
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดเดินทาง  :     กันยายน  (เปนชวงท่ีสวยท่ีสุดในรอบป)  

วันแรก      (1)  กรงุเทพฯ ดอนเมือง 

23.00 น. พรอมกันทีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก  TERMINAL1 ช้ัน 2 แถว สายการบินนก
สกูด(XW) โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอาํนวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสาร
ใหกับทาน  

วันท่ีสอง      (2)  กรงุเทพฯ –เมืองเส่ินหยาง – พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง – เสาเสวยฟู – อุทยานเปยหลิง   

02.20 น. ออกเดินทางสูเมืองเส่ินหยาง  โดยเท่ียวบินท่ี XW878 
08.35 น. ถึงสนามบิน เมืองเส่ินหยาง  ( Shenyang )  เปนเมืองเอกขนาดใหญทีสุ่ดแหงอสีานเหนอืของจีน   อกีท้ังยัง

เปนศูนยกลาง การเมือง  เศรษฐกิจ คมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนกัและการ



แปรรูปวัตถุดิบลวนตั้งอยูในเสิ่นหยาง  ค.ศ. 2006     เมือง
เสิ่นหยางไดเปนเจาภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และยัง
รวมมือกับปกกิ่งเปนหนึ่งในเจาภาพรวมโอลิมปกจัดการ
แขงขันฟุตบอลสนามแขงยอยในมหกรรมโอลิมปก 2008 อีก
ดวย     เสิ่นหยางเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสต รยาวนานกวา 
2,000 ป ตามตาํนานเลาวาเมืองใหญทางภาคอีสานแหงนี้เคย
เปนเมืองหลวงมากอน ซึ่งตอมาหัวหนาเผาแมนจูไดยกทัพ
เขาตีปกกิ่ง โคนลมราชวงศหมิง สถาปนาเปนราชวงศชิงและยายเมอืงหลวงเดิมจากเสิ่นหยางมาอยูท่ีกรุง
ปกกิ่งแทน  จากนั้นนาํทานเที่ยวชม พระราชวังโบราณเส่ินหยางกูกง โบราณสถานจากสมัยตนราชวงศชิง 
ท่ีไดรับการดแูล  รักษาเปนอยางดี และมีลักษณะคลายคลงึกันมาก กับพระราชวังหลวงท่ีกรุงปกกิ่ง สราง
ขึ้นเม่ือป ค.ศ.1625 ภายหลังจากท่ีราชวงศแมนจูไดสถาปนาให เสิ่นหยางเปนราชธานีประกอบดวยตําหนัก
ใหญนอยกวา 300 หอง บนพ้ืนที่กวา 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากท่ีราชวงศหมิงถกูโคนลมลง(ค.ศ.
1368-1644) ชาวแมนจูก็ได       
สถาปนาราชวงศชิงขึ้นได
ยายเมืองหลวงไปอยูท่ีกรุง
ปกกิ่ง และใชเสิน่ หยาง
เปนเมืองหลวงแหงท่ีสอง 
รวมท้ังใชพระราชวังแหงนี้เปนท่ีประทับขององคจักรพรรดิหลายพระองค เชน คังซ,ี เฉียนหลง, เจียช่ิง 
ฯลฯ เม่ือคร้ังเสด็จเยือนทางเหนอื 

   12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร    
นําทานชมสภานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตรอกีแหงหนึ่งของตงเปยช
วี คอื เสาเสวยฟู หรือ ทําเนียบขุนศกึแหงตงเปยจางจวอหลิน อดีต
ขุนศึกผูเคยมอีิทธิพลเหนอืดินแดนตงเปย เหอเปย ซานตง แตตอมา
ถูกญี่ปุนลอบวางระเบิดเสียชีวิต บุตรชายคือ จางเสวี๋ยเหลยีง (ค.ศ.
1901-2001) ไดขึ้นมาเปนขนุศึกแทน จางเสว๋ียเหลียงไดวางแผน
ปฎิบัติการ “ เหตุพลิกผันท่ีซอีาน ” โดยกักตัวนายพลเจียงไคเช็คท่ี
อุทยานน้าํพุรอนฮาวชิงฉอื นครซอีาน เพ่ือเกลี้ยกลอมใหเจียงไคเช็ค ผูนาํพรรคกกหมินต๋ัง ใหหันมารวม
มือกับพรรคคอมมิวนสิตจีน เพ่ือขับไลจักรวรรดินยิมญีปุ่นที่กาํลังรุกรานจีนอยูในเวลานั้น เจียงไคเช็ค
แสรงทําเปนยอมออนขอดวย ขุนศึกจางจึงวางใจและไดรับรองความปลอดภัยเจียงไคเช็คดวยการเปน
เพื่อนรวมทางกลับสูนครหนานจิง ทวา เมื่อกลับมาถึงเมืองหลวงขนุศึกจางไดถกูทหารเจียงไคเชค็ควบคุม
ตัวคุมขัง ตั้งแตวัยหนุมอายุ 36 ป จนถึงอายุ 60 ป (ค.ศ.1961) จึงถูกปลอยตัว นับเปนชะตากรรมอนันาเศรา
ของขุนศึกจางเสว๋ียเหลียง หนึ่งในผูนาํหนุมที่รักชาติและมากดวยความรู   แลวนาํทานเดินทางสู 



อุทยานเปยหลงิ (Beilingpark) ที่ต้ังอยูทางทิศเหนอืของเมืองเสิน่หยางเปนสวนท่ีมขีนาดท่ีใหญท่ีสุดของ
ท่ีนี่ ซึ่งภายในอุทยานเปยหลิงนี่จะประกอบ
ไปดวย สุสานจาวหลิง (Zhaoling Tomb) ท่ี
เปนสสุานของกษตัริยรุนท่ี 2 ของราชวงศชิง 
อันมีนามวา หวงไทจ๋ี (Huang Taiji) ปจจุบัน
ภาพลกัษณของสุสานดังกลาวไมไดดูนากลวั
อีกตอไป เพราะรัฐบาลจนีไดพฒันาใหเปนแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติไปแลว ซึ่งอุทยานเปยหลิงนั้นไดสรางขึน้ต้ังแต
ป ค.ศ. 1643 ใชเวลาสรางนานกวา 8 ป ภายในสวนยังมี
ตําหนกัโบราณอีกหลายหลังใหนกัทองเท่ียวไปถายรูป อาทิ 
ตําหนกัหลงเอนิ ตําหนกัเปาเฉิง ซึ่งภายในสสุานแหงนี้จะมีท้ัง
เนินเขา ตนสน และทะเลสาบลอมรอบอยางสวยงาม  

คํ่า    รับประทานอาหารค่าํ  ณ  ภัตตาคาร    
พัก  沈阳国际皇冠假日酒店 - Crowne Plaza Shenyang Parkview ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 วันท่ีสาม           (3)   เมืองเส่ินหยาง –เมืองผานจิ่น – มหัศจรรยหาดหญาแดงแหงผานจิ่น    
07.00 น. รับประทานอาหารเชา  ณ  โรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู  เมืองผานจิ่น    เมืองผานจิน่ (Panjin) ใน

มณฑลเหลียวหนิงของจีนแมจะไมมีช่ือเสียงในดานการ
ทองเท่ียวเหมือนเมืองใหญอื่นๆของจีน แตเมอืงแหงนีมี้จุด
ทองเท่ียวท่ีถอืเปนไฮไลทสาํคัญของคนรกัธรรมชาติคอื “เรด
บีช” (Red Beach) หาดท่ีเต็มไปดวยสแีดงสุดลูกหลููกชายหาดสี
แดง ทิวทัศนสดุมหัศจรรย ณ เมอืงผานจนิ ประเทศจีน  ฉีกกฎ
ทุกสขีองชายหาด เพราะชายหาดที่เราคุนเคยมักมีทรายสี
น้ําตาล สขีาว หรอืแปลกสุดก็ตองสดํีา แตท่ีเมืองผานจิน 
มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน มีหาดสแีดงสดุแปลก เปน
ปรากฎการณที่จะเกิดขึ้นในชวงฤดูใบไมรวง ในบริเวณซึ่งเปน
ท่ีราบลุมของแมน้าํของปากแมน้าํ Liaohe ท่ีสีของตนไมใบ
หญาจะเปลี่ยนไปเปนสแีดงสะพร่ังทั่วทุกพืน้ท่ี  

   12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร    



นําทานเดินทาง ชม หาดหญาแดง  ชายทะเลโปไหติดชายแดน
ประเทศเกาหลีเหนอื   บริเวณชายหาดมีตนหญา Goose Food 
Family  ซึ่งจะเปลี่ยนสใีนชวงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคมของ
ทุกป   สีฉดูฉาดของหาดสีแดงเกิดจากปรากฏการณสาหราย
เติบโตในดินเค็ม    โดยในชวงฤดูรอน ( เมษายน - พฤษภาคม 
)  สาหรายยังคงมีสีเขียวปกติ  กระท่ังถึงชวงฤดูใบไมรวง 
สาหรายจะเริ่มเปลี่ยนสีเปนสแีดง ครอบคลุมพื้นท่ีกวา 100 ตารางกิโลเมตร สงผลใหท้ังชายหาดถูกปก
คลุมไปดวยพรมแดงธรรมชาติ เกิดเปนทศันียภาพสะดุดตา  ทานจะตื่นตาต่ืนใจกับพรมหญาสแีดงผืนใหญ
แผคลุมชายหาดเปนบริเวณกวางสวยสดงดงามตระการตา  นอกจากมีพรมหญาสแีดงแลว  เชิญทานชม
หาดหญาแดงตอตามอัธยาศัย  ทานจะไดชมนกนางนวลปากดํา และนกกระเรยีนหัวแดงซึ่งเปนนก  หายาก
อีกดวยไดเวลาอนัสมควร   

คํ่า    รับประทานอาหารค่าํ  ณ  ภัตตาคาร    
พัก  盤錦瑞詩酒店 Panjin Swish Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

วันท่ีสี่           (4)   เมืองผานจิ่น – เมืองเปนซี – ถ้ําน้ําเปนซ+ี ลองเรอื – ภูเขากวานเหมินซาน  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา  ณ  โรงแรม 
จากนัน้นาํทานเดนิทางสู  เมืองเปนซี  ซึ่งมีคาํขวัญ
ประจําเมืองวา  "สรางเมืองแหงยา สรางเมืองใหมรักษ
นิเวศ"   "เมืองอุตสาหกรรมรักษทิวทัศนธรรมชาติ"  
"เพียรสรางเปนซีเปนเมอืงแหงเหล็กกลา เมืองแหงยา 
และเมืองแหงใบเมเปล"  ,  ธรรมชาติไดมอบทิวทัศน
อันงดงาม และทรัพยากรทางการทองเท่ียวมากมายให
เมืองเปนซ ี  ไดแก  ภูเขา  แมน้าํ  ถ้าํหิน ปาไม  น้าํพุ  ทะเลสาบ   ถิ่นทีอ่ยูของมนษุยสมัยโบราณ ทําให
เมืองเปนซีเปนเมืองอุทยานธรณีวิทยาแหงชาติ ท่ีไดรับการขนานนามอุทยานดวยช่ือเมอืงเพียงแหงเดียวใน
ประเทศจีน เมืองเปนซีมีปรากฏการณท่ีเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกคือถ้าํน้าํเปนซ ี, มีมรด  กทางวฒันธรรม
ของโลกคอืเมืองภูเขาอูหนี่วซาน , มีแหลงกาํเนิดของลทัธิเตาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืคอืภูเขาเถีย่ซา   
นอกจากนี ้ ยังมีดินแดนหลังคามณฑลเหลียวหนิง คือ เขต
อนุรักษธรรมชาติแหงชาติฝวต่ิงซานและอุทยานปาไม
แหงชาติทังโกว ซึ่งเปนเขตทิวทัศนธรรมชาติระดับชาติ 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเท่ียวชม  ถ้ําน้ําเปนซี ซึ่งเกิดจากการเคลือ่นไหว
ของเปลือกโลกประมาณ 5 ลานปกอน มีความยาว 5,800 



 เมตร เปดใหเท่ียวชม 2,800 เมตร เปนถ้ําน้าํท่ียาวท่ีสุดในปจุบัน น้าํในถ้าํโดยเฉลี่ยแลวลกึ 1.5 เมตรจดุท่ี
ลึกท่ีสุดลกึ 7 เมตร อุณหภูมิอยูท่ีประมาณ 12 องศาเซลเซยีส
ตลอดท้ังป  นาํทานนั่งเรอืชมความมหัศจรรย และความ
งดงามของธรรมชาติภายในถ้าํ ซึ่งประกอบดวย หินงอกหิน
ยอย มานหิน และหินเสา ท่ีมีรูปรางสวยวจิิตราการตาตาม
จินตนาการ ซึ่งเริ่มตนจากน้าํตกตอนรับแขก  คลืน่ทะเล โคม
ไฟวิเศษ เจดียขาวโพด ชางหยก ภูเขาหิมะ นกยูง ฯลฯ นับ
รอยจุด ในถ้าํยังมีสวนท่ีเปนทางเดินเทา สามารถเดินชม
ความงามของถ้าํท่ียาวถึง 300 เมตร ชมเงาหินยอยที ่  สะทอนในสระน้าํบนพื้น  เปนภาพท่ีสวยสดงดงาม
มาก นําทานเท่ียวชม ภูเขากวานเหมินซาน (Mount uanmen)     ไดรับการขนานนามวาภูเขาหวงซานแหง
ภาค ตะวนั ออกเฉียงเหนือ บริเวณภูเขากวานเหมินซาน มียอดเขาสองลกูลูกหนึ่งใหญลกูหนึ่งเลก็ มี
ลักษณะคลายประตจึูงไดช่ือวากวานเหมินซาน  ในชวงฤดใูบไมรวง ( ปลายกันยายน – ตุลาคม )   ภายใน
หุบเขาจะเต็มไปดวยใบไมที่เปลี่ยนใบเปนสแีดง  สีเหลอืง  น้ําในทะเลสาบใสสะทอนเงาของภูเขาหลาก
สีสนั   เปนภาพที่งดงามเกินจินตนาการ   โดยเฉพาะตนเมเปลท่ีเปลี่ยนใบเปนสแีดงเขมเต็มท้ังตน   

  

ค่ํา             รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร   
พัก  富虹国际饭店(本溪市) - Fuhong International Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันท่ีหา   (5) เมืองเปนซี  – เมืองตานตง – กําแพงเมืองจนีหูซาน+รถแบตเตอรี่  - แมน้ําเยลเูจียง +ลองเรอื      

07.00 น. รับประทานอาหารเชา  ณ  โรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองตานตง    ( Dandong )  ตั้งอยูตรงขาม
ประเทศเกาหลีเหนอื โดยมีแมน้าํยาลเูปนพรมแดนธรรมชาติ  
และเปนจุดสิน้สดุของกาํแพงเมืองจีนทางทิศตะวันออก ระหวาง
ทางชม  กําแพงเมืองจีนหูซาน   กําแพงเมืองจีนท่ีตั้งอยูบนเขาหู
ซาน หรือ เขาเสือ ต้ังอยูระหวางชายแดนจีนและเกาหลี
เหนือ สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ค.ศ.1469 เปนจุดเร่ิมตนของ 



กาํแพงเมืองจีนท่ีมีความยาวท้ังหมด 8851.8   กิโลเมตร 
ทานสามารถชมทัศนียภาพของแผนดินเกาหลีเหนอืไดอยาง
ใกลชิด  โดยมีคลองกวางประมาณ 5 เมตรกั้นแบงเขตแดน 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําทานลองเรือชมทัศนียภาพบริเวณริมแมน้ําเยลู
เจียง   พรมแดนธรรมชาติกั้นเมืองตานตงของจนีกับเมือง
ซินอึยจูของเกาหลีเหนอื   ไดช่ือวาเยล ูเจียงเพราะแมน้าํมีสี
เขียวเหมือนหัวเปด น้ําในแมน้าํไหลมาจากภูเขาฉางไปซาน 
มีความยาว 795 กิโลเมตร เปนแมน้าํท่ีกั้นระหวางประเทศ
จีนและประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งไดสรางสะพานขามแมน้าํ
เปนทางเช่ือมสองแหง สะพานแหงแรกสรางขึน้เม่ือป ค.ศ.
1909 จนกระทั่งเกิดสงครามระหวางเกาหลกีบั
สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1950 สะพานแหงนีจึ้งถกูทําลาย
โดยระเบิดเหลือเพียงแตตอมอเทานัน้  จนเปนท่ีมาของชือ่
สะพานวา "สะพานหัก" (ตวนเฉียว) สวนสะพานแหงท่ี 2 
สรางขึน้ในป ค.ศ.1940 มีความยาวท้ังสิ้น 940 เมตร เปน
สะพานท่ีใชคมนาคมไดทัง้ทางรถไฟและทางบก จึงมีความสาํคัญสาํหรับการคมนาคมของท้ังจีนและ
เกาหล ี 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร   
พัก  Wanda Realm Dandong  ระดับ 5 ดาว หรอืเทียบเทา 

วันท่ีหก          (6)   เมืองตานตง – เมืองตาเหลียน – ถนนปนหาย – สะพานเปยตาเฉียว - จัตุรัสชิงไห – จัตรัสเสือ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา  ณ  โรงแรม 
นําทานสู เมืองตาเหลียน เมืองทาท่ีใหญ
ท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของจีน 
ต้ังอยูปลายสุดแหลมเหลียวตงในมณฑล
เหลียวหนิง เปนเมืองท่ีประสพความสาํเรจ็
ทางเศรษฐกิจจนไดรับสมญาวา “ฮองกง
แหงภาคเหนือ” ถนนหนทางกวางขวางรม
ร่ืนไปดวยตนไม มีตึกรามอาคารแบบยุโรปหลากไสตล มีหาดสวยงามหลายแหง  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



  นําทานเท่ียวถนนปนหาย หรือ ถนนเลียบทะเล ชมทิวทัศนริมทะเล
อันสวยงามของ  ตาเหลียนและสิ่งกอสรางตางๆ ท้ังโรงแรมเกาแก 
บานพกัผูนาํยุคตางๆ ท่ีแวดลอมดวยแมกไมรมรื่น พรอมใหทาน
ถายรูปที่หนาเกาะ  ปางฉุย หรือ “ เกาะดามคอน ” ที่มีช่ือเสียง 
จากนัน้นาํเท่ียวสะพานเปยตาเฉียว หรือ “ สะพานเหนอื ” มีความ
ยาว 230 เมตร สรางเสร็จป ค.ศ.1987 ต้ังอยูริมทะเลอนัสวยงาม บน
สะพานมีชองคนเดินกวาง 8 เมตร มีศาลาชมทิวทัศนในมุมมองท่ี
สวยงาม เป นจุดทองเท่ียวส าคญัแหงหนึง่ของเมืองตาเหลยีน 
นําทานสู จัตรุัสชิงไห สรางเมื่อ ค.ส.1997  มีเนือ้ท่ี  1100000 ตาราง
เมตร สรางขึน้เพ่ือเปนท่ีระลกึท่ีไดรับฮองกองคนืกลับจนี และมีเสา
นาฬิกา ต้ังอยูกลางจัตุรัส  ความสูง  19.97 เมตร  กวาง 1.997  เมตร 
ฐานทัพของเสามีรูปปนเกามังกรและ 12 ราศี เปนสัญลักษณ 
สวนลางของจัตุรสัยังมีรูปแกะสลกั กินเนือ้ท่ี 5 พัน ตารางเมตร 
ต้ังอยูริมทะเล  เหมือนภาพวาดมีลักษณะเหมือนหนงัเปดออก 
รอบๆจัตุรสัปลูกตนไมอยางสวยงาม จากนั้นนาํทานไปเยือน จัตรัส
เสือ หรือจตุัรัสหูเตียว ติดกับโอเชียนปารคหาดเสอืของตาเหลียน มี
เนื้อท่ี 15700 ตรางเมตร มีรูปปนเสอืแกะสลกั  ทําดวยหินแกรนิต  มี
รูปแบบสวยงาม รอบบริเวณมีตนไมเขียวชอุมและมีไฟประดับรอบจัตุรัส 300 กวาจุด เมือ่เปดไฟตอน
กลางคืนจะมีความสวยงามมากเพ่ือถายรูปกับรูปปนเสือแกะสลกัขนาดใหญ  

ค่ํา             รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร  
พัก  Da Lian You Hao Xi Yue Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

วันท่ีเจ็ด   (7) เมืองตาเหลียน  – กรงุเทพฯ  

06.00 น. รับประทานอาหารเชา  ณ  โรงแรม 
จากนัน้นาํทานไปสูสนามบิน 

09.30 น.           เดินทางกลับ  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินท่ี  XW871 
13.45 น.     ถึง   ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ   

                    
ขอบคุณทานท่ีใชบรกิาร  

 
  

 


