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TOUR CODE :  CN331101BZ 
 

       กําหนดการเดินทาง          วนัที ่14 – 21 ตุลาคม   2559              (8 วนั 7 คืน) 

วนัแรก  กรุงเทพฯ -  พทัยา – สนามบินอู่ตะเภา – ออร์โดส  

01.00 น. (ออกจากบ้านคืนวนัที ่13 ตุลาคม 59) คณะพร้อมกนัที ่ถนน พระรามส่ี  กล้วยนํา้ไท โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้

การตอ้นรับ สมควรแก่เวลาพร้อมออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถโคช้ปรับอากาศ มุ่งหนา้สู่พทัยา   

07.30 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองออร์โดส โดยสายการบินแอร์เอเชีย X   เทีย่วบินที่ XJ807 

13.00 น. ถึงสนามบินเมืองออร์โดส เป็นเมืองแห่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง  มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน

และอารยธรรมอนัรุ่งโรจน์  คาํวา่ออร์โดสในภาษามองโกลหมายถึง  “ราชวงัมากมาย”   ในสมยัราชวงคห์มิง  

กองทหารออร์โดส ซ่ึงมีหนา้ท่ีปกป้องราชวงัทั้งหมดตั้งแต่สมยัเจงกีสข่าน ไดเ้ดินกองทพัถึงทีน่ีและปักหลกั

ท่ีน่ี จ่ึงเรียกเมืองน้ีเป็นเมืองออร์โดส  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัWULAN INTERNATIONAL HOTEหรือเทยีบเท่า 5* 
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วนัทีส่อง ออร์โดส – เขตคังปาสือ  

เช้า บริการอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เขตคังปาสือ นาํท่านชมจัตุรัสเจนกสิข่าน      

จตุัรัสน้ีตั้งช่ือดว้ยเจงกีสข่าน  ซ่ึงเป็นจกัรพรรดินกัรบชาวมองโกลผูพ้ิชิตผูก้่อตั้งจกัรวรรดิมองโกล  เป็นจตุัรัส

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของมองโกลเลียใน  มีพื้นท่ี 2 แสน 3 หม่ืนตารางเมตร  ประกอบดว้ยเขตประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม  เขตกิจกรรมการเล่นเด็ก  เขตนํ้าพุ  เขตกิจกรรมทางนํ้า ฯลฯ  นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีประติมากรรม

และศิลาจารึกท่ีเก่ียวกบัเจงกีสข่าน  อยา่งเช่น ประติมากรรมของหมูทหารนกัรบ  ประติมากรรมพิธีตอ้นรับ

จา้วสาวศิลาจารึกคาํพดูของเจงกีสข่าน จากนั้นนาํท่านสู่จัตุรัสม้าคู่  เป็นประติมากรรมมา้ 2 ตวั ท่ีเล่ากนัวา่เป็น

มา้ท่ีเจงกีสข่านใชใ้นการสู้รบ   บริเวณเดียวกนัยงัมีจัตุรัสพระอาทติย์ มีสวนดอกไมท่ี้มีลกัษณะเสมือนดวง

อาทิตย ์ สอดคลองกบัแนวคิด”พระอาทิตยท่ี์ไม่ตกดินในทุ่งหญา้ ”ท่ีเป็นแนวคิดการสร้างเมืองใหม่คงัปาสือ 

จากนั้นชมสวนวฒันธรรมทุ่งหญ้า เขตการคา้ระหวา่งราชวงศห์มิงกบัมองโกเลีย ชมงานนิทรรศการดา้น

วฒันธรรมเขตเซ่ียหู จากนั้นนาํท่านสู่อเีค่ออ๋าวปาวเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิสาํหรับชาวมองโกล  ซ่ึงสร้างดว้ย

กอ้นหิน  ทุกปีชาวมองโกลก็จะมีจดัพิธีไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อขอพรเทพเจา้ต่างๆ  พร้อมจดักิจกรรมมวยปลํ้า  

แข่งมา้ ยงิธนู ฯลฯ  

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมวดัตุลกุ (พระเถระผูใ้หญ่กลบัชาติมาเกิด)ตั้งอยูใ่นสวน

พฤกษข์องอาํเภออีฉี  มีพื้นท่ีประมาณ 2แสนตารางเมตร   พื้นท่ีของอาคารก่อสร้างประมาณ 2หม่ืน 7 พนั

ตารางเมตร    สร้างใหก้บัตุลกุ รุ่นท่ี 12 ซ่ึงเป็นสถานท่ีสาํหรับการพกัอาศยั  เรียน รู้ พระพุทธศาสนาแบบ

ทิเบต  การปฏิบติัธรรม  ของตุลกุรุ่นท่ี 12  นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีสาํหรับการเผยแพร่ใหก้บัพระลามะและผู ้

ท่ีนบัถือศาสนาพุทธแบบทิเบตและแลกเปล่ียนความรู้ดา้น ถือศาสนาพุทธแบบทิเบตระหวา่งตุลกุรุ่นกบั

บรรดาพระลามะ  วดัน้ีประกอบดว้ยศูนยนิ์ทรรศการวฒันธรรมทางศาสนา   อาคารท่ีพกัของตุลกุรุ่นท่ี 12  

และหอ้งปฏิบติัธรรม  3 ส่วน  

กลุ่มอาคารไดอ้อกแบบดว้ยการผสมผสานสถาปัตยกรรมของมองโกล  ทิเบตและฮัน่   ท่านจะไดส้ัมผสั

วฒันธรรมดา้นศาศนาแบบทิเบตและสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์โดยเฉพาะของเมืองออร์โดสไดท่ี้น่ี  

  จากนั้นนาํท่านสู่วงัจุ้นอ๋อง ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมเสร็จเม่ือปี 1936  เป็นวงัจุน้อ๋องท่ีไดรั้กษาสภาพสมบูรณ์

ท่ีสุดในเขตตะวนัตกของมองโกลเลียใน เป็นหน่ึงในสิบแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในเมืองออร์โดส  มีเน้ือท่ี

ประมาณ2200 ตารางเมตร  อาคารดูสวยและอลงัการ ผสมผสานสถาปัตยกรรมของทิเบตและฮัน่    

จากนั้นนาํท่านสู่อุทยานวฒันธรรมและการท่องเทีย่วมองโกล  สร้างเสร็จเม่ือปี 2015 เปิดเม่ือเดือน 6 ปี 2016   

ไดรั้บการรับรองเป็นสถานท่ีท่องเท่ียงระดบั 4A มีเน้ือท่ีประมาณ 33.48 ตารางกิโลเมตร  ประกอบดว้ยเขต

วฒันธรรม  การท่องเท่ียวและหอ้งแสดงหนงัและทีว ีทั้งหมด 3 ส่วนหลกั  คลอบคลุมถึง function ดา้น

นิทรรศการของวฒันธรรมในวงัของชาวมองโกลเม่ือสมยัราชวงศห์ยวน  ว ัฒนธรรมและการท่องเท่ียว  การ
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ถ่ายทาํรายการทีวแีละละคร  กิจกรรมทางนํ้า การพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้  สามารถรับจดังานดา้นวฒันธรรม

และการท่องเท่ียวต่างๆในอุทยานน้ี  ซ่ึงทางอุทยานไดว้างแผนไวว้า่จะมีจดังานส่งเสริมวฒันธรรมและการ

ท่องเท่ียวเดือนละ 1 คร้ัง  

 
 

คํ่า                บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมววิยามคํ่าคืนแสนสวยของเขตคงัปาสือ ขมทะเลสาบอู

หลานมู่หลุนและภาพวาดบนกาํแพงท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมชนเผา่มองโกล ซ่ึงมีความยาว 3800 เมตร  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั   WULAN INTERNATIONAL HOTEHOTEL เทยีบเท่า5* 

วนัทีส่าม คังปาสือ – สุสานเจงกสิข่าน – ทุ่งหญ้าออร์โดส 

เช้า บริการอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านสู่สุสานเจงกสีข่าน เป็นมหาบุรุษนกัรบและนกัการเมือง

แห่งภาคพื้นทะเลทรายชนชาติมองโกเลีย เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบั 5A ของจีนมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ถึง1500ตาราง

กิโลเมตรมีหอระลึกเจงกิสข่านเป็นทองคาํแปดเหล่ียมสูง 26 เมตร หลงัคาประดบัประดาดว้ยกระจกสีเหลือง

และสีนํ้าเงินแวววาวสวยงาม ดา้นในมีรูปป้ันเจงกิสข่านและชุดท่ีใชอ้อกรบ รูปภาพแสดงถึงชีวประวติัอนั

เกรียงไกร  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีจีนพฒันาให้ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ทุ่งหญ้าออร์โดส อยูห่่างกบัตวัเมืองออร์

โดสประมาณ 102 กิโลเมตร   มีพื้นท่ีปกคลุมประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร   ไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ระดบั4A ของจีน  ทุ่งหญา้เขียวขจีประดุจพรมสีเขียวท่ีปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้ามีกระโจมอยู ่100 กระโจม  แบ่ง

ออกเป็นเขตการแสดงระบาํพื้นเมือง  เขตศูนยอ์าหาร   เขตท่ีพกั  เขตการเล่นกิจกรรมข่ีมา้ ยงิธนู  เขตวดัอาราม  

เขตจดัพิธีเซ้นไหวอ๋้าวปาว  ท่านจะไดส้ัมผสัประเพณีวถีิชีวติของชาวมองโกล  เป็นตน้   

กลางวนั บริการอาหารเทีย่ง (อาหารพืน้เมือง) หลงัอาหารอิสระชมทุ่งหญา้ออร์โดส สามารถข่ีมา้หรือนัง่เกวียนมอง

โกลชมววัแสนสวยของทุ่งหญา้ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า (อาหารพืน้เมือง) หลงัอาหารชมการแสดงรอบกองไฟของชาวมองโกล 

   พกั  กระโจม Deluxe   

วนัทีส่ี่  ทุ่งหญ้าออร์โดส – อุทยานทะเลสาบ 7 ดาว – เนินทรายเส่ียงซาวาน  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่อุทยานทะเลสาบ 7 ดาว ซ่ึงเป็นโออีซีสแห่งเดียวใน

ทะเลทรายคู่ปู้ ฉี  ระหวา่งทางท่านจะไดผ้า่นชมแม่นํ้าหวงเหอ 
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กลางวนั บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมอุทยานทะเลสาบ 7 ดาว อยูใ่นทะเลทรายคู่ปู้ ฉีซ่ึงอยู่

ในพรมแดนของเมืองออร์โดส   มีพื้นท่ีประมาณ 889 เฮกตาร์ประกอบดว้ยพื้นท่ีนํ้า พื้นท่ีชุมนํ้า พื้นท่ีทุ่งหญา้ 

พื้นท่ีทะเลทราย ช่ือของอุทยานมาจากทะเลสาบ 7 แห่งท่ีเรียงกนัเหมือนดาว 7 แฉก ไดแ้ก่ทะเลสาบตา้เตา้ถู  

ทะเลสาบเทียนเอ๋อ (ห่านฟ้า ) ทะเลสาบไอฉิ้ง (แห่งความรัก)   ทะเลสาบยวีเ่ล่ียงเสิน(เทวดาแห่งพระจนัทร์ )  

ทะเลสาบเจินจู(ไข่มุก)  ทะเลสาบเสินไห่ และทะเลสาบไท่หยางเสิน(เทวดาแห่งพระอาทิตย ์)ในอุทยานมี

กิจกรรมหลกัหลายใหเ้ล่น  เช่นไปsurfing ในทะเลทราย  ตกปลา  ท่องทะเลทรายชมววิท่ีสวยงามของ

ทะเลสาบ 7 แห่ง   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เนินทรายเส่ียงซาวาน อยูใ่นเขตเมืองออร์โดสระยะทางห่างจาก

เมืองเปาโถว 45กม.ห่างจากเมืองฮูฮอทประมาณ220 กม.โดยเนินทรายแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของทะเลทรายโกบี

ท่ีพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว นาํท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าชมความมหศัจรรยข์องทะเลทรายแห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า บริการอาหารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั LOTUS RESORT  หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัที่ห้า  เนินทรายเส่ียงซาวาน – วดัอู่ตางจาว – เมืองเปาโถว  

เช้า ชมพระอาทติย์ขึน้ในทะเลทราย บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านสู่เกาะเซียนอวีใ่นเนินทราย

เส่ียงซาวาน 

กลางวนั บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่วดัอู่ตางจาวสร้างข้ึนในสมยัราชวงศชิ์ง เดิมช่ือวา่วดั

ปาต๋าเกอเอ่อ ซ่ึงมีความหมายวา่ดอกบวัขาว วดัน้ีเป็นวดัลามะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตมองโกลเลียใน  และยงัไดรั้บ

สมญานามวา่เป็นวงัปูตาลาเล็กในเขตไช่วา่ย 

คํ่า บริการอาหารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั SHANGRI LA HOTEL  หรือเทยีบเท่า 5* 
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วนัที่หก  เมืองเปาโถว – หมู่บ้านเป่าจ่ือถ่า – ออร์โดส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่อาํเภอจุ่นเก๋อเอ๋อ ชมหมู่บ้านเป่าจ่ือถ่า ซ่ึงสร้างดว้ย

กอ้นหินกอ้นใหญ่ มีแม่นํ้าลอ้มรอบ 4 ดา้น เหมือนซาลาเปา จึงไดช่ื้อวา่เป่าจ่ือถ่า ในหมู่บา้นน้ีมีกอ้นหินยกัษ์

มากมาย ทางเดินในหมู่บา้นจะคดเค้ียวลากชนั 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (เป็นอาหารพื้นบา้นท่ีเปาจ่ือถ่า)หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัเมืองออร์

โดส 

คํ่า บริการอาหารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั CROWN PLAZA HOTEL  หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัทีเ่จ็ด  ออร์โดส – สวนสนุกวานเจียหุ้ยฮวน  - สวนสัตว์ออร์โดส – บริษัทขนแพะออร์โดส - อุทยานจ่ิวเฉิงกง  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สวนสนุกวานเจียหุ้ยฮวน และสวนสัตว์ออร์โดส 

จากนั้นไปเยีย่มชมบริษัท INNER MONGOLIA ERDOS GROUP COMPANY LIMITED เป็นบริษทัท่ี

ผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑข์นแพะรายแรกในประเทศจีน หลงัจากนั้นเดินทางสู่อุทยานจ่ิวเฉิงกง ซ่ึงเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวระดบั 4A ของประเทศจีน ไดรั้บสมญาณามวา่เป็นสวนดอกไมห้ลงับา้นของเมืองออร์โดส มีเน้ือท่ี

ประมาณ 6.2ตารางกิโลเมตร ในสมยัราชวงศฉิ์นมีแม่ทพัใหญ่ฉินเถียน เคยสร้างป้อมท่ีน่ี ในอุทยานมี

ทะเลสาบเฉียงหู (มีนิทานเล่ากนัวา่หน่ึงในส่ีหญิงงามแห่งแผน่ดินจีนหวงัเจาจวนิ ท่ีถูกฮ่องเตร้าชวงศฮ์ัน่ส่งไป

ใหแ้ก่ข่านของเผา่ชงหนู เพื่อกระชบัสัมพนัธ์ไมตรี เม่ือคิดถึงบา้นก็จะมาพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีจ่ิวเฉิงกง) 

กลางวนั บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (เป็นอาหารพื้นบา้นท่ีเปาจ่ือถ่า)หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัเมืองออร์

โดส 

คํ่า บริการอาหารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั WULAN INTERNATIONAL HOTEL  หรือ

เทยีบเท่า 5* 

 

วนัทีแ่ปด ออร์โดส – สนามบินอู่ตะเภา – พทัยา – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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14.30 น.         เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย X เทีย่วบินที ่  XJ806 

18.15 น.         เดินทางถึงสนามบินอู่ตะเภา จากนั้นบริการรถโคช้ปรับอากาศกลบักรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

**************************************************** 
อตัราค่าบริการ  สําหรับผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ (พกัห้องคู่) ท่านละ                            45,900  บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่  ท่านละ                                      8,500   บาท 

อตัรานีร้วม    ค่าตัว๋เคร่ืองบิน พทัยา-ออร์โดส-พทัยา  / ค่ารถรับส่งสนามบิน กรุงเทพฯ-พทัยา-กรุงเทพฯ / ค่าวีซ่าจีน 4 วนัทาํการ 

ค่าท่ีพกัโรงแรม 7  คืน  (หอ้งละ 2ท่าน) /ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ / ค่ารถนาํเท่ียวตามรายการ /ค่าภาษีสนามบิน   

ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ / นํ้าหนกัสมัภาระ  

อตัรานีไ้ม่รวม     ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ / ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อ่ืนๆ นอกเหนือรายการ / ค่านํ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการ

บินกาํหนดท่านละ 23 กก. / ทิปบริกรโรงแรม ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % / ค่าภาษีบริการ 3 % / ค่าภาษีนกัท่องเท่ียว (ถา้มี) / ค่าทิป

ไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  

  

    

เง่ือนไข 

  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการและวนัเวลา//เวลาไฟลท์บินไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีถือประโยชน์ของลูกคา้เป็น

สาํคญั/ การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์ เป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย /บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) / บริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้อั นเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง การล่าชา้ การยกเลิกเท่ียวบิน  เรือ 

รถไฟ หรือค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้นัเน่ืองมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนดัหยดุงาน  อุบติัเหตุ  ภยัธรรมชาติ และกรณี

สุดวสิัยอ่ืนๆ ท่ีบริษทัไม่อาจควบคุมได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / นอน

หอ้งละ 3 ท่าน ราคาเดียวกบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน ไม่มีการลดราคา 
 

บริษทัมีวงเงินประกนัในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท 
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