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ก าหนดการเดนิทาง                              โดยสายการบิน TG + CA        
วันแรก    (1)  กรุงเทพฯ ( สุวรรณภูมิ ) 

20.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตูที่ 2-3 ) เคาเตอร์ 
D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG)  

23.50 น.  น าท่านเหิรฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674  
 
วันที่สอง    (2) กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – เมืองต้าถง – ถ า้พุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู)  - จ่ิวหลงป้ี (ก าแพงเก้ามังกร )   

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคญัทางการคา้
ของอาณาจกัรเยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลงัการปฏิวติัลม้ลา้งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสูร้บ
กลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสตจี์นไดช้ยัชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศนบัแต่นั้นมา ท่านจะไดพ้บกบัสนามบินใหม่ (อาคาร 3) ซ่ึงเปิดใหบ้ริการเพือ่ตอ้นรับโอลิมปิก 2008  
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สนามบินแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดย Foster & Partners บริษทัสถาปนิกช่ือกอ้งโลกของ Norman Foster 
ผูอ้อกแบบอาคารที่ส าคญัหลาย ๆ อาคารในองักฤษ รวมทั้งอาคารสนามบินอยา่งสนามบนิ Chek Lap Kok ใน
ฮ่องกง สนามบินแห่งน้ีจะกลายเป็นสนามบินทีมี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทั้งขนาด และความสามารถในการ
รองรับผูโ้ดยสาร นอกจากน้ีจะเป็นสนามบินที่มีประสิทธิภาพเป็นอยา่งมากในแง่ของการปฎิบติัการความ
สะดวกสบายของผูโ้ดยสารและผูใ้ชอ้าคาร โดยในอาคารใหม่น้ีเพิม่ทางขึ้นเคร่ืองมากขึ้น เป็นอาคารโปร่งที่มี
การออกแบบใหท้นัสมยัมีการค านึงถึงการออกแ  บบเพือ่ความย ัง่ยนื การน าแสงธรรมชาติเขา้มาใชใ้นอาคาร  
เป็นตน้ จากนั้นน าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เชา้             รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเมืองต้าถง  เมืองแห่งประวติัศาสตร์ ตั้งอยูท่างตอนเหนือของ

มณฑลซานซี แต่เดิมเป็นเมืองส าคญัทางทหาร แต่หลงัจากพรรค
คอมมิวนิสตข์ึ้นมาปกครองดว้ย ทรัพยากรถ่านหินที่มีมหาศาล (ซาน  
ซี มีปริมาณถ่านหินประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ท าใหต้า้ถงถูก
เปล่ียนโฉม  กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมถ่านหิน
เป็นอุตสาหกรรมหลกัและเป็นที ่ มาของช่ือเล่น“เมืองถ่านหิน”   
(ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเที่ยวชม ถ า้พุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู)  ซ่ึงภายในถ ้ามีถ ้า 53 
ถ ้า ในพื้นที่น้ีมีรูปประติมากรรมพระพทุธรูปต่างๆ กวา่ 51,000 รูป รูป
ที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร จนถึงเล็กที่สุดขนาดเพยีง 2 เซนติเมตร น า
ท่านชมความเจริญรุ่งเรืองในสมยัก่อนประ วตัิศาส ตร์ ต่อมาในสมยั
ราชวงศจ๋ิ์นซีฮ่องเต ้ เหล่าขนุนางและประชาชนที่เล่ือมใสศรัทธาใน
พระพทุธศาสนาไดร่้วมใจกนัสร้าง หยนุกัง่สือคู กรุพระพทุธรูปขนาด
ใหญ่ 1 ใน 3 อนัลือช่ือของจีน  เมาะเกาะคู ณ เมืองหลนัโจว , หลงเหมิ
นสือคู หนา้ผาหลงเหมิน ณ เมืองลัว่หยาง  ท่านจะไดอ้ศัจรรยใ์จ  กบั
ภาพที่เห็นตรงหนา้ภูเขาลูกทั้งลูกที่ถูกเจาะเป็นถ ้าขนาดต่างๆ ทั้งเล็ก
ใหญ่ ภายในแกะสลกัเป็นพระพทุธรูปปางต่างๆ นอกจากนั้นบางถ ้ายงั
มี ภาพวาดพทุธศิลป์ รูปป้ัน คมัภีร์ หนงัสือโบราณล ้าค่า กระ

http://www.fosterandpartners.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_International_Airport
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พระพทุธรูปใน หยนุกัง่สือคู หากใครไดมี้ส่วนในการ
ก่อสร้างจะไดบุ้ญมากมายมหาศาลเหนือกวา่การท าบุญอนั
ใดๆทั้งส้ิน นายช่างบางคนใชเ้วลาทั้งชีวติสร้างสรรคง์าน
พทุธศิลป์น้ี โดยกินนอนอยูภ่ายในถ ้านั้นเองตอ้งบากบัน่
กบัความยากล าบาก อุปสรรคนานาประการ เพือ่ใหไ้ด้
ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ซ่ึงเกิดจากความศรัทธาอยา่งแรง
กลา้    น าท่านชม จ่ิวหลงป้ี (ก าแพงเก้ามังกร )  เป็นส่ิงก่อสร้างจากสมยัราชวงศห์มิง ก าแพงน้ีก่อดว้ยอิฐ
เคลือบเงา ในอดีตเป็นทางเขา้สู่พระต าหนกัของ  ราชโอรสองคท์ี่ 13 ของ  กษตัริยจู์หยวนจาง ปฐมจกัรพรรดิ 
แห่งราชวงศห์มิง และเคยเป็นที่ประทบัของฮ่องเตใ้นสมยัจูหยวนจาง ความยาว 45.5 เมตร สูง 8 เมตร บนผนงั
มีสีสนัสวยงามมาก เหมือนค ากล่าว คลา้ยอยูบ่นทะเลเมฆฝีมือการวาดและการแกะสลกันบัเป็นงานที่ประณีต
ซ่ึงปัจจุบนัหาชมไดย้ากมากไดเ้วลาสมควรน าท่านชอ้ปป้ิงที่เมืองเก่าตา้ถง  เลือกซ้ือส้ินคา้พื้นเมืองมากมาย  

ค า่            รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พัก云冈建国宾馆(大同市) - Yungang Jianguo Hotel  ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม   (3)  เมืองต้าถง–เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ(240 กม. ประมาณ 3.30 ช่ัวโมง)- อารามต้าเจา - สุสานหวังเจาจวิน 

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
น าท่านเดินทางสู่เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ เป็นเมืองเอกของเขต
ปกครองตนเองมองโกเลียใน ซ่ึงเป็นที่ตั้งของการปกครอง
ส่วนภูมิภาค เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจ และวฒันธรรม ซ่ึง
ตั้งอยูบ่ริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนที่ราบสูงชาย
ขอบทุ่งหญา้แห่งมอง โกเลียเมืองน้ีถูกก่อตั้งขึ้นโดยอลัตาน
ข่าน(ALTAN KHAN)เพือ่เป็นถ่ินฐานอิสระของชาวมอง
โกล   

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเที่ยวชม อารามต้าเจา สร้างขึ้นใน ค.ศ 1579หรือปีที่ 7
ของจกัรพรรดิวา่นล่ีแห่งราชวงศห์มิง เป็นส่ิงปลูกสร้างเก่าแก่
มีประวติัความเป็นมากวา่ 400 ปี เป็นวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สุด
จากวดัทั้งหมด 15 วดัใน เมืองโฮฮอต ภายในอารมลามะแห่ง
น้ีมีรูปหล่อขององคส์มัมาสมัพทุธเจา้ที่สร้างดว้ยเงิน ดงันั้น 
วดัน้ีจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ "วดัพระเงิน" น าท่านชม เจดีย ์
5องค ์ ซ่ึงอยูใ่นอู่ถ่า ซ่ือหรือเรียกวา่ "เจดียบ์ลัลงักแ์กว้" สร้าง
ในสมยัราชวงศชิ์งปีที่ 10เจดียสู์ง 16.5เมตร บนยอดเจดียมี์
เจดียเ์ล็ก 5องค ์ รอบเจดียไ์ดมี้การแกะสลกัพระพทุธรูปมาก
ถึง 1,560 องค ์เจดียน้ี์เป็นส่ิงก่อสร้างที่ใหญ่มาก และเป็นงาน
ศิลป์แกะสลกัดว้ยฝีมือที่ปราณีต อ่อนชอ้ย แสดงถึงอารย

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSodLfrrLTAhXCsI8KHT2fABIQFghMMAQ&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g297461-d455912-Reviews-Yungang_Jianguo_Hotel-Datong_Shanxi.html&usg=AFQjCNFMbmHGITZpUo5uhZAwp8Cvda76yA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
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ธรรมที่เก่าแก่โบราณของประวติัศาสตร์ชนชาติจีน จากนั้นน าท่านชม สุสานหวังเจาจวิน ซ่ึงเป็น1ใน 4หญิง
งามที่มีช่ือเสียงโด่ง ดงัในอดีตของจีนเพือ่ความสนัติสุขของประชาราษฎร์    นางยอมเสียสละกายและใจเขา้
พธีิแต่งงาน กบัหนักษตัริยม์องโกลเพือ่ประสานไมตรีระหวา่งชนชาติฮัน่และชนชาติกลุ่มนอ้ยสุสานของ
พระนาง หวงัเจาจวนิแห่งน้ีมีความสูงถึง 33 เมตร  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

                                   พักที่ 呼和浩特香格里拉大酒店- Shangri-La Hotel Hohhot ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า                   
             

วันที่ส่ี    (4)เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน(60กม. ประมาณ 1.40 ช่ัวโมง)-เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ         
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

  น าทา่นเดินทางสู ่ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ระยะทาง 60 
กิโลเมตร เป็นทุ่งหญา้เขียวขจีประดุจพรมสีเขียวท่ีปทูอด
ไปจนจรดเส้นฟ้าทุ่งหญา้มองโกล มีพ้ืนท่ีปกคลุม 2 ใน 
3 ส่วนของเมืองโฮฮอท ดินแดนแห่งน้ีเป็นเขตปศุสตัวท่ี์
มีช่ือเสียง เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุมา้และววัพนัธ์ุดี ใน
ระหว่างทาง แวะชมเนินหินท่ีไวส้ าหรับไหวเ้ทพเจา้ของ
ชาวมองโกล เม่ือท่านเดินทางมาถึงจะมีสาวชาวมองโกล 
ออกมาตอ้นรับท่านดว้ยเหลา้มองโกลและสนุกกบัการข่ี
มา้ ข่ีอูฐตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าบริการ) 

กลางวนั            รับประทานอาหารกลางวนั แบบอาหารพ้ืนเมือง 
                              ล้ิมรส***อาหารเมนูพิเศษเน้ือแพะ 

น าท่านเยี่ยมชมชาวบ้านของมองโกล  น าท่านชมความ
เป็นอยูข่องชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวติที่เรียบง่ายในการกิน
อยู ่พกัในกระโจม ชอบเล้ียงแพะ แกะ มา้ และอูฐ ชมการแสดงมวย
ปล ้า ขี่มา้ ยงิธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระให ้  ท่าน
สนุกสนานกบัการขี่มา้ ขีอู่ฐ ตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าบริการ) เยี่ยม
ชมโรงงานหัตถกรรมระดับทีส่วยงาม AA  ชมขั้นตอนการท างาน
ฝีมือ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

               พักที่ 呼和浩特香格里拉大酒店- Shangri-La Hotel Hohhot ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า                    
 

วันที่ห้า       (5)   เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ – Meidaizhao(95 กม. ประมาณ 1.50 ช่ัวโมง)– เนินทรายเส่ียงซานวาน 
                        (90 กม. ประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) – เอ้อเอ่อตัวซือ (90 กม. ประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07sSFr7LTAhXLr48KHdcrCEMQFghcMAI&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g297440-d754429-Reviews-Shangri_La_Hotel_Hohhot-Hohhot_Inner_Mongolia.html&usg=AFQjCNGoyitZXRfl3skbOWXa0xc1eiJzOw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07sSFr7LTAhXLr48KHdcrCEMQFghcMAI&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g297440-d754429-Reviews-Shangri_La_Hotel_Hohhot-Hohhot_Inner_Mongolia.html&usg=AFQjCNGoyitZXRfl3skbOWXa0xc1eiJzOw
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น าทา่นเดินทางสูเ่มือง เอ้อเอ่อตัวซือ ระหวา่งทางน าทา่นชม Meidaizhao  เดิมวดัโซว่หลงิ หลงัการ
เปลีย่นแปลง พระธาตวุฒันธรรมแหง่ชาติท่ีส าคญั ถกูสร้างขึน้ในช่วงกลางหมิง Longqing ห้าปี (1571) 
ปราบดาภิเษกพระมหากษัตริย์ของหมิงบญัชาเป็นทายาทรุ่นท่ีสบิเจ็ดของเจงกีสขา่น Alatan ของอาคาร 
ซึง่มีการขยายทา่เรือประมาณ 11 เมตร  ประต ู
Taihe เพื่อเข้าสู ่ "ห้องโถงใหญ่" ซึง่เป็นศนูย์
ธรรมเลยี Lamaism ส าคญั สร้างก าแพงรอบ
พระอุโบสถแพ็คปริศนาหินดินสีเ่หลีย่มแบน
ปริมณฑล 681 เมตร มีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 
4,000 ตารางเมตร  จากนัน้ผา่นชมสะพาน
ข้ามแม่น า้เหลือง จะเสริมข้ามสะพานโป๊ะท่ี
ตัง้อยูใ่นเป่าโถวนอกใต้ ความผนัผวนเหตกุารณ์มากมาย แตน่ า้แม่น า้เหลอืงวิ่งไหลดีตลอด 

    เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนัน้น าทา่นไปเท่ียว เนินทรายเส่ียงซานวาน (รวม
รถไฟเลก็) ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของทะเลทราย คูปู่้ ฉี 
เป็นทะเลทรายที่ทอดตวัยาวทางตอนใต้ของแม่น า้เหลอืง 
มีความยาว 400 กิโลเมตรจากตะวนัตกไปยงัตะวนัออก 
กว้าง 50 กิโลเมตร รวมพืน้ท่ี 16,756 ตารางกิโลเมตร 
รอยตอ่ระหวา่งท่ีราบเขียวขจีกบัเนินทรายเสีย่งซาวาน จะ
มีหน้าผาทรายที่มีความสงู 110 เมตร มีความลาดชนั 45 องศา แล้วให้ทา่นใสร่องเท้ากนัทราย (ไม่รวมคา่
รองเท้ากนัทราย) เดินลยุวิ่งเลน่บนทะเลทรายให้สะใจ จากนัน้มอบความสนกุสนานประทบัใจให้ทา่น ด้วย
การน าทกุทา่น ขี่อูฐเดินเรียง  เป็นแถวทอ่งทะเลทราย (รวมคา่บริการ) แล้วอิสระให้ทา่นสนุกสนานกบั
กิจกรรมทะเลทราย อาทิ นัง่รถ 4WD ตะลยุทะเลทราย (ไม่
รวมคา่เช่า), เลน่สไลด์ทรายที่เนินทรายเสีย่งซา วา่กนัวา่
เม่ือไถลลงมา เนินทรายประหลาดจะมีเสยีงร้อง ขอเชิญทกุ
ทา่นพิสจูน์ความลีล้บันีด้้วยตวัเอง ทา่นสามารถลืน่ไถลเนิน
ทรายเลน่แบบช้าๆ ลงมาด้านลา่งโดยใช้อุปกรณ์สว่นตวั
(ก้น) ท่ีไม่เสยีคา่บริการใดๆ หรือจะเลน่แบบสดุมนัส์โดยใช้ส
เลดจ์หรือสกีทราย (ไม่รวมคา่เช่าอุปกรณ์เสริม)น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเอ้อเอ่อตัวซือ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พัก 鄂尔多斯皇冠假日酒店 - Crowne Plaza Ordos ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTi73suLLTAhVHpI8KHX-2DQcQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1016967-d565832-Reviews-Crowne_Plaza_Ordos-Ordos_Inner_Mongolia.html&usg=AFQjCNFhvdy3ucl1kbeloN-w67jEHfuqtg
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วันที่หก             (6) สุสานเจงกิสข่าน – เอ้อเอ่อตัวซือ – เมืองใหม่เอ้อเอ่อตัวซือ – เมืองเปาโถว  
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ สุสานเจงกิสข่าน สสุานมหาบุรุษแหง่สงคราม
ทะเลทรายที่มีช่ือเสยีงก้องโลก อยูก่ลางใจเมืองจตัรัุสกว้างใหญ่ บน
เนือ้ท่ี 1500 ตารางกิโลเมตร มีอนสุาวรีย์จกัรพรรดิเจงกิสขา่นทรงม้า
ศกึตัง้อยูอ่ยา่งสงา่งามอยูใ่จกลางเมือง ซึง่อดีตจกัรพรรด์ิเจงกิสขา่น  
ได้รับสมญานามผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลยี เม่ือปี 1921  น า
ทา่นชมหอท่ีระลกึ เจงกีสขา่น รูปทรงแปดเหลีย่มสงู 20 เมตร 
หลงัคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดบักระจกสเีหลอืง
และสนี า้เงินแวววาม ภายในมีรูปปัน้ของเจงกีสขา่น และรูปท่ีแสดง
ชีวประวติั 
 
 
 
 
 
 

 เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเปาโถว ระหวา่งทางชม  เมืองใหม่
เอ้อเอ่อตัวซือ หรือ ออร์ดอส (Ordos) ตัง้อยูภ่าคตะวนัตก
เฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน โดยทางทิศ
ตะวนัตก เหนือ และตะวนัออกทัง้ 3 ทิศของเมืองมีแม่
น า้เหลอืงไหลผา่น ทางทิศใต้ติดกบัก าลงัเมืองจีนโบราณ มี
พืน้ท่ีติดตอ่กบัมณฑลซานซี สา่นซี และเขตปกครองตนเอง
ชนเผา่หยุหนิงเซี่ย ประชากรท่ีเป็นแกนหลกัคือชนเผา่มองโกล ทวา่ประชากรสว่นใหญ่เป็นชนเผา่ฮัน่ 
นอกจากนีย้งัมีชนเผา่อ่ืนๆ  เมืองออร์ดอส เป็นเมืองท่ีมีประวติัยาวนาน เป็นหนึง่ในเมืองท่ีถือวา่ร ่ารวยที่สดุ
ของจีน และยงัแหลง่อารยธรรมของมนษุย์ วฒันธรรมSjara-
osso-gol และวฒันธรรมทองสมัฤทธ์ิมีประวติัยาวไกล
หลายพนัปี ปัจจุบนัยอดการผลติผลติภณัฑ์แคชเมียร์ของ
ออร์ดอสคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของทัว่ประเทศ และ 1 ใน 4 
ของทัว่โลก จึงถือได้วา่เป็นเมืองแคชเมียร์ของจีนและ
ศนูย์กลางกิจการแคชเมียร์ของโลก     แล้วเดินทางเข้าสูต่ัว 
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เมืองเปาโถว (หา่งจากอู่ตงัเจา 70 ก.ม. / หา่งจากโฮฮอท 150 ก.ม.) เมืองใหญ่ท่ีสดุในเขตมองโกเลยีใน 
เป็นฐานอุตสาหกรรมเหลก็กล้าท่ีส าคญัของประเทศจีน ผา่นชมจตัรัุสกลางเมือง 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

    
 พัก包头香格里拉大酒店 Shangri-La Hotel Baotou ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด          (7)   เมืองเปาโถว  – ปักก่ิง – กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าทา่นเดินทางกลบัสูส่นามบิน  

11.45 น.  น าทา่นเหิรฟ้ากลบัสูปั่กก่ิง โดยเท่ียวบินท่ี CA1122 
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปักก่ิง เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่

อนัดบัสองของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักก่ิงเป็น
ศนูย์กลางทางการปกครอง การศกึษา การขนสง่ และ 
วฒันธรรมจีน ในขณะท่ีศนูย์กลางทางเศรษฐกิจนัน้จะอยูท่ี่
เซี่ยงไฮ้และฮอ่งกง 

   จากนัน้น าทา่นเดินทางสูอ่าคารระหวา่งประเทศ 
17.05 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี TG615 
21.15 น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87

