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ดนิแดนเหนือสุดของจีน แมนจูเรีย พรมแดนเช่ือมประเทศจีน และ รัสเซีย 
 สวรรค์ของนกัถ่ายภาพ ชมทิวทศัน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ท่ีชุ่มน า้ ตามแนวเทือกเขาต้าซิง่อนัหลงิ 
 ดินแดนหลากหลายอารธรรม จีน รัสเซีย และมองโกเลีย 
 
ก าหนดการเดินทาง   19  - 30 มิถนุายน 2563 
    26 มิถนุายน – 8 กรกฎาคม 2563  
    24 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563 
    7 – 19 สงิหาคม  /  4 -16 กนัยายน 2563 

วันที่แรก       (1)  กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

23.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไช
นา่ (จอดรถสง่ผู้ เดินทางได้ท่ี อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 9-10) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อ านวยความสะดวกแก่ทา่น 
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วันที่สอง        (2)  กรุงเทพฯ – ปักก่ิง –   เมืองฮาร์บิน - โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ภายนอก)  
                         – ถนนจงหยาง  – อนุสาวรีย์ฝ่ังหง  – สวนรถไฟตะวนัออกกลางฮาร์บิน    

01.15  น. ออกเดินทางสู ่นครปักก่ิง   โดยเท่ียวบินท่ี CA980  
06.45  น. ถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว  

น าทา่นเดินทางสูอ่าคารภายในประเทศ เพื่อบินตอ่สู ่เมืองฮาร์บิน 
12.50 น.  น าทา่นเหิรฟ้าสู ่ เมืองฮาร์บิน   โดยเท่ียวบินท่ี CA1623   

14.50 น. ถึง เมืองฮาร์บิน 哈 尔 滨   หรือส าเนียงจีนกลางวา่ ฮาเออ่ร์ปิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลง
เจียง   ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัง้อยูท่างฝ่ังใต้ของแม่น า้ซงหวั ฮาร์บิน
เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก าลงัเติบโตและยงัเป็นศนูย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ 
วฒันธรรม และการสือ่สารคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียง เหนือของจีน จึงถือได้วา่เป็นเมืองส าคญั
เมืองหนึง่ของจีนและของเอเชียด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ      
น าทา่นถ่ายภาพคกูบั โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ภายนอก) 索
菲亚教堂 ซึง่เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แหง่ ซึง่แสดงถึง
วฒันธรรมรัสเซียท่ีได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิน้ซึง่โบสถ์เซ็น
โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ 
1907 ภายหลงัจากท่ีทหารรัสเซียต้องประสบกบัความพา่ย
แพ้ในสงครามรัสเซีย – ญ่ีปุ่ น       ( ค.ศ. 1904 – 1905 ) 
โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แหง่นีข้ึน้เพื่อเป็นท่ีพกัพิงทางใจ และสร้างก าลงัขวญัแก่กองทหารรัสเซียท่ี
เข้ามาประจ าอยู ่ณ ท่ีนี ้โบสถ์แหง่นีไ้ด้รับการบูรณะอีกครัง้ในปี ค.ศ. 1923 และหลงัจากท่ีใช้เวลาใน
การซอ่มแซมตอ่เติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคพืน้
เอเซียตะวนัออกอยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั ตวัโบสถ์สงู 53 เมตร มีโถงหลกัท่ีมีหลงัคารูปหวัหอม สร้างขึน้
ด้วยสถาปัตย   กรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกบัสถาปัตยกรรมของจตัรัุสแดงในกรุงมอสโคว     
น าทา่นสู ่  ถนนจงหยาง 中央大街 เป็นถนนท่ีปดู้วยหินสี
เขียวอ่อนทัง้สาย เป็นถนนยา่นธุรกิจและการค้าท่ีขึน้ช่ือของ
เมืองฮาร์บิน้ อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบยโุรป 
ลวดลายการตกแตง่แบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้า
เลก็ๆ แบบรัสเซีย สองฝ่ังถนนสายนีมี้สิง่ก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนสไตล์ยโุรป มากถึง 71 แหง่ ถนนมีความยาวรวม 
1,450 เมตร กว้าง 21.34 เมตร เป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสดุ
และยาวท่ีสดุในเอเชีย ก่อตัง้ขึน้ในปี 1898 เดิมเรียกวา่ "ถนน
ประเทศจีน." 1925 ได้รับการตัง้ช่ือตาม "ถนนจงหยาง" 
ตอนนีก้ลายเป็นถนนการค้าท่ีคกึคกัมากท่ีสดุในเมืองฮาร์บิน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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ทางทิศเหนืออนสุาวรีย์ฝ่ังหง และทิศใต้ยาวถึงถนนจินเว้ย ถนนตัง้แตว่นัเปิด วนัหนึง่มีผู้มาเท่ียว
มากกวา่ 200,000 คน ถนนคนเดินเต็ม ไปด้วยนกัทอ่งเท่ียวสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางช้อปปิง้บนัเทิง
และฟังก์ชัน่ 
น าทา่นเท่ียวชม อนุสาวรีย์ฝ่ังหง 防洪纪念塔 ซึง่ตัง้อยู ่ ณ บริเวณชายฝ่ังแม่น า้ซงฮวั เป็นอนสุรณ์
ระลกึถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามตอ่สู้กบัอุทกภยัครัง้ใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 ซึง่น า้
ในแม่น า้ซงฮวัเจียงสงูกวา่ตวัเมืองฮาร์บิน้ 7 เมตร และเหลอืเพียง 20 เซนติเมตร น า้ก็จะทะลกัเข้ามาใน
ตวัเมือง จึงได้มีการสร้างเข่ือนให้สงูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเข่ือนกวา่ 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 
วนั จนในท่ีสดุน า้ก็ไม่ไหลเข้ามาทว่มเมืองฮาร์บิน้ ทัง้ๆท่ีกระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน า้ท่ีสงู
ท่ีสดุในรอบ 52 ปี อนสุาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุม่
กรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนกัศกึษาท่ีร่วมใจร่วมแรงกนั แสดงถึง  สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
ตอนนัน้ ฐานของอนสุาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจนัทร์เสีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ท่ี
เคยสร้างความเสยีหายให้กบัเมืองฮาร์บิน้เป็นอยา่งมาก สระชัน้ท่ี 2 เป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1957 
เทา่กบัระดบัน า้เม่ือ 52 ปีก่อน ซึง่สงูกวา่ระดบัน า้ปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้าง
สระขึน้เป็นชัน้ท่ี 3 เพื่อบนัทกึระดบัน า้ ซึง่สงูขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลงัประกอบด้วยเสาและ
ระเบียงโค้งแบบโรมนั  ซึง่แสดงถึงความสามคัคีของชาวเมืองฮาร์บิน้  

 

  
 
 
 
 
น าทา่นเท่ียวชม สวนรถไฟตะวันออกกลางฮาร์บิน 中东铁路公园 ท่ีสร้างเสร็จในปี ค.ศ.2016 ให้
ประชาชนเข้าชมเพื่อศกึษาประวติัศาสตร์เส้นทางรถไฟสายตะวนัออกกลาง  Middle East Rail โดยมี
การออกแบบอาคารคล้ายนอกจากนีย้งัเปิดเป็นสวนสาธารณะให้พกัผอ่นมีร้านค้า ฟิตเนส ความ
บนัเทิงตา่งๆ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
        พกัฮาร์บิน้  伯爵酒店或石化精品酒店 ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สาม      (3)   “สวนสนุกโลกหิมะและน า้แข็งในร่ม” -เมืองฮาร์บิน – เมืองโม่เหอ    

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ “สวนสนุกโลกหิมะและน า้แข็งในร่ม” 室内
冰 雪 大 世 界 สวนสนกุดงักลา่วเป็นสวนสนกุภายในร่ม 
ครอบคลมุอาณาบริเวณนบั 6,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย
น า้แข็งปริมาตรรวมกวา่ 1 หม่ืนคิวบิกเมตร  
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ทา่มกลางอุณหภมิูหนาวเหน็บถึง -5 ถึง -8 องศาเซลเซียส ภายในประกอบด้วยธีมตา่งๆ จากน า้แข็ง 
อาทิ โลกในฝัน ลานอธิษฐาน สวนดอกไม้น า้แขง็ เป็นต้น ท้าให้ผู้คนเข้าไปสมัผสัความสนกุท่ีมาพร้อม
กบัความเยือกเย็น ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวหลัง่ไหลมาเท่ียวมากมาย  
 
 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน เดินทางสู่สนามบนิเมืองฮาร์บิน   

13.45 น.     ออกเดินทางสูเ่มืองโม่เหอ  โดยเท่ียวบินท่ี CZ6279  
15.30 น. ถึงเมืองโม่เหอ 漠河 เมืองโม่เหอ เขตต้าซิงอนัหลิง่ มณฑลเฮยหลงเจียงของจีน เมืองโม่เหอเป็นเมืองท่ี

อยูท่างเหนือสดุของประเทศจีน มีฤดหูนาวยาวนานถึง 8เดือน  จึงได้รับสมญานามวา่ “เมืองขัว้โลก
เหนือของจีน”  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
พกัเมืองโม่เหอ โรงแรม 漠河金马饭店 Mohe Golden Horse Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ส่ี         (4)   เมืองโม่เหอ – หมู่บ้านเป่ยจี๋  อนุสาวรีย์เสินโจว - เมืองโม่เหอ  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูห่มู่ บ้านเป่ยจี๋   北极村 (ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) “หมู่บ้านเป่ยจ๋ี” เป็น หมู่บ้านท่ีตัง้อยู่
ทางตอนเหนือสดุของประเทศจีน ระหวา่งประเทศจีนและไซบี
เรีย ประเทศรัสเซีย โดยมีแม่น า้เฮย์หลงเจียงกัน้ ได้รับเลอืก
เป็นเขตทอ่งเท่ียวระดบั 5A ในปี 2015  โดยมีช่ือเสยีงในเร่ือง
ทศันียภาพอนัสวยงามท่ีถกูปกคลมุด้วยหิมะขาวโพลน ในอดีต
ผู้คนสว่นใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บ้านแหง่นีจ้ะประกอบอาชีพตดั
ไม้ และเพาะพนัธ์ุม้า เพื่อสร้างรายได้ให้กบัตวัเอง  
 ชมอนุสาวรีย์เสินโจว 神州北极碑 ตัง้อยูท่างตอนเหนือของ
หมู่บ้าน ก่อตัง้ขึน้โดยรัฐบาลประชาชน โม่เหอ เม่ือวนัท่ี 20 
มิถนุายน 2537 อนสุาวรีย์นีส้ร้างมาจาดหินแกรนิตธรรมชาติ มี
ความสงู 2.8 เมตร และมีการแกะสลกัตวัอกัษรอยูด้่านหน้า ค าวา่ “เสนิโจวเป่ยจ๋ี神州北极” มนัถกูจารึก
ไว้โดย Mr. Ma Guangfu ผู้อ านวยการของสภาประชาชน เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของหมู่บ้าน  ชมซาก
ปรักหักพังของสนามบนิเหนือสุดอ最北机场遗址 
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
ชมเกาะซาโจว北极沙洲岛 เกิดขึน้หลงัจากน า้ทว่มในปี 
2501 เป็นน า้ทว่มท่ีใหญ่ท่ีสดุในประวติัศาสตร์ น า้ท่ีลกึท่ีสดุคือ
มากกวา่ 190 เมตร และหมู่บ้านทัง้หมดจมอยูใ่นน า้ซึง่น าภยั
พิบติัครัง้ใหญ่มาสูช่าวบ้านในท้องถ่ิน หลงัจากน า้ทว่ม แม่น า้
หลายสายถกูเบี่ยงทาง ท าให้เกิดเกาะแหง่นี ้พืน้ดินยงัคงถกูปก
คลมุด้วยทรายละเอียด เพราะดินด าถกูน า้พดัออกไป 
หลงเหลอืทรายละเอียดตกค้างมากมาย  จากนัน้ น าทา่นเดินทางกลบัเมืองโม่เหอ 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
 พกัเมือง โม่เหอ โรงแรม 漠河金马饭店 Mohe Golden Horse Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า       (5)   เมืองโม่เหอ – หอที่ระลึกไฟป่า – จัตุรัสซีชาน – เมืองม่านกุย - เมืองเกินเหอ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเยี่ยมชมหอที่ระลึกไฟป่า “5.6” 火 灾 纪 念 馆

อนสุรณ์แหง่นีส้ร้างขึน้เพื่อสะท้อนและร าลกึถึงไฟป่าหายนะ
ท่ีเกิดขึน้ในเทือกเขาต้าซิงอนัหลิง่ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
1987 ตัง้อยูท่างด้านตะวนัออกของถนนจองหวั เปิดเม่ือ
วนัท่ี 22 ตลุาคม 1988 และขยายสร้างขึน้ใหม่ ในปี พ. ศ. 
2549 หอใหม่ครอบคลมุพืน้ท่ี 2,900 ตารางเมตร พืน้ท่ี
อาคาร 2,518 ตารางเมตร ห้องโถงจดันิทรรศการครอบคลมุ
พือ้ท่ี 2,260 ตารางเมตร  มีห้องนิทรรศการ รวม 12 ห้องโถง   
การรวมอะคสูติกและแสง โรงภาพยนตร์ม่าน การใช้วิธีการ
แสดงท่ีหลากหลายเช่นรูปภาพ, ฉาก, รูปปัน้, โต๊ะทราย, 
ภาพยนตร์บนหน้าจอแหวน ฯลฯ และใช้ความหลากหลาย
ของเทคโนโลยีขัน้สงูในประเทศและตา่งประเทศเช่นการฉาย
ภาพอิเลค็ทรอนิคส์ ในปี 1999 ได้รับการขนานนามวา่เป็น
ฐานการศกึษาของเยาวชนจงัหวดั ในปี 2003 ได้รับการจดั
อนัดบัให้เป็น "AA" แหลง่ทอ่งเท่ียวโดยองค์การการทอ่งเท่ียว
แหง่ชาติ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่จัตุรัสซีชาน西山公园 

หรือจตัรัุสเป่ยจี ้ เพื่อทา่นสามารถชมววิได้ทัง้เมืองโม่เหอได้ เป็นสถานท่ีจดังาน ประจ าปี ตา่งๆ ของ
เมืองโม่ เหอ  ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเกินเหอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
ระหวา่งทางผา่นเมืองม่านกุย (满归) ซึง่ได้รับการตัง้ช่ือเน่ืองจากท าเลท่ีตัง้บนฝ่ังใต้ของแม่น า้ การ
ปกครองของเมืองม่านกยุ อยูภ่ายใต้อ านาจของเมืองฮูลนับูเออร์  เขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
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หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเกินเหอ 根河 ภายใต้เขต
อ านาจของเมืองฮูลนับูเออร์   ในเขตปกครองตนเอง
มองโกเลยีใน เก่ินเหอ แปลวา่ "แม่น า้ท่ีโปร่งใส" ตัง้อยูบ่นทาง
ลาดตะวนัตกของทางตอนเหนือของเทือกเขาต้าซิงอนัหลิง่ 
เส้นตรงท่ียาวท่ีสดุคือ 240.4 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้และ
เส้นตรงท่ีกว้างท่ีสดุคือ 198.8 กม. จากตะวนัออกไปตะวนัตกมีพืน้ท่ีรวม 20,100 ตารางกิโลเมตร เป็น
เมืองท่ีหนาวท่ีสดุในประเทศจีน 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
พกัเมืองเกินเหอ โรงแรม  根河宾馆  Genhe Hotel หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่หก       (6)   เมืองเกินเหอ – เมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่น่า – พืน้ที่ ชุ่มน า้เอ๋อเอ่อกู้น่า    

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่น่า 额尔古纳 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  เป็นเมืองระดบัเขตภายใต้เขต
อ านาจของเมืองฮูหลนุเป้ยเอ่อ   ตัง้อยูท่ี่เชิงตะวนัตกเฉียง
เหนือของเทือกเขาต้าซิงอนัหลิง่ เป็นเมืองท่ีมีละติจูดสงูสดุใน
มองโกเลยีในและเมืองชายแดนทางตอนเหนือสดุของจีน 
ครอบคลมุพืน้ท่ี 28,400 ตารางกิโลเมตร    

 เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่ เขตท่องเที่ยวพืน้ที่ ชุ่มน า้เอ๋อร์เอ่อร์กู่

น่า 额尔古纳湿地 เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั AAAA แหง่ชาติ 
และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีรัฐบาลเมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่นา่เป็น
ผู้พฒันาและลงทนุก่อสร้างเป็นหลกัเม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่น
มา  ภายในเขตทอ่งเท่ียวแหง่นีมี้สิง่อ านวยความสะดวก
พร้อมสรรพ ฟังก์ชัน่ครบถ้วน สไตล์สถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลกัษณ์  ร้านอาหาร สถานท่ีพกัผอ่น ร้านค้าพาณิชย์ 
ตลอดจนฟังก์ชัน่อ่ืนๆ   ปัจจุบนัเขตทอ่งเท่ียวแหง่นีมี้จุดชม
วิวตา่งๆ ดงันี ้เกาะหม่าถี เกาะถงซิน หินท่ีต้นไม้ปกคลมุ และ
ต้นไม้ขอพร พืน้ท่ีชุ่มน า้เอ๋อร์เอ่อร์กู่นา่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีรวม
ทิวทศัน์นานาชนิดไว้เป็นหนึง่เดียว ได้แก่ แม่น า้ บอ่น า้ท่ีมีต้นกกจ านวนมาก บงึน า้ ยอดเจดีย์ ต้นไม้ พุม่
ไม้และทุง่หญ้า  เป็นระบบพืน้ท่ีชุ่มน า้ท่ีมีพืชพนัธ์ุอุดมสมบูรณ์ท่ีสดุในเอเชียในขณะนี ้  ได้ช่ือวา่เป็น
พืน้ท่ีชุ่มน า้พืชพนัธ์ุอนัดบัหนึง่ในเอเชียท่ีอยูใ่นละติจูดสงูและระดบัความสงูเหนือน า้ทะเลต ่า  พืน้ท่ีชุ่ม
น า้เอ๋อร์เอ่อร์กู่นา่อุดมด้วยพืชและสตัว์ มีทิวทศัน์นา่ร่ืนรมย์  มีทศันียภาพแตกตา่งกนัในแตล่ะฤด ู  ใน
ฤดใูบไม้ผลดิอกไม้บานสะพร่ัง เขาเขียวน า้ใส  ในฤดรู้อนฝนตกประดจุควนั มีร่มเงาของต้นไม้อนัเขียว
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ขจี เสยีงแมลงและนกร้องดงัเซ็งแซ ่  ในฤดใูบไม้ร่วงฟ้าใส ทิวทศัน์หลากสีสนั  และในฤดหูนาวหิมะตก
ประดจุส าล ีขาวโพลนไปทัว่ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
พกัเมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่นา่ โรงแรม  红水泉大酒店  Hongshuiquan Hotel Ergunaหรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เจด็       (7)   เมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่น่า –  ป่าเบิร์ชขาว -  เมืองซื่อเวย+หมู่บ้านซื่อเวย - เมืองโม่เอ่อเต้ากา   

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูป่่าเบิร์ชขาว 白桦林 เป็นจุดชมวิวธรรมชาติท่ี
บริสทุธ์ิ ครอบคลมุพืน้ท่ีเกือบ 1,000 เฮกตาร์  เป็นพืน้ท่ีป่าท่ีใกล้
กบัตวัเมืองมากท่ีสดุ ประมาณ 40 กิโลเมตร  เป็นท่ีรู้จกัในอีกช่ือ 
"ต้นไม้อนับริสทุธ์ิแหง่ความรัก" สวยสงา่งามเหมือนเด็กสาว 
ต้นไม้ชนิดนี ้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมาก เปลอืกไม้สามารถ
ใช้เป็นวสัดกุนัฝนบนหลงัคาได้  เป็นวตัถดิุบท่ีดีส าหรับการ
พฒันาภาพเขียน  และเปลอืกไม้ใช้เป็นผลติ ตา่งๆ ล าต้นของเบิร์
ชสามารถใช้เป็นวสัดกุ่อสร้างได้ เคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้ต้นเบิร์ช จึง
ถกูเรียกวา่ "ต้นไม้แหง่ชีวิต" 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองซื่อเวย 室 韦 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  มีพรมแดนติดกบัรัสเซีย และเป็นหนึง่ใน
ไม่ก่ีเมืองท่ีมีเชือ้สายรัสเซีย วฒันธรรมนัน้เป็นแบบผสมผสาน 
จีน-รัสเซียไป ปัจจุบนันีมี้ซากปรักหกัพงัของเมืองใหญ่และเมือง
เลก็ ๆ มากกวา่ 10 แหง่ ซึง่มีความหมายทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมที่ลกึซึง้   

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม หมู่บ้านซื่อเวย   室韦 เป็นหมู่บ้านชายแดนจีน-
รัสเซีย นัง่รถวนถ่ายรูปบริเวณรอบ ชายแดน ก่อนเดินทางสู่
เมืองโม่เอ่อเต้ากา 莫尔道嘎(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง)  แปลวา่ "น า้ทะเลสฟ้ีา"เขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ
แม่น า้ โม่เอ่อเต้าการ์   พืน้ท่ีเมืองครอบคลมุ 12 ตารางกิโลเมตร และมีชนเผา่กลุม่ตา่งๆ เช่น ชาวฮัน่, 
มองโกเลยี, แมนจูเรีย, รัสเซีย, เกาหลเีหนือ,  ทิเบต, ไป๋ ถู ่ฯลฯ เมืองท่ีมีชนกลุม่น้อยมากท่ีสดุของท่ีนี ้ 
มีค ากลา่ววา่ “ภาคใต้มีสบิสองปันนา  ทางเหนือมีโม่เอ่อเต้ากา” 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
พกัเมืองโม่เอ่อเต้าการ์ โรงแรม  千叶松酒店Qianyesong Hotel  หรือเทียบเทา่ 
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วันที่แปด       (8)   อุทยานแห่งชาติโม่เอ่อเต้ากา – เมืองโม่เอ่อเต้ากา – เมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่น่า    

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นสูอุ่ทยานแห่งชาติโม่เอ่อเต้ากา 莫尔道嘎国家
森林公园   จุดศนุย์กลางของพืน้ท่ีต้าช่ิงอนัหลงิ เขตป่า
สงวนแหง่ชาติมองโกเลยีใน เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั 
AAAA ครอบคลมุพืน้ท่ี 148,324 เฮกตาร์ โดยมีอตัราการ
คุ้มครองป่า 94.97% ทางนิเวศวิทยาของป่าไม้ท่ีสมบูรณ์
ท่ีสดุ  สถานท่ีท่ีถกูเรียกวา่เป็นจุดศนูย์กลางท่ีส าคญัของพืน้ท่ีต้าซิ่งอนัหลงิ ซึง่เป็นอุทยานแหง่ชาติทาง
ป่าไม้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน และ มีค ากลา่ววา่ “ป่าท่ีดีทางใต้ต้องยกให้สบิสองปันนา(เหมือนป่า
บ้านเรา) ป่าท่ีดีทางเหนือต้องยกให้โม่เอ่อเต้ากา” 
 

 

 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่น่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมืองเอ๋อร์เออ่ร์กู่นา่ 
ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น "ปลายทางการทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมพืน้บ้านของจีน", "การทอ่งเท่ียวเชิง
เกษตรแหง่ชาติและการสาธิตการทอ่งเท่ียวในชนบท" และอ่ืน ๆ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
พกัเมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่นา่ โรงแรม  红水泉大酒店  Hongshuiquan Hotel Ergunaหรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เก้า       (9)   เมืองเอ๋อร์เอ่อร์กู่น่า –  พืน้ที่ ชุ่มน า้เฮยซานโท๋ว - เมืองหม่านโจวหล่ี – สวนช้างแมมมอธ 
– วังแต่งงานหม่านโจวหล่ี(ภายนอก) – จัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองหม่านโจวหล่ี ระหวา่งทาง น าทา่น
ผา่นเมืองเฮยซานโท๋ว黑山头 ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว พืน้ที่
ชุ่มน า้เฮยซานโท๋ว黑山头湿地 มีทุง่หญ้ากว้างใหญ่ใน
ภาคใต้ พืน้ท่ีชุ่มน า้ทางตอนเหนือติดกบัแม่น า้เกินเหอ  
พร้อมระบบพชืพรรณหลากหลาย พุม่ไม้ป่าเบิร์ช ฯลฯ ชม
ทิวทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของป่าแม่น า้และพืน้ท่ีชุ่มน า้ในทุง่
หญ้า  
**บริเวณนีจ้ะมีกิจกรรมขี่ม้า ยิง ธน ูสไลเดอร์ทุง่หญ้า ตา่งๆ คา่ใช้จ่ายไม่รวมในรายการ 
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่เมืองหม่านโจวหล่ี满州里
หรือ แมนจเูรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
เมืองพรมแดนจีน-รัสเซีย ประตเูช่ือมเอเชีย-ยโุรป สิง่ก่อสร้าง
ของเมืองหม่านโจวหลี ่มีกลิน่อายของวฒันธรรมตา่งประเทศ 
ไม่เพียงแตมี่สถาปัตยกรรมแนวกอธิคเทา่นัน้ หากยงัมี
สิง่ก่อสร้างสไตล์รัสเซียอีกด้วย และเป็นเมืองท่ีรวม 3 วฒันธรรมไว้ด้วยกนัทัง้จีน มองโกล และรัสเซีย 
โดยท่ีไม่แปลกท่ีจะเห็นป้ายร้านค้าในเมืองติดไว้ 3 ภาษานอกจากนีย้งัเป็นเมืองท่ีค้นพบฟอสซิลช้าง
แมมมอธ ท่ีเคยอาศยัอยูใ่นยคุน า้แข็งเม่ือ 20,000 ปีก่อนด้วย 
น าทา่นเดินทางสู ่สวนช้างแมมมอธ猛犸象广场 ตัง้อยูใ่น
เมืองหม่านโจวหลี ่สถานท่ีเท่ียวแหง่นีค้รอบคลมุพืน้ท่ี 1 ล้าน
ตารางเมตรและมีการลงทนุรวม 440 ล้านหยวน ได้รับเป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบั AAAA ของ ประเทศจีน โดยมีพืน้ท่ีรวม
โดยประมาณ 160,000 ตารางเมตร ในปี 2014 สวนช้าง
เมมมอธแหง่นีไ้ด้ถกูจดัเป็นสวนสาธารณะ หลกัของมองโกเลยี
ใน โดยเหมาะแก่การทอ่งเท่ียวและพกัผอ่น ในสวนแหง่นีมี้
ประติมากรรมช้างแมมอธ เสอืเขีย้วดาบ เป็นต้น โดยมี
ประติมากรรมช้างแมมมอธประมาณ 87 ตวั และตวัท่ีใหญ่ท่ีสดุ
มีความสงูประมาณ 15.77 เมตร ยาว 15.9 เมตร และกว้าง 4.4 
เมตร  น าทา่นชม วงัแต่งงานหม่านโจวหล่ี(ภายนอก)  满洲里
婚礼宫 ครอบคลมุพืน้ท่ี 3,000 ตารางเมตร ตวัอาคารหลกัมี
ความสงู 37.2 เมตรและด้านบนสดุของหอคอยสงู 57.8 เมตร
การลงทนุรวมประมาณ 45 ล้านหยวน สไตล์สถาปัตยกรรม
เรียบ งา่ยสงา่งาม สไตล์โกธิค มีห้องโถงจดังาน  ห้องรับแขก 
ลฟิต์ชมวิว เป็นสถานท่ีครบวงจรท่ีผสมผสานการทอ่งเท่ียว งาน
แตง่งานแบบยโุรป และงานอ่ืน ๆ การกอ่สร้างนัน้สมดลุเค้าโครง
ของสถานท่ีทอ่งเท่ียวในตะวนัออกและตะวนัตก  เพิ่มความ
สวยงามให้กบัเมือง จากนัน้น าทา่นชม ลานจัตรัุสตุ๊กตาแม่ลูก
ดก远观套娃酒店 ลานจตัรัุสนีน้ าเอารูปแบบตุ๊กตาท่ีโดง่ดงัของรัสเซียมาจดัแตง่ได้อยา่งสวยงามมี
พืน้ท่ีโดยรวมประมาณ 870,000 ตารางเมตร ทา่นจะได้อิสระถ่ายรูปกบัตุ๊กตาแม่ลกูดก มีทัง้ขนาดเลก็ 
และขนาดใหญ่ ซึง่ ขนาดใหญ่สดุมีความสงูถึง 30 เมตร 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษ อาหารพืน้เมืองชาวรัสเซีย 
พกัเมืองหม่านโจวหลี ่โรงแรม 凯旋大酒店 Kaixuan Hotel หรือเทียบเทา่ 
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วันที่สิบ      (10)   เมืองหม่านโจวหล่ี – ทะเลสาบฮูหลุน - เมืองอาเอ่อซาน 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบฮูหลุน  呼伦湖 ในภาษา
มองโกเลยีหมายถึง “ทะเสสาบเหมือนทะเล” เป็น 

แหลง่ก าเนิดหลกัของชนเผา่เร่ร่อนหลายคนใน
ภาคเหนือหลายกลุม่หลายชาติพนัธ์ุ ด้วยพืน้ท่ี 2,339 
ตารางกิโลเมตร ยาวครอบคลมุ 41 กิโลเมตร กว้างเฉลีย่ 
32 กิโลเมตร ความลกึของน า้สงูสดุ 8 เมตร ความลกึน า้
เฉลีย่ 5.7 เมตรและความจุน า้ 13.85 พนัล้านลกูบาศก์
เมตรเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในมองโกเลยี และใหญ่
ท่ีสดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของจีน ใหญ่เป็น
อนัดบัห้าของจีน ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในเดือน
พฤศจิกายน 2002 เป็นแหลง่พกัพิงของสตัว์น า้นานา
ชนิด น าทา่นสูจุ่ดชมวิวของทะเลสาบซึง่แตล่ะฤดูจะมี
กิจกรรม และวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบแตกตา่งกนั
ออกไป ให้ทา่นได้เลอืกเก็บภาพประทบัใจ  

 เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอาเอ่อซาน 阿尔山(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) ในเขตปกครอง
ตนเองมองโกเลยีใน เป็นศนูย์กลางการเมืองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของพืน้ท่ีต้าซิงอนัหลงิ 
ประกอบด้วย 13 กลุม่กรุ่มน้อย ได้แก่ มองโกเลยี ฮัน่ ฮุ่ย แมนจู เกาหล ีแม้ว, จ้วง ฯลฯ มนัเป็นพืน้ท่ี
หลายเชือ้ชาติท่ีมีมองโกเลยีเป็นตวัหลกัและสว่นใหญ่เป็นชาวฮัน่ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัเมืองอาเอ่อซาน โรงแรม 阿尔山鼎盛酒店 Aershan Dingsheng Hotel หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สิบเอด็    (11) อุทยานแห่งชาติอาเอ่อร์ซาน – ทะเลสาบอาเอ่อร์ซานเทียนฉือ – ซานถันเสีย 
                      - ทะเลสาบกุหลาบพนัปี   

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติอาเอ่อร์ซาน阿尔山国
家森林公园 เขตปกครองตนเองมองโกเลยีในทางจีนตอน
เหนือ ได้เปิดประตอูุทยานธรณีโลกอาเอ่อร์ซานแหง่
ยเูนสโก (Arxan UNESCO Global Geopark) ซึง่เป็น
อุทยานธรณีวิทยาล าดบัท่ี 34ของจีน ต้อนรับนกัทอ่งเท่ียว
อยา่งเป็นทางการ  อุทยานธรณีวิทยาอาเอ่อร์ซานเป็นท่ีตัง้
ของกลุม่ซากภเูขาไฟขนาดใหญ่ท่ีสดุและสมบูรณ์ท่ีส ุ
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ดในทวีปเอเชีย ซึง่องค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์ และ
วฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ หรือยเูนสโก (UNESCO) 
ประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกในเดือนพฤษภาคม2017  
อุทยานธรณีโลกแหง่ใหม่ครอบคลมุพืน้ท่ีราว 3,653 
ตารางกิโลเมตร มีช่ือเสยีงโดง่ดงัจากสภาพภมิูประเทศท่ี
ก่อตวัขึน้มาจากผลกึลาวา ทะเลสาบบนปากปลอ่งภเูขา
ไฟ ป่าไม้เก่าแก่จากยคุบรรพกาล และบอ่น า้พรุ้อน อุทยานธรณีโลกแหง่ยเูนสโกเป็นพืน้ท่ีท่ีสง่เสริม
ความหลากหลายทางธรณี โดยอาศยัแผนริเร่ิมท่ีน าโดยชุมชนท้องถ่ิน เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนืระดบั
ภมิูภาค ช่วยติดตามและสนบัสนนุการตระหนกัรู้การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและภยัธรรมชาติ 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชมทะเลสาบอาเอ่อร์ซานเทียนฉือ 阿尔山天池 
ตัง้อยูบ่นยอดเขาเทียนฉือ หา่งจกัทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของเมืองอาเอ่อร์ซาน 74 กิโลเมตร ถกูสร้างขึน้โดยการ
ปะทขุองภเูขาไฟที่ตกลงมารอบ ๆ กอ่ตวัเป็นรูปวงแหวน 
ตรงการมีหลมุกลมเก็บน า้ล้อมรอบด้วยก าแพง ท่ีสะสม
มากวา่หลายปี อาเออ่ร์ซานเทียนฉืออยูเ่หนือระดบั 
น า้ทะเล 1332.3 เมตร ต ่ากวา่ภเูขาฉางไป๋ซานในจ๋ีหลงิ 
และเทียนซานเทียนฉือของซินเจียง อยูใ่นอนัดบัท่ีสามของ
ประเทศ ชมหุบเขาซานถนัเสีย  三潭印 ในบริเวณจุดชม
วิวเทียนฉือ เป็นต้นน า้ล าธารของแม่น า้ฮาลาฮา  
จากนัน้ชมทะเลสาบกุหลาบพนัปี杜鹃湖等 เป็น
ทะเลสาบท่ีเกิดจากการไหลของลาวา ระหวา่งการปะทุ
ของภเูขาไฟ มีความสงู 1244 เมตร  พืน้ท่ี 128 เฮคเตอร์ 
ตัง้ช่ือตามริมทะเลสาบท่ีเต็มไปด้วยต้นกหุลาบพนัปี 
รูปร่างของทะเลสาบเป็นรูปตวั L มีสภาพแวดล้อมท่ีเงียบ
สงบและทิวทศัน์ท่ีสวยงามเม่ือฤดใูบไม้ผลกิ กหุลาบพนัปี
ท่ีริมทะเลสาบจะบานสะพร่ังสดใส ในนกกระเรียนสเีทาท่ีพ านกัอยู่ แขง่การเพื่อหาอาหาร ในฤดหูนาว
ทะเลสาบจะเป็นลานสเก็ตน า้แข็งธรรมชาติ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษ อาหารพืน้เมืองชาวรัสเซีย 
พกัเมืองอาเอ่อซาน โรงแรม 阿尔山鼎盛酒店 Aershan Dingsheng Hotel หรือเทียบเทา่ 
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วันที่สิบสอง    (12) อาเอ่อร์ซาน – ทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์ – เมืองไฮลาเออร์ - สวนป่าสงวนแห่งชาติซีซาน    
                         –จัตุรัสเจงกีสข่านแสควร์  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูทุ่่งหญ้าฮูลันบูเออร์呼伦贝尔草原 ทุง่
หญ้าฮูลนับูเออร์ นัน้ ตัง้อยูท่ี่พืน้ท่ีทางทิศตะวนัตกของ 
พืน้ท่ีต้าซิ่งอนัหลงิ ด้านตะวนัตกติดกบัมองโกเลียและ
รัสเซีย และทิศเหนือก็ติดกบัรัสเซีย พืน้ท่ีของทุง่หญ้าฮู
ลนับูเออร์แหง่นี ้ทิศตะวนัตกถึงทิศตะวนัออกมีระยะทาง 
300 กิโลเมตร ทิศเหนือถึงทิศใต้มีระยะทาง 200 
กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 100000 ตารางกิโลเมตร หา
พืน้ท่ี 80 เปอร์เซ็นต์นัน้เป็นพืน้ท่ีธรรมชาติ โดยพืน้ท่ีสว่น
ใหญ่เป็นทุง่หญ้า ในทุง่หญ้า 1 ตารางเมตรนัน้ อาจมี
พนัธ์ูพืช 20 กวา่ชนิด หญ้าบริเวณทุง่หญ้าฮูลนับเูออร์
แหง่นีถื้อเป็นหญ้าท่ีมีคณุภาพมากท่ีสดุใน มองโกเลยี
ใน    จะสวยท่ีสดุในฤดูใบไม้ผลแิละฤดรู้อน โดยจะถือวา่
เดือน 7 เป็นช่วงท่ีสวยท่ีสดุ พืน้ท่ีสเีขียวขนา 

ดใหญ่ท่ีดเูหมือนจะเป็นพรมให้เราได้นอนและนัง่พกั ปยุ
เมฆสขีาวท่ีดเูหมือนจะเป็นผ้าหม่มาหม่ตวัเรา และ
สายน า้จาก “ล าน า้เอ๋อเอ่อกู้นา่” ท่ีไหลผา่นทุง่หญ้า ม้า
พนัธ์ุดีโลดแลน่ แกะน้อยกลิง้ไปมา กระโจมชาว
มองโกเลยีกระจายตวัอยูบ่นคลืน่หญ้าสเีขียว ทศันียภาพท่ีสะกดจิตวิญญาณนกัทอ่งเท่ียว สิง่เหลา่นี ้
คือค าพรรณาถึงความสวยงามของ ทุง่หญ้าฮูลนับูเออร์แหง่นี.้ นอกจากทศันียภาพอนัสวยงามแล้วทุง่
หญ้าฮูลนับูเออร์ อนักว้างใหญ่แหง่นีก็้ยงัเป็นสถานท่ีชนเผา่หลายๆชนเผ่ามารวมตวัอาศยัอยู ่ซึง่ท าให้
เราสามารถสมัผสัความเป็นอยูแ่ละประเพณีท่ีไมเ่หมือนกนัของผู้คนเหลา่นี  ้ ได้ แตท่ี่นา่แปลกคือแม้แต่
สิง่ท่ีไม่เหมือนกนัของชนเผา่ตา่งๆ บนทุง่หญ้าฮูลนับูเออร์นี ้ ได้ผสมผสานรวมตวักนัอยา่งกลมกลนื. 
เหลา่นกัทอ่งเท่ียวสามารถไปยงัทุง่หญ้าฮูลนับูเออร์เพื่อศกึษามรรยาท และ ขนบประเพณีของชาว
มองโกเลยี  เยี่ยมชมบ้านของชาวท้องถ่ิน ทา่นสามารถใสชุ่ดประจ าชาติถ่ายรูปกบัทุง่หญ้าแสนงดงาม  
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ สุกีเ้นือ้แกะ   
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองไฮลาเออร์海拉尔 ตัง้อยูใ่นเขต
ปกครองตนเองมองโกเลยีใน เป็นศนูย์กลางในด้าน 
เศรษฐกิจและทางด้านวฒันธรรม และยงัเป็นพืน้ท่ีรอยตอ่
ระหวา่งจีนและรัสเซีย 
ชมสวนป่าสงวนแห่งชาติซีซาน 海拉尔西山国家森林公
园 เป็นป่าสงวนแหง่ชาติ ตัง้อยูท่างตะวนัตกของเมือง ได้รับ
การขึน้ทะเบียนเป็นหนึง่ในแปดจุดชมวิวของฮูลนับูเออร์  
น าทา่นเดินทางสู ่จัตุรัสเจงกีสข่านแสควร์ 成吉思汗广
场 เป็นหนึง่ในอาคารท่ีโดดเดน่ในเขตไฮลาเออร์ ครอบคลมุ
พืน้ท่ี 230,000 ตารางเมตร แบง่พืน้ท่ีออกเป็น 7 สว่น รวมถึง
พืน้ท่ีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมพืน้ท่ีกีฬาทางน า้และพืน้ท่ี
จตัรัุสน า้พ ุสิง่ท่ีโดดเดน่ท่ีสดุของจตัรัุสคือประติมากรรม
สีเ่หลีย่มด้านบนของรูปปัน้คือรูปร่างของเจงกีสขา่น แล้วยงัมี 
Bayan Erdun Aobao ได้รับการยกยอ่งให้เป็น "ภเูขา 
Dahan" และ "ภเูขาหินศกัด์ิสทิธ์ิ" นอกจากนีย้งัเป็นสวน
พกัผอ่นของชาวไฮลาเออร์อีกด้วย  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร       
พกัไฮลาเออร์  โรงแรม 呼伦贝尔祥源大酒店 Xiang Yuan Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่สิบสาม    (13) เมืองไฮลาเออร์ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
    ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองไฮลาเออร์ 
12:35 น.            ออกเดินทางสูเ่มืองปักก่ิง   โดยเท่ียวบินท่ี  CA 1132 
14:45 น.            ถึงทา่อากาศนครปักก่ิง      จากนัน้น าทา่นตอ่เคร่ือง   
19.55 น.           บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี CA979 

23.55 น.           ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ /ท่าน พักเดี่ยว 

 พักห้องละ 2 ท่าน     บาท  บาท 

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ   อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
   คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวจีน  
อัตรานีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

  คา่น า้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินก าหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 400 หยวน/ทา่น 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบั ติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.  กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน    
หนงัสอืเดินทางในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั  
เคร่ืองหมาย     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้
บญัชีด า ห้ามเข้าประเทศนัน้อีก   

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 


