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ก ำหนดเดนิทำง  :  เดินทำงวันที่  05-10  ,12-17 ,19-24 กันยำยน  2562    
                           ( เป็นช่วงที่สวยที่สุดในรอบปี )  

วันแรก                (1)  กรุงเทพฯ  ดอนเมือง – เส่ินหยำง     

13.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก  TERMINAL1 ชัน้ 2 แถว สายการ
บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน
สมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น 

15.35 น.  โดยเท่ียวบินท่ี  XJ838 น าทา่นเหินฟ้าสูเ่มืองเสิน่หยาง      
   บริการอาหารเย็นบนเคร่ืองบิน 
21.05 น. ถึงสนามบินเมืองเสิน่หยาง  เมืองเอกขนาดใหญ่ท่ีสดุแห่งอีสานเหนือของจีน     หลงัผา่นพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว   
   พกั 沈阳太阳狮万丽酒店 Renaissance Hotel Sun Lion  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
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วันที่สอง          (2)  เส่ินหยำง – เมืองเป่ินซ ี– ถ ำ้น ำ้เป่ินซ+ีน่ังเรือ -  เมืองตำนตง - สะพำนหัก (ต้วนเฉียว) 

                      – แม่น ำ้เย่ลูเจียง    

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่  เมืองเป่ินซี (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง)  แล้วน าทา่นเท่ียวชม  ถ ้ำน ้ำเป่ินซี ซึง่เกิด
จากการเคลือ่นไหวของเปลอืกโลกประมาณ 5 ล้านปีก่อน มี
ความยาว 5,800 เมตร เปิดให้เท่ียวชม 2,800 เมตร เป็นถ า้น า้ท่ี
ยาวท่ีสดุในปัจุบนั น า้ในถ า้โดยเฉลีย่แล้วลกึ 1.5 เมตรจุดท่ีลกึ
ท่ีสดุลกึ 7 เมตร อุณหภมิูอยูท่ี่ประมาณ 12 องศาเซลเซียสตลอด
ทัง้ปี  น าทา่นน่ังเรือชมความมหศัจรรย์ และความงดงามของ
ธรรมชาติภายในถ า้ ซึง่ประกอบด้วย หินงอกหินย้อย ม่านหิน 
และหินเสา ท่ีมีรูปร่างสวยวิจิตราการตาตามจินตนาการ ซึง่
เร่ิมต้นจากน า้ตกต้อนรับแขก  คลื่นทะเล โคมไฟวิเศษ เจดีย์
ข้าวโพด ช้างหยก ภเูขาหิมะ นกยงู ฯลฯ นบัร้อยจุด ในถ า้ยงัมี
สว่นท่ีเป็นทางเดินเท้า สามารถเดินชมความงามของถ า้ท่ียาวถึง 
300 เมตร ชมเงาหินย้อยท่ี  สะท้อนในสระน า้บนพืน้  เป็นภาพท่ี
สวยสดงดงามมาก 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองตำนตง   (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) ตัง้อยูต่รงข้ามประเทศเกาหลเีหนือ โดยมีแม่
น า้ยาลเูป็นพรมแดนธรรมชาติ  และเป็นจุดสิน้สดุของก าแพงเมืองจีนทางทิศตะวนัออก  จากนัน้น าทา่น
ชมทศันียภาพบริเวณริมแม่น ำ้เย่ลูเจียง   พรมแดนธรรมชาติกัน้
เมืองตานตงของจีนกบัเมืองซินอึยจูของเกาหลเีหนือ   ได้ช่ือวา่
เยล่เูจียงเพราะแม่น า้มีสเีขียวเหมือนหวัเป็ด น า้ในแม่น า้ไหลมา
จากภเูขาฉางไป๋ซาน มีความยาว 795 กิโลเมตร เป็นแม่น า้ท่ีกัน้
ระหวา่งประเทศจีนและประเทศเกาหลเีหนือ ซึง่ได้สร้างสะพาน
ข้ามแม่น า้เป็นทางเช่ือมสองแหง่ สะพานแหง่แรกสร้างขึน้เม่ือปี 
ค.ศ.1909 จนกระทัง่เกิดสงครามระหวา่งเกาหลกีบัสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1950 สะพานแหง่นีจ้ึงถกู
ท าลายโดยระเบิดเหลอืเพียงแตต่อม่อเทา่นัน้ จนเป็นท่ีมาของช่ือสะพานวา่ "สะพำนหัก" (ต้วนเฉียว) 
สว่นสะพานแหง่ท่ี 2 สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1940 มีความยาวทัง้สิน้ 940 เมตร เป็นสะพานท่ีใช้คมนาคมได้ทัง้
ทางรถไฟและทางบก จึงมีความส าคญัส าหรับการคมนาคมของทัง้จีนและเกาหลี แล้วน าทา่นช้อปปิง้ที่
ถนนอีนตงเหล่ำเจีย  บนถนนท่ีมีศิลปะพืน้บ้านตา่ง ๆ ท่ีตัง้ช่ือตามถนนสายเก่า รวมถึงแบรนด์ท่ีมีอายุ
นบัศตวรรษร้านอาหาร 

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%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
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ท่ีมีตราสนิค้าอาหารตะวนัออกเฉียงเหนืออาหารทะเลของ
วา่ง ซึง่เจริญรุ่งเรืองในช่วงยคุหนึง่ร้อยปี  

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พัก  丹东万达嘉华酒店 (丹东市 ) - Wanda Realm 
Dandong  ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม           (3)   เมืองตำนตง – ก ำแพงเมืองจีนหู่ซำน – จุดชมวิวก้ำวเดียวข้ำม - เมืองเป่ินซ ี    

   รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเท่ียวชม  ก ำแพงเมืองจนีหู่ซำน   ก าแพงเมืองจีนท่ีตัง้อยูบ่นเขาหูซ่าน หรือ เขาเสอื 
ตัง้อยูร่ะหวา่งชายแดนจีนและเกาหลเีหนือ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ค.ศ.1469 เป็นจุดเร่ิมต้นของ
ก าแพงเมืองจีนท่ีมีความยาวทัง้หมด 8851.8   กิโลเมตร ทา่นสามารถชมทศันียภาพของแผน่ดินเกาหลี
เหนือได้อยา่งใกล้ชิด  โดยมีคลองกว้างประมาณ 5 เมตรกัน้แบง่เขตแดน 

  
 
 
 
 

น าทา่นชมจุดชมววิ 一步跨 แปลวา่ "ก้าวเดียวข้าม" หมายถีงวา่
อีกก้าวเดียวก็จะข้ามไปถึงเกาหลเีหนือแล้วเพราะเป็นบริเวณท่ีแม่น า้
แคบมากจนเหมือนจะข้ามไปได้สบาย แผน่ดินท่ีเห็นอยูด้่านหลงัก้อน
หินและรัว้นีคื้อเกาหลีเหนือทัง้หมด    

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางประมาณ  25  กิโลเมตรสู ่  เมืองเป่ินซี  (ใช้เวลา
ประมาณ 3 ชัว่โมง) ซึง่มีค าขวญัประจ าเมืองวา่  "สร้างเมืองแหง่ยา 
สร้างเมืองใหม่รักษ์นิเวศ"   "เมืองอุตสาหกรรมรักษ์ทิวทศัน์
ธรรมชาติ"  "เพียรสร้างเป่ินซีเป็นเมืองแหง่เหล็กกล้า เมืองแหง่ยา 
และเมืองแหง่ใบเมเปิล"  ,  ธรรมชาติได้มอบทิวทศัน์อนังดงาม และ
ทรัพยากรทางการทอ่งเท่ียวมากมายให้เมืองเป่ินซี   ได้แก ่  ภเูขา  แม่น า้  ถ า้หิน ป่าไม้  น า้พ ุ ทะเลสาบ  
ถ่ินท่ีอยูข่องมนษุย์สมยัโบราณ ท าให้เมืองเป่ินซีเป็นเมืองอุทยานธรณีวิทยาแหง่ชาติ ท่ีได้รับการขนานนาม
อุทยานด้วยช่ือเมืองเพียงแหง่เดียวในประเทศจีน เมืองเป่ินซีมีปรากฏการณ์ท่ีเป็นสิง่มหศัจรรย์ของโลกคือ
ถ า้น า้เป่ินซี , มีมรด กทางวฒันธรรมของโลกคือเมืองภเูขาอู๋หน่ีว์ซาน, มีแหลง่ก าเนิดของลทัธิเตา๋ในภาค

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
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
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ตะวนัออกเฉียงเหนือคือภเูขาเถ่ียซา   นอกจากนี ้ ยงัมีดินแดนหลงัคามณฑลเหลยีวหนิง คือ เขตอนรัุกษ์
ธรรมชาติแหง่ชาติฝัวต่ิงซานและอุทยานป่าไม้แหง่ชาติทงัโกว ซึง่เป็นเขตทิวทศัน์ธรรมชาติระดบัชาติ   

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัเมืองเป่ินซี  本溪富虹国际饭店 Fuhong International Hotel   ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่   

วันที่ส่ี                (4)    เมืองเป่ินซี - ภเูขำกวำนเหมนิซำน (รวมรถแบตเตอร่ี)   – เมืองผำนจิ่น   

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชม ภเูขำกวำนเหมินซำน (Mount uanmen)     ได้ รับการขนานนามวา่ภเูขาหวงซานแหง่
ภาค ตะวนั ออกเฉียงเหนือ บริเวณภเูขากวานเหมินซาน มียอดเขาสองลกูลกูหนึง่ใหญ่ลกูหนึง่เลก็ มี
ลกัษณะคล้ายประตจูึงได้ช่ือวา่กวานเหมินซาน  ในช่วงฤดใูบไม้ร่วง ( ปลายกนัยายน – ตลุาคม )   ภายใน
หบุเขาจะเต็มไปด้วยใบไม้ท่ีเปลีย่นใบเป็นสแีดง  สเีหลอืง  น า้ในทะเลสาบใสสะท้อนเงาของภูเขาหลาก
สสีนั   เป็นภาพท่ีงดงามเกินจินตนาการ   โดยเฉพาะต้นเมเปิล้ท่ีเปลีย่นใบเป็นสแีดงเข้มเต็มทัง้ต้น  
 
 
 
 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองผำนจิ่น(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  
เป็นเมืองระดบัจงัหวดัและศนูย์กลางการผลิตน า้มนัรายใหญ่
ของมณฑลเหลยีวหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนและตัง้อยู่
บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของอ่าวเลยียงองของอา่วบวัไห ่
พรมแดนติดกบั Anshan  ท่ีเมืองแหง่นี ้  และ ธรรมชาติบน
โลกเรานัน้มกัสร้างสรรค์สิง่มหศัจรรย์ให้เราได้แปลกตาตลอดเวลา อยา่งสถานท่ีทอ่งเท่ียว Red Beach 
หาดสแีดง แหง่เมืองผานจ่ิน มณฑลเหลยีวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในบริเวณซึง่เป็นท่ีราบลุม่ของ
สามเหลีย่มแม่น า้ Liaohe (เหลยีวเหอ) หา่งจากตวัเมืองผานจ่ินไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ราว 30 กิโลเมตร  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     

พกัเมืองผานจ่ิน  盘锦瑞诗酒店 Swish Hotel  หรือเทียบเทา่   

วันที่ห้ำ            (5)   เมืองผำนจิ่น – มหัศจรรย์หำดหญ้ำแดงแห่งผำนจิ่น – เมืองเส่ินหยำง  

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 

https://www.greenlandholidaytour.com/travel-info/red-beach-%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97/
https://www.greenlandholidaytour.com/travel-info/red-beach-%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97/
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น าทา่นเดินทาง ชม หำดหญ้ำแดง ชายทะเลโป๋ไหติ่ด
ชายแดนประเทศเกาหลเีหนือ   บริเวณชายหาดมีต้นหญ้า 
Goose Food Family  ซึง่จะเปลีย่นสใีนช่วงปลายเดือน
กนัยายน-ตลุาคมของทกุปี   สฉีดูฉาดของหาดสีแดงเกิดจาก

ปรากฏการณ์สาหร่ายเติบโตในดินเค็ม    โดยในช่วงฤดรู้อน ( 
เมษายน - พฤษภาคม )  สาหร่ายยงัคงมีสเีขียวปกติ  กระทัง่
ถึงช่วงฤดใูบไม้ร่วง สาหร่ายจะเร่ิมเปลีย่นสเีป็นสแีดง 
ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 100 ตารางกิโลเมตร สง่ผลให้ทัง้
ชายหาดถกูปกคลมุไปด้วยพรมแดงธรรมชาติ เกิดเป็น
ทศันียภาพสะดุดตา  ทา่นจะต่ืนตาต่ืนใจกบัพรมหญ้าสแีดง
ผืนใหญ่แผ่คลมุชายหาดเป็นบริเวณกว้างสวยสดงดงาม
ตระการตา   เชิญทา่นชมหาด  หญ้าแดงตอ่ตามอธัยาศยั  
ทา่นจะได้ชมนกนางนวลปากด า และนกกระเรียนหวัแดงซึง่
เป็นนก  หายากอีกด้วยได้เวลาอนัสมควร   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร    
น าทา่นเดินทางสู ่  เมืองเส่ินหยำง เมืองเสิน่หยาง  ( Shenyang )  เป็นเมืองเอกขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่
อีสานเหนือของจีน   อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลาง การเมือง  
เศรษฐกิจ คมนาคมของมณฑลเหลยีวหนิงโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมหนกัและการแปรรูปวตัถดิุบล้วนตัง้อยูใ่นเสิน่
หยาง  ค.ศ. 2006     เมืองเสิน่หยางได้เป็นเจ้าภาพงานแ  สดง
พฤกษานานาชาติ   และยงัร่วมมือกบัปักก่ิงเป็นหนึง่ใน
เจ้าภาพร่วมโอลมิปิกจดัการแขง่ขนัฟุตบอลสนามแขง่ยอ่ยใน
มหกรรมโอลมิปิก 2008 อีก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร    
   พกั  沈阳太阳狮万丽酒店 Renaissance Shenyang West Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่   

วันที่หก   (6) พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง – ถนนโบรำณหม่ำนชิง - เส่ำเสว่ยฟู่  – เส่ินหยำง 

                             – กรุงเทพฯ ดอนเมือง  

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชม พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง โบราณสถาน
จากสมยัต้นราชวงศ์ชิง ท่ีได้รับการดแูล  รักษาเป็นอยา่งดี และมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก กบัพระราชวงัหลวงท่ีกรุงปักก่ิง สร้างขึน้

https://www.agoda.com/zh-cn/renaissance-shenyang-west-hotel/hotel/shenyang-cn.html


6 

 

เม่ือปี ค.ศ.1625 ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้ เสิน่หยางเป็นราชธานีประกอบด้วยต าหนกั
ใหญ่น้อยกวา่ 300 ห้อง บนพืน้ท่ีกวา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์หมิงถกูโคน่ล้มลง(ค.ศ.
1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้       สถาปนาราชวงศ์ชิงขึน้ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใช้เสิน่ 
หยางเป็นเมืองหลวงแหง่ท่ีสอง รวมทัง้ใช้พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบัขององค์จกัรพรรดิหลายพระองค์ 
เช่น คงัซ,ี เฉียนหลง, เจียช่ิง ฯลฯ เม่ือครัง้เสด็จเยือนทางเหนือ จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้  ณ  ถนนโบรำณ
หม่ำนชิง  หรือ  ถนนแมนจู           ในทา่มกลาง บรรยากาศโบราณเสมือนย้อน อดีตเม่ือ 300 ปีท่ีแล้ว  
ประกอบไปด้วยร้านค้าท่ีน าเสนอสนิค้าหลากหลายมากมาย  อาทิ เสือ้ผ้า  เคร่ืองประดบั ฯลฯ เชิญทา่น
เลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ ตามอธัยาศยั 

รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร    
น าทา่นชมสภานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์อีกแหง่หนึง่ของตง
เป่ยชวี คือ เส่ำเสว่ยฟู่  หรือ ท ำเนียบขุนศึกแห่งตงเป่ยจำงจ
วอหลิน อดีตขนุศกึผู้ เคยมีอิทธิพลเหนือดินแดนตงเป่ย เหอเป่ย 
ซานตง แตต่อ่มาถกูญ่ีปุ่ นลอบวางระเบิดเสยีชีวิต บุตรชายคือ 
จางเสวี๋ยเหลยีง (ค.ศ.1901-2001) ได้ขึน้มาเป็นขนุศกึแทน จาง
เสวี๋ยเหลยีงได้วางแผนปฎิบติัการ “ เหตพุลกิผนัท่ีซีอาน ” โดยกกัตวันายพลเจียงไคเช็คท่ีอุทยานน า้พรุ้อน
ฮาวชิงฉือ นครซีอาน เพื่อเกลีย้กลอ่มให้เจียงไคเช็ค ผู้น าพรรคก๊กหมินตัง๋ ให้หนัมาร่วมมือกบัพรรค
คอมมิวนิสต์จีน เพื่อขบัไลจ่กัรวรรดินิยมญ่ีปุ่ นท่ีก าลงัรุกรานจีนอยูใ่นเวลานัน้ เจียงไคเช็คแสร้งท าเป็นยอม
อ่อนข้อด้วย ขนุศกึจางจึงวางใจและได้รับรองความปลอดภยัเจียงไคเช็คด้วยการเป็นเพื่อนร่วมทางกลบัสู่
นครหนานจิง ทวา่ เม่ือกลบัมาถึงเมืองหลวงขนุศกึจางได้ถกูทหารเจียงไคเช็คควบคมุตวัคมุขงั ตัง้แตว่ยั
หนุม่อาย ุ36 ปี จนถึงอาย ุ60 ปี (ค.ศ.1961) จงึถกูปลอ่ยตวั นบัเป็นชะตากรรมอนันา่เศร้าของขนุศึกจาง
เสวี๋ยเหลยีง หนึง่ในผู้น าหนุม่ท่ีรักชาติและมากด้วยความรู้     
 รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร    
สมควรแก่เวลาน าทา่นยเดินทางสูส่นามบิน 

22.15 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที่  XJ839 
03.15 น. +1    ถึง   ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ   
 

 ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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อัตรำค่ำบริกำร    
ก ำหนดกำรเดินทำง 

ขัน้ต ่ำ20ท่ำน 

ผู้ใหญ่ / ท่ำน ( พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

กันยำยน  2562 33,800 บำท 5,800 บำท 

 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่จีนแบบหมู่คณะ    บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่น า้หนกัเกิน 20 ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่น      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิ
การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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