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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที่ 2 มี.ค. 62 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร์ (ท่าอากาศยานเจงกสิข่าน)  
 20.00 น.  คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 ประตูหมายเลข 8 

เคาน์เตอร์ R โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ รอให้การตอ้นรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง และ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีเ่ดินทาง ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัที ่2 ม.ีค. 62 OM702 สุวรรณภูม ิ(BKK) เจงกสิข่าน (ULN) 22.55 06.05 

วนัที ่6 ม.ีค. 62 OM701                          เจงกสิข่าน (ULN) สุวรรณภูม ิ(BKK) 16.35 21.55 

อตัราค่าบริการส าหรับผู้เดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

กรุ๊ปไซด์ 

2 มี.ค. 62 – 6 มี.ค. 62 39,900 7,500 27 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มเีตียง พกักบัผู้ใหญ่อกีสองท่านลด 2,000 บาท 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 22.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเจงกิสข่าน อินเตอร์เนช่ันแนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศ
มองโกเลยี โดยสายการบิน MIAT MONGOLIAN AIRLINES เทีย่วบินที ่ OM702 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง , น า้หนักกระเป๋าโหลดได้ท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึน้
เคร่ืองได้อีกท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม) 

 
 
 
 
 

วนัที่ 3 มี.ค. 62  จัตุรัสซัคบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ – อนุสาวรีย์ร าลึกไซซาน – วัดกันดาน –
ตลาดพืน้เมือง – สกรีีสอร์ท  

 06.05 น.  ถึงสนามบินเจงกสิข่าน อนิเตอร์เนช่ันแนล กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลยี ผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมือง และศุลกากร (เวลาท่ีมองโกเลียเร็วกว่าไทย 1 ชม.) มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (ภาษาองักฤษ) ใหก้าร
ตอ้นรับท่านท่ีทางออกสนามบินและแจกซิมการ์ดส าหรับใช้อินเตอร์เน็ตทุกท่าน จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเชา้  

 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม KHUVSGUL LAKE HOTEL  
  จากนั้ นน าท่านชม จัตุรัสซัคบาทาร์ “SUKHBAATAR SQUARE”  ซ่ึงตั้ งอยู่ใจกลางเมือง

อูลานบาตอร์ เม่ือมีงานพาเหรดขององคก์รต่าง ๆ มกัจะมาจดัข้ึนบริเวณน้ี ถือเป็นหวัใจท่ีส าคญัของ
เมืองน้ีเลยทีเดียว ซ่ึงมีรูปป้ันของ แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผูน้  าการปฏิวติัในปี 
ค.ศ. 1921 ตั้ งอย่างสง่างามอยู่กลางจตุัรัส โดยมีรูปป้ันของเจงกิสข่าน อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกัน 
ดา้นหลงัของรูปป้ันซคับาทาร์เป็นอาคารรัฐสภาท่ีโอ่อ่าสวยงาม ส่วนทางดา้นตะวนัตกเป็นพิพิธภณัฑ์
ประวติัศาสตร์ และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ 

 

 
 
 
  ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลยี “NATIONAL HISTORY MUSEUM” เดิมช่ือพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์แห่งประเทศมองโกเลียตั้งอยูใ่นอูลานบาตาร์ พิพิธภณัฑน้ี์เป็นองคก์รทางวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมการอนุรักษ ์และตีความวตัถุภายใตก้ารควบคุมของ



 
 

พิพิธภัณฑ์ก่อตั้ ง เ ม่ือปีพ.ศ.  2467 และกลายเป็นพื้นฐานส าหรับพิพิธภัณฑ์ อ่ืน ๆ รวมทั้ ง
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติของมองโกเลีย   

 
 
 
 
 

 ชมอนุสาวรีย์ไซซาน (ZAISAN) อนุสาวรียข์นาดใหญ่บนยอดเขา ทางตอนใตข้องอูลานบาตอร์ สร้าง
ข้ึนเพื่อ  ร าลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อนุสาวรียท์รงกลมวงแหวน
ประดบัภาพเขียนสี แสดงเร่ืองราวความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย เช่น 
ภาพของโซเวยีตใหก้ารสนบัสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 และ
การเขา้มาช่วยรบกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1939  จุดน้ีท่านจะไดเ้ห็นวิวมุมกวา้งของกรุงอูลาบาเตอร์ ไดเ้ป็น
อยา่งดี ใหท่้านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

 
 
 
 
 

  ชม วัดกนัดาน (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) หน่ึงในวดัพุทธเก่าแก่ท่ีมีความส าคญั 
และถือเป็นศูนยร์วมจิตใจชาวพุทธของชาวมองโกเลีย สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ในช่วงราวปี ค.ศ.
1835 เป็นวดัท่ีมีอาณาบริเวรกวา้งขวาง มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอยา่งน่าสนใจ ปัจจุบนัศาสนา
พุทธในมองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง มีตน้ก าเนิดมาจากทิเบต  เราจึงสามารถเห็น
พระลามะเดินกนัขวกัไขว ่ท่ีวดัน้ีมีพระจ าพรรษาอยูร่าว 150 รูป ภายในวหิารใหญ่ยงัมีพระพุทธรูปยนื 
(ในร่ม) สูงท่ีสุดในโลก เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ์สูง 26.5 เมตร บูรณะสร้าง
ข้ึนในปีค.ศ.1996 (ท่านสามารถถ่ายรูปภาพบรรยากาศของวัดได้  ยกเว้นหากต้องการถ่ายรูปภาพภายในอาคาร 
หรือภายใต้หลังคาวิหารจะมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณ 30 USD ) 



 
 

 
 
 
 
 
 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร BD MONGOLIAN BBQ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาด
พื้นเมือง BLACK MARKET ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ืออุปกรณ์กนัหนาว รองเทา้ ถุงมือ หรือหมวก
พื้นเมืองเพิ่มเติม ตลาดพื้นเมืองแห่งน้ี มีลกัษณะคลา้ยตลาดจตุจกัร และเป็นตลาด ท่ีชาวมองโกเลียจะ
มาจบัจ่ายสินคา้อุปกรณ์ เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆ โดยสินคา้หลกัจะเป็นสินคา้พื้นเมือง และสินคา้
น าเขา้จากจีน ท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ราคาถูกคุณภาพท่ีใชง้านไดจ้ริงส าหรับหนา้หนาวท่ีมองโกเลีย   

 น าท่านเดินทางสู่ สกรีีสอร์ท (THE SKY RESORT) ใหท่้านไดอิ้สระกบัการเล่นสกี สโนวบ์อร์ด หรือสไลดเ์ดอร์ ณ สกีรีสอร์ท ซ่ึงสถานท่ีเล่นสกีแห่งน้ีถือวา่ไดรั้บความนิยมส าหรับการเล่นสกี ของประเทศมองโกเลีย  ลานสกีไดรั้บการออกแบบตามระดบัมาตรฐานสากล โดยพื้นท่ีถูกแบ่ง ส าหรับผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือน ไปจนถึง
ร
ะ
ดั
บ
 
ADVANCE  ทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวม้ากมาย ใหท่้านท่ีหลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุก
ต่ืนเตน้กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (ค่าใชจ่้ายใน
การเชา้ชุดสกี+อุปกรณ์สกี+กระเชา้ ไม่รวมในค่าทวัร์ ประมาณ  2,000 บาท/ท่าน ข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ 
และประเภทท่ีลูกคา้ตอ้งการ)  

 
 
 
 
 
 



 
 

ค า่ บริการอาหารค ่า  ณ หอ้งอาหาร THE BULL HOT POT (เมนูชาบู สไตล์มองโกเลียน เสริฟพร้อมเนือ้
ววั เนือ้หม ูและเนือ้ไก่ พร้อมผกัสด)  

พกัท่ี  KHUVSGUL LAKE HOTEL ( ระดบั 4* ดาว) หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 4 มี.ค. 62 ชมเทศกาลอนิทรีย์ทอง – อุทยานแห่งชาต ิTEREJI  
 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น า ท่ า น เ ข้ า  ชม เ ท ศ ก า ล อิ น ท รี ย์ ท อ ง 
(GOLDEN EAGLE HUNTING)  เทศกาล
ประจ าปีท่ีจดัอยา่งงดงามยิง่ใหญ่อลงัการ และ
เป็นเทศกาลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ ชาว
มองโกลเช้ือสายคาซัค หาชมได้หน่ึงเดียวท่ี

ประเทศมองโกเลีย และไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีไม่มีตวัตนภายใต้
การรับรองขององคก์ร UNESCO เทศกาลจดั
ข้ึนไม่ไกลจากกรุงอูลาบาเตอร์ ซ่ึงภายในงาน
เทศกาลจะเร่ิมตน้ดว้ยขบวนพาเหรดของนัก
ล่าถือนกอินทรียเ์ดินขบวนไปกบัมา้ของพวก
เขา การประกวดเคร่ืองแต่งกายแบบดั้งเดิมท่ีดีท่ีสุดและอุปกรณ์ ตามมาดว้ยเกมส์เพื่อทดสอบเทคนิค
การส่ือสารท่ีดีท่ีสุดระหว่างนกอินทรียแ์ละนักล่า อาทิ การแข่งขนันกอินทรียล่์าเหยื่อ การโชวน์ก
อินทรียท์  าตามค าสั่งของเจา้ของ และการโชวอ่ื์นๆ อาทิเช่น การร้องเพลงดั้ งเดิม การเตน้ร า การ
แข่งขนัชกบนหลงัมา้ การยงิธนู และการแข่งมา้ การเขา้ชมเทศกาลอินทรีย ์ถือเป็นหน่ึงในโอกาส ท่ีดี
ท่ีสุดในการเรียนรู้วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมองโกลเช้ือสายคาซคั ซ่ึงแตกต่างจากส่วนอ่ืน
ของมองโกเลีย  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารบริเวณงาน  
   อิสระให้ท่านได้ชมกิจกรรมภายในงาน และเก็บ

ภาพถ่ายเป็นท่ีระลึก อยา่งต่อเน่ืองตลอดวนั ไดเ้วลาน า
คณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ “GORKHI-TERELJ 
NATIONAL PARK”  ห่างจากตวัเมืองอูลานบาตอร์
ไปทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร 
อนัเป็นท่ีตั้ งของอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นสถานท่ียอด
นิยมของนกัเดินทางทัว่โลก ดว้ยมีธรรมชาติท่ีสวยงาม น่าสนใจ อากาศเยน็ตลอดปี ระหว่างทางหยดุ
จอด ณ ซุปเปอร์มาเกต็เพื่อใหค้ณะไดเ้ลือกซ้ือของก่อนเดินทางไปยงั CAMP 

 ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ  แคมป์กระโจมท่ีพกั  

 พกัท่ี  GURU ECO COMPLEX CAMP,  (ท่ีพักแบบกระโจม หรือเกอร์ (GER) สไตล์มองโกเลีย, ภายในท่ี
พักมเีตียงและผ้าห่มหนานุ่ม และพืน้เป็นแบบ มีฮีทเตอร์ให้ความร้อนในตัว ห้องน า้เป็นแบบห้องน า้รวม ทันสมัย
สามารถ มีอ่างล้างหน้า แปรงฟัน และท าธุระหนักเบาได้ แต่จะไม่สามารถอาบน ้าได้เน่ืองจากห้องอาบหยุด
ให้บริการในช่วงฤดูหนาว ) 

วนัที่ 5 มี.ค.62 อุทยานแห่งชาติ – เขาหินรูปเต่าขนาดยักษ์ – กิจกรรมสุนัขลากเล่ือน – อนุสาวรีย์เจงกิส
ข่าน – กรุงอูลานบาตาร์ 

 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ แคมป์กระโจม ท่ีพกั 
  น าท่านชม หินรูปเต่าขนาดยักษ์ (TURTLE ROCK) ท่ี

เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงไม่ว่าจะมองมุมไหน กดู็คลา้ย
เต่าขนาดยกัษ์ ตั้ งอยู่บริเวณเชิงเขา ทางเข้าอุทยาน



 
 

แห่งชาติ พร้อมวิวทิวทศัน์โดยรอบท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และให้ท่านได้
ทดลองนัง่ สุนัขลากเล่ือน (MONGOL DOG SLEDDING) โดยเหล่าสุนขัแสนน่ารักจะพาท่านลดั
เลาะเท่ียวชมธรรมชาติ ริมแม่น ้า เพื่อใหท่้านสัมผสัประสบการณ์สุดแสนพิเศษ พร้อมสัมผสัความงาม
ของป่าท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ และความต่ืนเตน้ในเวลาเดียวกนั  

  
 
 
 
 
 
  ชม อนุสาวรีย์เจงกสิข่าน “GENGHIS KHAN STATUE COMPLEX” อนุสาวรียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ

ท่าน  เจงกิสข่าน มหาบุรุษผูค้รองโลกไปแลว้เกินคร่ึง ในปี ค.ศ. 2008 ทางการมองโกเลียไดส้ร้าง
อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน เพื่อร าลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตของชนชาติมองโกล บริเวณท่ีตั้งอนุเสาวรีย์
มีต  านานเล่าว่า อดีตข่านผูย้ิง่ใหญ่ไดพ้บแส้มา้ทองค า ณ บริเวณน้ี และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการรวมชน
เผ่าเร่ร่อน ข้ึนมาเป็นกองทพัอนัเกรียงไกร อนุสาวรียแ์ห่งน้ีมีความสูงประมาณ 40 เมตร น ้ าหนกักว่า 
250 ตนั ซ่ึงตวัรูปป้ันสร้างมาจาก  สแตนเลสท่ีสะทอ้นแสงแสบตาสว่างสุกใส ใตฐ้านของอนุสาวรีย์
เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ และร้านขายของท่ีระลึก และมีลิฟต์ให้ท่านข้ึนไปยงับริเวณดา้นบนหัวของมา้ 
(ประมาณอกท่านเจงกิสข่าน) ซ่ึงเป็นจุดใหท่้านชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่กรุงอูลานบาเตอร์   

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งภตัตราคารอาหารจีน 
  จากนั้นน าท่านเขา้เช็คอินท่ีโรงแรม ใหท่้านอาบน ้าเปล่ียนชุด และผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้  



 
 

 น าคณะสู่ห้าง “STATE DEPARTMENT STORE” 
ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ สินคา้แบรนดเ์นม ของท่ีระลึก และ
สินคา้พื้นเมืองจากซุปเปอร์มาเกต็ หา้งสรรพสินคา้แห่ง
น้ีก่อตั้งข้ึนในปีพ. ศ. 2464 ถือเป็นห้างท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของกรุงอูลานบาเตอร์ โดยมีสินคา้ท่ีดีท่ีสุด
จากทั่วเมืองถูกบีบลงในอาคารเดียวไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองใชภ้ายในบา้น เส้ือผา้แคชเมียร์ เส้ือผา้แบบดั้งเดิมของมองโกเลีย เคร่ืองหนงั และร้านหนงัสือท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเมือง อยูช่ั้นบนสุดพร้อมร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ส าหรับซูเปอร์มาร์เกต็ในชั้น 1 มี
สินคา้ทั้งสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้น าเขา้ท่ีราคาค่อนขา้งถูก ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัมาเป็นของฝาก
ของท่ีระลึก  

 ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ  ภัตตราคาร THE BULL STAKE HOUSE  
 พกัท่ี  KHUVSGUL LAKE HOTEL ( ระดบั 4* ดาว) หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า โรงงานท าเส้ือผ้าแคชเมียร์ – มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ)  

 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นท าการเช็คเอาท ์
   น าท่านชมและเลือกซ้ือเส้ือผา้ และผลิตภณัฑจ์ากขนสัตว ์“GOBI CASHMERE OUTLET” จาก 1 

ใน 2 แบรนด์ดงัท่ีมีช่ือเสียงของมองโกเลีย ท าส่งออกมาตราฐานยุโรป อเมริกา และมีคุณภาพสูงสุด
อนัดบัตน้ ๆ ของโลก มีความเป็นเลิศมานานกว่า 30 ปี และช็อปป้ิงของท่ีระลึกท่ีร้านคา้บริเวณ
ใกลเ้คียง  

 
 
 
 
  จากนั้นน าท่านช็อปเลือกซ้ือสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึก สินคา้แบรนดเ์นม ณ หา้งแชง  กรีล่ามอล ์  
 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ THE CAFÉ’ PARK,  โรงแรม SHANGRI LA ( ระดับ 5* ดาว)  
 



 
 

 
  
 
 
  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเจงกสิข่านอนิเตอร์เนช่ันแนล เพื่อเช็คอินไฟลท์ OM701  
 16.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดย MIAT MONGOLIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OM701 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง , น า้หนักกระเป๋าโหลดได้ท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึน้
เคร่ืองได้อีกท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม) 

 21.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  

============End of Mongolia ============ Golden Eagle Festival 2019 
 

****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั**** 

** ท่านทีม่ีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจองทวัร์ เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดัตามท่ีระบุ 
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
 ค่าพาหนะรถบสัตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
 อาหารตามรายการ น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดต่อท่าน  
 ฟรี INTERNET SIM CARD ส าหรับใชอิ้นเตอร์เน็ต 
 ค่าบริการกิจกรรมสุนขัลากเล่ือน ค่าเขา้สถานท่ีต่าง ตามท่ีระบุ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท 

การประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, 
ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, 
เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) 
ค่าใชจ่้ายการเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ อ่ืน ๆ ตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์



 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ ค่ามินิบาร์, ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้23   กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน (1 ช้ิน)  
 ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 ไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์สกี กระเชา้ ท่ีสกีรีสอร์ท ซ่ึงราคาข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ และประเภทท่ีลูกคา้ตอ้งการ  

 ไม่รวมค่าธรรมเนียมถ่ายรูปภายในสถานท่ีต่างๆ (ลูกคา้ไมจ่  าเป็นตอ้งจ่ายเพิ่ม หากไม่มีความประสงคจ์ะถ่ายรูป) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และ พนกังานขบัรถ ขั้นต ่าวนัละ 5USD / ท่าน ( 20 USD ต่อท่าน ตลอดทริป) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทยขั้นต ่าวนัละ 100 บาท / ท่าน (500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน   

 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง หลงัจากท าการจอง พร้อมส าเนาพาสปอร์ต  

 ช าระเงินส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  

 
 
 



 
 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 10,000.- บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็น

ทวัร์เหมาจ่าย 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  บริษทัฯ จะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของ
ห้ามน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของ เสียหาย หรือสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากจากการโจรกรรม อุบติัเหตุ 

และจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้



 
 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง
ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
***************************************************************** 
 

ส าหรับลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางเพิม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เติมกบัทางบริษัทได้** 
แผนประกนัภัยการเดินทางรายเทีย่ว 
 

จ านวนวนั 
เบีย้ประกนัภัย (บาท) 

Easy 1 Easy 2 Easy 3 

Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide 

4 1,045 1,430 765 1,040 505 670 
5 1,055 1,450 775 1,050 510 675 

6 1,070 1,465 785 1,060 515 685 

7 1,340 1,645 975 1,190 630 760 

8 1,355 1,665 985 1,200 635 765 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศ 
ความคุ้มครอง จ านวนเงนิเอาประกนัภัย (บาท) 

Easy1 Easy2 Easy3 
1. การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบติัเหต ุ

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ15 – 75 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ1 – 14 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ76 – 80 ปีบริบูรณ์ 

 
5,000,000 
1,500,000 
1,000,000 

 
4,000,000 
1,500,000 
1,000,000 

 
1,5000,000 
1,5000,000 

750,000 
2. ค่ารักษาพยาบาลระหวา่งการเดินทางในต่างประเทศ 

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ15 – 75 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ1 – 14 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ76 – 80 ปีบริบูรณ์ 

 
5,000,000 
2,000,000 
1,500,000 

 
3,000,000 
2,000,000 
1,500,000 

 
2,000,000 
2,000,000 
1,500,000 

ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงิน
เอาประกนัรวมของความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล) 
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ15 – 75 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ1 – 14 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอาย ุ76 – 80 ปีบริบูรณ์ 

 
 

250,000 
100,000 
75,000 

 
 

150,000 
100,000 
75,000 

 
 

100,000 
100,000 
75,000 

3. การบอกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง 500,000 300,000 200,000 
4 ความสูญเสียหรือสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋า

เดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ 
60,000 40,000 30,000 

5. การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง -20% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ต่อเน่ือง 8 ชัว่โมง 35,000 25,000 10,000 
6. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินส่วนตวั 6,000 4,000 - 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 25,000 25,000 10,000 
 

หมายเหตุ :                 
ขอ้ 2 : จ านวนเงินเอาประกนัภยัคา่รักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัของค่า
รักษาพยาบาลระหวา่งการเดินทางในประเทศ 
ขอ้ 4 : คุม้ครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อช้ินหรือต่อคู่ และ ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท 
ขอ้ 6 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท 
ขอ้ 7 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท 
**เง่ือนไขเป็นไปตามข้อก าหนดกรมธรรม์ จากบริษัท MISG ทางบริษัทเพยีงช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้าเท่านั้น** 
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. 


