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กําหนดการเดินทางวันที่  23-28  สิงหาคม  2561                                                           โดยสายการบิน MU 
วันแหก   23/8/2561   (1)  กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ  – เมืองคุนหมิง – เมืองฮูเหอเฮาเทอ     
05.00 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ      อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ (ประตูท่ี 10 )  

 เคาเตอรU 15 –U21สายการบิน China  Eastern  Airlines  (MU) โดยมีเจาหนาท่ีของบรษิัทคอยอํานวย 
ความสะดวกแกทาน  

07.50 น.  ออกเดินทางสูเมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2584 
11.40 น. ถึงทาอากาศยานฉางสุย เมืองคุนหมิง  เมืองเอกของมณฑลและเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดในมณฑลยูนนาน  
 หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานสูอาคารภายในประเทศ 
16.05 น.  ออกเดินทางสูเมืองฮูเหอเฮาเทอ โดยเที่ยวบนิที่ MU5773 
19.15 น  ถึงเมืองฮูเหอเฮาเทอ เปนเมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลีย

ใน ซ่ึงเปนท่ีตั้งของการปกครองสวนภูมิภาค เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ซ่ึงตั้งอยูบริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนท่ีราบ
สูงชายขอบทุงหญาแหงมอง โกเลียเมืองนี้ถูกกอตั้งขึน้โดยอัลตานขาน
(ALTAN KHAN)เพ่ือเปนถ่ินฐานอิสระของชาวมองโกล   
หลังจากนั้นนําทานสูภัตตาคาร เพ่ือ รับประทานอาหารค่ํา 

 พักเมืองฮเูหอเฮาเทอ 巨华国际大酒店(呼和浩特市) - Juva Grand Hotel   ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา 
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วันที่สอง    24/8/2561  (2)     เมืองฮูเหอเฮาเทอ – ทุงหญาซีลามูเหยิน – ชมการแสดง ระบําของชาวมองโกเลีย            
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

นําทานเดินทางสู ทุงหญาซีลามูเหยิน(ใชเวลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เม่ือทานเดินทางมาถึง จะมีสาวชาว
มองโกล ออกมาตอนรับทานดวยเหลามองโกล ซ่ึงทุงหญา
ซีลามูเหยินเปนทุงหญาเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวท่ีปูทอด
ไปจนจรดเสนฟาดินแดนแหงนีเ้ปนเขตปศุสัตวท่ีมีช้ือเสียง 
เปนแหลง เพาะพันธุมาและวัวพันธุดี  นําทานชมความ
เปนอยูของชนพ้ืนเมืองเรรอนมองโกล ท่ีมีชีวิตท่ีเรียบงายในการกนิอยู พักในกระโจม ชอบเล้ียงแพะ แกะ 
มา และอูฐ ทานสามารถเดินเลนกลางทุงญาติ ใสชุดมองโกลถายภาพ 

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน แบบอาหารพ้ืนเมือง     ** ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษเนื้อแพะ ** 

ชมการแสดงมวยปลํ้า ขี่มา ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระให  
ทานสนุกสนานกับการขี่มา ขี่อูฐ ตามอัธยาศัย (ไมรวมคาบริการ)  ชม
การแสดง ระบําของชาวมองโกเลีย  และ การแสดงรอบกองไฟ มอบ
ประสบการณอันนาประทับใจ ค่ํานี้ทานจะพักในกระโจมมองโกแบบ
ทันสมัย  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานชมการแสดงระบําเชญิสุราและการแสดงรอบกองไฟ(กรณีมีฝนตกจะเปล่ียนเปนโชวดานในใหแทน) 
 พักที่ทุงหญาซีลามูเหยิน แบบกระโจมมองโกล ระดับ 5 ดาว 

 

 

          
วันที่สาม           25/7/2561 (3)   เมืองฮเูหอเฮาเทอ – อารามตาเจา – สุสานหวังเจาจวิน - พิพิธภัณฑมองโกเลียใน 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

นําทานเท่ียวชม อารามตาเจา สรางขึ้นใน ค.ศ 1579หรือปท่ี 7ของ
จักรพรรดิวานล่ีแหงราชวงศหมิง เปนส่ิงปลูกสรางเกาแกมี
ประวัตคิวามเปนมากวา 400 ป เปนวัดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดจากวดั
ท้ังหมด 15 วัดใน เมืองโฮฮอต ภายในอารมลามะแหงนี้มีรปูหลอ 
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ขององคสัมมาสัมพุทธเจาท่ีสรางดวยเงิน ดังนั้น วัดนี้จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา "วัดพระเงิน" นําทานชม 
เจดีย 5องค ซ่ึงอยูในอูถา ซ่ือหรือเรียกวา "เจดียบัลลังกแกว" สรางในสมัยราชวงศชิงปท่ี 10เจดียสูง 16.5
เมตร บนยอดเจดียมีเจดยีเล็ก 5องค รอบเจดียไดมีการแกะสลักพระพุทธรูปมากถึง 1,560 องค เจดียนี้เปน
ส่ิงกอสรางท่ีใหญมาก และเปนงานศิลปแกะสลักดวยฝมือท่ีประณีต ออนชอย แสดงถึงอารยธรรมท่ีเกาแก
โบราณของประวัติศาสตรชนชาติจนี 

    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนัน้นําทานชม สุสานหวังเจาจวิน ซ่ึงเปน1ใน 4หญิง
งามท่ีมีช่ือเสียงโดง ดังในอดตีของจนีเพ่ือความสันติสุขของ
ประชาราษฎร  นางยอมเสียสละกายและใจเขาพิธีแตงงาน 
กับหันกษัตริยมองโกลเพ่ือประสานไมตรรีะหวางชนชาติ
ฮั่นและชนชาตกิลุมนอยสุสานของพระนาง หวังเจาจวินแหง
นี้มีความสูงถึง 33 เมตรนําทานเท่ียวชมพิพิธภัณฑมองโกเลีย
ใน 蒙亮民族风情园博物馆 สถานท่ี ทองเท่ียวระดับ 4A (ปด
ทุกวันจันทร)ตั้งอยูติดกับโรงละครขนาดใหญ ซ่ึงสรางแลว
เสร็จในเดือนสิงหาคม ป 2007 แบงเปนสวนจัดการแสดงทัง
ส้ินถึง 6 ช้ัน มีพ้ืนท่ี 51,350 ตาราง เมตร จัดแสดงประวัติ
เรือ่งราววิถีชีวิตของชนเผาพ้ืนเมืองตัง้แตโบราณ รวมท้ังวตัถุโบราณอีก มากมาย  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 พักเมืองฮเูหอเฮาเทอ  巨华国际大酒店 - Juva Grand Hotel    ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่ส่ี           26/7/2561 (4)   เมืองฮเูหอเฮาเทอ – Meidaizhao – เนินทรายเส่ียงซานวาน – เออเออตัวซือ   
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

นําทานเดินทางสูเมือง เออเออตัวซือ ระหวางทางนําทานชม Meidaizhao  เดิมเปนวัดโซวหลิง หลังการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม เปนสถานท่ีสําคัญ สรางขึ้น
สมัยราชวงศหมิง (Ming Dynasty) ในป 1575 เพ่ือเปน
พระราชวังท่ีประทับของกษัตริยประกอบพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา และถวายเปน พุทธบูชาครอบคลุมพ้ืนท่ี
กวา 4,000 ตารางเมตร ลอมรอบดวยแนวกําแพงยาว 
681 เมตร มีหอนาฬิกาอยูบนกําแพงท้ัง 4 ดาน มี
ปราสาทเกาแก ซ่ึงใชเปนสถานท่ีศึกษาประวัติศาสตรมองโกล และสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง ท้ังยัง
เปนแหลงรวบรวมงานศิลปะอันทรงคุณคามากมายของมองโกล และพุทธศาสนาดวย จากนั้นผานชม 
สะพานขามแมน้ําเหลอืง  ตั้งอยูในเปาโถวนอกใต ความผันผวนเหตกุารณมากมาย แตน้ําแมน้ําเหลืองวิ่ง
ไหลดีตลอด 

    เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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      จากนัน้นําทานชม เนินทรายเส่ียงซานวาน (รวมรถไฟ

เล็ก) ตั้งอยูทางทิศตะวนัออกของทะเลทรายคูปูฉี เปน
ทะเลทรายท่ีทอดตัวยาวทางตอนใตของแมน้ําเหลือง มีความ
ยาว 400 กิโลเมตรจากตะวนัตกไปยังตะวันออก กวาง 50 
กิโลเมตร รวมพ้ืนท่ี 16,756 ตารางกิโลเมตร รอยตอระหวาง
ท่ีราบเขียวขจีกับเนินทรายเส่ียงซาวาน จะมีหนาผาทรายท่ีมี
ความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา ใหทานเดินลุยวิ่งเลนบนทะเลทรายใหสะใจ(ไมรวมคารองเทา
กันทราย) จากนัน้มอบความสนกุสนานประทับใจใหทาน 
ดวยการนําทุกทาน ขี่อูฐเดินเรียงเปนแถวทองทะเลทราย 
(คาขีอู่ฐรวมอยูในคาบรกิาร) แลวอิสระใหทานสนุกสนาน
กับกจิกรรมทะเลทราย อาทินั่งเลนสไลดทรายท่ีเนินทราย
เส่ียงซา วากันวาเม่ือไถลลงมา เนินทรายประหลาดจะมี
เสียงรอง ขอเชิญทุกทานพิสูจนความล้ีลับนี้ดวยตัวเอง ทาน
สามารถล่ืนไถลเนินทรายเลนแบบชาๆ ลงมาดานลางโดยใชอุปกรณสวนตวั(กน) ท่ีไมเสียคาบริการใดๆ 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม นั่งรถ4WDตะลุยทะเลทราย (ไมรวมคาเชา), หรือจะเลนแบบสุดมันสโดยใชสเลดจ
หรือสกีทราย (ไมรวมคาเชาอุปกรณเสริม)นําทานเดินทางสูเมืองเออเออตัวซือ  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักเมืองเออเออตัวซือ 鄂爾多斯博源豪生大酒店(Howard Johnson Parkview Plaza Erdos) 

ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา  
 

วันที่หา         27/7/2561    (5) สุสานเจงกิสขาน – เขตเมืองใหมคังปาสือ –  เออเออตัวซือ – เมืองคนุหมิง 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู สุสานเจงกิสขาน สุสานมหาบุรุษแหงสงคราม
ทะเลทรายท่ีมีช่ือเสียงกองโลก อยูกลางใจเมืองจัตุรัสกวางใหญ บน
เนื้อท่ี 1500 ตารางกิโลเมตร มีอนุสาวรียจกัรพรรดิเจงกิสขานทรงมา
ศึกตั้งอยูอยางสงางามอยูใจกลางเมือง ซ่ึงอดีตจักรพรรดิเ์จงกิสขาน  
ไดรับสมญานามผูประกาศอิสรภาพแกมองโกเลีย เม่ือป 1921  นํา
ทานชมหอท่ีระลึก เจงกีสขาน รูปทรงแปดเหล่ียมสูง 20 เมตร 
หลังคาสรางเปนสถาปตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลือง
และสีน้ําเงินแวววาม ภายในมีรูปปนของเจงกีสขาน และรูปท่ีแสดง
ชีวประวัต ิ
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 เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนัน้นําทานชม เขตเมืองใหมคังปาสือ ซ่ึงทางเมืองออรดอสไดออกแบบสรางเขตคังปาสือขึน้มา ใหมี
ความทันสมัยเพ้ือรองรับประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ และเพ่ือดึงดูดเจาของบริษัทเหมืองแรเขามาลงทุนทําเหมืองถาน
หิน, ธาตุหายาก และขุดกาซใน เมืองแหงนีอี้กดวย 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 
 
 
 
 
 

19.30 น.  ออกเดินทางสูเมืองคุนหมิง โดยเท่ียวบินท่ี MU5822 
    รับประทานอาหารค่ํา บนเคร่ืองบนิ  
22.35 น.  ถึงทาอากาศเมืองคุนหมิง นําทานสูโรงแรมท่ีพัก 

พักเมืองคุนหมิง 昆明花之城豪生国际大酒店(兰花苑) 

Howard Johnson City of Flower Hotel Kunming Orchid Yuan  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา    
 
วันที่หก         28/7/2561    (5) สุสานเจงกิสขาน – เขตเมืองใหมคงัปาสือ –  เออเออตัวซือ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

  นําทานออกเดินทางสู เมืองตงซวน เมืองแหงแผนดินสีแดง 
เปนเมืองท่ีอยูในเขตปกครองของคุนหมิง อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ในระดับความสูง 
1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ําทะเล  อากาศเย็นสบาย ผืนดิน 
แหงนี้อุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุตางๆ โดยเฉพาะแรเหล็กท่ี
มีอยูมาก ทําใหดนิแถบตง ชวนเปนสีแดงอมน้ําตาล จึงเปน
ท่ีมาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ดินแดนบริสุทธแหงนี้ เปนท่ี
รูจักกันในกลุมนักถาย ภาพชาวจีน ถึงทัศนยีภาพอันสวยงาม
หลากหลาย จุดชมวิวท่ีมีอยูกระจดักระจายมาก มาย ธรรมชาติ
อันยิ่งใหญตระการตาของดอกไมนานาพันธุหลากสีสัน ตัด
กันกับผืน ดินเปลาสีแดงบนแปลงไรนาเกษตรกร ทองฟา
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กวางสดใส และเมฆขาวกระจายอยูท่ัว ไป ดุจ  ภาพวาดท่ีจติรกรบรรจงแตงแตมสีสันลงบนผืนผาใบ 
       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

ชมวิวทิวทัศนของ ทุงนาขัน้บนัไดหลากสี ฉากหลัง
เปนภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและฉากหมูบานเล็กๆ ชม
ทิวทัศนอันสวยงาม ชมตนไมเซียนท่ียืนเดนตะการ
อยูบนยอดเนินเขาอยูเพียงตนเดียวและทุงดอกไม
นานาพันธุหลากสี ทําใหเกิดสีสรรมากมายของ
ดอกไมตัดกับดนิสีแดงเขมสลับกับสีทองฟาสีฟาใส 
ตงซวนยังเปนดนิแดนบริสุทธ์ิท่ีรูจกักันในหมูนกั
ถายรูปชาวจีนและท่ัวโลกตางยกยองใหเปนจุดท่ีมีภูมิทัศนสวยงามท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศจีน ไดเวลาอนั
สมควร นําทานเดินทางกลับเมืองคุณหมิง  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดนิทางกลับกรุงเทพฯ              

23.00 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี MU2583 
00.50 น.+1  ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราคาบริการ   

กําหนดการเดินทาง 
วันที่เดนิทาง 23 - 28 สิงหาคม 2561 

ผูใหญ / ทาน ( พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพิม่ 

ผูใหญ 16 ทานข้ึนไป  46,800 บาท 6,800 บาท 
ผูใหญ 20 ทานข้ึนไป  45,800 บาท 6,800 บาท 

  
อัตรานี้รวม   คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป)    คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก. 

  คาท่ีพักโรงแรม (2ทาน/หอง)      คาภาษีสนามบินทุกแหง  
    คาวีซากรุป                        บัตรเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทุกม้ือตามรายการ      
 คาประกันอุบัติเหตุทุกท่ีนั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 

อัตรานี้ไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เปนตน. 
  คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น                                            
   คาน้ําหนักเกิน 20 ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %  และ ภาษนีักทองเท่ียว ( ถามี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซาจีน  
1.    หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) เลมจริง มีอายุเหลือใชไมต่ํากวา 6 เดือน    
2.    รูปถายสี ขนาด  2 น้ิว ทานละ 1 รูป (ไมรับรูปถายขาราชการ) 
3.     กรณีเปนเด็กเดินทาง   ตองมีหนังสือรับรองจากพอแม และสมุดเงินฝากของพอแม  
4. สําเนาทะเบียนบาน + สําเนาบัตรประชาชน ของพอแม  +  สําเนาหนาพาสปอรตพอแม 
5.    ใบเกิดเด็ก  หรือ  (สูติบัตร) อายุต่ํากวา 18 ป   
 
 

  อัตราคาวซีาดวน เม่ือสงหนังสือเดินทางลาชา 
   ยื่นวซีาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 1,100 บาท 
 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธิท่ี์

จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไม
เท่ียวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคา
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเท่ียว  สายการบิน  และ ตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ท่ีอยู
เหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ท้ังทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรอืออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม
ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 


