
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการส าหรับผู้ใหญ่เดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

28 – 31 ตุลาคม 2561 24,900 6,500 

วนัที ่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัที่หน่ึง MO702 สุวรรณภูมิ (BKK) เจงกสิข่าน (ULN) 22.55 06.05 

วนัทีส่ี่ MO701                          เจงกสิข่าน (ULN) สุวรรณภูมิ (BKK) 16.35 21.55 

วนัเดนิทาง รายละเอยีดการเดนิทาง บริการอาหาร โรงแรมทีพ่กั 
 

วนัแรก 
 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เวลานดั 20.00 น. เท่ียวบิน 
OM702 (22.55 – 06.05) - กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศ
มองโกเลีย 

 

เช้า : --- 
กลางวนั : --- 
ค ่า : บริการบนเคร่ือง 

 

 
--- 

 

วนัที่สอง 
 

อุทยานแห่งชาติ – อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน – เขาหินรูป
เต่าขนาดยกัษ ์– ข่ีมา้ 

 

เช้า : หอ้งอาหารโรงแรม 
กลางวนั : Ger Camp 
ค ่า : Ger Camp 

GURU ECO 
COMPLEX CAMP 
หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม ครอบครัวชาวพ้ืนเมือง – กรุงอูลาบาเตอร์ – วดักัน
ดาน – อนุสาวรียร์ าลึกไซซาน 

  

เช้า : Ger Camp 
กลางวนั :  BD’S Mongolian BBQ   
ค ่า :  The Bull Shabu Restaurant 

 

KHUVSGUL LAKE 
HOTEL  (4*) 

หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่ส่ี จัตุ รัสซัคบาทา ร์   – พิ พิธภัณฑสถานแห่งชา ติ
มองโกเลีย – มองโกเลีย (สนามบินอูลาบาเตอร์) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เช้า : หอ้งอาหารโรงแรม                                                        
กลางวนั : Café Park, โรงแรม 
Shangri La Hotel 
ค ่า : --- 

 

 
--- 



 
 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม)ิ – กรุงอูลาบาเตอร์ (สนามบินเจงกสิข่าน)  
 20.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q โดย

มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ รอให้การตอ้นรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 

 
 
 
 
 

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

 22.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนช่ันแนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสาย
การบิน  MIAT MONGOLIAN AIRLINES เทีย่วบินที ่OM702 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, ท่ีนัง่แบบ 3:3, น ้าหนกักระเป๋าโหลดไดท้่านละ 1ใบ ไม่เกิน 23kg.) 

วนัทีส่อง  อทุยานแห่งชาติ – อนุสาวรีย์เจงกสิข่าน – เขาหินรูปเต่าขนาดยกัษ์ - สนุกสนานกบักจิกรรมขีม้่า 
 06.05 น.  ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนช่ันแนล กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

และศุลกากร (เวลาท่ีมองโกเลียเร็วกวา่ไทย 1 ชม.)  
 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  EDELWEISS 

HOTEL (บุฟเฟ่ต์) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

   หลงัรับประทานอาหารน าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ “GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK”  ห่าง
จากตวัเมืองอูลานบาตอร์ไปทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร อนัเป็นท่ีตั้งของอุทยาน
แห่งชาติ ซ่ึงเป็นสถานท่ียอดนิยมของนกัเดินทางทัว่โลก ดว้ยมีธรรมชาติท่ีสวยงาม น่าสนใจ อากาศเยน็ตลอด
ปี  

  ระหว่างทางน าคณะชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน “GENGHIS 
KHAN STATUE COMPLEX” อนุสาวรียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของท่าน
เจงกิสข่าน มหาบุรุษผูค้รองโลกไปแลว้เกินคร่ึง ในปี ค.ศ. 2008 
ทางการมองโกเลียได้สร้างอนุสาวรียเ์จงกิสข่าน เพื่อร าลึกถึง
ความเกรียงไกรในอดีตของชนชาติมองโกล บริเวณท่ีตั้ ง
อนุเสาวรียมี์ต านานเล่าว่า อดีตข่านผูย้ิ่งใหญ่ไดพ้บแส้มา้ทองค า 
ณ บริเวณน้ี และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการรวมชนเผ่าเร่ร่อน ข้ึนมาเป็นกองทพัอนัเกรียงไกร อนุสาวรียแ์ห่งน้ีมี
ความสูงประมาณ 40 เมตร น ้ าหนกักวา่ 250 ตนั ซ่ึงตวัรูปป้ันสร้างมาจากสเตนเลสท่ีสะทอ้นแสงแสบตาสวา่ง
สุกใส ใตฐ้านของอนุสาวรียเ์ปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์และมีลิฟตม์าถึงบริเวณดา้นบนหวัของมา้ (ประมาณอกท่านเจง
กิสข่าน) ซ่ึงเป็นจุด ใหท้่านชมววิไกลสุดลูกหูลูกตา และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

  จากนั้นน าคณะชม หินรูปเต่าขนาดยักษ์ (TURTLE ROCK) ท่ี
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูเหมือนเต่า 
ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขา ทางเขา้อุทยานแห่งชาติ ให้ท่านถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึก จากนั้ นน าคณะเข้าเช็คอินท่ีพักในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ “GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK” 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ GURU ECO COMPLEX 
CAMP 

  หลงัรับประทานอาหาร น าคณะชมและสัมผสัชีวิตความเป็นอยูข่อง ครอบครัวชาวพื้นเมืองของมองโกลเลีย ท่ี
อาศยัอยู่ส่ิงท่ีเรียกว่าเกอร์ “GER” สมยัก่อนชาวมองโกลส่วน
ใหญ่ ถือเป็นชนเผ่าเร่ร่อน ในปีหน่ึงๆ ชาวมองโกลจะยา้ยท่ีอยู่
ไปเร่ือย ๆ ตามฤดูกาล จึงมีการออกแบบให้ร้ือถอนได้ง่าย 
ภายในจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นเตียง, โต๊ะหรือตู ้
และเตาผิงไฟ ส่วนใหญ่จะพกัรวมกนัเป็นครอบครัว และแต่ละ
ครอบครัวจะเล้ียงววั, เเพะ และแกะไวเ้พื่อบริโภคนม หรือเน้ือ 

โดยฝ่ายชายจะท าหนา้ท่ีเล้ียงสัตว ์ส่วนฝ่ายหญิงก็จะมีหนา้ท่ีรีด
นม และท างานบา้น ในหน่ึงวนัจะรีดนมประมาณ 3-4 คร้ัง ใช้
เวลาตั้งแต่เชา้มืดไปจนดึก ๆ หลงัจากนั้นจะหาบนมมาเก็บไวท่ี้



 
 

เกอร์ แต่ปัจจุบนัการใชชี้วติรูปแบบน้ีก าลงัเลือนหายไป อนัเน่ืองมาจากกระแสลทัธิทุนนิยมท่ีก าลงัขยายตวัใน
ประเทศมองโกเลีย    

  จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์สุดแสนพิเศษกบักิจกรรม  
  ขี่ม้าแคระ ให้ท่านได้ลาดตระเวนเท่ียวชม ธรรมชาติ ริมแม่น ้ า สัมผสัความงามของป่าท่ีและวิวธรรมชาติท่ี

สวยงามตลอดเส้นทาง 
 ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ GURU ECO COMPLEX CAMP 
 พกัท่ี  GURU ECO COMPLEX CAMP, GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK (ท่ีพกัแบบกระโจม ของ

ชาวมองโกเลีย, และจะมีพนกังานเขา้มาเติมเช้ือไฟให้ความอบอุ่นทุกประมาณ 2 ชม. ห้องน ้ าเป็นแบบห้องน ้ า
รวม) 

 

วนัทีส่าม   ครอบครัวชาวพืน้เมือง – กรุงอูลานบาตาร์ – วดักนัดาน – อนุสาวรีย์ร าลกึไซซาน  
 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ Guru Eco Complex Camp 
  จ า ก นั้ น น า ค ณ ะ เ ดิ น ท า ง เ ข้ า สู่ ก รุ ง  อู ล า น บ า ต า ร์ 

(ULAANBAATAR)  เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย มีช่ือ
เรียกต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ.1639 – ค.ศ. 1706 มี
ช่ือวา่ อูร์กา URGA  และระหวา่ง ค.ศ.1706 – ค.ศ.1911 มีช่ือวา่ 
คูเร KHUREE ในภายหลงัเรียกวา่  อิค คูเร IKH KHUREE และมี
ช่ือจีนว่า K'ULUN เม่ือไดรั้บเอกราชในปี ค.ศ. 1911 ไดมี้การ
เปล่ียนแปลงอีกคร้ังเป็น นีสเล็ล คูเร NIISLE KHUREE 
จนกระทัง่เม่ือ ค.ศ. 1924  ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ULAANBAATAR (วีรบุรุษแดง) เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษของ
มองโกเลีย แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผูช้ักน ากองทพัของสหภาพโซเวียตเขา้มา เพื่อ
ปลดปล่อยมองโกเลียจากการยึดครองของจีน  โดย ปัจจุบนัมีการสร้างรูปป้ันเพื่อร าลึก ณ บริเวณจตุัรัสกลาง 
ของ กรุงอูลานบาตาร์  น าคณะเขา้เช็คอินท่ีโรงแรม ให้ท่านผอ่น
คลายจากความเหน่ือยลา้ และอาบน ้าเปล่ียนชุด   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ห้องอาหาร BD’S Mongolian BBQ  
(บุฟเฟ่ต์บาบีคิว)  

 
 

 
บ่าย น าคณะเขา้ชม วัด Gandantegchinlen Monastery หน่ึงในวดั

พุทธเ ก่าแก่ ท่ี สุดของมองโกเลีย  เ ป็นว ัด ท่ี มีอาณาบริเวร



 
 

กวา้งขวาง มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอย่างน่าสนใจ ศาสนาพุทธในมองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายาน 
หมวกเหลือง มีตน้ก าเนิดมาจากทิเบต เราจึงเห็นลามะชุดเหลือง 
ชุดแดงเดินกนัขวกัไขว ่มีพระลามะจ าพรรษาท่ีวดัน้ีราว 150 รูป  

  
 ภายในวิหารใหญ่ยงัมีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) สูงท่ีสุดในโลก 

เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ์สูง 26.5 เมตร 
บูรณะสร้างข้ึนในปีค.ศ.1996 

 
 
 น าคณะชม อนุสาวรีย์ ZAISAN อนุสาวรียข์นาดใหญ่บนยอดเขา 

ทางตอนใตข้องอูลานบาตอร์ สร้างข้ึนเพื่อ  ร าลึกถึงวีรกรรมของ
ทหารโซเวียต ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อนุสาวรีย์ทรงกลมวง
แหวนประดับภาพเขียนสี แสดงเร่ืองราวความสัมพนัธ์อันดี
ระหวา่งสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย เช่น ภาพของโซเวียตให้

การสนบัสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี 
ค.ศ. 1921 และการเขา้มาช่วยรบกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1939 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหาร THE BULL, SHABU 
RESTAURANT   

พกัท่ี  KHUVSGUL LAKE HOTEL (4*), Ulaanbaatar 
 
 

วนัทีส่ี่ จัตุรัสซัคบาทาร์  – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย – มองโกเลีย (สนามบินอูลานบาตาร์) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าคณะชม จัตุรัสซัคบาทาร์ “SUKHBAATAR SQUARE”    

จัตุรัสซัคบาทาร์ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เม่ือมีงาน
พาเหรดขององคก์รต่าง ๆ มกัจะมาจดัข้ึนบริเวณน้ี ถือเป็นหวัใจท่ี
ส าคัญของเมืองน้ีเลยทีเดียว ซ่ึงมีรูปป้ันของ แดมดิน ชุคบา
ตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผูน้ าการปฏิวติัในปี ค.ศ. 1921 
ตั้งอยา่งสง่างามอยูก่ลางจตุัรัส โดยมีรูปป้ันของเจงกิสข่าน อยูใ่น
บริเวณใกลเ้คียงกนั ดา้นหลงัของรูปป้ันซคับาทาร์เป็นอาคารรัฐสภาท่ีโอ่อ่าสวยงาม ส่วนทางดา้นตะวนัตกเป็น



 
 

พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ ซ่ึงท่ีพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติจดัแสดงเก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้ดอกไม ้
สัตว ์และธรณีวทิยา ดา้นในจดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของการถือก าเนิดมองโกเลีย  

  น าคณะชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “NATIONAL HISTORY MUSEUM” เดิมช่ือพิพิธภณัฑ์
ประวติัศาสตร์แห่งประเทศมองโกเลียตั้ งอยู่ในอูลานบาตาร์ 
พิพิธภัณฑ์น้ี เ ป็นองค์กรทางว ัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ และ
การศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมการอนุรักษ ์และ
ตีความวตัถุภายใต้การควบคุมของพิพิธภัณฑ์ก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ. 
2467 และกลายเป็นพื้นฐานส าหรับพิพิธภณัฑ์อ่ืน ๆ รวมทั้ง
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติของมองโกเลีย  

 กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี หอ้งอาหาร CAFÉ’ PARK, 
โรงแรม SHANGRI LA (5*)  

  ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกสิข่าน อนิเตอร์เนช่ันแนล (ULN)   
 16.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดย MIAT Mongolian 

Airlines เที่ยวบินที่ OM701(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, ท่ี
นัง่แบบ 3:3, น ้ าหนกักระเป๋าโหลดไดท่้านละ 1ใบ ไม่เกิน 23kg.) 

 21.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

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

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

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวซ่ีา 
หนงัสือเดินทางไทยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเม่ือเขา้ประเทศมองโกเลีย สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 30 วนั** ใชห้นงัสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือใช้
งานอยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดัตามท่ีระบุ 
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
 ค่าพาหนะรถบสัตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
 อาหารตามรายการ และน ้าด่ืมวนัละ 2 ขวดต่อท่าน ค่ารถน าเท่ียวตามโปรแกรม 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
การประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้
เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การ



 
 

ฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) ค่าใชจ่้ายการเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวติไม่รวมค่าใชจ่้ายในการส่งศพกลบัประเทศหรือประกอบ
พิธีศพ อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 

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 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และ พนกังานขบัรถ วนัละ 5USD / ท่าน (20 USD ตลอดทริป) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทยวนัละ 100 บาท / ท่าน (1000 บาท ตลอดทริป) 
 ไม่รวมค่าถ่ายรูปภายในวดั (ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องจ่ายเพิม่ หากไม่มคีวามประสงค์จะถ่ายรูปภายในวดั) 

ส าหรับลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางเพิม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เติมกบัทางบริษัทได้** 
 

แผนรายเทีย่ว 
 

จ านวนวนั 
เบีย้ประกนัภัย (บาท) 

Easy 1 Easy 2 Easy 3 
Asia Worldwid Asia Worldwid Asia Worldwid 

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 
9 1,370 1,685 995 1,215 645 775 
10 1,385 1,700 1,005 1,230 650 785 

 

 

 



 
 

แผนประกันภันการเดินทางตา่งประเทศ 
ความคุ้มครอง จ านวนเงนิเอาประกนัภัย (บาท) 

Easy1 Easy2 Easy3 
1. การเสียชีวติ การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ือวจากอุบติัเหต ุ

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 
**เง่ือนไขตามกรมธรรม์ก าหนด** 
 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 10,000.- บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

2
. 



 
 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน   

 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากทีจ่องภายใน 24 ช่ัวโมง  

 ช าระเงินส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  

 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นทวัร์เหมาจ่าย 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ 
ล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
ส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ี
จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 

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