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ยำ่ ทะเลหิมะ ณ เขตฮูหลุนเป้ ยเอ๋ อร์ หรื อฮูลุนเบอร์ เหนือสุ ดของจีน
ไฮลำเออร์ ...ศูนย์กลำงกำรบริหำรตอนเหนือสุ ดของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มีทุ่ง
หญ้ ำฮูหลุนเป้ ยเออร์ 1 ใน 4 ทุ่งหญ้ ำใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก ได้ รับยกย่ องว่ ำเป็ นทุ่งหญ้ ำทีด่ ที สี่ ุ ดในโลก

แมนจูเรีย หรื อ หม่ ำนโจวหลี่ ..ประตูสู่ ยุโรป “เมืองแห่ งตุ๊กตำแม่ลูกดก” เมืองด่ำน
พรมแดนจีน-รัสเซีย และยังเป็ นเมืองกำรค้ ำชำยแดนทีส่ ำคัญอีกด้ วย

เกินเหอ..ในฤดูหนำวจะได้รับสมญำ “ดินแดนในเทพนิยำย” เคยอำกำศติดลบถึง -58 องศำ
เออร์ กนู ่ ำ..อีกเมืองพรมแดนจีน-รัสเซีย ฉำยำ “เมืองแห่ งนิเวศวิทยำทีด่ ที สี่ ุ ดของจีน”
มื้อพิเศษ...เป็ ดย่ าง สุ กมี้ องโกล เนื้อแพะโส่ วปาโร่ ว เกีย้ วมองโกล
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 3-9 , 24-30 มีนำคม 2563

( 7 วัน 5 คืน )

วันแรก

สนำมบินสุ วรรณภูมิ

22.30 น.

คณะเดิ น ทางพร้ อ มกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั้น 4
เคำน์ เตอร์ สำยกำรบินแอร์ ไชน่ ำ (CA) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

วันที่สอง

กรุ งเทพฯ – ปักกิง่ – ตลำดหัวเฉียว – ปักกิง่ – ไฮลำเออร์

01.15 น.
06.45 น.

เหิ นฟ้าสู่ เมืองปักกิง่ โดยเที่ยวบินที่ CA980 *บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินแคปปิ ตอล ปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
บริ ก ำรอำหำรเช้ ำ แบบกล่ อ ง น าท่ า นสู่ วัด ลำมะ หรื อ "ยงเหอกง" โบราณสถานหนึ่ ง เดี ย วในจี น ที่
ผสมผสานเอกลักษณ์ แห่ ง 4 ชนชาติ ฮัน่ แมนจู มองโก ทิเบต รวมไว้ได้อย่างลงตัว ที่มีคุณค่าทาง
ศิ ลปวัฒนธรรมไว้อย่างลงตัว วัด องค์ชายสี่ หรื อ ยงเหอกง (Yonghe Temple) ตั้งอยู่ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของกรุ งปั กกิ่ง วัดแห่ งนี้ สร้างขึ้นตามพระราชโองการของ คังซี ฮ่องเต้ เพื่อใช้เป็ นที่
ประทับสาหรับพระราชโอรสองค์ที่ 4 ที่ชื่อว่า "หย่งเจิ้น" โดยพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนหนึ่งของ
วังแห่ งนี้ ให้กบั ลามะ "นิ กายหมวกเหลือง" หนึ่ งในนิ กาย
ย่ อ ยของพระพุ ท ธศาสนานิ ก ายธิ เ บตเพื่ อ ตั้ง เป็ นวัด
ภายหลั ง ที่ พระองค์ ส วรรคต ฮ่ องเต้ อ งค์ ใ หม่ ไ ด้
พระราชทานพื้นที่ท้ งั หมดของวังให้กบั วัด และเปลี่ยนชื่อ
ที่ นี่ เ ป็ น "วัด ลามะ" อย่า งที่ เ ราเรี ย กกัน ในปั จ จุ บ ัน ใน
สมัยก่ อนที่ นี่จะมี พ ระทิ เบตมาจาพรรษาแต่ปัจจุ บนั เริ่ ม
น้อยลง เพราะที่แห่ งนี้ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีก
แห่งของเมืองปักกิ่ง
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กลำงวัน
ค่า
19.55 น.
22.20 น.

วันที่สำม
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ตลำดหงเฉียว ที่ขายสิ นค้า
พื้นเมือง และของที่ระลึก รวมถึงเสื้ อผ้า รองเท้า ให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้า เครื่ องกันหนาวเพิ่มเติม
รับประทำนอำหำรค่ำที่ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
บินสู่ เมืองไฮลำเออร์ โดยเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CA1131 *บริกำรอำหำรว่ ำง
ถึง เมืองไฮลำเออร์ ศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการแพทย์การศึกษาการขนส่ งการศึกษา
และศูนย์การท่องเที่ยวของฮูหลุนเป้ยเอ๋ อร์ ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทุ่งหญ้า” มีความหลากหลาย
ทางชาติพนั ธุ์รวมกว่า 26 ชนเผ่ารวมถึงฮัน่ มองโกล ฮุ่ย แมนจู และเกาหลีเหนือ
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักเมืองไฮลำเออร์ BAVARIA REGENT HOTEL HAILAR หรื อเทียบเท่ ำ

ไฮลำเออร์ – ทุ่งหญ้ ำไป๋หยิน – พิธีต้อนรับแบบมองโกล – เกินเหอ – หมู่บ้ำนกวำงเรนเดียร์
รับประทำนอำหำรเช้ ำทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เขตชนเผ่ ำมองโกลไป๋หยิน เขตทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และมีชื่อเสี ยงของเขตนี้
บรรยากาศหน้าหนาวระหว่างทางวิวทุ่งหญ้าจะกลายเป็ นลานหิ มะขาวโพลนสุ ดลูกหู ลูกตา เป็ นวิวที่สวยงาม
จับใจ รับการต้อนรับด้วยผ้าฮาดะ และสุ ราจอกเงิน ซึ่ งถือว่าเป็ นพิธีตอ้ นรับแบบสู งสุ ดของชาวมองโกล
จากนั้นนาท่านร่ วมพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ อวยพรความสุ ขแค่ครอบครัวและโชคดี อันเป็ นพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์
ของชาวมองโกล ชม "Ao Bao" สถานศักดิ์สิทธิ์ประจาเผ่าของชาวมองโกลจุดศูนย์เพื่อบวงสรวงขอพรเทพเจ้า
ให้มีความสุ ขและความอุดมสมบูรณ์ สัมผัสชี วิตความป็ นอยู่ และพบกิ จกรรมการแสดงของชาวมองโกล
ต่างๆ เช่น การขี่มา้ มวยปล้ า การร้องเพลง ท่ามกลางหิ มะและบรรยากาศอันหนาวเย็น จากนั้นนาท่านเข้าสู่
กระโจมต้อ นรั บ ให้ท่ า นเข้า ร่ ว มพิ ธี แ ต่ ง งานแบบชาวมองโกล ฟั ง เพลงมองโกลอัน มี เ สี ย งไพเราะเป็ น
เอกลักษณ์ประจาเผ่า
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กลำงวัน

ค่า

รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำรท้ องถิ่น ลิม้ รสอำหำรมองโกลแท้ ๆ (เนื้อแพะ) พร้ อมชิมชำนมหอม
กรุ่ น หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองเกินเหอ ซึ่ งตามชื่อแม่น้ าประจาเมือง GENHE GAOLE ซึ่ งแปลว่า
“แม่ นำ้ ทีใ่ สและโปร่ งใส” เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูท่ างตอนเหนือของเทือกเขาซิงอัน ทางเหนือของฮูหลุนเป้ยเออร์ ติด
กับจังหวัดเฮยหลงเจียงของฮาร์บิน รู ้จกั ในนามของเมืองที่หนาวที่สุดของประเทศจีน โดยมีอากาศเฉลี่ยทั้งปี 5.3 องศา และอุณหภูมิต่าที่สุดถึง -58 องศา ระหว่างทางท่านจะได้พบวิวหิ มะแตะกับขอบฟ้าสี คราม หมู่บา้ น
ชาวมองโกลทั้งแบบใหม่และกระโจมแบบเก่า ผ่านป่ าไม้เบิร์ช ป่ าธรรมชาติที่ใกล้เมืองที่สุดใน ครอบคลุม
พื้นที่กว่า 6,000 ไร่ และในฤดูหนาวสถานที่แห่งนี้งดงามหมือนโลกแห่งเทพนิยาย
ชมหมู่บ้ำนกวำงเรนเดียร์ AOLUGUYA เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ EVENKI พรานป่ านักล่าที่ยา้ นถิ่นฐานมาอาศัยอยู่
ณ ที่แห่ งนี้ กว่า 300 ปี ถูกจัดเป็ นชนกลุ่มน้อย 1 ใน 56 กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็ นทางการจาก
ประเทศจีน ปั จจุบนั ยังคงอาศัยอยู่ในป่ าใหญ่ ออกล่าสัตว์ในป่ าลึก และเลี้ยงกวางเรนเดียร์ ชมวิถีชิวิตความ
เป็ นอยูด่ ้ งั เดิมที่อาศัยอยูใ่ นเต็นท์รูปกรวยที่ทาจากเปลือกไม้เบิร์ช ท่านสามารถชมและให้อาหารกวางเรนเดียร์
ได้อย่างใกล้ชิด
รับประทำนอำหำรค่ำที่ภัตตำคำร *เกีย๊ วสไตล์ มองโกล หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักทีเ่ มืองเกินเหอ BLUEBERRY TOWN THEME HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 4*

วันที่สี่

CHINA COLDEST VILLAGE – เออร์ กนู ่ ำ – พืน้ ทีช่ ่ ุมนำ้ เกินเหอเออร์ กนู ่ ำ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำน CHINA COLDEST VILLAGE หมู่บา้ นแห่ งนี้เคยมีอุณหภูมิติดลบ 58 องศา
สัมผัสกับชีวิตของครอบครัวชนพิ้นเมือง ชมความมหัศจรรย์ของการสาดน้ าขึ้นไปในอากาศ มีคากล่าวว่า
ที่นี่ไม่ตอ้ งดูอุณหภูมิ ไม่ตอ้ งมองเวลา ตราบใดที่ยงั ต้องการจะสนุกกับมัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง
เออร์ กูน่ำ “เมืองแห่ งการอุทิศตน” มีแม่น้ าเออร์ กูน่าเป็ นแม่น้ าชายแดนระหว่างจีนและรัสเซี ย ด้วยความ
ยาวกว่า 1,600 กิโลเมตร ต้นลาธารของแม่น้ าเฮยหลงเจียง เป็ นเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่ดีที่สุดในเขตฮูหลุน
เป้ยเออร์ และได้ชื่อว่าเป็ นเมืองนิเวศน์วิทยาที่ดีที่สุดของประเทศจีนอีกด้วย

รหัสทัวร์ : THP14-CA-MN-3-24MAR20

กลำงวัน

ค่า

รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ ัตตำคำร (เมนูพืน้ เมือง 8 ชำม)
หลังอำหำรนำท่ ำนเดินทางสู่ เขตพืน้ ทีช่ ุ่ มนำ้ เอ่อร์ กนู ่ ำ (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง) พื้นที่
ชุ่มน้ าขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสี ยงและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีน ถูกเรี ยกว่า “พื้นที่ชุ่มน้ าแห่งแรกของเอเชีย”
ปอดของโลก ที่ควบคุมระบบนิเวศธรรมชาติที่งดงาม อุดมด้วยพรรณพืช และสัตว์นานาชนิด ชมแม่น้ าเกิง
เหอ ได้ชื่อว่าสายน้ าที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก ไหลเลี้ยวลดมหัศจรรย์ราวกับผืนแพรที่พลิ้วไหวของนางฟ้ า
จากสวรรค์
รับประทำนอำหำรคำ่ ทีภ่ ัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักทีเ่ มืองเออร์ กนู ่ ำ EERGUNA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 4*
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วันที่ห้ำ

เออร์ กนู ่ ำ – ทะเลสำบหูหลุน – ม่ ำนโจวหลี่ (แมนจูเรีย) – พรมแดนประตูจนี -รัสเซีย
(ชมข้ ำงนอก) – ลำนแสดงตุ๊กตำแม่ ลูกดก (ชมข้ ำงนอก)

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบฮูหลุน ในภาษามองโกเลียหมายถึง “ทะเสสาบเหมือนทะเล” เป็ นแหล่งกาเนิด
หลักของชนเผ่าเร่ ร่อนหลายคนในภาคเหนื อหลายกลุ่มหลายชาติพนั ธุ์ ด้วยพื้นที่ 2,339 ตารางกิโลเมตร
ยาวครอบคลุม 41 กิโลเมตร กว้างเฉลี่ย 32 กิโลเมตร ความลึกของน้ าสู งสุ ด 8 เมตร ความลึกน้ าเฉลี่ย 5.7
เมตรและความจุน้ า 13.85 พันล้านลูกบาศก์เมตร เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในมองโกเลีย และใหญ่ที่สุดใน
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของจี น ใหญ่ เ ป็ นอัน ดับห้า ของจี น ได้ข้ ึ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกในเดื อ น
พฤศจิกายน 2002 เป็ นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ านานาชนิด นาท่านสู่ จุดชมวิวของทะเลสาบซึ่งแต่ละฤดูจะมี
กิจกรรม และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบแตกต่างกันออกไปให้ท่านได้เลือกเก็บภาพประทับใจ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองหม่ ำนโจวหลี่ หรื อ แมนจูเรีย เมืองพรมแดนจีน-รัสเซีย ประตูเชื่อม
เอเชี ย -ยุโรป สิ่ งก่ อสร้ างของเมื องหม่ านโจวหลี่ มี กลิ่ นอายของวัฒนธรรมต่ างประเทศ ไม่ เพีย งแต่ มี
สถาปั ต ยกรรมแนวกอธิ ค เท่ า นั้น หากยัง มี สิ่ ง ก่ อ สร้ า งสไตล์รั ส เซี ย อี ก ด้ว ย และเป็ นเมื อ งที่ ร วม 3
วัฒนธรรมไว้ดว้ ยกันทั้งจีน มองโกล และรัสเซีย โดยที่ไม่แปลกที่จะเห็นป้ายร้านค้าในเมืองติดไว้ 3 ภาษา
นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่คน้ พบฟอสซิลช้างแมมมอธ ที่เคยอาศัยอยูใ่ นยุคน้ าแข็งเมื่อ 20,000 ปี ก่อนด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ ัตตำคำร
หลังอำหำรนำท่ ำนเดินทางสู่ ด่ ำนพรมแดนจีน-รัสเซีย (ถ่ ำยรู ปภำยนอก) ด่านแห่ งนี้เป็ นด่านที่ใช้ทางการ
ขนส่ งสิ นค้าที่เพียงแค่ประตูด่านกั้นก็สามารถข้ามเขตไปสู่ รัสเซี ย ในปี 1992 ม่านโจวหลี่เป็ นเมือง
ชายแดนแห่ งแรกทางภาคเหนื อที่ทางรัฐบาลจีนเปิ ดให้ติดต่อค้าขายกับยุโรปกว่า 40 ประเทศและภูมิภาค
เช่นรัสเซี ย, โปแลนด์, ฮังการี , ญี่ปุ่น, สิ งคโปร์ และสิ งคโปร์ และได้จดั ตั้งระบบการค้าต่างประเทศที่
ครอบคลุมและความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เช่นการค้าการเงินการขนส่ งและคลังสิ นค้า รวม
ไปถึงการท่องเที่ยวด้วย จากนั้นชม สนำมจัดแสดงตุ๊กตำแม่ ลูกดกรั สเซี ย (ภำยนอก) สถานที่ที่โด่ดเด่น
และมีชื่อเสี ยง ครอบคลุมพื้นที่ 870,000 ตารางเมตร ถ่ายรู ปกับกองทัพตุ๊กตาแม่ลูกดก ทั้งขนาดเล็ก จนถึง
ขนาดใหญ่ที่มีความสู ง ถึง 30 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และชมการเต้นราและร้องเพลงสไตล์รัสเซีย
รั บประทำนอำหำรค่ำที่ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านชมแสงสี เมืองม่านโจวหลี่ ชมตึกรามบ้านช่อง
สไตล์รัสเซียที่ประดับประดาไฟแสงสี ที่งดงาม สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักทีเ่ มืองหม่ ำนโจวหลี่ MATRYOSHKA THEME HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 4*

กลำงวัน

ค่า

รหัสทัวร์ : THP14-CA-MN-3-24MAR20
วันที่หก

ม่ ำนโจวหลี่ - พิพธิ ภัณฑ์ ฟอสซิลช้ ำงแมมมอธ – ไฮลำเออร์ – เจงกีสข่ ำนแสควร์
พิพธิ ภัณฑ์ ชนชำติหูหลุนเป้ ยเออร์ – ช้ อปปิ้ ง

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมอุทยานช้างแมมมอธ (ICE AGE) พื้นที่ 790,000 ตารางเมตร มีประติมากรรมซากดึกดาบรรพ์
อาทิ ช้างแมมมอธ เสื อเขี้ยวดาบ เป็ นต้น ชมพิพิธภัณฑ์จาไลนัวร์ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วฒั นธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค อารยธรรมโบราณ กระดูกซากดึ กดาบรรพ์ ฯลฯ จากนั้นชมทะเลสาบฮู
หลุน หรื อทะเลสาบต๋ าไล่ เป็ นทะเลสาบเหมือนทะเล รู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าและพื้นที่กว้างใหญ่ มีจุดชมวิว
ทิวทัศน์มากมาย มีระบบนิเวศขนาดใหญ่ สัตว์อีกหลากหลายสายพันธุ์ ภายใต้ทอ้ งฟ้าสี ฟ้า เมฆสี ขาว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไฮลาเออร์
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ ัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเจงกีสข่ ำนแสควร์ เป็ นหนึ่ งในอาคารที่โดดเด่นในเขตไฮลาเออร์
ครอบคลุมพื้นที่ 230,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็ น 7 ส่ วน รวมถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
พื้นที่กีฬาทางน้ าและพื้นที่จตั ุรัสน้ าพุ สิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของจัตุรัสคือประติมากรรมสี่ เหลี่ยมด้านบนของ
รู ปปั้นคือรู ปร่ างของเจงกีสข่าน แล้วยังมี Bayan Erdun Aobao ได้รับการยกย่องให้เป็ น "ภูเขา Dahan" และ
"ภูเขาหิ นศักดิ์สิทธิ์" นอกจากนี้ยงั เป็ นสวนพักผ่อนของชาวไฮลาเออร์อีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
พิพธิ ภัณฑ์ ชนชำติหูหลุนเป้ ยเออร์ สร้างขึ้นในปี 1998 เป็ นสถานที่จดั แสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ความเป็ นมาของชนเผ่ามองโกเลียตั้งแต่สมัยโบราณ วิถีชีวิตและความเป็ นมาของชนเผ่าเร่ รอน รวมถึงจัด
แสดงวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าไว้ให้ท่านได้ชื่นชมด้วย
รับประทำนอำหำรค่ำที่ภัตตำคำร สุ กมี้ องโกล (ท่ ำนสำมำรถเลือกทำนหมู-แพะ-ไก่ -เนื้อ)
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับที่พกั โรงแรม อิสรพักผ่อน หรื อจะเลือกไปช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองได้ตาม
อัธยาศัย ณ ห้างสรรพสิ นค้าข้างโรงแรมที่พกั
พักทีเ่ มืองไฮลำเออร์
BAVARIA REGENT HOTEL HAILAR หรื อเทียบเท่ ำ 4*

กลำงวัน

ค่า

รหัสทัวร์ : THP14-CA-MN-3-24MAR20
วันทีเ่ จ็ด
เช้ ำ
11.00 น.
13.35 น.

19.35 น.
23.40 น.

ไฮลำเออร์ – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางกลับสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA1132
เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ ัตตำคำรภำยในสนำมบิน
หลังอาหารอิสระ รอเวลาต่อเครื่ องกลับกรุ งเทพฯ
เหิ นฟ้ากลับกรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CA979 *บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตรำค่ ำบริกำร ทัวร์ ไม่ เข้ ำร้ ำน !!! รำคำพิเศษ !!!
กำหนดกำรเดินทำง
03-09 , 24-30 มีนำคม 2563

ผู้ใหญ่ *ไม่ มีรำคำเด็ก*

พักเดีย่ ว

32,999.-

6,500.-

ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดต้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง
หำกไม่ มกี ำรสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่บริษทั ก่ อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ ำวไว้ ข้ำงต้ น
ทำงบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดที่มีพำสปอร์ ต 2 เล่ มหรื อเปลีย่ นพำสปอร์ ตเล่ มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่
กรณีที่เดินทำงไม่ ได้ ทำงบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ ตก่ อนส่ งให้ เจ้ ำหน้ ำทีแ่ ละก่ อนกำรเดินทำง
@ @ อัตรำนีร้ วม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด และตัว๋ ภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน
- ค่ารถไฟความเร็ วสู งปักกิ่ง-โฮฮอท (ที่นงั่ ชั้น 2 )
- ค่าโรงแรมที่พกั ตามในรายการระบุหรื อเทียบเท่า
- ค่าภาษีสนามบิน , ภาษีน้ ามัน และภาษีประกันภัยสายการบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ***
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

รหัสทัวร์ : THP14-CA-MN-3-24MAR20
*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ำ ท่ ำนละ 23 กิโลกรัม/ ท่ ำน สำยกำรบินกำหนดให้ โหลดกระเป๋ำใต้ ท้องเครื่ องได้ เพียง
1 ใบเท่ ำนั้นกรณีทนี่ ำ้ หนักเกิน กรุ ณำชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนนำ้ หนักทีเ่ กินเอง ***
@ @ อัตรำนีไ้ ม่ รวม @ @
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำแบบยื่นเดีย่ วที่เมืองไทยท่ ำนละ 1,000 บำท (กรณีวซี ่ ำแบบกรุ๊ ปทีเ่ มืองจีนยกเลิกชั่วครำว)

- ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่ ำนละ 2,000 บำท
ในส่ วนของหัวหน้ ำทัวร์ ไทยขึน้ อยู่กบั ควำมพอใจของท่ ำน โดยธรรมเนียมปฏิบัติ วันละ 100 บำท
เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง
- มัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ ภายใน 2 วันหลังทาการจอง
- ชาระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน
กำรยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้น
@ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน @วีซ่ำแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณำส่ งเอกสำรก่อนเดินทำงอย่ ำงน้ อย 10 วัน @
1. กรุ ณ าแสกนหน้าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอี เ มลล์ห รื อไลน์ เพื่อความคมชัด ของหน้า
พาสปอร์ต
อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน ในกรณีเมืองจีนยกเลิกกำรทำวีซ่ำกรุ๊ปชั่วครำว
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังสี ขาวเปิ ดหน้าผากเปิ ดใบหู /ไม่สวมเครื่ องประดับ)
- ที่อยูป่ ั จจุบนั +เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิ น
- ยื่นวีซ่ำจีน 4 วันทำกำร เพิม่ ค่ ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 1,000 บำท
- ยื่นวีซ่ำด่ วน 2 วัน เสี ยค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ ท่ ำนละ 2,500 บำท
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หมำยเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
หรื อเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่าง
การเดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท
ค่ ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท
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