
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย า่ทะเลหิมะ ณ เขตฮูหลุนเป้ยเอ๋อร์ หรือฮูลุนเบอร์ เหนือสุดของจนี 
ไฮลาเออร์ ...ศูนย์กลางการบริหารตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน มีทุ่ง
หญ้าฮูหลุนเป้ยเออร์ 1 ใน 4 ทุ่งหญ้าใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับยกย่องว่าเป็นทุ่งหญ้าที่ดทีี่สุดในโลก  



แมนจูเรีย หรือ หม่านโจวหลี ่..ประตูสู่ยุโรป “เมืองแห่งตุ๊กตาแม่ลูกดก” เมืองด่าน
พรมแดนจนี-รัสเซีย และยงัเป็นเมืองการค้าชายแดนที่ส าคญัอกีด้วย 

เกนิเหอ..ในฤดูหนาวจะได้รับสมญา “ดนิแดนในเทพนิยาย” เคยอากาศตดิลบถงึ -58 องศา 

เออร์กนู่า..อกีเมืองพรมแดนจนี-รัสเซีย ฉายา “เมืองแห่งนิเวศวทิยาที่ดทีี่สุดของจนี”  

มื้อพเิศษ...เป็ดย่าง สุกีม้องโกล เน้ือแพะโส่วปาโร่ว เกีย้วมองโกล 
 

ก าหนดการเดนิทาง  วนัที่ 3-9 , 24-30 มีนาคม  2563     ( 7 วนั 5 คืน )  
 

วนัแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4  

เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ไชน่า (CA)  พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับท่านท่ีหนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน  

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – ปักกิง่ – ตลาดหัวเฉียว – ปักกิง่ – ไฮลาเออร์  
01.15 น.  เหินฟ้าสู่  เมืองปักกิง่   โดยเท่ียวบินท่ี CA980 *บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
06.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน แคปปิตอล ปักก่ิง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง  นาํท่านสู่  วดัลามะ หรือ "ยงเหอกง"  โบราณสถานหน่ึงเดียวในจีนท่ี
ผสมผสานเอกลกัษณ์แห่ง 4 ชนชาติ ฮัน่ แมนจู มองโก ทิเบต รวมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั ท่ีมีคุณค่าทาง
ศิลปวฒันธรรมไวอ้ยา่งลงตวั วดัองคช์ายส่ี หรือ ยงเหอกง ( Yonghe Temple) ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิง วดัแห่งน้ีสร้างข้ึนตามพระราชโองการของ คงัซีฮ่องเต ้เพื่อใชเ้ป็นท่ี
ประทบัสาํหรับพระราชโอรสองคท่ี์ 4 ท่ีช่ือวา่ "หยง่เจ้ิน" โดยพระองคไ์ดพ้ระราชทานพื้นท่ีส่วนหน่ึงของ
วงัแห่งน้ีใหก้บัลามะ "นิกายหมวกเหลือง" หน่ึงในนิกาย
ยอ่ยของพระพุทธศาสนานิกายธิเบตเพื่อตั้งเป็นวดั 
ภายหลงัท่ีพระองคส์วรรคต ฮ่องเตอ้งคใ์หม่ได้
พระราชทานพื้นท่ีทั้งหมดของวงัใหก้บัวดั และเปล่ียนช่ือ
ท่ีน่ีเป็น "วดัลามะ" อยา่งท่ีเราเรียกกนัในปัจจุบนั ใน
สมยัก่อนท่ีน่ีจะมีพระทิเบตมาจาํพรรษาแต่ปัจจุบนัเร่ิม
นอ้ยลง เพราะท่ีแห่งน้ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัอีก
แห่งของเมืองปักก่ิง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่  ตลาดหงเฉียว  ท่ีขายสินคา้
พื้นเมือง และของท่ีระลึก รวมถึงเส้ือผา้ รองเทา้ ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ เคร่ืองกนัหนาวเพิ่มเติม  

คํ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  
19.55 น. บินสู่ เมืองไฮลาเออร์  โดยเท่ียวบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี CA1131 *บริการอาหารว่าง 



22.20 น. ถึง เมืองไฮลาเออร์  ศูนยก์ลางทางการเมืองเศรษฐกิจวฒันธรรมการแพทยก์ารศึกษาการขนส่งการศึกษา
และศูนยก์ารท่องเท่ียวของฮูหลุนเป้ยเอ๋อร์ ไดรั้บการขนานนามวา่ “ไข่มุกแห่งทุ่งหญา้” มีความหลากหลาย
ทางชาติพนัธ์ุรวมกวา่ 26 ชนเผา่รวมถึงฮัน่ มองโกล ฮุ่ย แมนจู และเกาหลีเหนือ   

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัเมืองไฮลาเออร์ BAVARIA REGENT HOTEL HAILAR หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่อง ไฮลาเออร์ – ทุ่งหญ้าไป๋หยนิ – พธิีต้อนรับแบบมองโกล – เกนิเหอ – หมู่บ้านกวางเรนเดียร์  
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารนาํท่าน เดินทางสู่  เขตชนเผ่ามองโกลไป๋หยนิ  เขตทุ่งหญา้ท่ีกวา้งใหญ่และมีช่ือเสียงของเขตน้ี 
บรรยากาศหนา้หนาวระหวา่งทางววิทุ่งหญา้จะกลายเป็นลานหิมะขาวโพลนสุดลูกหูลูกตา เป็นววิท่ีสวยงาม
จบัใจ   รับการตอ้นรับดว้ยผา้ฮาดะ และสุราจอกเงิน ซ่ึงถือวา่ เป็นพิธีตอ้นรับแบบสูงสุดของชาวมองโกล  
จากนั้นนาํท่านร่วมพิธีกรรมทางจิตวญิญาณ อวยพรความสุขแค่ครอบครัวและโชคดี อนัเป็นพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ของชาวมองโกล ชม "Ao Bao" สถานศกัด์ิสิทธ์ิประจาํเผา่ของชาวมองโกลจุดศูนยเ์พื่อบวงสรวงขอพรเทพเจา้
ใหมี้ความสุขและความอุดมสมบูรณ์  สัมผสัชีวติความป็นอยู ่และพบกิจกรรมการแสดงของชาวมองโกล
ต่างๆ เช่น การข่ีมา้ มวยปลํ้า การร้องเพลง ท่ามกลางหิมะและบรรยากาศอนัหนาวเยน็   จากนั้นนาํท่านเขา้สู่
กระโจมตอ้นรับใหท้่านเขา้ร่วมพิธีแต่งงานแบบชาวมองโกล ฟังเพลงมองโกลอนัมีเสียงไพเราะเป็น
เอกลกัษณ์ประจาํเผา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคารท้องถิ่น ลิม้รสอาหารมองโกลแท้ๆ (เน้ือแพะ) พร้อมชิมชานมหอม

กรุ่น  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกนิเหอ  ซ่ึงตามช่ือแม่นํ้าประจาํเมือง GENHE GAOLE ซ่ึงแปลวา่ 
“แม่น า้ทีใ่สและโปร่งใส” เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของเทือกเขาซิงอนั ทางเหนือของฮูหลุนเป้ยเออร์ ติด
กบัจงัหวดัเฮยหลงเจียงของฮาร์บิน รู้จกัในนามของเมืองท่ีหนาวท่ีสุดของประเทศจีน โดยมีอากาศเฉล่ียทั้งปี -
5.3 องศา และอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดถึง -58 องศา  ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บววิหิมะแตะกบัขอบฟ้าสีคราม หมู่บา้น

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=zh-CN&sp=nmt4&u=https://baike.baidu.com/item/%25E6%2595%2596%25E5%258C%2585&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjrAV-zrqqfyGAssJxM4fxtCGyczQ


ชาวมองโกลทั้งแบบใหม่และกระโจมแบบเก่า ผา่นป่าไมเ้บิร์ช ป่าธรรมชาติท่ีใกลเ้มืองท่ีสุดใน ครอบคลุม
พื้นท่ีกวา่ 6,000 ไร่ และในฤดูหนาวสถานท่ีแห่งน้ีงดงามหมือนโลกแห่งเทพนิยาย   
ชมหมู่บ้านกวางเรนเดียร์ AOLUGUYA เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ EVENKI พรานป่านกัล่าท่ียา้นถ่ินฐานมาอาศยัอยู ่
ณ ท่ีแห่งน้ี กวา่ 300 ปี ถูกจดัเป็นชนกลุ่มนอ้ย 1 ใน 56 กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการจาก
ประเทศจีน ปัจจุบนัยงัคงอาศยัอยูใ่นป่าใหญ่ ออกล่าสัตวใ์นป่าลึก และเล้ียงกวางเรนเดียร์ ชมวถีิชิวติความ
เป็นอยูด่ ั้งเดิมท่ีอาศยัอยูใ่นเตน็ทรู์ปกรวยท่ีทาํจากเปลือกไมเ้บิร์ช ท่านสามารถชมและใหอ้าหารกวางเรนเดียร์ 
ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

คํ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  *เกีย๊วสไตล์มองโกล  หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั   
   พกัทีเ่มืองเกนิเหอ  BLUEBERRY TOWN THEME HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม CHINA COLDEST VILLAGE – เออร์กูน่า – พืน้ทีชุ่่มน า้เกนิเหอเออร์กูน่า  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่  หมู่บ้าน CHINA COLDEST VILLAGE หมู่บา้นแห่งน้ีเคยมีอุณหภูมิติดลบ 58 องศา 
สัมผสักบัชีวติของครอบครัวชนพิน้เมือง ชมความมหศัจรรยข์องการสาดนํ้าข้ึนไปในอากาศ มีคาํกล่าววา่
ท่ีน่ีไม่ตอ้งดูอุณหภูมิ ไม่ตอ้งมองเวลา ตราบใดท่ียงัตอ้งการจะสนุกกบัมนั  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมือง
เออร์กูน่า  “เมืองแห่งการอุทิศตน” มีแม่นํ้าเออร์กูน่าเป็นแม่นํ้าชายแดนระหวา่งจีนและรัสเซีย ดว้ยความ
ยาวกวา่ 1,600 กิโลเมตร ตน้ลาํธารของแม่นํ้าเฮยหลงเจียง  เป็นเขตพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีดีท่ีสุดในเขตฮูหลุน
เป้ยเออร์ และไดช่ื้อวา่เป็นเมืองนิเวศน์วทิยาท่ีดีท่ีสุดของประเทศจีนอีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร (เมนูพื้นเมือง 8 ชาม) 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เขตพืน้ทีชุ่่มน า้เอ่อร์กูน่า (ระยะทาง 127 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) พื้นท่ี

ชุ่มนํ้าขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงและสมบูรณ์ท่ีสุดของประเทศจีน ถูกเรียกวา่ “พื้นท่ีชุ่มนํ้าแห่งแรกของเอเชีย” 
ปอดของโลก ท่ีควบคุมระบบนิเวศธรรมชาติท่ีงดงาม อุดมดว้ยพรรณพืช และสัตวน์านาชนิด ชมแม่นํ้าเกิง
เหอ ไดช่ื้อวา่สายนํ้าท่ีคดเค้ียวท่ีสุดในโลก ไหลเล้ียวลดมหศัจรรยร์าวกบัผนืแพรท่ีพล้ิวไหวของนางฟ้า
จากสวรรค ์  

 คํ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั   
   พกัทีเ่มืองเออร์กูน่า  EERGUNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่  เออร์กูน่า – ทะเลสาบหูหลนุ – ม่านโจวหลี ่(แมนจูเรีย) – พรมแดนประตูจีน-รัสเซีย  
  (ชมข้างนอก) – ลานแสดงตุ๊กตาแม่ลูกดก (ชมข้างนอก)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  



นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮูหลุน ในภาษามองโกเลียหมายถึง “ทะเสสาบเหมือนทะเล” เป็นแหล่งกาํเนิด
หลกัของชนเผา่เร่ร่อนหลายคนในภาคเหนือ หลายกลุ่มหลายชาติพนัธ์ุ ดว้ยพื้นท่ี 2,339 ตารางกิโลเมตร 
ยาวครอบคลุม 41 กิโลเมตร กวา้งเฉล่ีย 32 กิโลเมตร ความลึกของนํ้าสูงสุด 8 เมตร ความลึกนํ้าเฉล่ีย 5.7 
เมตรและความจุนํ้า 13.85 พนัลา้นลูกบาศกเ์มตร เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในมองโกเลีย และใหญ่ท่ีสุดใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  ใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของจีน  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในเดือน
พฤศจิกายน 2002 เป็นแหล่งพกัพิงของสัตวน์ํ้านานาชนิด นาํท่านสู่จุดชมววิของทะเลสาบซ่ึงแต่ละฤดูจะมี
กิจกรรม และววิทิวทศัน์ของทะเลสาบแตกต่างกนัออกไปใหท้่านไดเ้ลือกเก็บภาพประทบัใจ  
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองหม่านโจวหลี ่ หรือ แมนจูเรีย  เมืองพรมแดนจีน-รัสเซีย ประตูเช่ือม
เอเชีย-ยโุรป ส่ิงก่อสร้างของเมืองหม่านโจวหล่ี มีกล่ินอายของวฒันธรรมต่างประเทศ ไม่เพียงแต่มี
สถาปัตยกรรมแนวกอธิคเท่านั้น หากยงัมีส่ิงก่อสร้างสไตลรั์สเซียอีกดว้ย และเป็นเมือง ท่ีรวม 3 
วฒันธรรมไวด้ว้ยกนัทั้งจีน มองโกล และรัสเซีย โดยท่ีไม่แปลกท่ีจะเห็นป้ายร้านคา้ในเมืองติดไว ้ 3 ภาษา
นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีคน้พบฟอสซิลชา้งแมมมอธ ท่ีเคยอาศยัอยูใ่นยคุนํ้าแขง็เม่ือ 20,000 ปีก่อนดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร   
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่  ด่านพรมแดนจีน-รัสเซีย (ถ่ายรูปภายนอก)  ด่านแห่งน้ีเป็นด่านท่ีใชท้างการ

ขนส่งสินคา้ท่ีเพียงแค่ประตูด่านกั้นก็สามารถขา้มเขตไปสู่รัสเซีย  ในปี 1992 ม่านโจวหล่ีเป็นเมือง
ชายแดนแห่งแรกทางภาคเหนือท่ีทางรัฐบาลจีนเปิดใหติ้ดต่อคา้ขายกบัยโุรปกวา่ 40 ประเทศและภูมิภาค
เช่นรัสเซีย , โปแลนด์ , ฮงัการี , ญ่ีปุ่น, สิงคโปร์และสิงคโปร์และไดจ้ดัตั้งระบบการคา้ต่างประเทศท่ี
ครอบคลุมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลย ีเช่นการคา้การเงินการขนส่งและคลงัสินคา้ รวม
ไปถึงการท่องเท่ียว ดว้ย จากนั้นชม สนามจัดแสดงตุ๊กตาแม่ลูกดกรัสเซีย  (ภายนอก)  สถานท่ีท่ีโด่ดเด่น
และมีช่ือเสียง ครอบคลุมพื้นท่ี 870,000 ตารางเมตร  ถ่ายรูปกบักองทพัตุก๊ตาแม่ลูกดก ทั้งขนาดเล็ก จนถึง
ขนาดใหญ่ท่ีมีความสูง ถึง 30 เมตร ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และชมการเตน้รําและร้องเพลงสไตลรั์สเซีย 

 คํ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านชมแสงสีเมืองม่านโจวหล่ี ชมตึกรามบา้นช่อง
สไตลรั์สเซียท่ีประดบัประดาไฟแสงสีท่ีงดงาม  สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั   

   พกัทีเ่มืองหม่านโจวหลี ่ MATRYOSHKA THEME HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่า  ม่านโจวหลี ่- พพิธิภัณฑ์ฟอสซิลช้างแมมมอธ – ไฮลาเออร์ – เจงกสีข่านแสควร์  
   พพิธิภัณฑ์ชนชาติหูหลนุเป้ยเออร์ – ช้อปป้ิง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  



นาํท่านชมอุทยานชา้ง แมมมอธ  (ICE AGE) พื้นท่ี 790,000 ตารางเมตร  มีประติมากรรมซากดึกดาํบรรพ ์
อาทิ ชา้งแมมมอธ เสือเข้ียวดาบ เป็นตน้ ชมพิพิธภณัฑจ์าไลนวัร์ ท่ีรวบรวม ประวติัศาสตร์วฒันธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค  อารยธรรมโบราณ  กระดูกซากดึกดาํบรรพ์  ฯลฯ จากนั้นชมทะเลสาบฮู
หลุน หรือทะเลสาบต๋าไล่ เป็นทะเลสาบเหมือนทะเล รูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้และพื้นท่ีกวา้งใหญ่ มีจุดชมววิ
ทิวทศัน์มากมาย มีระบบนิเวศขนาดใหญ่ สัตวอี์กหลากหลายสายพนัธ์ุ ภายใตท้อ้งฟ้าสีฟ้า เมฆสีขาว 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองไฮลาเออร์  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร   
 หลงัอาหารนาํท่าน เดินทางสู่  จัตุรัสเจงกสีข่านแสควร์   เป็นหน่ึงในอาคารท่ีโดดเด่นใน เขตไฮลาเออร์  

ครอบคลุมพื้นท่ี 230,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 7 ส่วน รวมถึงพื้นท่ีประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
พื้นท่ีกีฬาทางนํ้าและพื้นท่ีจตุัรัสนํ้าพุ  ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของจตุัรัสคือประติมากรรมส่ีเหล่ียมดา้นบนของ
รูปป้ันคือรูปร่างของเจงกีสข่าน แลว้ยงัมี Bayan Erdun Aobao ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น "ภูเขา Dahan" และ 
"ภูเขาหินศกัด์ิสิทธ์ิ" นอกจากน้ียงัเป็นสวนพกัผอ่นของชาวไฮลาเออร์อีกดว้ย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่    
พพิธิภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์  สร้างข้ึนในปี 1998 เป็นสถานท่ีจดัแสดงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
ความเป็นมาของชนเผา่มองโกเลียตั้งแต่สมยัโบราณ วถีิชีวติและความเป็นมาของชนเผา่เร่รอน รวมถึงจดั
แสดงวตัถุโบราณอนัทรงคุณค่าไวใ้หท้่านไดช่ื้นชมดว้ย  

คํ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร สุกีม้องโกล (ท่านสามารถเลือกทานหมู-แพะ-ไก่-เน้ือ)   
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัท่ีพกัโรงแรม อิสรพกัผอ่น หรือจะเลือกไปชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองไดต้าม
อธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ขา้งโรงแรมท่ีพกั  

   พกัทีเ่มืองไฮลาเออร์  BAVARIA REGENT HOTEL HAILAR หรือเทยีบเท่า 4* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก  ไฮลาเออร์ – ปักกิง่ –  กรุงเทพฯ     

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  
  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  
11.00 น.  เดินทางกลบัสู่เมืองปักก่ิง  โดยเท่ียวบินท่ี CA1132 
13.35 น.  เดินทางถึงสนามบินปักก่ิง หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  



  รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคารภายในสนามบิน  
  หลงัอาหารอิสระ รอเวลาต่อเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ   
19.35 น.  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเท่ียวบินท่ี CA979 *บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
23.40 น.  เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ… 
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ ทัวร์ไม่เข้าร้าน !!!  ราคาพเิศษ !!! 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ *ไม่มรีาคาเด็ก* พกัเดี่ยว 

03-09 , 24-30 มีนาคม  2563  32,999.- 6,500.- 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น 

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดินทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดินทาง 

 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั และตัว๋ภายในประเทศ 1 เท่ียวบิน  
- ค่ารถไฟความเร็วสูงปักก่ิง-โฮฮอท (ท่ีนัง่ชั้น 2 )   
- ค่าโรงแรมท่ีพกัตามในรายการระบุหรือเทียบเท่า    
- ค่าภาษีสนามบิน , ภาษีนํ้ามนั และภาษีประกนัภยัสายการบิน  
- ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ     
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์*** 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

*** ค่าน า้หนักกระเป๋า ท่านละ 23 กโิลกรัม/ ท่าน  สายการบินก าหนดให้โหลดกระเป๋าใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง    
1 ใบเท่าน้ันกรณทีีน่ า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักทีเ่กนิเอง *** 

@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ ค่าซกัรีด   
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    - ค่านํ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาแบบย่ืนเดี่ยวทีเ่มืองไทยท่านละ 1,000 บาท (กรณวีซ่ีาแบบกรุ๊ปทีเ่มืองจีนยกเลกิช่ัวคราว) 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิน่, คนขบัรถ ท่านละ 2,000 บาท 



 ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทยขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน โดยธรรมเนียมปฏิบัต ิวนัละ 100 บาท 
เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

- มัดจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ ภายใน 2 วนัหลงัทาํการจอง 
- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 20 วนั  

การยกเลกิ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี
การการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย  10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วนั  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้น  

@  เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาจีน @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วนั @ 

1. กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หนา้ ส่งมาใหท่ี้บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน์ เพื่อความคมชดัของหนา้
พาสปอร์ต 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน ในกรณเีมืองจีนยกเลกิการท าวซ่ีากรุ๊ปช่ัวคราว 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ (พื้นหลงัสีขาวเปิดหนา้ผากเปิดใบหู/ไม่สวมเคร่ืองประดบั) 
- ท่ีอยูปั่จจุบนั+เบอร์โทรศพัท ์และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน  
- ย่ืนวซ่ีาจีน 4 วนัท าการ เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท  
- ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,500 บาท 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว   สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล  การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย  การสูญหาย  
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่ง
การเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    



-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท  

 
 


