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ก าหนดเดนิทาง  :  เดนิทาง  20 – 26  กันยายน 2561     
 (เป็นช่วงที่สวยที่สุดในรอบปี)  

วันแรก      (1)  กรุงเทพฯ – กวางเจา – ต้าเหลียน     

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

08.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองกวางเจา โดยเท่ียวบินท่ี CZ362 
12.25 น. ถึงสนามบินนานาชาตินครกวางเจา หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว  

นําทา่นเดินทางสูอ่าคารภายในประเทศ เพื่อบินสู ่เมืองต้าเหลยีน 
15.25 น.  นําทา่นเหิรฟ้าสู ่ เมืองต้าเหลียน  โดยเท่ียวบินท่ี CZ6200  
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18.55 น. ถึงสนามบินเมืองต้าเหลียน  เมืองต้าเหลยีน ตัง้อยูท่ี่ปลายคาบสมทุรเหลยีวหนิง ล้อมรอบด้วยทะเล 
ทัง้ 3 ด้าน เป็นเมืองศนูย์กลางของเศรษฐกิจและการค้า ได้รับการขนาน นามวา่เป็น Hong Kong แหง่จีน
เหนือ ในปัจจุบนัรัฐบาลกําหนด ให้ต้าเหลยีนเป็นศนูย์กลาง อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สากล และยงัเป็น
เมืองตากอากาศ ท่ีสาํคญัของจีนตอนเหนือ ตวัเมืองมีกลิน่
อายของอารยธรรมตะวันตก เน่ืองจากเคยตกเป็นอาณา
นิคมของ รัสเซีย ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 จนถึงศตวรรษ
ท่ี 20  เป็นเมืองท่ีมีความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมดี
เลศิจนได้รับการจดัลาํดบัจากสหประชาชาติให้เป็น 1 ใน 
500 เมืองของโลกท่ีมี สภาพแวดล้อม ยอดเยี่ยมในปี 2001 
นอกจากนี ้ ในปี 2006 ต้าเหลยีน ยงัถกูจดัอนัดบัให้เป็นเมืองท่ีนา่อยูอ่าศยัอนัดบั 1 จากโพลการสาํรวจ 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเมืองท่ีนา่อยูอ่าศยัท่ีสดุจาก 10 เมืองของจีนอีกด้วย  

                รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหาร นําทา่นเข้าท่ีพกั ระหวา่งทาง ผา่นชมวิว แสงส ี
ยามค่ําคืนของเมืองต้าเหลยีน  
อากาศของต้าเหลยีน เป็นจุดเดน่อีกอยา่งของท่ีน่ี เน่ืองจาก
เป็นเมืองท่ีติด กบัชายทะเล  ในช่วงเดือนกนัยายนอากาศจะ
เร่ิมเย็นสบาย เราสามารถพกัผอ่น เดินเท่ียว หรือขี่จกัรยาน
ตามชายหาด  สมัผสัอากาศท่ีบริสทุธ์ิ  เพื่อรับมือกบั วนัใหม่ตอ่ไปอยา่งสบายๆ  

       พักที่ 大連友好禧玥酒店(Joya Hotel Dalian Friendship Square) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สอง       (2)  ถนนปินห่าย – สะพานเป่ยต้าเฉียว – จัตุรัสชิงไห่ – จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ-เมืองตานตง      

เช้า    รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
  หลงัอาหารนําทา่นเท่ียวชม ถนนปินห่าย หรือ ถนนเลยีบทะเล ชม

ทิวทศัน์ริมทะเลอนัสวยงามของ  ต้าเหลยีนและสิง่ก่อสร้างตา่งๆ ทัง้
โรงแรมเก่าแก่ บ้านพกัผู้ นํายคุตา่งๆ ท่ีแวดล้อมด้วยแมกไม้ร่มร่ืน 
พร้อมให้ทา่นถ่ายรูปท่ีหน้าเกาะ  ป้างฉยุ หรือ “ เกาะด้ามค้อน ” ท่ีมี
ช่ือเสยีง จากนัน้นําเท่ียวสะพานเป่ยต้าเฉียว หรือ “ สะพานเหนือ ” 
มีความยาว 230 เมตร สร้างเสร็จปี ค.ศ.1987 ตัง้อยูริ่มทะเลอนั
สวยงาม บนสะพานมีช่องคนเดินกว้าง 8 เมตร มีศาลาชมทิวทศัน์ใน
มมุมองท่ีสวยงาม เป็นจุดทอ่งเท่ียวสาํคญัแหง่หนึง่ของเมืองต้า

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqzejmmI3WAhVDL48KHW8RA1EQFghkMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fjoya-hotel-dalian-friendship-square%2Fhotel%2Fdalian-cn.html&usg=AFQjCNEvCG6lkWdolKTvtgLKhCHLWJhHuA
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เหลยีน 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นสู ่ จัตุรัสชิงไห่ สร้างเม่ือ ค.ส.1997  มีเนือ้ท่ี  
1100000 ตารางเมตร สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีระลกึท่ีได้รับ 
ฮ่องกงคืนกลบัจีน และมีเสานาฬิกา ตัง้อยูก่ลางจตัรัุส  ความ
สงู  19.97 เมตร  กว้าง 1.997  เมตร ฐานทพัของเสามีรูปปัน้
เก้ามงักรและ 12 ราศ ีเป็นสญัลกัษณ์ สว่นลา่งข  องจตัรัุสยงั

มีรูปแกะสลกั กินเนือ้ท่ี 5 พนั ตารางเมตร ตัง้อยูริ่มทะเล  
เหมือนภาพวาดมีลกัษณะเหมือนหนงัเปิดออก รอบๆจตัรัุส
ปลกูต้นไม้อยา่งสวยงาม จากนัน้ นําทา่นชม จัตุรัสหิน
แกะสลักหมู่เสือ จตัรัุสแหง่นีมี้พืน้ท่ี 15,700 ตารางเมตร 
เป็นเขตทิวทศัน์ชายทะเล ภายในจตัรัุส ได้ใช้หินช่ือ “ฮวากงั
เหยียนต้าหลสีอื” กวา่ 500 ชิน้ มาแกะสลกัเป็นรูปเสอื 6 ตวั 

ท่ีมีทา่ทางท่ีแตกตา่งกนั มีความยาว 35.5 เมตร กว้างและสงู 
6.5 เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองต้าเหลยีนท่ีมีเสนห์่ดงึดดู
ใจผู้มาทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก  
นําทา่นสูถ่นนคนเดินรัสเซีย เป็นก่อสร้างแบบรัสเซีย 
ยาวนานไปถึงกวา่ 100 ปี ปัจบุนักลายเป็นแหลง ่ชอ้ปปิง้ท่ีมี
ช่ือเสยีงของเมืองต้าเหลยีน ศนูย์รวม ของร้านอาหาร สิง่ค้า เสือ้ผ้า แฟชัน่ มากมาย  
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองตานตง  ( Dandong )  ตัง้อยูต่รงข้ามประเทศเกาหลเีหนือ โดยมีแม่นํา้ยาลู
เป็นพรมแดนธรรมชาติ  และเป็นจุดสิน้สดุของกําแพงเมืองจีนทางทิศตะวนัออก   

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักที่ 丹东汇侨希尔顿花园酒店 - Hilton Garden Inn Dandong ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม           (3) ต้าเหลียน – ตานตง – ก าแพงเมืองจีนหู่ซาน(รวมรถแบตเตอร่ี) –ล่องเรือ แม่น า้เย่ลูเจียง  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ บริเวณริมแม่น า้เย่ลูเจียง  ชมทศันียภาพ
บริเวณริมแม่น า้เย่ลูเจียง (รวมล่องเรือ)   พรมแดนธรรมชาติ
กัน้เมืองตานตงของจีนกบัเมืองซินอึยจูของเกาหลเีหนือ   ได้ช่ือ
วา่เยล่ ูเจียงเพราะแม่นํา้มีสเีขียวเหมือนหวัเป็ด นํา้ในแม่นํา้ไหล
มาจากภเูขาฉางไป๋ซาน มีความยาว 795 กิโลเมตร เป็นแม่นํา้ท่ี

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
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303754-d8322474-Reviews-Hilton_Garden_Inn_Dandong-Dandong_Liaoning.html
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กัน้ระหวา่งประเทศจีนและประเทศเกาหลเีหนือ ซึง่ได้สร้างสะพานข้ามแม่นํา้เป็นทางเช่ือมสองแหง่ 
สะพานแหง่แรกสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1909 จนกระทัง่เกิดสงครามระหวา่งเกาหลกีบัสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.
1950 สะพานแหง่นีจ้ึงถกูทําลายโดยระเบิดเหลอืเพียงแตต่อม่อเทา่นัน้  จนเป็นท่ีมาของช่ือสะพานวา่ 
"สะพานหกั" (ต้วนเฉียว) สว่นสะพานแหง่ท่ี 2 สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1940 มีความยาวทัง้สิน้ 940 เมตร เป็น
สะพานท่ีใช้คมนาคมได้ทัง้ทางรถไฟและทางบก จึงมีความสาํคญัสาํหรับการคมนาคมของทัง้จีนและ
เกาหล ี 

   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางเท่ียวชม  ก าแพงเมืองจีนหู่ซาน   กําแพงเมืองจีนท่ีตัง้อยูบ่นเขาหูซ่าน หรือ 
เขาเสอื ตัง้อยูร่ะหวา่งชายแดนจีนและเกาหลเีหนือ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ค.ศ.1469 เป็นจุดเร่ิมต้น
ของกําแพงเมืองจีนท่ีมีความยาวทัง้หมด 8851.8 กิโลเมตร ทา่นสามารถชมทศันียภาพของแผน่ดินเกาหลี
เหนือได้อยา่งใกล้ชิด  โดยมีคลองกว้างประมาณ 5 เมตรกัน้แบง่เขตแดน  
 
 
 
 
 

  นําทา่นเดินทางสูเ่มืองทงฮ่ัว ระหวา่งทาง ทา่นจะได้เห็นวิวธรรมชาติตามภเูขาสวยงามมาก เมืองถงฮัว่
เป็นเมืองเลก็ อยูริ่บเทือกเขาฉางไป๋ซาน เมืองนีเ้ป็นแม่นํา้และด้านข้างๆเป็นภเูขาท่ีสวยงาม 

  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   
พัก  通化中东拉图摩根酒店(Latourmorgan Hotel Zhongdong) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

วันที่ ส่ี            (4)  เมืองทงฮ่ัว – ฉางไป๋ซาน - อุทยานแห่งชาตฉิางไป๋ซาน  

                       (ทะเลสาบเทียนฉือ+ เกาซานฮัวหยวน  +ช่องหุบเขาแห่งเขาฉางไป๋ซาน) - เมืองซงเจียงเหอ 

   รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 

นําทา่นเดินทางสูฉ่างไป๋ซาน เขตการปกครองของเมืองจ่ีหลนิ 
ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองFusong County 抚松
县 เป็นชุดท่ีท่ีสองของครองการนําร่องเมืองใหม่ และท่ีนีย้งัเป็น
เมืองทอ่งเท่ียวท่ียอดเยี่ยมของจีน ระวา่งทางผา่นชม สวนต้นสน
นางงาม ฉางไป๋ซาน หรือ ภขูาวนิรันดร์ เป็นแหลง่มรดกโลกและ
ทอ่งเท่ียวระดบั 5A ของจีน ตัง้อยูบ่นรอยตอ่ของเขตมณฑลจ๋ีหลนิ กบัมณฑลเรียวกงั ของประเทศเกาหลี
เหนือ มีเนือ้ท่ีประมาณ 45,000 ตร.กม. โดยอยูใ่นดงภเูขาไฟจํานวน 16 ลกู (ฝ่ังจีน 9 ลกู เกาหลเีหนือ 7 
ลกู) โดยเกาหลเีหนือเรียก เพ็คตซู าน Paektu shan หรือภเูขาสขีาว เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยมเช่นกนั  

http://www.latourmorgan-hotel.com/
https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%9A%E6%9D%BE%E5%8E%BF
https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%9A%E6%9D%BE%E5%8E%BF
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นําทา่นนัง่รถอุทยาน เข้าสู ่ อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน  
บริเวณจุดชมวิวตะวนัตก ภเูขาฉางไป๋ซาน คือ ภเูขาไฟที่มี
ลกัษณะซบัซ้อน และยิ่งใหญ่ท่ีสดุในประเทศจีน, ด้วยลกัษณะ
ธรณีภาคท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ ไม่วา่จะเป็นผิวดิน ภมิูอากาศ 
ดิน พืชท่ีปกคลมุผืนดิน และ ปัจจยัโดยรวมหลายๆอยา่ง ทําให้
พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นภเูขาเพียงหนึ่งเดียวในพืน้ท่ีเอเซียตะวนัออก 
เฉียงเหนือ ท่ีเป็นพืน้ท่ีเขาสงูและมีทุง่หญ้าแบบทนุดรากะจายไป
ทัว่บริเวณ. ภเูขาไฟฉางไป๋ซาน ผิวดินได้โดนนํา้แข็งกดักร่อนเป็น
เส้นตรงลกึลงไปจากหลายๆจุด  รวมเป็นจุดเดียวจนกลายเขาท่ี
แปลกประหลาด, นํา้ใส, นํา้แร่, ถํา้แปลก, หินแปลก, ทะเลป่า, 
หบุเขาลกึ, ธารหิมะ, สตัว์และพืชหายยาก รวมไปทัง้ ทศันียภาพ
ท่ีสวยงาม. ยอดเขาหลกัคือ ยอดเขาไป๋อวิ๋น ภเูขาฉางไป๋ซานนัน้
เป็น 1 ใน 3 ภเูขาไฟของประเทศจีน ท่ีในช่วงท่ีผา่นมามีการ
ระเบิดออกมา ครัง้สดุท้ายท่ีมีการปะทอุอกมาก็คือในปี ค.ศ.
1702 มีระยะหา่งจากปัจจบุนัประมาณ 300 กวา่ปีมาแล้ว, และ
ยงัเป็นภเูขาไฟที่ยงัหลบัไหล.  ในใจกลางภเูขาจะมีทรัพยากรและ
แร่ธาตจํุานวนมหาศาลหลบัไหลอยู่, มีพนัธ์ุพืชกวา่ 2540 กวา่
ชนิด พนัธ์ุสตัว์กวา่ 1500 กวา่ชนิด. สถานท่ีนีคื้อบ้านของ “ราชาแหง่สตัว์ป่า” บ้านเกิดของเสอืตะวนัออก. 
นําทา่นชมทะเลสาบเทียนฉือ สระแหง่ฟ้าเขาฉางไป๋ซาน(长白山天池)ตัง้อยูบ่นยอดเขาหลกัของ
ภเูขาฉางไป๋ซาน ตรงจุดของยอดภเูขาไฟที่มีลกัษณะเป็นรูปลิม่, พืน้ท่ีโดยรอบเป็นลกัษณะวงรี เกิดจาก
หลงัการปะทขุองภเูขาไฟ บริเวณปากปลอ่งภเูขาไฟได้แปรเปลีย่นเป็นแหลง่นํา้เองตามธรรมชาติ ระดบั
ความสงูจากนํา้ทะเลในสระคือ 2194 เมตร นํา้ในสระลกึ
สดุท่ี 373 เมตร ความลกึเฉลีย่คือ 204 เมตร พืน้ท่ีของ
สระคือ 9.82 ตารางกิโลเมตร และเป็นเส้นกัน้เขตแดน
ของ ประเทศจีน กบั เกาหลเีหนือ. นํา้ในสระมีความใส
กระจ่างเป็นอยา่งมาก มีลกัษณะเหมือนหยกสฟ้ีาเขียวท่ี
โดนโอบล้อมไปด้วยขนุเขา. แตว่า่สถานท่ีนีม้กัจะมีหมอก
ลง หรือไม่ก็ฝนตกหนกัพร้อมกบัอาจมีลกูเห็บ, จึงไม่ใช่ทกุๆคนท่ีจะมีโอกาสได้
เห็นโฉมหน้าท่ีงดงามของเขา 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชมเกาซานฮัวหยวน(สวนดอกไม้บนเขาสงู-高山花园 )พืชพนัธ์ุ
บนเขาสงูแหง่ภเูขาฉางไป๋ซานนัน้เป็นอะไรที่นา่ประหลาดใจยิ่งนกั, ทกุปีใน
เดือน 7, 8 ในเวลาท่ีไม่มีนํา้ค้างและหมอกลง พวกเหลา่ดอกไม้ก็จะออกดอก



บริษทัแกรนด์ทวัร์ แอนด ์เทรด จ ากดั Tel : 0-21165291-4 โปรแกรมกวางเจา เส่ินหยาง 7 วนั 

ผลใิบ และร่วงโรยไปอยา่งรวดเร็ว. ทุกๆปีในช่วงเวลานี ้ตั ้ งแตค่วามสงูท่ีระดบันํา้ทะเล 2000 เมตร จนถึง
ยอดเขา, จะมีลกัษณะเหมือนเป็นแดนแหง่ความฝันในทกุๆเนินของภเูขาจะมีเหลา่ดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้า
แขง่แยง่กนัออกดอกดจุดัง่ปพูรม โดยเฉพาะเนินเขาฉางไป๋ซานทางด้านทิศตะวนัออก เหลา่ดอกไม้ท่ีนา่
อศัจรรย์จะมีให้เห็นเดน่ชดัท่ีสดุ. เป็นเพราะวา่เป็นด้าน
ท่ีใกล้พระอาทิตย์ท่ีสดุ ทําให้ฤดูใบไม้ของด้านทิศ
ตะวนัออกมาถึงไวกวา่เนินทางด้านเหนือ ทําให้ทกุปี 

จากนัน้นําชมช่องหุบเขาแห่งเขาฉางไป๋ซาน(大峡

谷 ) ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเนินด้านทิศตะวนัตกของภเูขาฉาง
ไป๋ฐาน, มีความยาว 70 กม. ความกว้าง 100~200 
เมตร ช่วงท่ีกว้างท่ีสดุมีความยาวประมาณ 10 กม. 
ช่องเขานีเ้กิดจากหลงัท่ีภเูขาไฟปะทอุอกมาหินดิน
โคลนจากการระเบิดทบัถม และมีบางจุดโดนนํา้จาก
แม่นํา้หรือฝนท่ีตกลงมาคอ่ยๆชะล้างออกไป. นํา้จาก 

“แม่นํา้เป่ยจ่ิน(北锦江 )”  ได้ไหลลงไปด้านในช่อง
หบุเขา, สองฝ่ังเขามีหินแปลกประหลาดตัง้ตระหงา่น, ทิวทศัน์ท่ีแปลกตาคอ่ยๆปรากฏออกมา, เหมือนดัง่
มนัมีชีวิต สวยงามจนยากบรรยาย. ได้เวลาอนัสมควร จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัเมืองซงเจียงเหอ  

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

วันที่ห้า               (5) เมืองซงเจียงเหอ – เมืองเส่ินหยาง – พระราชวังกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง - ช้อปป้ิง  

  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเส่ินหยาง  ( Shenyang )    เมือง
เอกขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่อีสานเหนือของจีน   อีกทัง้ยงัเป็น
ศนูย์กลาง การเมือง  เศรษฐกิจ  คมนาคมของมณฑล
เหลยีวหนิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนกัและการแปรรูป
วตัถดิุบล้วนตัง้อยูใ่นเสิน่หยาง  ค.ศ. 2006     เมืองเสิน่
หยางได้เป็นเจ้าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และยงั
ร่วมมือกบัปักก่ิงเป็นหนึง่ในเจ้าภาพร่วมโอลมิปิกจดัการแขง่ขนัฟุตบอลสนามแขง่ยอ่ยในมหกรรม
โอลมิปิก 2008 อีกด้วย      

             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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นําทา่นเท่ียวชม พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง 
โบราณสถานจากสมยัต้นราชวงศ์ชิง ท่ีได้รับการดแูล
รักษาเป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก กบั
พระราชวงัหลวงท่ีกรุงปักก่ิง สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1625 
ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้ เสิน่หยาง
เป็นราชธานีประกอบด้วยตําหนกัใหญ่น้อยกวา่ 300 
ห้อง บนพืน้ท่ีกวา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากท่ี
ราชวงศ์หมิงถกูโคน่ล้มลง(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็
ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึน้ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุง
ปักก่ิง และใช้เสิน่หยางเป็นเมืองหลวงแหง่ท่ีสอง รวมทัง้
ใช้พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบัขององค์จกัรพรรดิหลาย
พระองค์ เช่น คงัซี, เฉียนหลง, เจียช่ิง ฯลฯ เม่ือครัง้เสด็จ
เยือนทางเหนือ จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้  ณ  ถนน

โบราณหม่านชิง  หรือ  ถนนแมนจู           ใน
ทา่มกลาง บรรยากาศโบราณเสมือนย้อน อดีตเม่ือ 300 
ปีท่ีแล้ว  ประกอบไปด้วยร้านค้าท่ีนําเสนอสนิค้าหลากหลายมากมาย  อาทิ เสือ้ผ้า  เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
 เชิญทา่นเลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ ตามอธัยาศยั ที่ถนนจงเจีย 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา  ณ  ภตัตาคาร   
                พัก  沈阳龙之梦大酒店 LONG ZHI MENG ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า  

วันที่หก               (6) เมืองเส่ินหยาง – เมืองผานจิ่น – มหัศจรรย์หาดหญ้าแดงแห่งผานจิ่น – เมืองเส่ินหยาง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
 นําทา่นเดินทาง ชม หาดหญ้าแดง(รวมรถแบตเตอร่ี)  

ชายทะเลโป๋ไหติ่ดชายแดนประเทศเกาหลเีหนือ   บริเวณ
ชายหาดมีต้นหญ้า Goose Food Family  ซึง่จะเปลีย่นสี
ในช่วงปลายเดือนกนัยายน-ตลุาคมของทกุปี   สฉีดูฉาดของ
หาดสแีดงเกิดจากปรากฏการณ์สาหร่ายเติบโตในดินเค็ม    
โดยในช่วงฤดรู้อน ( เมษายน - พฤษภาคม )  สาหร่ายยงัคง
มีสเีขียวปกติ  กระทัง่ถึงช่วงฤดใูบไม้ร่วง สาหร่ายจะเร่ิม
เปลีย่นสเีป็นสแีดง ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 100 ตารางกิโลเมตร 
สง่ผลให้ทัง้ชายหาดถกูปกคลมุไปด้วยพรมแดงธรรมชาติ 
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เกิดเป็นทศันียภาพสะดดุตา  ทา่นจะต่ืนตาต่ืนใจกบัพรมหญ้าสแีดงผืนใหญ่แผค่ลมุชายหาดเป็นบริเวณ
กว้างสวยสดงดงามตระการตา   

      รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร    
            เชิญทา่นชมหาด  หญ้าแดงตอ่ตามอธัยาศยั  ทา่นจะได้ชมนก

นางนวลปากดํา และนกกระเรียนหวัแดงซึง่เป็นนก  หายากอีกด้วยได้
เวลาอนัสมควร    นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองเส่ินหยาง เมืองเสิน่หยาง
ได้เป็นเจ้าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และยงัร่วมมือกบัปักก่ิง
เป็นหนึง่ในเจ้าภาพร่วมโอลมิปิกจดัการแขง่ขนัฟุตบอลสนามแขง่
ยอ่ยในมหกรรมโอลมิปิก 2008 อีก  

   
 
 
 
 
 รับประทานอาหารค่ํา  ณ  ภตัตาคาร    

       พัก  Shenyang  Crowne  Plaza   Hotel   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

วันที่เจ็ด   (7) อุทยานเป่ยหลิง – เส่ินหยาง – กวางเจา – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ อุทยานเป่ยหลิง หรือ จ้าวหลิง คือ
สสุานของกษัตริย์รุ่นท่ีสองของราชวงศ์ชิง “หวงไทจ๋ี่” 
ตัง้อยูท่ี่ด้านเหนือสดุของเมืองเสนิหยาง จึงเป็นท่ีมาของ
ช่ือ “เป่ยหลงิ” (เป่ยหมายถึงทิศเหนือ) ปัจจุบนัได้
พฒันาขึน้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติอนัสวยงาม
และมีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ในเสิน่หยาง เป่ยหลงิสร้างขึน้เม่ือปี 
ค.ศ. 1643 ภายในอุทยานประกอบด้วย ตําหนกัโบราณ
หลายหลงั อาทิตําหนกัหลงเอิน ตําหนกัเป่าเฉิง นอกจากนี ้
ยงัมีทิวทศัน์ต้นสน และทะเลสาบรายล้อมอยา่งสวยงาม 
ตามแบบฉบบัความเช่ือฮวงซุ้ยของชาวจีน   ได้
เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู ่สนามบิน  
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13.10 น.     นําทา่นออกเดินทางสูก่วางเจา   โดย  เที่ยวบินที่  CZ6339  

17.05 น.     ถึงทา่อากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา เพื่อรอ
เปลีย่นเคร่ือง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึง่เป็น
เมืองใหญ่ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจการค้า
นอกจากนีย้งัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
มณฑลนี ้ จากนัน้เดินทางสูอ่าคารระหวา่งประเทศ 
เพื่อกลบักรุงเทพฯ 

20.00 น.           เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที่  CZ361 
22.00 น.     ถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ   
 
 

                   ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ  
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ค่าบริการ   เข้าชมร้านผลิตภณัฑ์พืน้เมือง  และ ร้านภาพวาดขนนกเส่ินหยาง 

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

 เดินทางผู้ใหญ่ 20ท่าน ขึน้ไป   38,800 บาท 6,800 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 

การยกเลิก 
1.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
1.2 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 ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 



บริษทัแกรนด์ทวัร์ แอนด ์เทรด จ ากดั Tel : 0-21165291-4 โปรแกรมกวางเจา เส่ินหยาง 7 วนั 

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

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ 

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

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
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 าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้

ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

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

-  การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


