปัจจุบนัทําขึน้มาใหม่เป็นพิพิธภณัฑ์ยอ่มๆ) ก็ยงัมีสวนสนกุ
ขนาดใหญ่ สสุานของญาติโกโหติกาของทา่นผู้ นํา และสถานท่ีๆ ทา่นผู้ นําเรียนหนงัสอื  

                รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
 พักที่  羊角島國際飯店(平壤) - Yanggakdo Hotel          

 

วันที่เก้า           (9)  อนุสาวรีย์มันซูแด – อนุสาวรีย์โชลิมา - พิพิธภณัฑ์สงคราม - เมืองเปียงยาง  
                     – เมืองเส่ินหยาง – พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง         

ช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําชมอนุสาวรีย์มนัซูแด (Mansudae Grand 
Monuments) – อนสุาวรีย์ของทา่นอดีต
ประธานาธิบดีคิมอิมซุงท่ียิ่งใหญ่ สร้างขึน้เพื่อ
เป็นท่ีระลกึในงานฉลองครบรอบวนัเกิดปีท่ี 60 
เคียงข้างด้วยอนสุาวรีย์ของทา่นอดีต
ประธานาธิบดีคิมจองอิล ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลาง
เมืองหลวงของเกาหลเีหนือ บนเนินเขามนัซูแดในใจกลางกรุงเปียงยาง 
รูปปัน้ทองแดงขนาดใหญ่ของผู้ นํา คิม อิล ซุง ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั
ของประเทศเกาหลเีหนือ และนายพล คิม จอง อิล อนสุาวรีย์มนัซูแด
ได้รับการมาเยือนจากผู้คนนบัพนัทกุวนั และผา่นชมอนุสาวรีย์โชลิมา  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_2rXOk4XUAhWKK48KHTnMBhAQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.tw%2FHotel_Review-g294444-d644971-Reviews-Yanggakdo_Hotel-Pyongyang.html&usg=AFQjCNFegd6u75TK-IR7l3HjpXfB2Q7LRA


 

(Chollima Statue) – ตัง้อยูใ่นเนินเขามนัซู รูปปัน้ท่ีสะท้อนถึงตํานานของม้ามีปีก จิตวญิญาณของการ
พฒันาและความก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อระลกึถึงการฟืน้ฟูเมือง
เปียงยางหลงัจากสงครามเกาหลี  (1950-1953) แล้วนําชมพิพิธภณัฑ์

สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR 
MUSEUM สถานท่ีแสดงเร่ืองราว การตอ่สู้ของชาวเกาหล ี ในสงคราม
เกาหล ี ชมซากอาวธุยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ซึง่รวมถึงซากเรือดํานํา้ ซาก
เคร่ืองบิน เฮลคิอปเตอร์ของอเมริกา   
นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

12.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเสิน่หยาง  โดยเท่ียวบินท่ี JS155 
  (เวลาของเกาหลเีหนือ เร็วก่วาประเทศจีน 1 ชัว่โมง)   
                         บริการอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 
12.40 น. ถึงเมืองเส่ินหยาง  ( Shenyang )    เมืองเอกขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่อีสานเหนือของจีน   อีกทัง้ยงัเป็น

ศนูย์กลาง การเมือง  เศรษฐกิจ  คมนาคมของมณฑล
เหลยีวหนิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนกัและการแปรรูป
วตัถดิุบล้วนตัง้อยูใ่นเสิน่หยาง  ค.ศ. 2006     เมืองเสิน่
หยางได้เป็นเจ้าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และยงั
ร่วมมือกบัปักก่ิงเป็นหนึง่ในเจ้าภาพร่วมโอลมิปิกจดัการ
แขง่ขนัฟุตบอลสนามแขง่ยอ่ยในมหกรรมโอลมิปิก 2008 
อีกด้วย     เสิน่หยางเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ตามตํานานเลา่วา่เมืองใหญ่ทาง
ภาคอีสานแหง่นีเ้คยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ซึง่ตอ่มาหวัหน้าเผา่แมนจูได้ยกทพัเข้าตีปักก่ิง โคน่ล้ม
ราชวงศ์หมิง  สถาปนาเป็นราชวงศ์ชิงและย้ายเมืองหลวงเดิมจากเสิน่หยางมาอยูท่ี่กรุงปักก่ิงแทน  
นําทา่นเท่ียวชม พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง 
โบราณสถานจากสมยัต้นราชวงศ์ชิง ท่ีได้รับการดแูล
รักษาเป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก กบั
พระราชวงัหลวงท่ีกรุงปักก่ิง สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1625 
ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้ เสิน่หยาง
เป็นราชธานีประกอบด้วยตําหนกัใหญ่น้อยกวา่ 300 
ห้อง บนพืน้ท่ีกวา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์หมิงถกูโคน่ล้มลง(ค.ศ.1368-1644) ชาว
แมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึน้ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใช้เสิน่หยางเป็นเมืองหลวงแหง่ท่ี
สอง รวมทัง้ใช้พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบัขององค์จกัรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คงัซี, เฉียนหลง, เจียช่ิง 
ฯลฯ เม่ือครัง้เสด็จเยือนทางเหนือ  



 

จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้  ณ  ถนนโบราณหม่านชิง  หรือ  
ถนนแมนจ ู           ในทา่มกลาง บรรยากาศโบราณเสมือน
ย้อน อดีตเม่ือ 300 ปีท่ีแล้ว  ประกอบไปด้วยร้านค้าท่ี
นําเสนอสนิค้าหลากหลายมากมาย  อาทิ เสือ้ผ้า  
เคร่ืองประดบั ฯลฯ 
 เชิญทา่นเลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ ตามอธัยาศยั  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา  ณ  ภตัตาคาร   
      พักที่  沈阳国际皇冠假日酒店 - Crowne Plaza Shenyang Parkview  ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า   
 

วันที่สิบ            (10)  เส่ินหยาง – เมืองผานจิ่น    มหัศจรรย์หาดหญ้าแดงแห่งผานจิ่น – เส่ินหยาง  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่  เมืองผานจิ่น   (ใช้เวลาประมาณ 3.5 
ชัว่โมง) มีหาดสแีดงสดุแปลก เป็นปรากฎการณ์ท่ีจะเกิดขึน้
ในช่วงฤดใูบไม้ร่วง ในบริเวณซึง่เป็นท่ีราบลุม่ของแม่นํา้ของ
ปากแม่นํา้ Liaohe ท่ีสขีองต้นไม้ใบหญ้าจะเปลีย่นไปเป็นสแีดง
สะพร่ังทัว่ทกุพืน้ท่ี  

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร    
นําทา่นเดินทางชม หาดหญ้าแดง  ชายทะเลโป๋ไหติ่ดชายแดน
ประเทศเกาหลเีหนือ   บริเวณชายหาดมีต้นหญ้า Goose Food 
Family  ซึง่จะเปลีย่นสใีนช่วงปลายเดือนกนัยายน-ตลุาคมของ
ทกุปี   สฉีดูฉาดของหาดสีแดงเกิดจากปรากฏการณ์สาหร่าย
เติบโตในดินเค็มโดยในช่วงฤดรู้อน ( เมษายน - พฤษภาคม ) 

สาหร่ายยงัคงมีสเีขียวปกติ  กระทัง่ถึงช่วงฤดใูบไม้ร่วง สาหร่ายจะเร่ิม
เปลีย่นสเีป็นสแีดง ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 100 ตารางกิโลเมตร สง่ผลให้ทัง้
ชายหาดถกูปกคลมุไปด้วยพรมแดงธรรมชาติ เกิดเป็นทศันี ยภาพสะดดุ
ตา  ทา่นจะต่ืนตาต่ืนใจกบัพรมหญ้าสแีดงผืนใหญ่แผค่ลมุชายหาดเป็น
บริเวณกว้างสวยสดงดงามตระการตา   นอกจากมีพรมหญ้าสแีดงแล้ว   
ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองเส่ินหยาง  

    รับประทานอาหารค่ํา  ณ  ภตัตาคาร   
 พักที่  沈阳国际皇冠假日酒店 - Crowne Plaza Shenyang Parkview  ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า 
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วันที่สิบเอ็ด          (11)   เส่าเสว่ยฟู่   - อุทยานเป่ยหลิง - เมืองเสินหยาง –  กวางเจา  – กรุงเทพฯ  

ช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชมสภานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์อีกแหง่หนึง่ของ
ตงเป่ยชวี คือ เส่าเสว่ยฟู่  หรือ ท าเนียบขุนศกึแห่งตงเป่ย
จางจวอหลิน อดีตขนุศกึผู้ เคยมีอิทธิพลเหนือดินแดนตงเป่ย 
เหอเป่ย ซานตง แตต่อ่มาถกูญ่ีปุ่ นลอบวางระเบิดเสยีชีวิต 
บุตรชายคือ จางเสวี๋ยเหลยีง (ค.ศ.1901-2001) ได้ขึน้มาเป็น
ขนุศกึแทน จางเสวี๋ยเหลยีงได้วางแผนปฎิบติัการ “ เหตพุลกิ
ผนัท่ีซีอาน ” โดยกกัตวันายพลเจียงไคเช็คท่ีอุท  ยานนํา้พรุ้อน
ฮาวชิงฉือ นครซีอาน เพื่อเกลีย้กลอ่มให้เจียงไคเช็ค ผู้ นํา
พรรคก๊กหมินตัง๋ ให้หนัมาร่วมมือกบัพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
เพื่อขบัไลจ่กัรวรรดินิยมญ่ีปุ่ นท่ีกําลงัรุกรานจีนอยูใ่นเวลานัน้ 
เจียงไคเช็คแสร้งทําเป็นยอมอ่อนข้อด้วย ขนุศกึจางจึงวางใจ
และได้รับรองความปลอดภยัเจียงไคเช็คด้วยการเป็นเพื่อน
ร่วมทางกลบัสูน่ครหนานจิง ทวา่ เม่ือกลบัมาถึงเมืองหลวง
ขนุศกึจางได้ถกูทหารเจียงไคเช็คควบคมุตวัคมุขงั ตัง้แตว่ยัหนุม่อาย ุ 36 ปี จนถึงอาย ุ 60 ปี (ค.ศ.1961) 
จึงถกูปลอ่ยตวั นบัเป็นชะตากรรมอนันา่เศร้าของขนุศกึจางเสวี๋ยเหลยีง หนึง่ในผู้ นําหนุม่ท่ีรักชาติและมาก
ด้วยความรู้ความสามารถ 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร    
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ อุทยานเป่ยหลิง หรือ จ้าวห
ลิง คือสสุานของกษัตริย์รุ่นท่ีสองของราชวงศ์ชิง “หวงไท่
จ๋ี” ตัง้อยูท่ี่ด้านเหนือสดุของเมืองเสนิหยาง จึงเป็นท่ีมา
ของช่ือ “เป่ยหลงิ” (เป่ยหมายถึงทิศเหนือ) ปัจจุบนัได้
พฒันาขึน้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติอนัสวยงาม
และมีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ในเสิน่หยาง เป่ยหลงิสร้างขึน้เม่ือปี 
ค.ศ. 1643 ภายในอุทยานประกอบด้วย ตําหนกัโบราณ
หลายหลงั อาทิตําหนกัหลงเอิน ตําหนกัเป่าเฉิง นอกจากนี ้
ยงัมีทิวทศัน์ต้นสน และทะเลสาบรายล้อมอยา่งสวยงาม 
ตามแบบฉบบัความเช่ือฮวงซุ้ยของชาวจีน    



 

ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู ่สนามบิน  

17.00 น.     นําทา่นออกเดินทางสู ่  โดย เที่ยวบินที่  CZ6383  

21.05 น.     ถึงทา่อากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา เพื่อรอ
เปลีย่นเคร่ือง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึง่
เป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจ
การค้านอกจากนีย้งัมีอาหารและภาษาท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของมณฑลนี ้ จากนัน้เดินทางสูอ่าคาร
ระหวา่งประเทศ เพื่อกลบักรุงเทพฯ  

23.15 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที่  CZ3035 

01.10+1 น.     ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ   
 
 

                   ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ค่าบริการ    

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป  59,900 บาท 11,800 บาท 

ค่าบริการนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป เลม่หนงัสอืเดินทางไทย (มีวีซา่แล้ว คืน 1,000 บาท)   
   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
  คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว  ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน  
1.    หนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง  มีอายุเหลือใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิว้ ท่านละ 1 ใบ (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) 
3.        ส าเนาบัตรประชาชน , ที่อยู่สถานที่ท างาน , หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน 
4. กรณีที่มีเดก็เดนิทาง ต้องมีส าเนาทะเบียนบ้าน + ส าเนาบัตรประชาชนของพ่อแม่  +  ส าเนาหน้าพาสปอร์ตพ่อแม่ 
5..  ใบเกิดเดก็  หรือ  สูตบัิตร  อายุต ่ากว่า18 ปี ต้องใช้ประกอบการยื่นเง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
2.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมัีดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
 รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่า
ทวัร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 25 ท่านขึน้ไป เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 



 

4. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่ อท่องเที่ยว
เท่านัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 หมายเหตุ  -บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่

เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเเปนนไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้

ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรมเ)  

เงื่อนไขและความรับผดิชอบ - บริษทัเปนนเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจ
รับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจนบป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ 
หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  

-  การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


