
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดักานดาน|จตัรัุสซคับาทาร์|อนสุรณ์สถานแหง่การตอ่สู้ไซซาน| อทุยานแหง่ชาติเทอเรลจ์ 

สนุขัลากเลือ่น| อนสุาวรีย์เจงกิสขา่น |พิพิธภณัฑ์พระราชวงับอจด์ขา่น 

เมนพิูเศษชาบ ูและปิง้ยา่งสไตล์มองโกเลยี | พิเศษ แถมซิมการ์ด ทา่นละ 1 ซิม|พกัเกอร์ 1 คืน 

 

  

 

 

 

 

  

 

DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS 

เดนิทาง มกราคม-มีนาคม2563 

 

 

 

 

 

ราคาแนะนําเร่ิมต้นเพียง28,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - มองโกเลยี (สนามบินเจงกิสขา่น)(OM702 : 22.55-06.05+1) 

วนัท่ี 2. มองโกเลยี  (สนามบินเจงกิสขา่น ) - วดักานดาน  - จตัรัุสซคับาทาร์  - พิพิธภณัฑ์มองโกเลยี  - อิสระช้อปปิง้ตลาดท้องถ่ิน  (BLACK 

MARKET) 

วนัท่ี 3. อนสุรณ์สถานแหง่การตอ่สู้ไซซาน  - อทุยานแหง่ชาติเทอเรลจ์  (TERELI NATION PARK) - หินเตา่ (TURTLE ROCK) – สนุขัลากเลือ่น

(MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 

วนัท่ี 4. อนสุาวรีย์เจงกิสขา่น - สกีรีสอร์ท–พิพิธภณัฑ์พระราชวงับอกด์ขา่น(BOGD KHAN PALACE) 

วนัท่ี 5. ช้อปปิง้GOBI FACTORY STORE - มองโกเลยี (สนามบินเจงกิสขา่น) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)(OM701 : 16.35-21.55) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ - มองโกเลีย (สนามบนิเจงกิสข่าน) 

(OM702 : 22.55-06.05+1) 
20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ประต ู7 เคาน์เตอร์ Qสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยให้การ

ต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

22.55 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองอูลานบาตอร์(ประเทศมองโกเลีย)  โดยสายการบินมองโกเลยีนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน OM702(บริการ

อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่2 
มองโกเลีย (สนามบนิเจงกิสข่าน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร์ - 

พพิธิภณัฑ์มองโกเลีย - อิสระช้อปป้ิงตลาดท้องถิ่น (BLACK MARKET) 
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน (เมืองอลูานบาตอร์) เมืองหลวงของมองโกเลยี ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ กวา่จะมา

เป็นอลูานบาตอร์ได้มีการเปลีย่นช่ือเมืองมาหลายครัง้จนสรุปเมื่อปี 1924 ซึง่มีความหมายวา่วีรบรุุษสแีดง เพ่ือเป็นเกียรติแก่ 

ดมัดิน ซคับาตอร์ ( DAMDIN SUKHBAATAR) ผู้ นําการปฏิวตัิการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลยี

ปัจจบุนัเมืองหลวงแหง่นีถื้อเป็นศนูย์กลางการคมนาคมของประเทศ จากนัน้นําทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

 นําทา่นเข้าชม วัดกานดาน วดัทางพทุธศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของมองโกเลยี และเป็นศนูย์รวมจิตใจท่ีสาํคญัของชาว

มองโกเลยี ท่ีน่ีมีกิจกรรมทางศาสนาตา่งๆ ท่ีคล้ายคลงึกบัวดัในประเทศไทย และสามารถชมความงามทางวฒันธรรมของ

มองโกเลยีได้จากวดัแหง่นี ้เพราะภายในบริเวณรอบๆ วดัมีพระพทุธรูปจํานวนกวา่พนัองค์ให้ได้ชม ภายในวิหารใหญ่ยงัมี

พระพทุธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว์ท่ีสงูถึง 26.5 เมตรให้เราได้ไปกราบไหว้ ซึง่ถือวา่เป็นพระพทุธรูปยืนในร่มท่ีสงูท่ีสดุใน

โลกอีกด้วย 

 

 
จากนัน้นําทา่นเท่ียวชม จัตุรัสซัคบาทาร์  หรือจตัรัุสเจงกิสขา่น ตัง้อยูใ่จกลางเมืองอลูานบาตอร์ เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการจดั

งานพาเหรดตา่งๆ ไฮไลท์ของท่ีน่ีคือการไปเยี่ยมชมรูปปัน้ของดมัดนิ ซคับาตอร์ ( DAMDIN SUKHBAATAR) ผู้ นําการปฏิวตัิ

ในปี 1921 ท่ีตัง้ตระหง่านอยูใ่จกลางจตัรัุส ในบริเวณใกล้เคียงกนันัน้มีรูปปัน้ของเจงกิสขา่นตัง้อยูด้่วย เรียกได้วา่ไปท่ีเดียวได้

เห็นรูปปัน้บคุคลสาํคญัของมองโกเลยีถึงสองคน นอกจากนีใ้นบริเวณจตัรัุสยงัเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีสาํคญัอีกหลายแหง่ ทัง้

อาคารรัฐสภา พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ และพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติ ซึง่มีการจดัแสดงนิทรรศการและผลงานตา่งๆ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ชาบู THE BULL HOT POT สไตล์มองโกเลีย 

 
 นําทา่นเข้าชม พิพิธภณัฑ์มองโกเลีย  ภายในพิพิธภณัฑ์ประกอบด้วยประวตัิความเป็นมาของมองโกเลยีศิลปวฒันธรรม 

ตัง้แตก่่อนประวตัิศาสตร์จนถึงปัจจบุนั ภายในจดัแสดงประวตัิศาสตร์สมยัโบราณ บอกเลา่เร่ืองราวการขยายอาณาเขตท่ี

ยิ่งใหญ่ของมองโกเลยี ยคุจกัรวรรดิมองโกเลยีมองโกเลยีในการปกครองของแมนจเูรีย แรวมไปถึงยคุชาติพนัธุ์วฒันธรรม

ดัง้เดิมของมองโกเลยี  และยคุปัจจบุนั ซึง่ในแตล่ะชัน้เต็มไปด้วยวตัถโุบราณลํา้คา่ทางประวตัิศาสตร์กวา่ 15 ,000 ชิน้ ทัง้

เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายของชนเผา่เร่ร่อนและทหารมองโกเลยี ดาบ ถ้วยชาม เคร่ืองเงิน  

 จากนัน้นําทา่น อิสระช้อปป้ิงตลาดท้องถิ่นภายในตลาดมีสนิค้าท้องถ่ิน รวมถึงเสือ้ผ้า และอปุกรณ์กนัหนาวให้ทา่นได้เลอืก

ชมมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร 

ที่พัก โรงแรม CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน  - อุทยานแห่งชาตเิทอเรลจ์  (TERELI NATION PARK) 

- หนิเต่า (TURTLE ROCK) – สุนัขลากเล่ือน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทา่นเท่ียวชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ตัง้อยูบ่นยอดเขาไซซาน ข้างบนจะมีอนสุาวรีย์รูปทรงวงกลม ศิลปะ

แบบฟิวเจอร์ริสม์ (FUTURISM) ร่วมกบัแนวคิดคิวบิสม์ (CUBISM)  สร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรตรํิาลกึถึงทหารมองโกเลยีท่ีเข้าร่วม
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รบกบั ทหารสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สาํหรับการครบรอบ 50 ปีของการปฏิวตัิประกาศอิสรภาพของประเทศ

มองโกเลยี รอบวงกลม จะตกแตง่ด้วยคอนกรีตรูปปัน้ซคับาทาร์ โจเซฟ สตาลนิ สว่นภายในวงกลมเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝา

ผนงับนกระเบือ้งหิน บอกเลา่เร่ืองราวประวตัิศาสตร์ ระหวา่งสหภาพโซเวียต และมองโกเลยี พร้อมกบัทา่นจะได้ชมวิวเมือง

อลูานบาตอร์แบบ 360 องศา จากนัน้นําทา่นเดินทางเข้าสู ่อทุยานแหง่ชาตเิทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ( TERELJ NATIONAL PARK)เป็นเขตอนรัุกษ์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่ีมี

ภเูขาหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา เป็นท่ีรู้จกัของนกัทอ่งเท่ียวท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ  และทา่นจะได้ชม หินเต่า

(TURTLE ROCK)เป็นหินท่ีมีรูปร่างคล้ายเตา่ ไมว่า่จะมองมมุไหนก็มองดคูล้ายเตา่ขนาดใหญ่ มีความสงู 24 เมตร เกิดขึน้

จากการกดักร่อนของนํา้ฝนและสายลมตามธรรมชาติ ภายในมีโพรงเลก็ๆ ท่ีเป็นท้องเตา่มีตํานานเลา่วา่หวัหน้าเผา่ท่ีสู้รบแพ้ 

เข้ามาหลบซอ่นตวัอยูแ่หง่นี ้ 

 

 
 จากนัน้นําทา่นร่วมสนกุกบักิจกรรม สุนัขลากเลื่อน(MONGOLIAN SLEDDING DOGS)ทา่นจะได้สมัผสัประสบการณ์ใหม่

กบัการนัง่สนุขัลากเลือ่น 1 เลือ่น สามารถนัง่ได้ 2 ทา่น ระหวา่งทางนัง่สนุขัลากเลือ่นทา่นจะได้ส้มผสัถึงความตื่นเต้น และ

สามารถชมความสวยงามของป่าท่ีปกคลมุไปด้วยหิมะ 
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 (กิจกรรมสนุขัลากเลือ่นสามารถจดัได้ในฤดหูนาว และขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากกรุ๊ปท่ีเดินทางไมส่ามารถร่วมกิจกรรมสนุขั

ลากเลือ่นได้ ทางบริษัทขอสงวนปรับเปลีย่นเป็นการข่ีม้าแทน) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร 

ที่พัก โรงแรม TERELJ STAR CAMP TSOMTSOG YURT หรือเทียบเท่า 

 
 ที่พักแบบเกอร์ สไตล์มองโกเลีย ภายในห้องจะมีฮีตเตอร์ให้ความร้อนในตัว จะไม่มีห้องนํา้ส่วนตัว ห้องนํา้เป็น

ห้องนํา้รวม แต่แยกไว้สาํหรับชายและหญิง สามารถล้างหน้า แปรงฟัน ทาํธุระหนักเบาได้ และมีห้องอาบนํา้ ห่าง

จากเกอร์ที่พักไม่ไกล 

วันที่ 4 
อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน –สกีรีสอร์ท – พพิธิภณัฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน  

(BOGD KHAN PALACE) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 นําทา่นเข้าชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน  สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 2008 ออกแบบโดยสถาปนิก D.ERDENEBILEG และ 

J.ENKHJARGAL สถาปัตยกรรมแบบโกธิค รูปปัน้เจงกิสขา่นขี่ม้า ตัง้อยูบ่นอาคารท่ีสร้างไว้เป็นฐานรองรับ ความสงูประมาณ 

40 เมตร นํา้หนกักวา่ 250 ตนั สร้างจากสแตนเลสสเีงินท่ีสะท้อนแสงโดดเดน่แวววาวไปทัว่บริเวณท้องทุง่หญ้า แสดงถึงการ

เชิดชเูกียรตินกัรบเจงกีสขา่นผู้ยิ่งใหญ่ ท่ีนําพากองทพัมองโกเลยีขยายอาณาเขตดินแดน เกือบหนึง่ในสีพื่น้ท่ีของโลก ตัง้แต่

เอเชียตะวนัออกไกลจรดถึงยโุรปด้านตะวนัออก ภายในอาหารท่ีเป็นฐานของรูปปัน้ ประกอบไปด้วย พิพิธภณัฑ์จดัแสดง

นิทรรศการประวตัิเจงกิสขา่น สาํหรับสว่นด้านบนสดุ สามารถขึน้บนัไดเลือ่นจากภายในอาคาร และออกมาทา่นจะพบกบัรูป

ปัน้เจงกิสขา่น นอกจากนัน้ทา่นยงัสามารถชมวิว และเก็บภาพบรรยากาศรอบๆได้อีกด้วย ซึง่บริเวณรอบๆจะเต็มไปด้วยเกอร์

จํานวนมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดินทางสู ่สกีรีสอร์ทเป็นลานสกีท่ีได้รับความนิยมของชาวมองโกเลยี ทา่นสามารถสนกุกบัการเลน่สกีได้  

(คา่ใช้จ่ายสาํหรับอปุกรณ์เลน่สกี ไมร่วมในคา่ทวัร์ ราคาขึน้อยูก่บัอปุกรณ์ และประเภทท่ีลกูค้าต้องการ โดยราคาเช่าอปุกรณ์

โดยประมาณ เร่ิมต้นท่ี 20 USD หากลกูค้าสนใจสามารถตดิตอ่หวัหน้าทวัร์ไทย หรือไกด์ท้องถ่ินวนัเดินทางได้เลย)  

 

 
 นําทา่นเท่ียวชม พิพิธภณัฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน( BOGD KHAN PALACE) หรือพระราชวงัฤดหูนาว สร้างขึน้ระหวา่งปี 

ค.ศ. 1893 – 1903 เป็นท่ีประทบัของบอกด์ ขา่น ยาวนานถึง 20 ปี จนกระทัง่สวรรคตในปี ค.ศ. 1924 หลงัจากนัน้ได้

เปลีย่นเป็นพิพิธภณัฑ์พระราชวงัฤดหูนาวของ บอกด์ ขา่น เปิดให้เข้าชมครัง้แรกในปี ค.ศ. 1926 และกองทนุโบราณสถานโลก 

(WORLD MONUMENTS FUND : WMF) ได้ประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม เพ่ือการอนรัุกษ์ท่ีสะท้อนถึงวฒันธรรม

ประวตัิศาสตร์มองโกเลยีในศตวรรษท่ี 17-20 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พัก โรงแรม CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
ช้อปป้ิงGOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบนิเจงกิสข่าน ) - 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (OM701 : 16.35-21.55) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 นําทา่นออกเดินทางสู ่GOBI FACTORY STOREเป็นOUTLET ของมองโกเลยี ภายในขายสนิค้าแบรนด์เนมมีให้ทา่นเลอืก

มากมาย อาทิเช่น เสือ้ผ้าขนสตัว์ ของแบรนด์  GOBI ท่ีสง่ออกไปยงัยโุรป และอเมริกา นอกจากนีย้งัคงมีสนิค้าอ่ืนๆ อีก

มากมาย ท่ีผลติจากขนสตัว์ ซึง่เป็นสนิค้าท่ีมีช่ือเสยีงของมองโกเลยี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ ป้ิงย่างสไตล์มองโก 

 สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่สนามบินเจงกิสข่าน 

16.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมองโกเลยีนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน OM701(บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
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21.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบนิมองโกเลียนแอร์ไลน์ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วนัท่ี 11-15ม.ค. 63 33,900.- 33,900.- 5,000.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

วนัท่ี 01-05 ก.พ. 63 28,900.- 28,900.- 5,000.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

วนัท่ี 07-11 ม.ีค. 63 30,900.- 30,900.- 5,000.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  

 

สาํหรับหนังสือเดินทางไทย ฟรีวีซ่าเข้ามองโกเลีย 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทย 

รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถอืหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง  

2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง

บริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ  

 3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

 3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  

4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา  

 4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  

 4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

 4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด  

  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
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เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่

ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 

3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั  

2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง)  

3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ  

4. คา่ SIM CARD ทา่นละ 1 ซิม 

5.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ  

6.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  

7. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

 เพ่ิมเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ **  

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  

 

 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทา่น 1 

สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบินกําหนด 

3. คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม , คา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด

ฯลฯ 
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5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

6. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินคนขบัรถและหวัหน้าทวัร์ไทย รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไมส่งบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหตุ, ความเจ็บป่วย , ความสญูหาย

หรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบ

คา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สาํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง 

และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับ

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การ

บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ี

จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียว

สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ

เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. หนงัสอืเดินทางไทยไมต้่องยื่นวีซา่เข้าประเทศมองโกเลยี สามารถอยูไ่ด้ไมเ่กิน 30 วนั หากหนงัสอืเดินทาง

ตา่งชาติ กรุณาเช็คเร่ืองวีซา่และคา่ใช้จ่ายในการเข้าประเทศมองโกเลยีกบัเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้ 
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