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บริษัท ชัยทัวร์ จ ำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

            ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461
    

 

 หำดหญ้ำแดง (Red Beach) มหัศจรรย์พรมหญ้ำสีแดงขนำดใหญ่ 1 ปีมีคร้ังเดียวเฉพำะที่เมืองผำนจ๋ินเท่ำนั้น  

 ภเูขำกวนเหมินซำน งำมดั่งภำพวำด ด้วยใบไม้หลำกสี เหลือง ส้ม โดดเด่นเมเปิ้ลสีแดงสด  

 ถ้ ำน้ ำเปิน่ซ ีนั่งเรือชิลๆ ชมควำมอลังของถ้ ำที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปทรงต่ำงๆตลอดควำมยำวของถ้ ำ  

 ตำนตง เมืองแห่งแสงสีชำยแดนจีนกับเกำหลีเหนือ  

 แมน่้ ำยำลู ่สำยน้ ำสองแผ่นดินเชื่อมโย่งจีนเกำหลีเหนือ  

 สะพำนหกั สะพำนแห่งประวัติศำสตร์ที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน  

 ก ำแพงเมอืงจนีหซูำน จุดเร่ิมต้นก ำแพงเมืองจีน ปีนมองดูเกำหลีเหนือแค่เอื้อม  

มหศัจรรย ์ หำดหญำ้แดง แหง่ผำนจิน๋ 

ถ้ ำน้ ำเปิน่ซ ี ใบไมเ้ปลีย่นสทีีเ่ขำกวนเหมนิซำน 

เดนิทำง  :  พธุที ่ 9 – จนัทรท์ี ่ 14  ตลุำคม 2562  ( 6 วนั 5 คนื ) 
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 01.) วันแรกของกำรเดินทำง          กรุงเทพฯ – กวำงโจว – เสิ่นหยำง      

06.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  เคาน์เตอร์การบนิ China Southern ( Row U ) ประต ู9  

เจ้าหน้าท่ีชยัทวัร์อ านวยความสะดวก  
08.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  CZ 362 (2.55  ชม. / HOT MEAL) 
12.35 น. ถึงสนามบินกวางโจว ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร (เวลาเร็วกวา่ไทย 1ชม.) 
 น าทา่นสูอ่าคารภายในประเทศ 
15.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  CZ 6368 (3.50 ชม.) 
19.00 น. ถึงสนามบินเสิ่นหยาง (Shenyang ) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การค้า และคมนาคมทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจีน น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ภตัตาคาร 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

ที่พกั  SHERATON SHENYANG SOUTH CITY  HOTEL (5*) หรือเทียบเทา่ 

 02.) วันที่สองของกำรเดินทำง                เสิ่นหยำง – หำดหญ้ำแดงผำนจิ๋น 

 อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสูเ่มืองผานจิ๋น (Panjin / 173 กม./ 2 ชม. 15 นาที) เป็นเมืองระดบัจงัหวดั และเป็นศนูย์กลางการผลติน า้มนัรายใหญ่ของ
มณฑลเหลยีวหนิงตัง้อยูท่างตอนเหนือของอา่ว Liaodong  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าชมหาดหญ้าแดง ชายทะเลโป๋ไห่ (Bohai / 34 กม. 1 ชม.)ติดกับเกาหลีเหนือ บริเวณชายหาดมี ต้นหญ้า Goose Food 

Family  เปลีย่นสใีนช่วงปลายเดือนกนัยายน-ตลุาคมของทกุปี ทา่นจะตื่นตาตื่นใจกบัพรมหญ้าสแีดงผืนใหญ่แผ่คลมุชายหาดเป็น
บริเวณกว้างสวยสดงดงามตระการตา  นอกจากมีพรมหญ้าสีแดงแล้ว  ท่านจะได้ชมนกนางนวลปากด า และนกกระเรียนหวัแดง 
ซึง่เป็นนกหายากอีกด้วย 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

ที่พกั    SWISH  HOTEL, PANJIN (5*)  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง       ผำนจิ๋น – ตำนตง  

อาหารเช้าที่โรงแรม 
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เดินทางสูเ่มืองตานตง(Dandong) (287  กม. / 3 ชม. 15 นาที) ตัง้อยูใ่นมณฑลเหลยีวหนิง ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน
และเป็นจดุสิน้สดุของก าแพงเมืองจีนทางด้านตะวนัออก  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าชม ก าแพงเมืองจีนหูซาน  เป็นก าแพงเมืองจีนท่ีตัง้อยู่บนเขาหซูาน (เขาเสอื) ระหวา่งชายแดนจีนกบัเกาหลเีหนือ  สร้างขึน้ใน
ปีค.ศ.1469 สมยัราชวงศ์หมิง เป็นจดุเร่ิมต้นของก าแพงเมืองจีนท่ีมีความยาวทัง้หมด 8851.8 กิโลเมตร ท่านสามารชมทศันียภาพ
ของแผน่ดินเกาหลเีหนือได้อยา่งใกล้ชิด 
ชมทศันียภาพบริเวณริมแม่น า้ยาลู  แม่น า้สายนีแ้บ่งพรมแดนเมืองตานตงของจีนกบัเมืองซินอึยจูของเกาหลีเหนือมีสถานีรถไฟ
ซินอยึจู  เป็นสถานีที่ส าคญับนเส้นทางรถไฟสายพย็องอึย ซึ่งสามารถเช่ือมต่อระหว่างจีนกบัเกาหลีเหนือ โดยมีสะพานมิตรภาพ
จีน-เกาหลเีหนือ  มีความยาว  940 เมตร  และยงัสามารถเชื่อมตอ่กบัรถไฟแมนจเูรีย และทางสายรถไฟทรานส์ไซบีเรียได้ 
น าชมสะพานหัก สะพานเช่ือมระหวา่งจีนกบัเกาหลเีหนือ สร้างขึน้เมื่อปีค.ศ.1909 จนกระทัง่เกิดสงครามระหว่างเกาหลีเหนือกบั
สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1950 สะพานแหง่นีโ้ดนระเบิดท าลายเหลอืแตต่อมอ่ จนเป็นท่ีมาของช่ือวา่ “สะพานหกั” 

อาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร 

 ที่พกั   HILTON  GARDEN INN DANDONG HOTEL  (5*)  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 
 

 

 04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง           ตำนตง – กวนเหมินซำน 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ภูเขากวนเหมินซาน  (Guanmen Mountain / 187 กม. / 2 ชม. 50 นาที ) ตัง้อยู่ในเขต เมืองเป่ินซี (Benxi) ซึ่งเป็นเมืองที่มี
ทิวทศัน์ธรรมชาติสวยงาม อาทิถ า้หิน  ถ า้น า้  และภเูขากวนเหมินซานท่ีได้ช่ือวา่ภเูขาแหง่ใบเมเปิล้เปลีย่นสี 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าชมภเูขากวนเหมินซาน  ซึง่ได้รับฉายาวา่ ภเูขาหวงซานและกุ้ยหลนิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริเวณ ภเูขากวนเหมินซาน 
มียอดเขาสองลกู ลกูหนึง่ใหญ่ลกูหนึง่เลก็ มีลกัษณะคล้ายประต ูจึงได้ช่ือวา่ กวนเหมินซาน ในช่วงฤดใูบไม้ร่วง (ปลายกนัยายน –
ตลุาคม) ภายในหบุเขาจะเต็มไปด้วยแมกไม้ที่เปลีย่นใบเป็นสแีดง สเีหลอืง น า้ในทะเลสาบใสสะท้อนเงาของภเูขาหลากสีสนั เป็น
ภาพท่ีงดงามเกินจินตนาการ   โดยเฉพาะ ตน้เมเป้ิล ที่ใบเปลีย่นเป็นสแีดงเข้มเต็มทัง้ต้น นบัว่าสวยงามที่สดุในเมืองจีน ซึ่งท่านไม่
เคยเห็นมาก่อน   (หมายเหตุ  ใบไม้เปลีย่นสมีาก หรือ น้อย ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของแตล่ะปี)   

ที่พกั    MAPLE VALLEY AROMA HOT SPRING HOTEL  หรือเทียบเทา่ 
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 05.) วันที่ห้ำของกำรเดินทำง        กวนเหมินซำน – ถ้ ำน้ ำเปิ่นซี  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางไปชมถ า้น า้เป่ินซี  (Benxi Water Cave National Park / 36 กม. / 1 ชม.) เกิดจากการเคลื่อนตวัของเปลือกโลกประมาณ  
5 ล้านปี มีความยาว 5,000 เมตรแตเ่ปิดให้ชม 2,800 เมตร นบัวา่เป็นถ า้ที่ยาวที่สดุในปัจจบุนั น า้ภายในถ า้ลกึประมาณ 1.5 เมตร  
อณุหภมูิเฉลีย่ประมาณ  12–14 องศาเซลเซียสตลอดทัง้ปีน าทา่นนัง่เรือชมความงามของหินงอกหินย้อยมีรูปร่างตา่งๆ อาทิ โคมไฟ
วิเศษ  เจดีย์ข้าวโพด ช้างหยก ภเูขาหิมะ ฯลฯ  (รวมรถกอล์ฟ และเรือ) 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

เดินทางกลบัเมืองเสิน่หยาง  ( 75 กม. / 1 ชม. 20 นาที) 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย แหลง่เศรษฐกิจส าคญัของเสิน่หยาง เป็นศนูย์การค้ามายาวนาน ถนนสายนีป้ระกอบไปด้วย
ร้านค้า และห้างสรรพสนิค้ามากมายหลากหลาย อาทิ ร้านเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั  ของฝากตา่งๆ ฯลฯ 

ที่พกั   SHERATON SHENYANG SOUTH CITY  HOTEL  

 06.) วันที่หกของกำรเดินทำง       เสิ่นหยำง – กวำงโจว – กรุงเทพฯ   

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสูส่นามบินเสิน่หยาง เถาเซี่ยง  ( 25 กม. / 35 นาที) 
08.10 น.  เดินทางโดยเที่ยวบิน   CZ 6301 (4.20 ชม. ) 
12.30 น.  ถึงสนามบินกวางโจว  น าทา่นสูอ่าคารระหวา่งประเทศ 
15.50 น.  เดินทางโดยเที่ยวบิน  CZ 363  (3.05 ชม.) 
17.55 น.  ถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ   

หมำยเหตุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อตัรำคำ่บรกิำร     

   ท่านละ             57,000.- บาท 
               พกัเด่ียวเพ่ิม             7,400.- บาท 

อตัรำนีร้วม   

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ทศันาจร  (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบิน China Southern        
2. ที่พกัจดัตามรายการ ระดบั 4-5 ดาว (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
3. อาหารจดัเลีย้งทกุมือ้ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
4. น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 
5. คา่วซีา่ คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม) 
6. ทนุประกนัอบุตัิเหตทุา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลทา่นละ  500,000  บาท 

-ผู้ เอาประกนัอาย ุ75 ปีขึน้ไป  ความคุ้มครองลดลง 50 % 
          7.   มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาไทย  และผู้น าจากชยัทวัร์  

 

อตัรำนีไ้มร่วม     

-  ภาษีมลูคา่ 7 % และหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
                 -  คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด และมินบิาร์   
 

ระเบยีบกำรส ำรองกำรเดนิทำง 

ทางชยัทวัร์ขออนญุาตเรียนแจ้งสมาชิกเก่ียวกบัระเบียบการส ารองการเดินทาง ดงัตอ่ไปนี ้
1. ส ารองที่นัง่ลว่งหน้า  พร้อมยื่นเอกสารประกอบการเดินทาง และเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท 
2. กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง         

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ 

1.  หนงัสอืเดินทาง (Passport)  มีอายกุารใช้งานไมต่ า่กวา่ 6 เดือน มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
2.  รูปท่ีใช้ยื่นวซีา่ ต้องเป็นรูปส ีถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
     พืน้หลงัสขีาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอยา่งชดัเจน เปิดห ู เปิดหน้าผาก  เปิดคิว้  ไมย่ิม้เห็นฟัน   
     ไมส่วมเคร่ืองประดบั  ขนาด 2 นิว้ ( 33 มม. X 48 มม. ) และห้ามใสเ่สือ้ สขีาว (จ านวน 2 รูป ) 
3.  ช่ือ เลขที่สถานท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ พร้อมต าแหนง่การงาน (หรือนามบตัร) 
4.  ช่ือ เลขที่สถานศกึษา และเบอร์โทรศพัท์ (กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศกึษา) 
5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

 

 
 
 
 
  

 

ส ำรองกำรเดนิทำง :  เหมียว  : โทร. 0 2212 8431  ต่อ 126 

   โทรสำร. 0 2211 0119       E-mail : outbound@chaitour.co.th 
 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 


