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�  ชมทะเลสาบเทียนฉือ บนปากปลอ่งภเูขาฉางไป๋ซาน อทุยานระดบั 5A 
�  ชมหาดหญ้าแดง แห่งผานจิ(น ในช่วงที(สวยที(สดุ 
�  ชมกําแพงเมืองจีนหู่ซาน เขาบนเชื(อมจีน-เกาหลีเหนือ  
 
กําหนดการเดนิทาง  :  10-17 ,17-24 , 19-26 กนัยายน  2562    
        3-10 ตลุาคม 2562 
วันแรก                (1)  กรุงเทพฯ  ดอนเมือง – เสิ�นหยาง     

13.00 น. �พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก  TERMINAL1 ชั Dน 2 แถว สายการ
บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ) โดยมีเจ้าหน้าที(บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้าน
สมัภาระและเอกสารให้กบัท่าน 

15.35 น. � โดยเที(ยวบินที(  XJ838 นําท่านเหินฟ้าสูเ่มืองเสิ(นหยาง      
21.05 น. ถึงสนามบินเมืองเสิ(นหยาง  เมืองเอกขนาดใหญ่ที(สดุแหง่อีสานเหนือของจีน     หลงัผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและด่านศลุกากรแล้ว   
  � พกัเสิ(นหยาง 沈阳太阳狮万丽酒店 Renaissance Hotel Sun Lion  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วันที�สอง           (2)  เสิ�นหยาง – เมืองทงฮั�ว – สวนยู๋หวงซาน – เมืองซงเจียงเหอ  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
จากนั Dนทา่นเดินทางสูเ่มืองทงฮั�ว (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั(วโมง)   
ระหว่างทางจากฉางไป๋ซานไปเมืองถงฮั(ว ท่านจะได้เห็นวิว
ธรรมชาตติามภเูขาสวยงามมาก รถวิ(งผ่านเทือกเขาฉางไป๋ซาน
ตลอดเวลา และอยูใ่นป่าไม้ตลอดเส้นทาง เมืองถงฮั(วเป็นเมือง
เลก็ อยู่ริบเทือกเขาฉางไป๋ซาน เมืองนี Dเป็นแม่นํ Dาและด้านข้างๆ
เป็นภเูขาที(สวยงาม  

เที�ยง            � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเที(ยวชม สวนยู๋หวงซาน ตั Dงอยู่ที(เมืองทงฮั(ว เป็น
สวนสาธารณะ ที(มีความสวยงาม  ตรงกลางมีศาลายู่หวงเก๋อ ซึ(ง
มีประวตัิความเป็นยาวนาน บริเวณรอบๆมีต้นไม้เขียวชอุ่ม และ
ยงัมีดอกไม้สวยงามให้น่าชม เวลาที(ท่านมาเที(ยวที(นี( ความรู้สกึ
จะเหมือนว่าเป็นการเดินเที(ยวที(ผ่อนคลายและสะดวกสบาย 

เยี(ยมชมยอดเขา ศาลายี�หวงเก๋อ ซึ(งเป็นจดุที(วิวสวยงาม และ
เป็นจดุที(ชมวิวด้วย จากนั Dนนําทา่นเดินทางสูเ่มืองซงเจียงเหอ 
松江河  หลงัจากนั Dน เดนิทางสูห่มู่บ้านซ้งเจียงเหอ หรือซ้งเจียง
เซียง เชิงเขาฉางไป๋ซาน เขตการปกครองของเมืองจี(หลนิ  ซึ(งมี
ประชากร 105,000 คน และประชากรต่างถิ(งกว่า 30000 คน 
ครอบคลมุพื Dนที( 500 ตารางกิโลเมตร เป็นชดุที(ที(สองของครอง
การนําร่องเมืองใหม่ และที(นี Dยงัเป็นเมืองท่องเที(ยวที(ยอดเยี(ยมของจีน ระว่างทางผ่านชม สวนต้นสน

นางงาม จะได้ชมต้นสนนางงามสวยงาม ฉางไป๋ซาน หรือ ภขูาวนิรันดร์ เป็นแหล่งมรดกโลกและ
ท่องเที(ยวระดบั 5A ของจีน ตั Dงอยูบ่นรอยต่อของเขตมณฑลจ̀ีหลิน กบัมณฑลเรียวกงั ของประเทศเกาหลี
เหนือ มีเนื Dอที(ประมาณ 45,000 ตร.กม. โดยอยูใ่นดงภูเขาไฟจํานวน 16 ลกู (ฝั(งจีน 9 ลกู เกาหลีเหนือ 7 
ลกู) โดยเกาหลีเหนือเรียก เพ็คตซูาน Paektu shan หรือภเูขาสีขาว เป็นแหลง่ท่องเที(ยวยอดนิยมเชน่กนั  

คํ(า       �  รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร 
� พกัฉางไป๋ซาน  长白山观岚温泉度假酒店(抚松县) - Changbaishan Lan Hotel and Spa    

ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเท่า  
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วันที�สาม           (3)  เมืองซงเจียงเหอ  - อุทยานแห่งชาตฉิางไป๋ซาน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตฉิางไป๋ซาน เป็นภเูขา
ไฟในอดีตกาลซึ(งผ่านการระเบิดมาแล้วกว่า 3 ครั Dง ในช่วง
สมยัหลายหมื(นปีที(ผ่านมา เลยทําให้ปัจจบุนัอทุยานฉางไป๋
ซานเป็นภูเขาที(มีลกัษณะพิเศษและมีความงดงามยิ(งนกัเกิน
กวา่จะบรรยาย จนมีกวีจีนต้องนําไปแตง่เป็นบทกลอนชื(น
ชมค  วามงามของฉางไป่ซาน นําท่านแวะพกัระหว่างทางที(
ร้านขายดีหมี,โสมเพื(อสขุภาพที(ขึ Dนชื(อของเมืองเอ̀ียนจ̀ีเชื(อว่  
าผู้ใดได้ลิ Dมรสโสมที(นี(เพียงจิบเดียวอายจุะเพิ(มขึ Dนเสมือน
หลายสบิปี ฉางไป๋ซาน มีจดุชมธรรมชาติหลายแห่ง ที(สําคญั
เช่น ทะเลสาบเทียนฉือ (สวรรค์-ชื(อเดียวกบัทะเลสาบ
เทียนฉือ บนเทือกเขาเทียนซานของซนิเจียง) ตั Dงอยู่บนปาก
ปลอ่งภเูขาไฟฉางไป๋ซาน ที(เคยระอพุ่  นเถ้าลาวามาแล้ว 3 
ครั Dง คือ ปี ค.ศ. 1597, 1668 และ 1702 อยูเ่หนือระดบั
ความสงู 2,196 ม. จากระดบันํ Dาทะเล บนยอดเขามีอากาศ 

แปรปรวนอยุ่เป็นนิตย์ ทั Dงลมแรง เมฆฝน ไอหมอก และหิมะ
โปรยปราย จึงงดงามราวบนสรวงสวรรค์ ที(ได้รับสมญาว่า
เป็น “ความงามตระการหลงัความพิโรธอนัเดือดดาล” หรือ
ในอีกคําเปรียบเปรยหนึ(งวา่ “ไม่เหน็ฉางไป๋ซานก่อนตาย 
ช่างเสียดายเป็นยิ(งนัก” ทะเลสาบเทียนฉือมีความยาวถึง 13 กม . พื Dนผวินํ Dา 9,8 ตร.กม เป็นทะเลสาบที(มี
ความลกึเฉลี(ย 204 เมตร จดุลกึสดุถึง 373 เมตร เป็นอนัดบั 1 ของจีน มีรูปลกัษณ์เป็นวงกลมคล้ายใบบวั
มีพื Dนผิวนํ Dาเกาะตวัเป็น นํ Dาแข็งถึงปีละเกือบ 7 เดือน (กลางตลุาคม-ต้นพฤษภาคม)ตวัทะเลสาบตั Dงอยู่บน
พรมแดนของทั Dง 2 ประเทศและสามารถขึ Dน  ชมทศันียภาพ
ได้ทั Dงสองประเทศเช่นกนั ทางด้านเหนือของทะเลสาบฝั(ง
ประเทศจีน มี นํ Dาตกฉางไป๋ ที(ไหลล้นลงจากทะเลสาบ ที(
ไหลลงถึ งระดบั 1,250 ม. แล้วทิ Dงตวัเป็นเส้นสายสงู 68 ม. 
นบัเป็นนํ Dาตกที(ใหญ่ที(สดุทางภาคเหนือของจีน และเป็นต้น
ธารของแม่นํ Dาสามสาย คือ ยาลูว์่เจียง ซ่งฮวาเจียง และถู
เหมินเจียง นบัเป็นนํ Dาตกที(ไหลล้นลงจากปากปล่องภเูขา
ไฟที(ใหญ่ที(สดุของโลก  
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เที(ยง                 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั Dนนําท่านชม สระเทวดาใหญ่และสระเทวดา

น้อย  เป็นทะเลสาบที(เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟและยงั
เป็นทะเลสาบที(ตั Dงอยูป่ากปล่องภเูขาไฟ มีหมอกปกคลมุ
ตลอดทั Dงปี บรรยากาศคล้ายสวิตเซอร์แลนด์น้อย เป็นต้น
กําเนิดแม่นํ Dาที(เรียกได้ว่าเป็นสายเลือดของดินแดนอีสาน
มงักรทั Dง 3 สาย แม่นํ Dาซงฮวัเจียง ถเูหมินเจียงและยาลูเ่จียง 
มีความสงู 2,150 เมตร กว้าง 3370 เมตรและลกึกว่า 204 
เมตร ริมสระเทวดาทั Dงสองจะประกอบด้วยหินรูปร่างต่างๆสี
ต่างๆ อาทิเช่น ฟ้า ชมพู เขียว ดํา โอปอทะเลสาบนี Dติดกับเข 
ตแดนเกาหลีเหนือดงันั Dนท่านจะสงัเกตเห็นชาวเกาหลเีหนือ
เข้ามาเที(ยวอทุยานแห่งชาตินี Dเป็นจํานวนมาก หลงัจากนั Dน
นําท่านชมนํ Dาตกฉางไป๋ซาน สงูกว่า 60 เมตร เป็นต้นกําเนิด
ของแม่นํ Dาซงฮวาเจียงใกล้กบัทะเลสาบเทวดา ลกัษณะ
นํ Dาตกดงัเช่น  พญามงักรสองตวัโจนทะยานลงมาสู่สายนํ Dา
เบื Dองลา่งปรากฎเป็นภาพละอองนํ Dาที(แตกกระจายกลายเป็น
ไอหมอกปกคลมุทั(วทิศและสายนํ Dากระโจนสงูกว่า 10 เมตร 
คล้ายภาพดอกไม้นํ Dาที(ปรากฏอยูริ่มสระ จากนั Dนนําทา่นสู่
บ่อนํ Dาแร่ฉางไป๋ซาน มีมากกว่า 10 แห่งบ่อนํ Dาแร่พุ่งทะยานสู่
ท้องฟ้าเปรียบเสมือนนํ Dาพดุนตรี อณุหภมิูในแต่ละบ่อจะมี
องศาที(ต่างกนัและนํ Dาที(พุ่งขึ D  นมาจากบ่อมีลกัษณะ
หลากหลายบางบ่อคล้า ยดอกบัว บางบ่อเหมือนมังกร บางบ่อเสมือนหงส์ ฯลฯโดยเฉพาะบ่อที(ใหญ่ที(สดุ 
มีอณุหภมิูสงูที(สดุ ชาวบ้านขนานนามว่า “สดุยอดหวัใจแห่งนํ Dาแร่ฉางไป๋ 
ซานเบอร์ 1” ที(มีความร้อนสงูสดุ มีคณูประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ จากนั Dนเดินทางสู่ ป่าใต้ดนิเซ็น
หลิน เป็นสดุยอดป่าในอทุยานแห่งชาติของอีสานแห่งเมืองจีนที(สวยงาม 

คํ(า  �  รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร 
� พกัฉางไป๋ซาน  长白山观岚温泉度假酒店(抚松县) - Changbaishan Lan Hotel and Spa   

 ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเท่า  
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วันที�สี�            (4)  เมืองซงเจียงเหอ – เมืองทงฮั�ว – เมืองตานตง - สะพานหัก (ต้วนเฉียว) – แม่นํ =าเย่ลูเจียง    

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
จากนั Dนทา่นเดินทางสูเ่มืองทงฮั�ว (ใช้เวลา
ประมาณ 3 ชั(วโมง)   ระหว่างทางจากฉางไป๋
ซานไปเมืองถงฮั(ว ทา่นจะได้เหน็วิวธรรมชาติ
ตามภเูขาสวยงามมาก รถวิ(งผ่านเทือกเขาฉางไป๋
ซานตลอดเวลา และอยูใ่นป่าไม้ตลอดเส้นทาง 
เมืองถงฮั(วเป็นเมืองเลก็ อยู่ริบเทือกเขาฉางไป๋ซาน เมืองนี Dเป็นแม่นํ Dาและด้านข้างๆเป็นภเูขาที(สวยงาม 

เที(ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสูเ่มืองตานตง   (ใช้เวลาประมาณ 4 
ชั(วโมง)  ตั Dงอยู่ตรงข้ามประเทศเกาหลเีหนือ โดยมีแม่
นํ Dายาลเูป็นพรมแดนธรรมชาติ  และเป็นจดุสิ Dนสดุของ
กําแพงเมืองจีนทางทศิตะวนัออก  จากนั Dนนําท่านชม
ทศันียภาพบริเวณริมแม่นํ =าเย่ลูเจียง   พรมแดน
ธรรมชาตกิั Dนเมืองตานตงของจีนกบัเมืองซนิอยึจขูองเกาหลีเหนือ   ได้ชื(อว่าเย่ลเูจียงเพราะแม่นํ Dามีสีเขียว
เหมือนหวัเป็ด นํ Dาในแม่นํ Dาไหลมาจากภเูขาฉางไป๋ซาน มีความยาว 795 กิโลเมตร เป็นแม่นํ Dาที(กั Dนระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศเกาหลีเหนือ ซึ(งได้สร้างสะพานข้ามแม่นํ Dาเป็นทางเชื(อมสองแห่ง สะพานแหง่แรก
สร้างขึ Dนเมื(อปี ค.ศ.1909 จนกระทั(งเกิดสงครามระหว่างเกาหลี
กบัสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1950 สะพานแหง่นี Dจึงถกูทําลายโดย
ระเบิดเหลือเพียงแต่ตอม่อเท่านั Dน จนเป็นที(มาของชื(อสะพานวา่ 
"สะพานหัก" (ต้วนเฉียว) สว่นสะพานแห่งที( 2 สร้างขึ Dนในปี 
ค.ศ.1940 มีความยาวทั Dงสิ Dน 940 เมตร เป็นสะพานที(ใช้
คมนาคมได้ทั Dงทางรถไฟและทางบก จงึมีความสําคญัสําหรับ
การคมนาคมของทั Dงจีนและเกาหลี  

คํ(า             รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร  
�พกัตานตง  丹东万达嘉华酒店(丹东市) - Wanda Realm Dandong  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที�ห้า           (5)   เมืองตานตง – กาํแพงเมืองจีนหู่ซาน – ก้าวเดียวข้าม - เมืองเปิ� นซี     

 เช้า  �รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
จากนั Dนนําท่านเที(ยวชม  กาํแพงเมืองจีนหู่ซาน   กําแพงเมืองจีนที(ตั Dงอยูบ่นเขาหูซ่าน หรือ เขาเสือ 
ตั Dงอยู่ระหว่างชายแดนจีนและเกาหลีเหนือ สร้างขึ Dนในสมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1469 เป็นจดุเริ(มต้นของ
กําแพงเมืองจีนที(มีความยาวทั Dงหมด 8851.8   กิโลเมตร ทา่นสามารถชมทศันียภาพของแผ่นดินเกาหลี
เหนือได้อย่างใกล้ชิด  โดยมีคลองกว้างประมาณ 5 เมตรกั Dนแบ่งเขตแดน 

  
 
 
 
 

นําท่านชมจดุชมวิว 一步跨  แปลวา่ "ก้าวเดียวข้าม" หมายถีงว่าอีก
ก้าวเดียวก็จะข้ามไปถึงเกาหลีเหนือแล้วเพราะเป็นบริเวณที(แม่นํ Dา
แคบมากจนเหมือนจะข้ามไปได้สบาย แผ่นดนิที(เห็นอยู่ด้านหลงัก้อน
หินและรั Dวนี Dคือเกาหลีเหนือทั Dงหมด    

เที(ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางประมาณ  25  กิโลเมตรสู ่  เมืองเปิ� นซี  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั(วโมง) ซึ(งมีคําขวญัประจํา
เมืองว่า  "สร้างเมืองแห่งยา สร้างเมืองใหม่รักษ์นิเวศ"   "เมืองอตุสาหกรรมรักษ์ทวิทศัน์ธรรมชาติ"  "เพียร
สร้างเปิ( นซีเป็นเมืองแห่งเหล็กกล้า เมืองแห่งยา และเมืองแห่งใบเมเปิล"  ,  ธรรมชาติได้มอบทิวทศัน์อนั
งดงาม และทรัพยากรทางการท่องเที(ยวมากมายให้เมืองเปิ( นซ ี  ได้แก่  ภเูขา  แม่นํ Dา  ถํ Dาหิน ป่าไม้  นํ Dาพ ุ 
ทะเลสาบ  ถิ(นที(อยูข่องมนษุย์สมยัโบราณ ทําให้เมืองเปิ( นซีเป็น
เมืองอทุยานธรณีวิทยาแห่งชาติ ที(ได้รับการขนานนามอทุยาน
ด้วยชื(อเมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศจีน เมืองเปิ( นซีมี
ปรากฏการณ์ที(เป็นสิ(งมหศัจรรย์ของโลกคือถํ Dานํ Dาเปิ( นซี , มีมรด  
กทางวฒันธรรมของโลกคือเมืองภเูขาอู๋หนี(ว์ซาน, มีแหลง่กําเนิด
ของลทัธิเต๋าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคือภเูขาเถี(ยซา   
นอกจากนี D ยงัมีดนิแดนหลงัคามณฑลเหลียวหนิง คือ เขตอนรัุกษ์ธรรมชาติแห่งชาติฝัวติ(งซานและอทุยาน
ป่าไม้แห่งชาติทงัโกว ซึ(งเป็นเขตทิวทศัน์ธรรมชาติระดบัชาติ   

คํ(า             รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร   
�พกัเมืองเปิ( นซี  本溪富虹国际饭店 Fuhong International Hotel   ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วันที�หก                (5)    ถํ =านํ =าเปิ� นซี - ภูเขากวานเหมินซาน (รวมรถแบตเตอรี� )   – เมืองผานจิ�น   

 เช้า  �รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
นําท่านเที(ยวชม  ถํ =านํ =าเปิ� นซี ซึ(งเกิดจากการเคลื(อนไหวของ
เปลือกโลกประมาณ 5 ล้านปีก่อน มีความยาว 5,800 เมตร เปิด
ให้เที(ยวชม 2,800 เมตร เป็นถํ Dานํ Dาที(ยาวที(สดุในปัจบุนั นํ Dาในถํ Dา
โดยเฉลี(ยแล้วลกึ 1.5 เมตรจดุที(ลกึที(สดุลกึ 7 เมตร อณุหภมิูอยู่ที(
ประมาณ 12 องศาเซลเซยีสตลอดทั Dงปี  นําท่านนั� งเรือชมความ
มหศัจรรย์ และความงดงามของธรรมชาตภิายในถํ Dา ซึ(ง
ประกอบด้วย หนิงอกหนิย้อย ม่านหิน และหินเสา ที(มีรูปร่างสวย
วิจิตราการตาตามจินตนาการ ซึ(งเริ(มต้นจากนํ Dาตกต้อนรับแขก  
คลื(นทะเล โคมไฟวเิศษ เจดีย์ข้าวโพด ช้างหยก ภเูขาหิมะ นกยงู 
ฯลฯ นบัร้อยจดุ ในถํ Dายงัมีสว่นที(เป็นทางเดนิเท้า สามารถเดินชม
ความงามของถํ Dาที(ยาวถึง 300 เมตร ชมเงาหนิย้อยที(  สะท้อนใน
สระนํ Dาบนพื Dน  เป็นภาพที(สวยสดงดงามมาก 
จากนั Dนนําท่านเที(ยวชม ภูเขากวานเหมินซาน (Mount uanmen)     ได้ รับการขนานนามวา่ภเูขาหวง
ซานแหง่ภาค ตะวนั ออกเฉียงเหนือ บริเวณภเูขากวานเหมินซาน มียอดเขาสองลกูลกูหนึ(งใหญ่ลกูหนึ(ง
เลก็ มีลกัษณะคล้ายประตจึูงได้ชื(อว่ากวานเหมินซาน  ในช่วงฤดใูบไม้ร่วง(ปลายกันยายน –
ตลุาคม) ภายในหบุเขาจะเต็มไปด้วยใบไม้ที(เปลี(ยนใบเป็นสีแดง  สีเหลือง  นํ Dาในทะเลสาบใสสะท้อนเงา
ของภเูขาหลากสีสนั   เป็นภาพที(งดงามเกินจินตนาการ   โดยเฉพาะต้นเมเปิDลที(เปลี(ยนใบเป็นสีแดงเข้ม
เต็มทั Dงต้น  
 
 
 
 
 

เที(ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู ่  เมืองผานจิ�น(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั(วโมง)  เป็นเมืองระดบัจงัหวดัและศนูย์กลางการ
ผลตินํ Dามนัรายใหญ่ของมณฑลเหลียวหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนและตั Dงอยูบ่นชายฝั(งทางตอนเหนือ
ของอ่าวเลียยงองของอ่าวบวัไห่ พรมแดนติดกบั Anshan  ที(เมืองแห่งนี D  และ ธรรมชาตบินโลกเรานั Dนมกั
สร้างสรรค์สิ(งมหศัจรรย์ให้เราได้แปลกตาตลอดเวลา อยา่งสถานที(ทอ่งเที(ยว Red Beach หาดสแีดง แห่ง 
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เมืองผานจิ(น มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
บริเวณซึ(งเป็นที(ราบลุม่ของสามเหลี(ยมแม่นํ Dา Liaohe (เหลียว
เหอ) หา่งจากตวัเมืองผานจิ(นไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ราว 30 
กิโลเมตร  

คํ(า  �  รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร     
�พกัเมืองผานจิ(น  盘锦瑞诗酒店 Swish Hotel  หรือเทียบเท่า   

วันที�เจด็            (7)   เมืองผานจิ�น – มหัศจรรย์หาดหญ้าแดงแห่งผานจิ�น – เมืองเสิ�นหยาง  

เช้า  �รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
นําท่านเดินทาง ชม หาดหญ้าแดง ชายทะเลโป๋ไห่ติด
ชายแดนประเทศเกาหลีเหนือ   บริเวณชายหาดมีต้นหญ้า 
Goose Food Family  ซึ(งจะเปลี(ยนสีในช่วงปลายเดือน
กนัยายน-ตลุาคมของทกุปี   สีฉดูฉาดของหาดสีแดงเกิดจาก

ปรากฏการณ์สาหร่ายเตบิโตในดนิเค็ม    โดยในช่วงฤดรู้อน ( 
เมษายน - พฤษภาคม )  สาหร่ายยงัคงมีสเีขียวปกต ิ กระทั(ง
ถึงช่วงฤดใูบไม้ร่วง สาหร่ายจะเริ(มเปลี(ยนสีเป็นสีแดง 
ครอบคลมุพื Dนที(กว่า 100 ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้ทั Dง
ชายหาดถกูปกคลมุไปด้วยพรมแดงธรรมชาติ เกิดเป็น
ทศันียภาพสะดดุตา  ท่านจะตื(นตาตื(นใจกบัพรมหญ้าสีแดง
ผืนใหญ่แผ่คลมุชายหาดเป็นบริเวณกว้างสวยสดงดงาม
ตระการตา   เชิญท่านชมหาด  หญ้าแดงต่อตามอธัยาศยั  
ท่านจะได้ชมนกนางนวลปากดํา และนกกระเรียนหวัแดงซึ(ง
เป็นนก  หายากอีกด้วยได้เวลาอนัสมควร   

เที(ยง   �รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร    
นําท่านเดินทางสู่  เมืองเสิ�นหยาง เมืองเสิ(นหยาง  ( 
Shenyang )  เป็นเมืองเอกขนาดใหญ่ที(สดุแหง่อีสานเหนือ
ของจีน   อีกทั Dงยงัเป็นศนูย์กลาง การเมือง  เศรษฐกิจ 
คมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงโดยเฉพาะอตุสาหกรรม
หนกัและการแปรรูปวตัถดุิบล้วนตั Dงอยู่ในเสิ(นหยาง  ค.ศ. 
2006     เมืองเสิ(นหยางได้เป็นเจ้าภาพงานแ  สดงพฤกษา
นานาชาติ   และยงัร่วมมือกบัปักกิ(งเป็นหนึ(งในเจ้าภาพร่วมโอลมิปิกจดัการแข่งขนัฟุตบอลสนามแข่งย่อย
ในมหกรรมโอลมิปิก 2008 อีก 
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คํ�า  �รับประทานอาหารคํ(า  ณ  ภตัตาคาร    
�   พกัเสิ(นหยาง  沈阳太阳狮万丽酒店 Renaissance Shenyang West Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วันที�แปด   (8) พระราชวงัโบราณเสิ�นหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง - เส่าเสว่ยฟู่  

                             - เสิ�นหยาง – กรุงเทพฯ ดอนเมือง  

เช้า  �รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
นําท่านเที(ยวชม พระราชวงัโบราณเสิ�นหยางกู้กง 
โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที(ได้รับการดแูล  รักษาเป็น
อยา่งดี และมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก กบัพระราชวงัหลวงที(
กรุงปักกิ(ง สร้างขึ Dนเมื(อปี ค.ศ.1625 ภายหลงัจากที(ราชวงศ์แมนจู
ได้สถาปนาให้ เสิ(นหยางเป็นราชธานีประกอบด้วยตําหนกัใหญ่
น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื Dนที(กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลงั
จากที(ราชวงศ์หมิงถกูโค่นล้มลง(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจก็ูได้       สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ Dนได้ย้ายเมือง
หลวงไปอยูที่(กรุงปักกิ(ง และใช้เสิ(น หยางเป็นเมืองหลวงแหง่ที(สอง รวมทั Dงใช้พระราชวงัแห่งนี Dเป็นที(ประทบั
ขององค์จกัรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คงัซี, เฉียนหลง, เจียชิ(ง ฯลฯ 
เมื(อครั Dงเสด็จเยือนทางเหนือ จากนั Dนนําท่านช้อปปิDง  ณ  ถนน

โบราณหม่านชิง  หรือ  ถนนแมนจู           ในท่ามกลาง 
บรรยากาศโบราณเสมือนย้อน อดีตเมื(อ 300 ปีที(แล้ว  ประกอบไป
ด้วยร้านค้าที(นําเสนอสนิค้าหลากหลายมากมาย  อาทิ เสื Dอผ้า  
เครื(องประดบั ฯลฯ เชิญทา่นเลือกซื Dอสนิค้าต่างๆ ตามอัธยาศยั 

เที(ยง  �รับประทานอาหารคํ(า  ณ  ภตัตาคาร    
นําท่านชมสภานที(สําคญัทางประวตัิศาสตร์อีกแห่งหนึ(งของตง
เป่ยชวี คือ เส่าเสว่ยฟู่ หรือ ทาํเนียบขุนศึกแห่งตงเป่ยจางจวอ

หลิน อดีตขนุศกึผู้ เคยมีอิทธิพลเหนือดินแดนตงเป่ย เหอเป่ย ซาน
ตง แต่ต่อมาถกูญี(ปุ่ นลอบวางระเบิดเสยีชีวิต บตุรชายคือ จางเสวี`ย
เหลียง (ค.ศ.1901-2001) ได้ขึ Dนมาเป็นขนุศกึแทน จางเสวี`ยเหลยีง
ได้วางแผนปฎิบตัิการ “ เหตพุลกิผนัที(ซีอาน ” โดยกักตวันายพล
เจียงไคเช็คที(อทุยานนํ Dาพรุ้อนฮาวชิงฉือ นครซีอาน เพื(อเกลี Dยกลอ่มให้เจียงไคเช็ค ผู้ นําพรรคก๊กหมินตัง̀ ให้
หนัมาร่วมมือกบัพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื(อขบัไล่จกัรวรรดินิยมญี(ปุ่ นที(กําลงัรุกรานจีนอยู่ในเวลานั Dน เจียง
ไคเช็คแสร้งทําเป็นยอมอ่อนข้อด้วย ขนุศกึจางจึงวางใจและได้รับรองความปลอดภยัเจียงไคเช็คด้วยการ
เป็นเพื(อนร่วมทางกลบัสูน่ครหนานจิง ทว่า เมื(อกลบัมาถึงเมืองหลวงขนุศกึจางได้ถกูทหารเจียงไคเช็ค
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ควบคมุตวัคมุขงั ตั Dงแต่วยัหนุ่มอาย ุ36 ปี จนถึงอาย ุ60 ปี (ค.ศ.1961) จงึถกูปล่อยตวั นบัเป็นชะตากรรม
อนัน่าเศร้าของขนุศึกจางเสวี`ยเหลียง หนึ(งในผู้ นําหนุ่มที(รักชาติและมากด้วยความรู้     

คํ(า   �รับประทานอาหารคํ(า  ณ  ภตัตาคาร    

จากนั Dนนําท่านไปสูส่นามบิน 
22.15 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที�ยวบนิที�  XJ839 
03.15 น.     ถึง   ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ   
 

                   ������ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ������  
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ค่าบริการ    
กาํหนดการเดินทาง 

เดินทางวนัที� 10-17,12-19 ,17-24 และ19-26 
กันยายน  2562 03-10 ตุลาคม 2562 

ราคา / ท่าน  

( พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 

ผู้ใหญ่ 11ท่าน 51,800 บาท 8,800 บาท 

ผู้ใหญ่ 15ท่าน 49,900 บาท 8,800 บาท 

ผู้ใหญ่ 20ท่าน 48,800 บาท 8,800 บาท 
 

อัตรานี =รวม �  ค่าตัว̀เครื(องบินไปกลบั (ตัว̀กรุ๊ป)  � ค่านํ Dาหนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
�  ค่าที(พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   �  ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง  

  � ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ   � บตัรเข้าชมสถานที(ต่าง ๆ ตามรายการ  
�  อาหารครบทกุมื Dอตามรายการ    
� ค่าประกนัอบุตัเิหตทุกุที(นั(งๆ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี =ไม่รวม �   ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเครื(องดื(มนอกรายการ  เป็นต้น. 
�   ค่านํ Dาหนักเกิน 20 ก.ก.  
� ค่าภาษีมลูคา่เพิ(ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที(ยว ( ถ้ามี ) 
� ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ(น                                            

เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั Dงแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั Dงหมด สว่นที(เหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เมื(อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ(ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสิทธิ� ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที(กองตรวจคนเข้าเมืองทั Dงที(กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที(ระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธิ�ที(จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั Dงสิ Dน  
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั Dนตํ(าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึ Dนไป เที(ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี(ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธิ�ที(จะเปลี(ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี D เมื(อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที(ยวสามารถเปลี(ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที(เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวัติและอื(นๆที(อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ(ม เติมที(เกิดขึ Dนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั Dงสิ Dนหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที(ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที(กรมแรงงานทั Dงจาก
ไทย และต่างประเทศซึ(งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที(ยวในสถานที(ที(ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื(องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั Dงสิ Dน แตท่ั Dงนี Dทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที(ยวสถานที(อื(นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ�

การจดัหานี Dโดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Dงสิ Dน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที(ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื Dอ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Dงสิ Dน หากเกิดสิ(งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที(เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที(ยวเอง 
11. เมื(อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั Dงหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื(อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที(ได้ระบไุว้แล้วทั Dงหมด 

13.ในกรณีที(ลกูค้าต้องออกตัว̀โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที(ของบริษัท ฯ ก่อนทกุครั Dง  มิฉะนั Dนทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั Dงสิ Dน 
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