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วดักานดาน | จตัรัุสซคับาทาร์ | อนสุรณ์สถานแห่งการตอ่สู้ไซซาน | อทุยานแห่งชาตเิทอเรลจ์  

สนุขัลากเล่ือน | อนสุาวรีย์เจงกิสขา่น | พพิธิภณัฑ์พระราชวงับอจด์ขา่น 
 เมนพูเิศษ ชาบ ูและ ปิง้ย่างสไตล์มองโกเลีย | พเิศษ แถมซิมการ์ด ท่านละ 1 ซิม | พกัเกอร์ 1 คืน   

 

  

 

 

 

 

  

 

DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS 

เดนิทาง มกราคม - มีนาคม 2563 

33  

 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  28,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - มองโกเลีย (สนามบนิเจงกิสขา่น) (OM702 : 22.55-06.05+1) 
วนัท่ี 2. มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร์ - พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย - อิสระช้อปปิง้ตลาดท้องถิ่น (BLACK 
MARKET) 
วนัท่ี 3. อนสุรณ์สถานแห่งการตอ่สู้ไซซาน - อทุยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) - หินเต่า (TURTLE ROCK) – สนุัขลากเล่ือน 
(MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 
วนัท่ี 4. อนสุาวรีย์เจงกิสขา่น - สกีรีสอร์ท – พพิธิภณัฑ์พระราชวงับอกด์ขา่น (BOGD KHAN PALACE) 
วนัท่ี 5. ช้อปปิง้ GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบนิเจงกิสขา่น) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (OM701 : 16.35-21.55) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) 
(OM702 : 22.55-06.05+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ ประต ู7 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิมองโกเลียนแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

22.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองอูลานบาตอร์ (ประเทศมองโกเลีย) โดยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน OM702 (บริการ
อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่2 
มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร์ - 
พพิธิภัณฑ์มองโกเลีย - อิสระช้อปป้ิงตลาดท้องถิ่น (BLACK MARKET) 

06.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิเจงกิสข่าน (เมืองอลูานบาตอร์) เมืองหลวงของมองโกเลีย ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ กว่าจะมา
เป็นอลูานบาตอร์ได้มีการเปล่ียนช่ือเมืองมาหลายครัง้จนสรุปเม่ือปี 1924 ซึ่งมีความหมายว่าวีรบุรุษสีแดง เพ่ือเป็นเกียรติแก่ 
ดมัดนิ ซัคบาตอร์ (DAMDIN SUKHBAATAR) ผู้น าการปฏิวตัิการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลีย
ปัจจบุนัเมืองหลวงแห่งนีถื้อเป็นศนูย์กลางการคมนาคมของประเทศ จากนัน้น าท่านผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม วัดกานดาน วดัทางพทุธศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของมองโกเลีย และเป็นศนูย์รวมจิตใจท่ีส าคญัของชาว

มองโกเลีย ท่ีน่ีมีกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ท่ีคล้ายคลึงกับวดัในประเทศไทย และสามารถชมความงามทางวัฒนธรรมของ
มองโกเลียได้จากวดัแห่งนี ้เพราะภายในบริเวณรอบๆ วดัมีพระพุทธรูปจ านวนกว่าพันองค์ให้ได้ชม ภายในวิหารใหญ่ยังมี
พระพทุธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว์ท่ีสงูถึง 26.5 เมตร ให้เราได้ไปกราบไหว้ ซึ่งถือว่าเป็นพระพทุธรูปยืนในร่มท่ีสงูท่ีสดุใน
โลกอีกด้วย 

 

 
จากนัน้น าท่านเท่ียวชม จัตุรัสซัคบาทาร์ หรือจัตรัุสเจงกิสข่าน ตัง้อยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการจัด
งานพาเหรดตา่งๆ ไฮไลท์ของท่ีน่ีคือการไปเย่ียมชมรูปปัน้ของดมัดิน ซัคบาตอร์ (DAMDIN SUKHBAATAR) ผู้น าการปฏิวตัิ
ในปี 1921 ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่ใจกลางจตัรัุส ในบริเวณใกล้เคียงกนันัน้มีรูปปัน้ของเจงกิสข่านตัง้อยู่ด้วย เรียกได้ว่าไปท่ีเดียวได้
เห็นรูปปัน้บุคคลส าคญัของมองโกเลียถึงสองคน นอกจากนีใ้นบริเวณจัตรัุสยังเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญัอีกหลายแห่ง ทัง้
อาคารรัฐสภา พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์ และพพิธิภณัฑ์ธรรมชาต ิซึ่งมีการจดัแสดงนิทรรศการและผลงานตา่งๆ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ ชาบู THE BULL HOT POT สไตล์มองโกเลีย 

 
 น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของมองโกเลียศิลปวัฒนธรรม 

ตัง้แต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบนั ภายในจัดแสดงประวตัิศาสตร์สมยัโบราณ บอกเล่าเร่ืองราวการขยายอาณาเขตท่ี
ยิ่งใหญ่ของมองโกเลีย ยุคจักรวรรดิมองโกเลียมองโกเลียในการปกครองของแมนจูเรีย แรวมไปถึ งยุคชาติพนัธุ์วฒันธรรม
ดัง้เดิมของมองโกเลีย  และยุคปัจจุบนั ซึ่งในแต่ละชัน้เต็มไปด้วยวัตถุโบราณล า้ค่าทางประวตัิศาสตร์กว่า 15 ,000 ชิน้ ทัง้
เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายของชนเผา่เร่ร่อนและทหารมองโกเลีย ดาบ ถ้วยชาม เคร่ืองเงิน  

 จากนัน้น าท่าน อิสระช้อปป้ิงตลาดท้องถิ่น ภายในตลาดมีสนิค้าท้องถิ่น รวมถึงเสือ้ผ้า และอปุกรณ์กนัหนาวให้ท่านได้เลือก
ชมมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) 
- หนิเต่า (TURTLE ROCK) – สุนัขลากเล่ือน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ตัง้อยู่บนยอดเขาไซซาน ข้างบนจะมีอนุสาวรีย์รูปทรงวงกลม ศิลปะ

แบบฟิวเจอร์ริสม์ (FUTURISM) ร่วมกบัแนวคดิควิบสิม์ (CUBISM)  สร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรตริ าลึกถึงทหารมองโกเลียท่ีเข้าร่วม



  4  DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS  โดย สายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์                                                   [GQ1ULN-OM001]                          

 

รบกบั ทหารสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ส าหรับการครบรอบ 50 ปีของการปฏิวตัปิระกาศอิสรภาพของประเทศ
มองโกเลีย รอบวงกลม จะตกแตง่ด้วยคอนกรีตรูปปัน้ซคับาทาร์ โจเซฟ สตาลิน ส่วนภายในวงกลมเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนงับนกระเบือ้งหิน บอกเล่าเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ ระหว่างสหภาพโซเวียต และมองโกเลีย พร้อมกับท่านจะได้ชมวิวเมือง
อลูานบาตอร์แบบ 360 องศา จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสู ่อทุยานแห่งชาตเิทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELJ NATIONAL PARK) เป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่ีมี
ภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ  และท่านจะได้ชม หินเต่า 
(TURTLE ROCK) เป็นหินท่ีมีรูปร่างคล้ายเตา่ ไม่ว่าจะมองมมุไหนก็มองดคูล้ายเต่าขนาดใหญ่ มีความสงู 24 เมตร เกิดขึน้
จากการกดักร่อนของน า้ฝนและสายลมตามธรรมชาติ ภายในมีโพรงเล็กๆ ท่ีเป็นท้องเต่ามีต านานเล่าว่าหัวหน้าเผ่าท่ีสู้รบแพ้ 
เข้ามาหลบซ่อนตวัอยู่แห่งนี ้  

 

 
 จากนัน้น าท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเล่ือน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) ท่านจะได้สมัผสัประสบการณ์

ใหมก่บัการนัง่สนุขัลากเล่ือน 1 เล่ือน สามารถนัง่ได้ 2 ท่าน ระหวา่งทางนัง่สนุขัลากเล่ือนท่านจะได้ส้มผสัถึงความตื่นเต้น และ
สามารถชมความสวยงามของป่าท่ีปกคลมุไปด้วยหิมะ 
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 (กิจกรรมสนุขัลากเล่ือนสามารถจดัได้ในฤดหูนาว และขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากกรุ๊ปท่ีเดินทางไม่สามารถร่วมกิจกรรมสนุัข

ลากเล่ือนได้ ทางบริษัทขอสงวนปรับเปล่ียนเป็นการข่ีม้าแทน) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม TERELJ STAR CAMP TSOMTSOG YURT หรือเทียบเท่า 

 
 ที่พักแบบเกอร์ สไตล์มองโกเลีย ภายในห้องจะมีฮีตเตอร์ให้ความร้อนในตัว จะไม่มีห้องน า้ส่วนตัว ห้องน า้เป็น

ห้องน า้รวม แต่แยกไว้ส าหรับชายและหญิง สามารถล้างหน้า แปรงฟัน ท าธุระหนักเบาได้ และมีห้องอาบน า้ ห่าง
จากเกอร์ที่พักไม่ไกล 

วันที่ 4 
อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน 
(BOGD KHAN PALACE) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเข้าชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน  สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 2008 ออกแบบโดยสถาปนิก D.ERDENEBILEG และ 

J.ENKHJARGAL สถาปัตยกรรมแบบโกธิค รูปปัน้เจงกิสขา่นข่ีม้า ตัง้อยู่บนอาคารท่ีสร้างไว้เป็นฐานรองรับ ความสงูประมาณ 
40 เมตร น า้หนกักวา่ 250 ตนั สร้างจากสแตนเลสสีเงินท่ีสะท้อนแสงโดดเด่นแวววาวไปทั่วบริเวณท้องทุ่งหญ้า แสดงถึงการ
เชิดชเูกียรตนิกัรบเจงกีสขา่นผู้ยิ่งใหญ่ ท่ีน าพากองทัพมองโกเลียขยายอาณาเขตดินแดน เกือบหนึ่งในส่ีพืน้ท่ีของโลก ตัง้แต่
เอเชียตะวนัออกไกลจรดถึงยุโรปด้านตะวันออก ภายในอาหารท่ีเป็นฐานของรูปปัน้ ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์จัดแสดง
นิทรรศการประวตัเิจงกิสขา่น ส าหรับสว่นด้านบนสดุ สามารถขึน้บนัไดเล่ือนจากภายในอาคาร และออกมาท่านจะพบกับรูป
ปัน้เจงกิสขา่น นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถชมววิ และเก็บภาพบรรยากาศรอบๆได้อีกด้วย ซึ่งบริเวณรอบๆจะเต็มไปด้วยเกอร์
จ านวนมากมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู ่สกีรีสอร์ท เป็นลานสกีท่ีได้รับความนิยมของชาวมองโกเลีย ท่านสามารถสนกุกบัการเลน่สกีได้  
(คา่ใช้จ่ายส าหรับอปุกรณ์เลน่สกี ไมร่วมในคา่ทวัร์ ราคาขึน้อยู่กบัอปุกรณ์ และประเภทท่ีลกูค้าต้องการ โดยราคาเช่าอุปกรณ์
โดยประมาณ เร่ิมต้นท่ี 20 USD หากลกูค้าสนใจสามารถตดิตอ่หวัหน้าทวัร์ไทย หรือไกด์ท้องถิ่นวนัเดนิทางได้เลย)  

 

 
 น าท่านเท่ียวชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน(BOGD KHAN PALACE) หรือพระราชวงัฤดหูนาว สร้างขึน้ระหว่างปี 

ค.ศ. 1893 – 1903 เป็นท่ีประทับของบอกด์ ข่าน ยาวนานถึง 20 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1924 หลงัจากนัน้ได้
เปล่ียนเป็นพพิธิภณัฑ์พระราชวงัฤดหูนาวของ บอกด์ ขา่น เปิดให้เข้าชมครัง้แรกในปี ค.ศ. 1926 และกองทนุโบราณสถานโลก 
(WORLD MONUMENTS FUND : WMF) ได้ประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ท่ีสะท้อนถึงวฒันธรรม
ประวตัศิาสตร์มองโกเลียในศตวรรษท่ี 17-20 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
ช้อปป้ิง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OM701 : 16.35-21.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านออกเดนิทางสู ่GOBI FACTORY STORE เป็น OUTLET ของมองโกเลีย ภายในขายสนิค้าแบรนด์เนมมีให้ท่านเลือก

มากมาย อาทิเช่น เสือ้ผ้าขนสตัว์ ของแบรนด์ GOBI ท่ีส่งออกไปยังยุโรป และอเมริกา นอกจากนีย้ังคงมีสินค้าอ่ืนๆ อีก
มากมาย ท่ีผลติจากขนสตัว์ ซึ่งเป็นสนิค้าท่ีมีช่ือเสียงของมองโกเลีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ ป้ิงย่างสไตล์มองโก 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเจงกิสข่าน 

16.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิมองโกเลียนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิ OM701 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
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21.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-15 ม.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 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 5,000.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 

ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย ฟรีวีซ่าเข้ามองโกเลีย 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทย  

รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกคร้ัง 
 

 เง่ือนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
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เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่า
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4. คา่ SIM CARD ท่านละ 1 ซิม 
5.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 

สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
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4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด
ฯลฯ 

5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นคนขบัรถและหวัหน้าทวัร์ไทย รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. หนงัสือเดนิทางไทยไมต้่องย่ืนวีซ่าเข้าประเทศมองโกเลีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วนั หากหนังสือเดินทาง
ตา่งชาต ิกรุณาเช็คเร่ืองวีซ่าและคา่ใช้จ่ายในการเข้าประเทศมองโกเลียกบัเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้ 
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