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ก ำหนดกำรเดินทำง  :  วนัที่ 10-19 กนัยำยน  2562    
วันแรก                (1)  กรุงเทพฯ  ดอนเมือง – เส่ินหยาง     

13.00 น. พร้อมกนั ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก  TERMINAL1 ชัน้ 2 แถว สำยกำร
บินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ) โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
สมัภำระและเอกสำรให้กบัทำ่น 

15.35 น.  โดยเท่ียวบินท่ี  XJ838 น ำทำ่นเหินฟ้ำสูเ่มืองเสิน่หยำง      
21.05 น. ถึงสนำมบินเมืองเสิน่หยำง  เมืองเอกขนำดใหญ่ท่ีสดุแห่งอีสำนเหนือของจีน     หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคน

เข้ำเมืองและดำ่นศลุกำกรแล้ว   
   พกัเสิน่หยำง 沈阳新都绿城喜来登酒店(Sheraton Shenyang South City Hotel) 

ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเทำ่   

http://www.shenyang-lvhotel.com/
http://www.shenyang-lvhotel.com/
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วันที่สอง           (2)  เส่ินหยาง – เมืองเป่ินซี – ถ า้น า้เป่ินซ+ีน่ังเรือ ภเูขากวานเหมนิซาน (รวมรถแบตเตอร่ี)    

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  โรงแรม 
น ำทำ่นเดินทำงสู ่  เมืองเป่ินซี  ซึง่มีค ำขวญัประจ ำเมืองวำ่  "สร้ำงเมืองแหง่ยำ สร้ำงเมืองใหม่รักษ์นิเวศ"   
"เมืองอุตสำหกรรมรักษ์ทิวทศัน์ธรรมชำติ"  "เพียรสร้ำงเป่ินซีเป็นเมืองแหง่เหลก็กล้ำ เมืองแหง่ยำ และเมือง
แหง่ใบเมเปิล"  ,  ธรรมชำติได้มอบทิวทศัน์อนังดงำม และ
ทรัพยำกรทำงกำรทอ่งเท่ียวมำกมำยให้เมืองเป่ินซี   ได้แก่  ภเูขำ  
แม่น ำ้  ถ ำ้หิน ป่ำไม้  น ำ้พ ุ  ทะเลสำบ  ถ่ินท่ีอยูข่องมนษุย์สมยั
โบรำณ ท ำให้เมืองเป่ินซีเป็นเมืองอุทยำนธรณีวิทยำแหง่ชำติ ท่ี
ได้รับกำรขนำนนำมอุทยำนด้วยช่ือเมืองเพียงแหง่เดียวใน
ประเทศจีน เมืองเป่ินซีมีปรำกฏกำรณ์ท่ีเป็นสิง่มหศัจรรย์ของโลก
คือถ ำ้น ำ้เป่ินซ ี , มีมรด  กทำงวฒันธรรมของโลกคือเมืองภเูขำอู๋หน่ีว์ซำน, มีแหลง่ก ำเนิดของลทัธิเตำ๋ใน
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือคือภเูขำเถ่ียซำ   นอกจำกนี ้ ยงัมีดินแดนหลงัคำมณฑลเหลยีวหนิง คือ เขต
อนรัุกษ์ธรรมชำติแหง่ชำติฝัวต่ิงซำนและอุทยำนป่ำไม้แหง่ชำติทงัโกว ซึง่เป็นเขตทิวทศัน์ธรรมชำติ
ระดบัชำติ  แล้วน ำทำ่นเท่ียวชม  ถ ้ำน ้ำเป่ินซ ี ซึง่เกิดจำกกำร
เคลือ่นไหวของเปลอืกโลกประมำณ 5 ล้ำนปีก่อน มีควำมยำว 
5,800 เมตร เปิดให้เท่ียวชม 2,800 เมตร เป็นถ ำ้น ำ้ท่ียำวท่ีสดุ
ในปัจุบนั น ำ้ในถ ำ้โดยเฉลีย่แล้วลกึ 1.5 เมตรจดุท่ีลกึท่ีสดุลกึ 7 
เมตร อุณหภมิูอยูท่ี่ประมำณ 12 องศำเซลเซียสตลอดทัง้ปี  น ำ
ทำ่นน่ังเรือชมควำมมหศัจรรย์ และควำมงดงำมของธรรมชำติ
ภำยในถ ำ้ ซึง่ประกอบด้วย หินงอกหินย้อย ม่ำนหิน และหินเสำ ท่ีมีรูปร่ำงสวยวิจิตรำกำรตำตำม
จินตนำกำร ซึง่เร่ิมต้นจำกน ำ้ตกต้อนรับแขก  คลืน่ทะเล โคมไฟวิเศษ เจดีย์ข้ำวโพด ช้ำงหยก ภเูขำหิมะ 
นกยงู ฯลฯ นบัร้อยจุด ในถ ำ้ยงัมีสว่นท่ีเป็นทำงเดินเท้ำ สำมำรถเดินชมควำมงำมของถ ำ้ท่ียำวถึง 300 
เมตร ชมเงำหินย้อยท่ี  สะท้อนในสระน ำ้บนพืน้  เป็นภำพท่ีสวยสดงดงำมมำก 

          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น ำทำ่นเท่ียวชม ภเูขำกวำนเหมินซำน (Mount 

uanmen)     ได้ รับกำรขนำนนำมวำ่ภเูขำหวงซำนแหง่ภำค 
ตะวนั ออกเฉียงเหนือ บริเวณภเูขำกวำนเหมินซำน มียอดเขำ
สองลกูลกูหนึง่ใหญ่ลกูหนึง่เลก็ มีลกัษณะคล้ำยประตจูึงได้
ช่ือวำ่กวำนเหมินซำน  ในช่วงฤดใูบไม้ร่วง ( ปลำยกนัยำยน –  
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ตลุำคม )   ภำยในหบุเขำจะเต็มไปด้วยใบไม้ท่ีเปลีย่นใบเป็นสแีดง  สเีหลอืง  น ำ้ในทะเลสำบใสสะท้อนเงำ
ของภเูขำหลำกสสีนั   เป็นภำพท่ีงดงำมเกินจินตนำกำร   โดยเฉพำะต้นเมเปิล้ท่ีเปลีย่นใบเป็นสแีดงเข้ม
เต็มทัง้ต้น จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงกลบัตวัเมือง 
 
 
 
 
 

ค ่ำ             รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
พกัเมืองเป่ินซี  本溪富虹国际饭店 Fuhong International Hotel   ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเทำ่   
 

วันที่สาม           (3)  เมืองเป่ินซ ี– เมืองทงฮ่ัว – สวนยู๋หวงซาน – เมืองซงเจียงเหอ       

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  โรงแรม 
จำกนัน้ทำ่นเดินทำงสูเ่มืองทงฮ่ัว (ใช้เวลำประมำณ 3 ชัว่โมง)   ระหวำ่งทำงจำกฉำงไป๋ซำนไปเมืองถงฮัว่ 
ทำ่นจะได้เห็นวิวธรรมชำติตำมภเูขำสวยงำมมำก รถวิ่งผำ่นเทือกเขำฉำงไป๋ซำนตลอดเวลำ และอยูใ่นป่ำ
ไม้ตลอดเส้นทำง เมืองถงฮัว่เป็นเมืองเลก็ อยูริ่บเทือกเขำฉำงไป๋ซำน เมืองนีเ้ป็นแม่น ำ้และด้ำนข้ำงๆเป็น
ภเูขำท่ีสวยงำม  

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น ำทำ่นเท่ียวชม สวนยู๋หวงซาน ตัง้อยูท่ี่เมืองทงฮัว่ เป็น
สวนสำธำรณะ ท่ีมีควำมสวยงำม  ตรงกลำงมีศำลำยูห่วงเก๋อ ซึง่
มีประวติัควำมเป็นยำวนำน บริเวณรอบๆมีต้นไม้เขียวชอุ่ม และ
ยงัมีดอกไม้สวยงำมให้นำ่ชม เวลำท่ีทำ่นมำเท่ียวท่ีน่ี ควำมรู้สกึ
จะเหมือนวำ่เป็นกำรเดินเท่ียวท่ีผอ่นคลำยและสะดวกสบำย 
เยี่ยมชมยอดเขำ ศาลาย่ีหวงเก๋อ ซึง่เป็นจุดท่ีวิวสวยงำม และ
เป็นจุดท่ีชมวิวด้วย จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองซงเจียงเหอ 
松江河  หลงัจำกนัน้ เดินทำงสูห่มู่บ้ำนซ้งเจียงเหอ หรือซ้งเจียง
เซียง เชิงเขำฉำงไป๋ซำน เขตกำรปกครองของเมืองจ่ีหลนิ  ซึง่มี
ประชำกร 105,000 คน และประชำกรตำ่งถ่ิงกวำ่ 30000 คน 
ครอบคลมุพืน้ท่ี 500 ตำรำงกิโลเมตร เป็นชุดท่ีท่ีสองของครอง
กำรน ำร่องเมืองใหม่ และท่ีนีย้งัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ียอดเยี่ยมของจีน ระวำ่งทำงผำ่นชม สวนต้นสน

นางงาม จะได้ชมต้นสนนำงงำมสวยงำม ฉางไป๋ซาน หรือ ภขูำวนิรันดร์ เป็นแหลง่มรดกโลกและ 
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ทอ่งเท่ียวระดบั 5A ของจีน ตัง้อยูบ่นรอยตอ่ของเขตมณฑลจ๋ี
หลนิ กบัมณฑลเรียวกงั ของประเทศเกำหลเีหนือ มีเนือ้ท่ี
ประมำณ 45,000 ตร.กม. โดยอยูใ่นดงภเูขำไฟจ ำนวน 16 ลกู 
(ฝ่ังจีน 9 ลกู เกำหลเีหนือ 7 ลกู) โดยเกำหลเีหนือเรียก เพ็คตู
ซำน Paektu shan หรือภเูขำสขีำว เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวยอด
นิยมเช่นกนั  

ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 พกัฉำงไป๋ซำน  长白山观岚温泉度假酒店(抚松县) - Changbaishan Lan Hotel and Spa    

ระดบั 5 ดำว  หรือเทียบเทำ่  

วันที่ ส่ี           (4)  เมืองซงเจียงเหอ  - อุทยานแห่งชาตฉิางไป๋ซาน – เมืองตุนฮ่ัว  

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  โรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสู ่ อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน เป็นภเูขำ
ไฟในอดีตกำลซึง่ผำ่นกำรระเบิดมำแล้วกวำ่ 3 ครัง้ ในช่วง
สมยัหลำยหม่ืนปีท่ีผำ่นมำ เลยท ำให้ปัจจุบนัอทุยำนฉำงไป๋
ซำนเป็นภเูขำท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีควำมงดงำมยิ่งนกัเกิน
กวำ่จะบรรยำย จนมีกวีจีนต้องน ำไปแตง่เป็นบทกลอนช่ืน
ชมควำมงำมของฉำงไป่ซำน น ำทำ่นแวะพกัระหวำ่งทำงท่ี
ร้ำนขำยดีหมี,โสมเพื่อสขุภำพท่ีขึน้ช่ือของเมืองเอ๋ียนจ๋ีเช่ือว ่ 
ำผู้ใดได้ลิม้รสโสมท่ีน่ีเพียงจิบเดียวอำยจุะเพิ่มขึน้เสมือน
หลำยสบิปี ฉำงไป๋ซำน มีจุดชมธรรมชำติหลำยแหง่ ท่ีส ำคญั
เช่น ทะเลสาบเทียนฉือ (สวรรค์-ช่ือเดียวกบัทะเลสำบ
เทียนฉือ บนเทือกเขำเทียนซำนของซินเจียง) ตัง้อยูบ่นปำก
ปลอ่งภเูขำไฟฉำงไป๋ซำน ท่ีเคยระอุพ ่  นเถ้ำลำวำมำแล้ว 3 
ครัง้ คือ ปี ค.ศ. 1597, 1668 และ 1702 อยูเ่หนือระดบั
ควำมสงู 2,196 ม. จำกระดบัน ำ้ทะเล บนยอดเขำมีอำกำศ 

แปรปรวนอยุเ่ป็นนิตย์ ทัง้ลมแรง เมฆฝน ไอหมอก และหิมะ
โปรยปรำย จึงงดงำมรำวบนสรวงสวรรค์ ท่ีได้รับสมญำวำ่
เป็น “ควำมงำมตระกำรหลงัควำมพิโรธอนัเดือดดำล” หรือ
ในอีกค ำเปรียบเปรยหนึง่วำ่ “ไม่เห็นฉำงไป๋ซำนก่อนตำย 
ช่ำงเสยีดำยเป็นยิ่งนกั” ทะเลสำบเทียนฉือมีควำมยำวถึง 13 กม . พืน้ผิวน ำ้ 9,8 ตร.กม เป็นทะเลสำบท่ีมี
ควำมลกึเฉลีย่ 204 เมตร จุดลกึสดุถึง 373 เมตร เป็นอนัดบั 1 ของจีน มีรูปลกัษณ์เป็นวงกลมคล้ำย 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1217111-d10597163-Reviews-Changbaishan_Lan_Hotel_and_Spa-Fusong_County_Jilin.html
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ใบบวัมีพืน้ผิวน ำ้เกำะตวัเป็น น ำ้แข็งถึงปีละเกือบ 7 เดือน 
(กลำงตลุำคม-ต้นพฤษภำคม)ตวัทะเลสำบตัง้อยูบ่น
พรมแดนของทัง้ 2 ประเทศและสำมำรถขึน้  ชมทศันียภำพ
ได้ทัง้สองประเทศเช่นกนั ทำงด้ำนเหนือของทะเลสำบฝ่ัง
ประเทศจีน มี น ำ้ตกฉำงไป๋ ท่ีไหลล้นลงจำกทะเลสำบ ท่ี
ไหลลงถึ งระดบั 1,250 ม. แล้วทิง้ตวัเป็นเส้นสำยสงู 68 ม. 
นบัเป็นน ำ้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุทำงภำคเหนือของจีน และเป็นต้นธำรของแม่น ำ้สำมสำย คือ ยำลูว์่เจียง ซง่ฮวำ
เจียง และถเูหมินเจียง นบัเป็นน ำ้ตกท่ีไหลล้นลงจำกปำกปลอ่งภเูขำไฟที่ใหญ่ท่ีสดุของโลก  

เท่ียง            รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
จำกนัน้น ำทำ่นชม สระเทวดาใหญ่และสระเทวดา

น้อย  เป็นทะเลสำบท่ีเกิดจำกกำรระเบิดของภเูขำไฟและ
ยงัเป็นทะเลสำบท่ีตัง้อยูป่ำกปลอ่งภเูขำไฟ มีหมอกปกคลมุ
ตลอดทัง้ปี บรรยำกำศคล้ำยสวิตเซอร์แลนด์น้อย เป็นต้น
ก ำเนิดแม่น ำ้ท่ีเรียกได้วำ่เป็นสำยเลอืดของดินแดนอีสำน
มงักรทัง้ 3 สำย แม่น ำ้ซงฮวัเจียง ถเูหมินเจียงและยำลูเ่จียง 
มีควำมสงู 2,150 เมตร กว้ำง 3370 เมตรและลกึกวำ่ 204 
เมตร ริมสระเทวดำทัง้สองจะประกอบด้วยหินรูปร่ำงตำ่งๆสี
ตำ่งๆ อำทิเช่น ฟ้ำ ชมพ ูเขียว ด ำ โอปอทะเลสำบนีติ้ดกบัเข 
ตแดนเกำหลเีหนือดงันัน้ทำ่นจะสงัเกตเห็นชำวเกำหลเีหนือ
เข้ำมำเท่ียวอุทยำนแหง่ชำตินีเ้ป็นจ ำนวนมำก หลงัจำกนัน้
น ำทำ่นชมน ำ้ตกฉำงไป๋ซำน สงูกวำ่ 60 เมตร เป็นต้นก ำเนิด
ของแม่น ำ้ซงฮวำเจียงใกล้กบัทะเลสำบเทวดำ ลกัษณะ
น ำ้ตกดงัเช่น  พญำมงักรสองตวัโจนทะยำนลงมำสูส่ำยน ำ้
เบือ้งลำ่งปรำกฎเป็นภำพละอองน ำ้ท่ีแตกกระจำย
กลำยเป็นไอหมอกปกคลมุทัว่ทิศและสำยน ำ้กระโจนสงูกวำ่ 
10 เมตร คล้ำยภำพดอกไม้น ำ้ท่ีปรำกฏอยูริ่มสระ จำกนัน้
น ำทำ่นสูบ่อ่น ำ้แร่ฉำงไป๋ซำน มีมำกกวำ่ 10 แหง่บอ่น ำ้แร่
พุง่ทะยำนสูท้่องฟ้ำเปรียบเสมือนน ำ้พดุนตรี อณุหภมิูในแต่
ละบอ่จะมีองศำท่ีตำ่งกนัและน ำ้ท่ีพุง่ขึ ้  นมำจำกบอ่มี
ลกัษณะหลำกหลำยบำงบอ่คล้ำ ยดอกบวั บำงบอ่เหมือน
มงักร บำงบอ่เสมือนหงส์ ฯลฯโดยเฉพำะบอ่ท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีอุณหภมิูสงูท่ีสดุ ชำวบ้ำนขนำนนำมวำ่ “สดุยอด 
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หวัใจแหง่น ำ้แร่ฉำงไป๋ซำนเบอร์ 1” ท่ีมีควำมร้อนสงูสดุ มีคณูประโยชน์ในกำรรักษำโรคตำ่งๆ จำกนัน้
เดินทำงสูเ่มืองตุนฮ่ัว (ใช้เวลำประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ตัง้อยูใ่นภเูขำทำงตะวนัออกของมณฑลจ๋ี  กลำ่ววำ่
เป็นเมืองหลวงของรำชวงศ์ถงั กวำ่พนัปี  ในปี พ.ศ. 2560 เมืองตนุฮัว่ ได้รับเลอืกให้เป็นเมืองท่ีมีอำรย
ธรรมแหง่ชำติของครัง้ท่ีห้ำ  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 พกัตนุฮัว่  万豪国际大酒店(敦化市) - Wanhao International Hotel  ระดบั 5 ดำวหรือ
เทียบเทำ่    
 

วันที่ห้า            (5)   เมืองตนุฮ่ัว – อุทยานภมูิศาสตร์จิง้ป๋อห ู– น า้ตกเตีย้วสุ่ยโหลว – เมืองหมู่ตานเจียง    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น ำทำ่นเดินทำงสู ่อุทยานภมูิศาสตร์จิง้ป๋อหู 镜泊湖
เป็นช่ือของทะเลสำบท่ีมีลกัษณะพิเศษทำงภมิูศำสตร์
กำยภำพ ท่ีมีช่ือเรียกเฉพำะวำ่ หรงหยำนเอีย้นไซห่ ูเกิด
จำกกำรอุดตนัของชัน้หินลำวำ ภำยหลงักำรระเบิดของ 
กลุม่ภเูขำไฟจิง้ป๋อห ูจ ำนวน 12 ลกู บนสองฝ่ังมำบธำร
น ำ้หมู่ตำนเจียง บนพรมแดนระหวำ่งมณฑลจ๋ีหลินกบั
มณฑลเฮย์หลงเจียงทำงภำคอีสำนของจีนหลำยครัง้
หลำยครำว เม่ือกวำ่ 10,000 ปีท่ีผำ่นมำ  จำก
ปรำกฏกำรณ์ดงักลำ่ว เป็นผลท ำให้เกิดผืนน ำ้ใหญ่ 
ขนำดเนือ้ท่ีกวำ่ 95 ตำรำงกิโลเมตร มีควำมลกึเฉลีย่ 
40 เมตร จุดลกึท่ีสดุวดัได้ 62 เมตร เก็บกกัน ำ้ในฤดนู ำ้
หลำกได้มำกถึง 1,600 ล้ำนลกูบำศก์เมตร ทอดตวั
อยำ่งสงบงำม อยูก่ลำงทิวเขำและผืนป่ำอนั
สลบัซบัซ้อน ผืนน ำ้นีมี้ควำมใสเป็นอยำ่งยิ่ง เพรำะมี
ชัน้  หินใต้ท้องธำรเป็นหินบะซอลต์ จึงได้รับสมญำวำ่ 
“ทะเลสาบกระจกเงา” อนัเป็นทะเลสำบหินลำวำท่ีมี
ช่ือเสยีง และมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ
จีน ท ำให้ทะเลสำบจิง้ป๋อห ู ได้รับกำรยกยอ่งวำ่เป็น 
“ทะเลสำบซีห ูแหง่จีนอีสำน” 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXxYjBgZ3YAhUEuI8KHWxVBuUQFghPMAQ&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1152389-d2703477-Reviews-Wanhao_International_Hotel-Dunhua_Jilin.html&usg=AOvVaw3nkMMCG-D9VEiyrkQdfXEk
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 หลงัอำหำร สูน่ า้ตกเตีย้วสุ่ยโหลว 吊水楼瀑布
หมดุหมำยส ำคญัของอุทยำนแหง่นีคื้อกำรลอ่งเรือ
ในทะเลสำบอนัสวยงำมด้วยธรรมชำติรอบด้ำน และ
น ำ้ตกเตีย้วสุย่โหลว Diaoshuilou Waterfall ทีได้รับ
สมญำนำมวำ่ "น ำ้ตกไนแองกำร่ำของจีน"  
ท่ีเปรียบเปรยกนัเช่นนี ้ เพรำะเตีย้วสุย่โหลวในยำม
ฤดนู ำ้หลำก เป็นน ำ้ตกท่ีมีควำมกว้ำงถึง 200 เมตร 
มีรูปทรงคล้ำยเกือกม้ำ มวลน ำ้อนัมหำศำลของสำยธำรหมู่ตำนเจียง จะทอดลงมำในแนวด่ิง 12 เมตร ซึง่
เกิดจำกกำรทรุดตวัของพืน้ดิน เม่ือครำวเกิดภเูขำไฟระเบิดในอดีต มีช่ือเรียกเฉพำะทำงภมิูศำสตร์วำ่ Lava 
Air-hole Collapse-type Waterfall ดมีูพลำนภุำพและรูปทรงควำมงำม
คล้ำยน ำ้ตกไนแองกำร่ำของประเทศสหรัฐอเมริกำ-แคนำดำฉบบั
ยอ่สว่น ท่ีได้รับสมญำนำมวำ่ "น ำ้ตกไนแองกำร่ำของจีน" เน่ืองจำก
น ำ้ตก มีควำมกลว้ำง 200เมตร รูปทรงคล้ำยเกือกม้ำ ทอดลงมำใน
แนวด่ิง 12 เมตร ซึง่เกิดจำกกำรทรุดตวัของพืน้ดินเม่ือครำวภเูขำไฟ
ระเบิดในอดีต ดคูล้ำยไนแองกำร่ำฉบบัยอ่สว่น  
จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองหมู่ตานเจียง 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ีเมืองหมู่ตำนเจียง  Holiday Inn Mudanjiang 牡丹江世茂假日酒店  หรือเทียบเทำ่  

   
วันที่หก           (6)  เมืองหมู่ตานเจียง – เมอืงฮาร์บิน – สวนอทุยานซือต้าหลิน -   

                          อนุสาวรีย์ป้องกันน า้ท่วมฝ่ังหง  – โบสถ์เซน็โซเฟีย 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  โรงแรม 
น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองฮำร์บิน (ใช้เวลำประมำณ 4 ชัว่โมง) เมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของ มณฑลเฮยหลง
เจียง ทำงภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน เมืองนีต้ัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น ำ้ซงฮวัทำงตอนใต้ของมณฑล มีพืน้ท่ี
รวม 1,637 ตำรำงกิโลเมตร ฮำร์บินมีฤดหูนำวท่ีหนำวจดั อุณหภมิูเฉลีย่ประมำณ 3.5 องศำเซลเซียส ใน
บำงพืน้ท่ีอุณหภมิูอำจต ่ำได้ถึง ติดลบ 38 องศำเซลเซียส และมีช่วงท่ีปรำศจำกน ำ้แข็งเพียงประมำณ 140 
วนัในรอบปี  จำกนัน้น ำทำ่นสูภ่ตัตำคำร  

เท่ียง         รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/cn/zh/mudanjiang/mdgmj/hoteldetail
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จำกนัน้น ำทำ่นชม สวนอุทยำนซือต้ำหลิน ริมฝ่ังแม่น ำ้ซงฮวั 

โดยสวนแหง่นีถ้กูสร้ำงขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึง่มีรูปแบบท่ีรับ

อิทธิพลจำกศิลปะของทวีปยโุรป แตมี่ควำมสมบูรณ์แบบกวำ่

และมีเอกลกัษณ์ท่ีห้ำวหำญ ซึง่เปรียบเสมือนอุปนิสยัของชำว

เหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลกัฐำนถึงสมัพนัธภำพอนัดีตอ่

กนัระหวำ่งสองชำติมหำอ ำนำจแหง่โลกคอมมิวนิสต์ ทำ่นจะได้สมัผสักบัทศันียภำพท่ีสวยงำมของแม่น ำ้

ซงฮวำ  จำกนัน้น ำทำ่นเท่ียวชม อนุสาวรีย์ป้องกันน า้ท่วมฝ่ังหง ซึง่ตัง้อยู ่ณ บริเวณชำยฝ่ังแม่น ำ้ซงฮวั 

เป็นอนสุรณ์ระลกึถึงควำมพยำยำมของชำวเมืองฮำร์บินท่ี

พยำยำมตอ่สู้กบัอุทกภยัครัง้ใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 ซึง่น ำ้ในแม่น ำ้

ซงฮวัเจียงสงูกวำ่ตวัเมืองฮำร์บิน้ 7 เมตร และเหลอืเพียง 20 

เซนติเมตร น ำ้ก็จะทะลกัเข้ำมำในตวัเมือง จึงได้มีกำรสร้ำงเข่ือน

ให้สงูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือนกวำ่ 140 กิโลเมตร เป็น

เวลำ 28 วนั จนในท่ีสดุน ำ้ก็ไม่ไหลเข้ำมำทว่มเมืองฮำร์บิน้ ทัง้ๆท่ีกระแสน ำ้ในปี ค.ศ .1998 เป็นกระแสน ำ้

ท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 52 ปี อนสุำวรีย์เป็นเสำทรงกลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสำเป็นรูปแกะสลกักลุม่

กรรมกรชำวนำ ทหำร ข้ำรำชกำร และนกัศกึษำท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั แสดงถึงสถำกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ในตอนนัน้ 

ฐำนของอนสุำวรีย์สร้ำงเป็นสระรูปพระจนัทร์เสีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ลำ่งเป็นระดบัน ำ้ในปี ค.ศ .1932 ท่ีเคยสร้ำง

ควำมเสยีหำยให้กบัเมืองฮำร์บิน้เป็นอยำ่งมำก สระชัน้ท่ี 2 เป็นระดบัน ำ้ในปี ค.ศ .1957 เทำ่กบัระดบัน ำ้

เม่ือ 52 ปีก่อน ซึง่สงูกวำ่ระดบัน ำ้ปี ค.ศ .1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ .2001 สร้ำงสระขึน้เป็นชัน้ท่ี 3 

เพื่อบนัทกึระดบัน ำ้ ซึง่สงูขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร ด้ำนหลงัประกอบด้วยเสำและระเบียงโค้งแบบโรมนั ซึง่

แสดงถึงควำมสำมคัคีของชำวเมืองฮำร์บิน้  น ำทำ่นถ่ำยภำพคกูบั โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ภายนอน) ในยำม

ค ่ำคืน ซึง่เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แหง่ ซึง่แสดงถึง

วฒันธรรมรัสเซียท่ีได้เข้ำมำมีอิทธิพลในฮำร์บิน้ซึง่โบสถ์เซ็น

โซเฟียเป็นโบสถ์นิกำยออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้ำงขึน้ในปี ค.ศ 1907 

ภำยหลงัจำกท่ีทหำรรัสเซียต้องประสบกบัควำมพำ่ยแพ้ใน

สงครำมรัสเซีย – ญ่ีปุ่ น       ( ค.ศ. 1904 – 1905 ) โดยชำว

รัสเซียได้สร้ำงโบสถ์แหง่นีข้ึน้เพื่อเป็นท่ีพกัพิงทำงใจ และ

สร้ำงก ำลงัขวญัแก่กองทหำรรัสเซียท่ีเข้ำมำประจ ำอยู ่ณ ท่ีนี ้โบสถ์แหง่นีไ้ด้รับกำรบูรณะอีกครัง้ในปี  
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ค.ศ.1923 และหลงัจำกท่ีใช้เวลำในกำรซอ่มแซมตอ่เติมนำนถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลำยเป็นออร์
โธด็อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภำคพืน้เอเซียตะวนัออกอยำ่งท่ีเห็นในปัจจุบนั ตวัโบสถ์สงู 53 เมตร มีโถงหลกัท่ีมี
หลงัคำรูปหวัหอม สร้ำงขึน้ด้วยสถำปัตย   กรรมแบบไบแซนไทม์คล้ำยกบัสถำปัตยกรรมของจตัรัุสแดงใน
กรุงมอสโคว    น ำทำ่นสู ่  จงหยางปู้ สิงเจีย หรือ ถนนจงหยาง เป็นถนนท่ีปดู้วยหินสีเขียวอ่อนทัง้สำย 
เป็นถนนยำ่นธุรกิจและกำรค้ำท่ีขึน้ช่ือของเมืองฮำร์บิน้ อำคำรสร้ำงแบบสถำปัตยกรรมแบบยโุรป ลวดลำย
กำรตกแตง่แบบบำรอคและไบแซนไทน์ มีร้ำนค้ำ
เลก็ๆ แบบรัสเซีย สองฝ่ังถนนสำยนีมี้สิง่ก่อสร้ำง
อำคำรบ้ำนเรือนสไตล์ยโุรปมำกถึง 71 แหง่ ถนน
มีควำมยำวรวม 1,450 เมตร กว้ำง 21.34 เมตร 
เป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสดุและยำวท่ีสดุใน
เอเชีย กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1898 เดิมเรียกวำ่ "ถนน
ประเทศจีน." 1925 ได้รับกำรตัง้ช่ือตำม "ถนนจงหยำง" ตอนนีก้ลำยเป็นถนนกำรค้ำท่ีคกึคกัมำกท่ีสดุใน
เมืองฮำร์บิน  ทำงทิศเหนืออนสุำวรีย์ฝ่ังหง และทิศใต้ยำวถึงถนนจินเว้ย ถนนตัง้แตว่นัเปิด วนัหนึง่มีผู้มำ
เท่ียวมำกกวำ่ 200,000 คน ถนนคนเดินเต็ม ไปด้วยนกัทอ่งเท่ียวสะท้อนให้เห็นถึงกำรเดินทำงช้อปปิง้
บนัเทิงและฟังก์ชัน่  

ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 พกัท่ี  哈尔滨香坊永泰喜来登酒店(Sheraton Harbin Xiangfang Hotel) ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเทำ่  

 

วันที่เจ็ด           (7)  เกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางต่าว) +น า้ตกอาทติย์ – เมืองฮาร์บิน – เมืองฉางชุน   

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  โรงแรม 
น ำทำ่นสู ่ เกาะพระอาทิตย์(Sun Island)      ไทห่ยำงตำ่ว (เกำะพระอำทิตย์) เกำะขนำดใหญ่ซึง่ตัง้อยู่
ทำงตอนเหนือของแม่น ำ้ซงฮวัเจียง มีเนือ้ท่ีประมำณ 
3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถำนท่ีพกัฟืน้ของกรรมกรใช้
แรงงำนเมืองฮำร์บิน้ บริเวณทำงเข้ำมีป้ำยหินเขียนวำ่ ไท่
หยำงเตำ่ เป็นสถำนท่ีหนึง่ในกำรจดัเทศกำลแกะสลกั
หิมะน ำ้แข็ง ไม่วำ่จะเป็นพระรำชวงั ก ำแพงเมืองจีน หอ
ฟ้ำเทียนถำน และอ่ืนๆ อีกมำกมำย   ไทห่ยำงต่ำว (เกำะ
พระอำทิตย์) สถำนท่ีสวยงำมร่มร่ืน ชมควำมงำมของ
เมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมีมนต์เสนห์่ นบัเป็นสถำนท่ีอำบแดดท่ีวิเศษสดุ นอกจำกนัน้ยงัมีเรือ , จกัรยำน 
และรถม้ำลำกสไตล์ยโุรปไว้บริกำรให้เช่ำอีกด้วย ( รำคำทวัร์ไม่รวมคำ่เชำ่อุปกรณ์ตำ่งๆ ) สว่น 

https://www.agoda.com/zh-cn/sheraton-harbin-xiangfang-hotel/hotel/harbin-cn.html
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ในช่วงฤดหูนำวเม่ือเกำะแหง่นีถ้กูปกคลมุด้วยหิมะ ก็จะ
กลำยเป็นสถำนหยอ่นใจในอุดมคติ ท่ีเหมำะอยำ่งยิ่งกบั
กิจกรรมหลำกหลำยชนิดบนลำนน ำ้แข็ง อำทิเช่น สเก็ต
น ำ้แข็ง , เลือ่น  ชมน า้ตกอาทติย์ ครอบคลมุพืน้ท่ี
ประมำณ 15,000 ตำรำงเมตร มีควำมยำว 132 เมตร
และสงู 7 เมตร The Sun Waterfall เป็นภมิูทศัน์
ประดิษฐ์ใหม่ของโครงกำรฟืน้ฟูบูรณะท่ีครอบคลมุเกำะ
พระอำทิตย์  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลงัอำหำร น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองฉางชุน  เดิมเป็นศนูย์กลำง
อ ำนำจของเผำ่แมนจู เม่ือครัง้ท่ีญ่ีปุ่ นเข้ำยดึครองเขต แมนจูเลยี 
(ค.ศ.1933-1945) แล้วสถำปนำเป็นรัฐแมนจูกวั และได้
ประกำศตัง้ฉำงชุนเป็นเมืองหลวง หลงัญ่ีปุ่ นแพ้สงครำมสิน้
อ ำนำจลง เมืองฉำงชุนยงัคงเป็นเมืองหลวงของมณฑลจ๋ีหลนิ 
ตอ่มำค.ศ.1950 จีนได้รับควำมช่วยเหลอืจำกรัสเซียตัง้โรงงำนผลติรถยนต์แหง่แรกขึน้ท่ีน่ี รถรุ่นแรกท่ีผลิต
ได้ช่ือเจียฟำง ขนำด 95 แรงม้ำ จำกนัน้ก็พฒันำผลติรถลมีซูีนธงแดงและรถยนต์อ่ืนๆ ปัจจบุนัฉำงชุน
กลำยเป็นแหลง่ อุตสำหกรรมรถยนต์ มีโรงงำนผลติรถท่ีมีช่ือเสยีง เช่น โฟล์คสวำเกน เซี่ยงไฮ้-GM    

ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 พกัท่ี  长春高新益田福朋喜来登酒店 Four Points by Sheraton Changchun Hi-Tech Zone      

ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเทำ่  
 

วันที่แปด       (8)    สวนจิงแย่ถาน –  เมืองฉางชุน – เมืองเส่ินหยาง    

 เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  โรงแรม 
น ำทำ่นเดินทำงสู ่ สวนจิงแย่ถำน อยูใ่นตวัเมืองฉำงชุน 
เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงำมและเป็นสถำนท่ีท่ีมี
ประวติัศำสตร์ด้วย สร้ำงตัง้แตส่มยัหมัน่โจวกัว๋ มีบริเวณ
เนือ้ท่ี 96.38 ตำรำงกิโลเมตร เป็นเนือ้ท่ีของวงั ในปัจจุบนั
เปลีย่นเป็นสวนอุทยำนของประชำชนทัว่ไปแล้ว เป็นแหลง่
ชมวิว เท่ียวเลน่ พกัผอ่น  

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ  ภตัตำคำร 



11 

 

 
น ำทำ่นเดินทำงสู ่ เมืองเส่ินหยาง เมืองเสิน่หยำง   
( Shenyang )  เป็นเมืองเอกขนำดใหญ่ท่ีสดุแหง่อีสำน
เหนือของจีน   อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลำงกำรเมือง  เศรษฐกิจ 
คมนำคมของมณฑลเหลยีวหนิงโดยเฉพำะอุตสำหกรรม
หนกัและกำรแปรรูปวตัถดิุบล้วนตัง้อยูใ่นเสิน่หยำง  ค.ศ. 
2006     เมืองเสิน่หยำงได้เป็นเจ้ำภำพงำนแสดงพฤกษำ
นำนำชำติ   และยงัร่วมมือกบัปักก่ิงเป็นหนึง่ในเจ้ำภำพร่วมโอลมิปิกจดักำรแขง่ขนัฟุตบอลสนำมแขง่ยอ่ย
ในมหกรรมโอลมิปิก 2008 อีก 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำร    
                       พกัเสิน่หยำง 沈阳新都绿城喜来登酒店(Sheraton Shenyang South City Hotel) 

 Hotel ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเทำ่   
 

วันที่เก้า         (9)   เมืองเส่ินหยาง – เมืองผานจิ่น – มหัศจรรย์หาดหญ้าแดงแห่งผานจิ่น – เมืองเส่ินหยาง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  โรงแรม 
น ำทำ่นเดินทำงสู ่  เมืองผานจิ่น(ใช้เวลำประมำณ 3 ชัว่โมง)  
เป็นเมืองระดบัจงัหวดัและศนูย์กลำงกำรผลิตน ำ้มนัรำยใหญ่
ของมณฑลเหลยีวหนิงสำธำรณรัฐประชำชนจีนและตัง้อยูบ่น
ชำยฝ่ังทำงตอนเหนือของอ่ำวเลยียงองของอ่ำวบวัไห ่
พรมแดนติดกบั Anshan  ท่ีเมืองแหง่นี ้  และ ธรรมชำติบน
โลกเรำนัน้มกัสร้ำงสรรค์สิง่มหศัจรรย์ให้เรำได้แปลกตำ
ตลอดเวลำ อยำ่งสถำนท่ีทอ่งเท่ียว Red Beach หำดสแีดง 
แหง่เมืองผำนจ่ิน มณฑลเหลยีวหนิง สำธำรณรัฐประชำชน
จีน ในบริเวณซึง่เป็นท่ีรำบลุม่ของสำมเหลีย่มแม่น ำ้ Liaohe 
(เหลยีวเหอ) หำ่งจำกตวัเมืองผำนจ่ินไปทำงตะวนัตกเฉียงใต้
รำว 30 กิโลเมตร  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น ำทำ่นเดินทำง ชม หาดหญ้าแดง ชำยทะเลโป๋ไหติ่ดชำยแดนประเทศเกำหลเีหนือ   บริเวณชำยหำดมี
ต้นหญ้ำ Goose Food Family  ซึง่จะเปลีย่นสใีนช่วงปลำยเดือนกนัยำยน-ตลุำคมของทกุปี  สฉีดูฉำด 

http://www.shenyang-lvhotel.com/
http://www.shenyang-lvhotel.com/
https://www.agoda.com/zh-cn/renaissance-shenyang-west-hotel/hotel/shenyang-cn.html
https://www.agoda.com/zh-cn/renaissance-shenyang-west-hotel/hotel/shenyang-cn.html
https://www.agoda.com/zh-cn/renaissance-shenyang-west-hotel/hotel/shenyang-cn.html
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ของหำดสแีดงเกิดจำกปรำกฏกำรณ์สำหร่ำยเติบโตในดินเค็ม    
โดยในช่วงฤดรู้อน ( เมษำยน - พฤษภำคม )  สำหร่ำยยงัคงมี
สเีขียวปกติ  กระทัง่ถึงช่วงฤดใูบไม้ร่วง สำหร่ำยจะเร่ิมเปลีย่น
สเีป็นสแีดง ครอบคลมุพืน้ท่ีกวำ่ 100 ตำรำงกิโลเมตร สง่ผล
ให้ทัง้ชำยหำดถกูปกคลมุไปด้วยพรมแดงธรรมชำติ เกิดเป็น

ทศันียภำพสะดุดตำ  ทำ่นจะต่ืนตำต่ืนใจกบัพรมหญ้ำสแีดง
ผืนใหญ่แผ่คลมุชำยหำดเป็นบริเวณกว้ำงสวยสดงดงำม
ตระกำรตำ   เชิญทำ่นชมหำด  หญ้ำแดงตอ่ตำมอธัยำศยั  
ทำ่นจะได้ชมนกนำงนวลปำกด ำ และนกกระเรียนหวัแดงซึง่
เป็นนกหำยำกอีกด้วย ได้เวลำอนัสมควร  น ำทำ่นเดินทำงสู ่ 
เมืองเส่ินหยาง 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร     
พัก沈阳新都绿城喜来登酒店(Sheraton Shenyang South City Hotel) หรือเทียบเท่า  

  
 

วันที่สิบ   (10) พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง - เส่าเสว่ยฟู่   

                             - เส่ินหยาง – กรุงเทพฯ ดอนเมือง  

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  โรงแรม 
น ำทำ่นเท่ียวชม พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง(วันจันทร์

ปิด) โบรำณสถำนจำกสมยัต้นรำชวงศ์ชิง ท่ีได้รับกำรดแูล  รักษำ
เป็นอยำ่งดี และมีลกัษณะคล้ำยคลงึกนัมำก กบัพระรำชวงัหลวง
ท่ีกรุงปักก่ิง สร้ำงขึน้เม่ือปี ค.ศ.1625 ภำยหลงัจำกท่ีรำชวงศ์แมน
จูได้สถำปนำให้ เสิน่หยำงเป็นรำชธำนีประกอบด้วยต ำหนกัใหญ่
น้อยกวำ่ 300 ห้อง บนพืน้ท่ีกวำ่ 60,000 ตำรำงเมตร ภำยหลงั
จำกท่ีรำชวงศ์หมิงถกูโคน่ล้มลง(ค.ศ.1368-1644) ชำวแมนจูก็ได้       สถำปนำรำชวงศ์ชิงขึน้ได้ย้ำยเมือง
หลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใช้เสิน่ หยำงเป็นเมืองหลวงแหง่ท่ีสอง รวมทัง้ใช้พระรำชวงัแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบั
ขององค์จกัรพรรดิหลำยพระองค์ เช่น คงัซี, เฉียนหลง, เจียช่ิง 
ฯลฯ เม่ือครัง้เสด็จเยือนทำงเหนือ จำกนัน้น ำทำ่นช้อปปิง้  ณ  
ถนนโบราณหม่านชิง  หรือ  ถนนแมนจู           ในทำ่มกลำง 
บรรยำกำศโบรำณเสมือนย้อน อดีตเม่ือ 300 ปีท่ีแล้ว  ประกอบ
ไปด้วยร้ำนค้ำท่ีน ำเสนอสนิค้ำหลำกหลำยมำกมำย  อำทิ เสือ้ผ้ำ  
เคร่ืองประดบั ฯลฯ เชิญทำ่นเลอืกซือ้สนิค้ำตำ่งๆ ตำมอธัยำศยั 

http://www.shenyang-lvhotel.com/
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   รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำร    

น ำทำ่นชมสภำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร์อีกแหง่หนึง่ของ
ตงเป่ยชวี คือ เส่าเสว่ยฟู่  หรือ ท าเนียบขุนศกึแห่งตงเป่ย
จางจวอหลิน อดีตขนุศกึผู้ เคยมีอิทธิพลเหนือดินแดนตงเป่ย 
เหอเป่ย ซำนตง แตต่อ่มำถกูญ่ีปุ่ นลอบวำงระเบิดเสยีชีวิต 
บุตรชำยคือ จำงเสวี๋ยเหลยีง (ค.ศ.1901-2001) ได้ขึน้มำเป็น
ขนุศกึแทน จำงเสวี๋ยเหลยีงได้วำงแผนปฎิบติักำร “ เหตพุลกิ
ผนัท่ีซีอำน ” โดยกกัตวันำยพลเจียงไคเช็คท่ีอุทยำนน ำ้พรุ้อน
ฮำวชิงฉือ นครซอีำน เพื่อเกลีย้กลอ่มให้เจียงไคเช็ค ผู้น ำพรรค
ก๊กหมินตัง๋ ให้หนัมำร่วมมือกบัพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อขบัไล่
จกัรวรรดินิยมญ่ีปุ่ นท่ีก ำลงัรุกรำนจีนอยูใ่นเวลำนัน้ เจียงไคเช็ค
แสร้งท ำเป็นยอมอ่อนข้อด้วย ขนุศกึจำงจึงวำงใจและได้รับรอง
ควำมปลอดภยัเจียงไคเช็คด้วยกำรเป็นเพื่อนร่วมทำงกลบัสู่
นครหนำนจิง ทวำ่ เม่ือกลบัมำถึงเมืองหลวงขุนศกึจำงได้ถกู
ทหำรเจียงไคเช็คควบคมุตวัคมุขงั ตัง้แตว่ยัหนุ่มอำย ุ 36 ปี 
จนถึงอำย ุ 60 ปี (ค.ศ.1961) จึงถกูปลอ่ยตวั นบัเป็นชะตำ
กรรมอนันำ่เศร้ำของขนุศกึจำงเสวี๋ยเหลยีง หนึ่งในผู้น ำหนุม่ท่ี
รักชำติและมำกด้วยควำมรู้     

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำร    
จำกนัน้น ำทำ่นไปสูส่นำมบิน 

22.15 น.           เดินทำงกลบั  กรุงเทพฯ  โดย เที่ยวบินที่  XJ839 
03.15 น.     ถึง   ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ   
 

                   ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ  
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ค่าบริการ    

ก าหนดการเดินทาง 

เดินทางวันที่ 10-19 กันยายน  2562 

ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป 49,900 บาท 9,800 บาท 

ผู้ใหญ่ 30 ท่านขึน้ไป 48,800 บาท 9,800 บาท 

 
อัตรานีร้วม   คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำไม่เกิน 20  กก. 

  คำ่ท่ีพกัโรงแรม (2ทำ่น/ห้อง)     คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่  
   คำ่วีซำ่จีนแบบหมู่คณะ    บตัรเข้ำชมสถำนท่ีตำ่ง ๆ ตำมรำยกำร  

  อำหำรครบทกุมือ้ตำมรำยกำร    
 คำ่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท 

 
อัตรานีไ้ม่รวม    คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวัตำ่ง ๆ อำทิ คำ่โทรศพัท์, คำ่อำหำรและเคร่ืองด่ืมนอกรำยกำร  เป็นต้น. 

   คำ่น ำ้หนกัเกิน 20 ก.ก.  
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7 %  และ ภำษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ำมี ) 
 คำ่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   

ส ำหรับคณะ 20 ทำ่นขึน้ไป เก็บ 30 หยวน ตอ่วนั ตอ่ทำ่น  
ส ำหรับคณะ 30 ทำ่นขึน้ไป เก็บ 25 หยวน ตอ่วนั ตอ่ทำ่น  
                                         

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในกำรจองครัง้แรก มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช ำระก่อนเดินทำง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทำ่นออกเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ทำ่นงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่ทำ่น      

สละสทิธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องคำ่บริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศท่ีระบุใน

รำยกำรเดินทำง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคำ่บริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหตุ 
1. จ ำนวนผู้ เดินทำงขัน้ต ่ำผู้ใหญ่ 20 ทำ่นขึน้ไป เท่ียวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อำจแก้ไขได้ 
3. รำยกำรทอ่งเท่ียวสำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทำงเป็นส ำคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญ
หำย, ควำมลำ่ช้ำ หรือจำกอุบติัเหตตุำ่งๆ 

5. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อ
จลำจล หรือกรณีท่ีทำ่นถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ีกรมแรงงำนทัง้จำก
ไทย และตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมลำ่ช้ำ และควำมผิดพลำดจำก
ทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบริษัทฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิ
กำรจดัหำนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
7  . ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร,  ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก
เดินทำงแล้ว 
10. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจำก
ควำมประมำทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตำ่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทำงบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมกำรกงสลุ เตือนคนไทย ห้ำมป๊ัมกำร์ตนูบนพำสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด ำห้ำมเข้ำประเทศ 
     กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรตำ่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทำงห้ำมเขียน ขีดฆำ่ แสตมป์ลำยกำร์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทำง ในหนงัสอืเดินทำงต้องมีเพียงตรำประทบัของทำงรำชกำรเทำ่นัน้ กำรขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมำย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทำง ถือวำ่ “หนงัสอืเดินทำงช ำรุด” อำจถกูปฏิเสธเข้ำประเทศตำ่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด ำ ห้ำมเข้ำ  
     ประเทศนัน้อีก   
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