
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ฮ่องกง – กรุงอูลาบาเตอร์ – ชมการแสดงพืน้เมือง 

 04.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 

4 เคาน์เตอร์ M เจา้หน้าท่ีให้การตอ้นรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ  (ท่านละ 1 ใบ น า้หนักกระเป๋าสูงสุดไม่เกิน                 

23 กิโลกรัม / ท่าน หากต้องการน า้หนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

 06:45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX616 
( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 10:25 น. ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท าการเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อไปยงั กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศ
มองโกเลีย 

 12.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชั่นแนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศ
มองโกเลีย โดยสายการบิน MIAT มองโกเลี่ยน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OM202   ( บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 16.45 น.  ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชั่นแนล ผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร (เวลาท่ีมองโกเลีย
เร็วกว่าไทย 1 ชม.) จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
ในกรุงอูลาบาเตอร์ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั หลงัจาก
การเดินทาง จากนั้นน าคณะ ชมการแสดงพื้นเมือง 
Tumen Ekh Folklore concert      

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร SILK ROAD BAR & GILL  (สเต็ก) 
 พกัที ่  PREMIUM HOTEL ( 4 ดาว ) หรือระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
 

อตัราค่าบริการส าหรับผู้ใหญ่เดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป 
วนัเดินทาง ราคาต่อท่าน พกัห้องคู่ พกัเดี่ยว จ่ายเพิม่ 

9 – 14 สิงหาคม 2561 47,900 9,000 

9 – 14 ตุลาคม 2561 47,900 9,000 

23 – 28 ตุลาคม 2561 47,900 9,000 



วนัที่สอง กรุงอูลาบาเตอร์ – ทะเลทราย บายนัโกบี – อุทยานแห่งชาต ิ“Khustain Nuruu” 
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าคณะเดินทางสู่ ทะเลทราย บายนัโกบี (Bayan  Gobi)  (ระยะทางประมาณ 280 กม.) เป็นท่ีรู้จกั

กนัดีและเรียกว่า Elsen Tasarkhai "sand fracture" มี
ความยาว 80 กิโลเมตรกวา้ง 5 กิโลเมตร บริเวณ
โดยรอบลอ้มรอบดว้ยเนินทรายเนินเขาปกคลุมไป
ดว้ยพุ่มไมท่ี้หายากและมีป่าเลก็ ๆ ใกลแ้ม่น ้ า ทราย
เปียกใตพ้ื้นผิวช่วยให้ไมพุ้่มเช่นวิลโลวเ์อลม์และด๊
อกวูด้เติบโตในพื้นท่ี รวมกนัน้ีน าเสนอการรวมกนัของภูเขามองโกเลีย ป่าไมแ้ละภูมิทศัน์ Gobi 
ชนิดท่ีไม่เหมือนใครในท่ีเดียว ชาวบา้นเรียกเนินทรายน้ีวา่ "ดทัแมนคาน" (ร้องเพลงทราย)  

  กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ “Ger Camp”  
  ให้ ท่ านได้สัมผัสประสบการณ์พิ เศษกับการ                     

ขี่อูฐ Bactrian สองหนอก ขนาดใหญ่ และเดินเล่น
ผ่อนคลายในธรรมชาติอนัเงียบสงบอย่างสวยงาม
บนเนินทราย    

  จากนั้ นน าคณะเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 
“Khustain Nuruu” (ระยะทางประมาณ 200 กม.) 
เขตอนุรักษธ์รรมชาติจ าลองแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนในปี          
พ. ศ. 2535  โดยกลุ่มอณุรักษ์ธรรมชาติ มัน
ครอบคลุมพื้นท่ี 506 ตารางกิโลเมตร (195 ตาราง
ไมล)์ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อดูแลมา้ป่าสายพนัธ์ุทาคิ 
Takhi หรือเรียกอีกอยา่งว่า Przewalski horse (ช่ือนกัส ารวจชาวโปแลนด)์ ท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุของ
มองโกเลีย และในปี พ. ศ. 2541 ท่ีน่ีไดก้ลายไดป้รับสถานะข้ึนเป็นอุทยานแห่งชาติ มีพื้นท่ี 500 
ตารางกิโลเมตร (193 ตารางไมล)์ นอกจากมา้ป่าสายพนัธ์ุทาคิแลว้ ท่ีน่ียงัมีพืชพนัธุ์อีกกว่า 459 
ชนิด สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอีกกวา่ 48 ชนิด และนกอีกกว่า 217 สายพนัธุ์ อาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี เม่ือ
ถึงอุทยาน คณะจะไดรั้บฟังค าบรรยายสั้ นๆเก่ียวกบัอุทยานและการปฏิบติัตวัขณะอยู่ในเขต
อุทยาน 

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ “Ger Camp” 



  จากนั้นน าคณะส ารวจดูมา้ป่า และสัตวอ่ื์นๆ ลงด่ืมน ้ าในล าธาร ซ่ึงถือว่าเป็นช่วงเวลาดีท่ีสุดใน
การส่องดูสัตวใ์นเขตอุทยานแห่งน้ี 

 พกัที ่  KHUSTAI MONGOLIAN GER CAMP หรือระดบัเดียวกนั (พกักระโจมละ 2 ท่าน) 

วนัที่สาม ครอบครัวชาวพืน้เมืองของมองโกลเลยี – กรุงอูลนับาเตอร์ – พพิธิภณัฑ์ไดโนเสาร์ 
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ “Ger Camp”  
  จากนั้นน าคณะเท่ียวชมอุทยานะและส ารวจหาสัตว์

ป่า มา้ Takhi หรือ มา้ป่ามองโกเลีย ท่ีอาศยัอยู่ใน
บริเวณอุทยานแห่งน้ี พร้อมทั้งเก็บภาพทศันียภาพท่ี
สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้า,  เนินทราย (Sand 
Dune), แม่น ้ าและภูเขาสลบัทุ่งหญา้ นบัเป็นอีกหน่ึง
ธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงของประเทศมองโกเลีย  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
ธรรมชาติของอุทยาน  จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่หมู่บา้น นอร์มาดิก (Normadic Family) 
(ระยะทางประมาณ 60 กม.) ซ่ึงเป็นชนพื้นเมือง   

 กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ “Ger Camp”  
  หลงัรับประทานอาหาร น าท่านชมและสัมผสัชีวิต

ความเป็นอยู่ของ ครอบครัวชาวพื้นเมืองของมอง
โกลเลยี ท่ีอาศยัอยูส่ิ่งท่ีเรียกว่า เกอร์ “Ger” ภายในจะ
มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นเตียง, โต๊ะหรือตู ้
และเตาผงิไฟ ส่วนใหญ่ชาวพื้นเมืองจะพกัรวมกนักบั
ครอบครัว และแต่ละครอบครัวจะเล้ียงววั, เเพะ และ
แกะไวเ้พื่อบริโภคนม  หรือเน้ือพวกผูช้ายก็จะท า

หนา้ท่ีเล้ียงสัตว ์ผูห้ญิงกจ็ะมีหนา้ท่ีรีดนม สมยัก่อน
ชาวมองโกลส่วนใหญ่เป็นพวกเร่ร่อน ในปีหน่ึง
ชาวมองโกลจะยา้ยท่ีอยูไ่ปเร่ือย ๆ ตามฤดูกาล จึงมี
การออกแบบให้ร้ือถอนไดง่้าย เม่ือถึงหมู่บา้นทาง
หัวหน้าหมู่บา้นจะให้การตอ้นรับท่านในแบบวิถี
ชีวิตของชาวมองโกเลียพื้นเมือง และสอนท่านท า
ธนู ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ในการล่าสัตวข์องชาวมองโกล ให้ท่านไดพ้กัผ่อน พร้อมชมการแสดงการข่ี



มา้ของชนเผ่าพื้นเมือง และสัมผสักบักิจกรรมพิเศษ เช่น การสาธิตการเตรียมเทียมเกวียน การ
เตรียมมา้  และข่ีมา้พื้นเมือง, ข่ีอูฐ, นัง่รถเทียมเกวียน (Ox Cart) (ส าหรับลูกคา้ท่ีมีความประสงค์
ท่ีจะทดลองข่ีมา้ ข่ีอูฐ หรือนัง่รถเทียมเกวียน จะมีค่าใชจ้ายเพิ่มเติมประมาณ 15 – 25 USD ต่อ
ท่านซ่ึงไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์)   

  น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงอูลนับาเตอร์(ระยะทาง
ประมาณ 60  กม. )  ชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสา ร์ 
(Central Museum of Mongolian Dinosaurs) ชม
โครงกระดูกไดโนเสาร์ หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีเคย
ท่องทะเลทรายโกบี รวมทั้งฟอสซิลและไข่ท่ีไดถู้ก
คน้พบคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1920 โดย นกัส ารวจชาว
อเมริกนั Roy Chapman Andrews น าท่านชม ฟอสซิลไดโนเสาร์ Tarbosaurus bataar สายพนัธ์ุ
กินเน้ือ ท่ีมีความสูง 4 เมตร น ้ าหนกั 3 ตนั (เป็นไดโนเสาร์สายพนัธุ์ใกลเ้คียงกบั Tyrannosaurus 
Rex หรือ T-Rex) และ ฟอสซิลไดโนเสาร์ขนาดเลก็สายพนัธ์ุ Saurolophus โดยมีกะโหลกศีรษะมี
ลกัษณะโดดเด่นพิเศษ 

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตราคาร “The Bull Fin”  
 พกัที ่  PREMIUM HOTEL ( 4 ดาว ) หรือระดบั

เดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 

วนัที่ส่ี กรุงอูลาบาเตอร์ – วัดกานดาน – จัตุรัสซัคบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
มองโกเลยี – อนุสาวรีย์ไซซาน  

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าคณะเดินทางสู่กรุงอูลันบาตาร์ เมืองหลวงของ

ประเทศมองโกเลีย (ระยะทางประมาณ 60 กม.)  
  ช ม  “วั ด ก า น ด า น ” ห รื อ  อ า ร า ม ก า น ด า น 

Gandantegchinlen Monastery หน่ึงในวดัพุทธ
เก่าแก่ท่ีสุดของ มองโกเลีย เป็นวดัท่ีมีอาณาบริเวณ
กวา้งขวาง มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอย่าง
น่าสนใจ ท่ีวดันั้นจะคลาคล ่าไปดว้ยพุทธศาสนิกชน



มาท าบุญ และมีพิธีกรรมบางอยา่งคลา้ยประเทศไทย เช่น การจุดตะเกียง การถวายน ้ ามนัตะเกียง 
ศาสนาพุทธในมองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง มีตน้ก าเนิดมาจากทิเบต เราจึง
เห็นลามะชุดเหลืองชุดแดงเดินกนัขวกัไขว ่มีพระลามะจ าพรรษาท่ีวดัน้ีราว 150 รูป ภายในวิหาร
ใหญ่ยงัมีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) สูงท่ีสุดในโลก เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวร
โพธิสัตว ์สูง 26.5เมตร บูรณะสร้างข้ึนในปีค.ศ.1996. 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตราคาร “BD’s Mongolian BBQ”  
  น าคณะชม จัตุรัสซัคบาทาร์ “Sukhbaatar Square” 

จตุัรัสซคับาทาร์ตั้งอยูใ่จกลางเมืองอูลานบาตอร์ เม่ือ
มีงานพาเหรดขององค์กรต่าง ๆ มักจะมาจัดข้ึน
บริเวณน้ี ถือเป็นหวัใจท่ีส าคญัของเมืองน้ีเลยทีเดียว 
มีรูปป้ันของ Damdin Sukhbaatar ผูน้  าการปฏิวติั
ในปี ค.ศ. 1921  ตั้งอย่างสง่างามอยู่กลางจตุัรัส      
โดยมีรูปป้ันของเจงกิสข่านอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนั ดา้นหลงัของรูปป้ันซัคบาทาร์เป็นอาคาร
รัฐสภาท่ีโอ่อ่าสวยงาม ส่วนทางดา้นตะวนัตกเป็นพิพิธภณัฑ ์ ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ ซ่ึงท่ีพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติจดัแสดงเก่ียวกบัพนัธุ์ไม ้ดอกไม ้สัตว ์และธรณีวิทยา ดา้น
ในจดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของการถือก าเนิดมองโกเลีย  

  ชม พิพธิภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “National 
History Museum”  เ ดิ ม ช่ื อพิ พิ ธภัณฑ์
ประวติัศาสตร์แห่งประเทศมองโกเลีย พิพิธภณัฑ์น้ี
เป็นขององค์กรทางวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ และ
การศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมการ
อนุรักษ์ และตีความวตัถุภายใต้การควบคุมของ
พิพิธภัณฑ์ก่อตั้ งเม่ือปีพ.ศ. 2467 และกลายเป็นพื้นฐานส าหรับพิพิธภัณฑ์อ่ืน ๆ รวมทั้ ง
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติของมองโกเลีย นักวิชาการชาวรัสเซียเช่น Pyotr Kozlov,  V. I. 
Lisovskii, A. D. Simukov และนกัวิจยัชาวอเมริกนั Roy Chapman Andrews มีส่วนร่วมในการ
จัดเก็บ และจัดแสดงนิทรรศการในช่วงต้นของ
พิพิธภณัฑ ์ 

   น าคณะชม “อนุสาวรีย์ไซซาน” Zaisan อนุสาวรีย์
ขนาดใหญ่บนยอดเขา ทางตอนใตข้องอูลานบาตอร์  



สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อนุสาวรียท์รงกลมวง
แหวนประดับภาพเขียนสี ท่ีเป็นเร่ืองราวความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพโซเวียตและ
มองโกเลีย เช่น       ภาพของโซเวียตใหก้ารสนบัสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของ
มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 และการเขา้มาช่วยรบกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1939  

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Modern Nomads Restaurant  
 พกัที ่  PREMIUM HOTEL หรือระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

วนัที่ห้า  อนุสาวรีย์เจงกสิข่าน – ชมโรงงานผลติเส้ือผ้าแคชเมียร์ - ช็อปป้ิง  
 เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าคณะชม อนุสาวรีย์เจงกสิข่าน “Genghis Khan Statue Complex” (ระยะทางประมาณ 60 

กม.) เป็นอนุสาวรียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของท่านเจงกิสข่าน มหาบุรุษผูค้รองโลกไปแลว้เกินคร่ึง ในปี 
ค.ศ. 2008 ทางการมองโกเลียไดส้ร้างอนุสาวรียเ์จงกิสข่าน (Genghis Khan Equestrian Statue) 
เพื่อร าลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตชนชาติมองโกล 

  บริเวณท่ีตั้งอนุเสาวรียมี์ต านานเล่าว่า ไดค้น้พบ
แส้ทองของอดีตข่านผูย้ิ่งใหญ่ นบัเป็นอนุสาวรีย์
รูปป้ันท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในมองโกเลีย มีความสูง
ประมาณ 40 เมตร น ้ าหนกักว่า 250 ตนั ซ่ึงตวัรูป
ป้ันสร้างมาจากสเตนเลสท่ีสะทอ้นแสงแสบตา
สว่างสุกใสท่ามกลางความเวิ้งวา้ง ใตฐ้านของ
อนุสาวรีย์เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และมีลิฟต์มาถึง
ดา้นบน (ประมาณอกท่านเจงกิสข่าน) ซ่ึงเป็นจุดใหถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก ใหท่้านชมวิวไกลสุดลูก
หูลูกตา  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตราคาร “THE SKY RESORT”  
  น าคณะเดินทางเขา้สู่เมือง อูลานบาตาร์  น าคณะ

ชมโรงงานผลิต เ ส้ือ ผ้าแคชเมีย ร์  “GOYO 
Cashmere Factory” ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเส้ือผา้ 
และผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ท่ี มี ช่ือเสียงของ
มองโกเลียและมีคุณภาพสูงสุดอนัดบัตน้ ๆ ของ
โลก มีความเป็นเลิศมานานกว่า 30 ปี จากนั้นน า

 



คณะช็อปป้ิงท่ีร้านขายของท่ีระลึก  หากยงัคงมีเวลาเหลือ น าคณะช็อปป้ิงต่อท่ีห้าง “State 
Department Store” ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม และของท่ีระลึกอีกหลากหลายอยา่ง 

  ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร “BLUE FIN STEAK HOUSE” 
 พกัที ่  PREMIUM HOTEL ( 4 ดาว ) หรือระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
วนัทีห่ก สนามบินเจงกสิข่าน – ฮ่องกง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ
 03:30 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินเจงกสิข่าน (ULN) เพื่อท าการเช็คอินไฟลท์ OM297     
 06:25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาฮ่องกง (HKG)โดยสายการบิน MIAT มองโกเลีย่น แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี OM297  ( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 10:55 น. ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท าการเปล่ียนเคร่ือง เพื่อเดินทางต่อไปยงั กรุงเทพฯ  
 14.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี 

CX751   ( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 16.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  

============End of ============ Amazing Winter in Mongolia

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

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวซ่ีา 
หนงัสือเดินทางไทยไม่ตอ้งยื่นวีซ่าเม่ือเขา้ประเทศมองโกเลีย สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 30 วนั** ใชห้นงัสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือ
ใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดั และค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุ 
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
 ค่าพาหนะรถบสัตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมและไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวจากประเทศไทย  
 อาหารตามรายการ และน ้าด่ืมวนัละ 2 ขวดต่อท่าน ค่ารถน าเท่ียวตามโปรแกรม 
 ค่า Local SIM Card (Internet package only) ส าหรับ 7 วนั,  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
การประกนัอบัุติเหตุไม่คุ้มครองกรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาตวั, การติดเช้ือ, 
ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จาก



ความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการ
ทะเลาะววิาท, การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย 
การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack) หรือการสูญหายทรัพยสิ์นส่วนตวั,   
ค่าใชจ่้ายการเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวติไม่รวมค่าใชจ่้ายในการส่งศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธี
ศพ อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น และ พนักงานขบัรถขั้นต ่า  18 USD ต่อท่านตลอดทริป (ประมาณ 600 บาท)    
 ค่าหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วจากประเทศไทยขั้นต า่  1,000 บาท ต่อท่านตลอดทริป      
 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 
 ไม่รวมค่าถ่ายรูปภายในวดั 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-39 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 10,000.- บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขการช าระเงิน   

 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากทีจ่องภายใน 3 วนั  

 ช าระเงินส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  
เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้เพราะการช าระ

ค่าทวัร์เป็นทวัร์เหมาจ่าย 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 



ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 
หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ  านวน
ทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริษทัฯ มี
สิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษทั เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 

 


