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OPENING MONGOLIA 4D2N (OM) 
นอนเกอร.์...ข่ีมา้...ตะลยุความหนาว….สไตลม์องโกเลีย 

***เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษบ์ินตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพรอ้มเทศกาลหิมะและฤดูหนาวที่ก  าลงัจะมาถึง 

***เยอืนดินแดนนกัรบมองโกเลีย ดินแดนแห่งธรรมชาตทิี่เงียบสงบ ชมวิถีชีวิตเรียบง่าย  

***เปิดประสบการณท์ดลองข่ีมา้  ทหารเอกเจงกิสข่าน...ชาวมองโกลที่ไม่ข่ีมา้เปรียบเสมือนอินทรียท์ี่ไม่มีปีก 

***พกักระโจม (GER) แบบชาวโนเมดแท ้ สไตลม์องโกเลีย หากมาแลว้หา้มพลาด พรอ้มสวมชุดแบบชาว

มองโกดั้งเดิมฟรี!! เก็บภาพความประทบัใจไม่รูลื้ม 

***พกัในเมืองโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว สะอาด ปลอดภยั ใจกลางเมืองอูลานบาตอร ์

***คณะพิเศษ ..ชมโชว ์Mongolian National Song & Dance Ensemble”วงดนตรีที่น าเสนอศิลปะการแสดง

และวฒันธรรมมองโกเลียโบราณที่หาชมไดย้าก 

***เมนูพิเศษ +++ชาบู ชาบู สไตลม์องโกเลีย ,บารบี์คิวป้ิงยา่งสไตลม์องโกเลียแบบตน้ต าหรบั 
และ อาหารจนีพ้ืนเมือง  
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วนัแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ส่วนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน 

Mongolian Airlines ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์Q โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบ้ และ

อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.55น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูลานบาตอร ์(Ulaanbaatar) ประเทศมองโกเลีย (BKK-ULN) 

โดยสายการบิน มองโกเลียนแอรไ์ลน์ Mongolian Airlines (MIAT) เท่ียวบินท่ี OM702 

เท่ียวบินท่ี OM702 มีบริการเสริฟอาหารรอ้น เครื่องดื่ม และของว่างบนเครื่องบิน 

ระบบท่ีนัง่ของสายการบิน ที่นัง่จะเป็น  2:3:2 ECCONOMY 195 SEAT BUSSINESS 25 SEAT 

***หมายเหต ุ: กระเป๋าโหลด 1ท่านตอ่1ใบ = 23kg และ Carry onไดอ้ีกไม่เกิน 5 kg /ท่าน*****  

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที่สอง   สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม – ZAIZAN HILL - ชอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถ่ิน Black Market  –

SUPERMARKET – ทดลองข่ีมา้ - Mongol Nomadic family - แคมป์กระโจม GURU GER CAMP  

06.05 น.  เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  และ 

ศุลกากร  เมืองอูลานบาตอรเ์ป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของมองโกเลีย ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของประเทศ กว่าจะมาเป็นอูลานบาตอร์ไดม้ีการเปล่ียนช่ือเมืองมาหลายครั้งจนสรุปเมื่อปี 

1924 ซ่ึงมีความหมายวา่วีรบุรุษสีแดง เพ่ือเป็นเกียรติแก่ ดมัดิน ซคับาตอร ์(Damdin Sukhbaatar) 

ผูน้ าการปฏิวติัการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปัจจุบนัเมืองหลวงแห่งน้ี

ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ  จากน้ันให้ท่านได้พบ พบมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

(ภาษาองักฤษ) มารอรบัท่านท่ีทางเขา้สนามบิน 

เชา้ น าท่านเดินทางเขา้โรงแรมที่พกั รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Khuvsgul 

Lake Hotel หรือเทียบเท่า  

จากน้ันน าท่านขึ้ นชม อนุสรณส์ถานแห่งการต่อสูไ้ซซาน (Zaisan Hill) ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องเมือง

ถือเป็นจุดชมวิวท่ีอยู่สูงเหนือเมืองขึ้ นไป แต่ยิ่งสูงกลับยิ่งสวย ท่านจะสามารถมองเห็นเมือง

อูลานบาตอร์ได้รอบเมืองแบบ 360 องศา สร้างเพ่ือให้เกียรติแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรของทหาร

มองโกเลียและโซเวียตท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ีสอง อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอน

ใตข้องเมืองอนุสาวรียแ์ห่งน้ีมีภาพวาดท่ีระลึกเป็นวงกลม ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงฉากต่างๆ

เช่นโซเวียตสนับสนุนการประกาศเอกราชของมองโกเลียในปีพ. ศ. 2464 ความพ่ายแพข้องกองทัพ

ญ่ีปุ่นKwantung โดยโซเวียตท่ี KhalhkinGol บนพรมแดนมองโกเลียในปี 1939 เป็นตน้ ท่ีน่ีเป็นจุด

ชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอรไ์ดท้ั้งเมือง (Zaisan Memory Hill)  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาด BLACK MARKET ใหท่้าน 

ชอ้ปป้ิงอุปกรณก์นัหนาว รองเทา้ ถุงมือ หรือหมวกพ้ืนเมือง 

ณ ตลาด Black Market ซ่ึงเป็นตลาดท่ีชาวมองโกเลียจะมา

จบัจ่ายสินคา้อุปกรณ์ เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆ ท่านจะได้

พบกับสินคา้ราคาถูกคุณภาพใชง้านไดส้ าหรับกันหนาวท่ี
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มองโกเลีย จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิง SUPER MARKET เพ่ือเลือกซ้ือของก่อนเดินทางไปยงั CAMP  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารเกาหลี 

จากน้ันใหท่้านจะไดส้มัผัสวิถีชาวมองโกเลียและเพลิดเพลิน กบั การข่ีมา้ (แถมฟรีกิจกรรมข่ีมา้ใน

รายการ) มา้ของชาวมองโกลเป็นมา้ท่ีมีลักษณะตัวเล็ก เต้ีย ไม่สูงใหญ่ เป็นมา้ประเภทเดียวหรือ

ตระกูลเดียวกับมา้โพน่ี Pony ซ่ึงท าใหเ้ด็กมองโกลอายุสัก 3-4 ขวบก็สามารถขี่ได้ และมีความ  

ผูกพนัธก์บัมา้มาตั้งแต่เด็กธรรมชาติของมา้มองโกลเน่ืองจากเป็นมา้เต้ียท าใหจุ้ดศูนยถ่์วงต า่ เวลามา้

วิ่งมา้จึงไม่กระโดกกระแดกเช่นมา้ท่ีมีขนาดใหญ่ หลงัมา้เรียบราบไปกบัพ้ืนท่ีวิ่ง ขอ้ดี คือ เมื่อมา้วิ่ง

หลังมา้เรียบราบไปกับพ้ืนท่ีวิ่ง ไม่กระโดกกระแดก ท าใหก้ารยิงและเล็งธนูของนักรบบนหลังมา้

เป็นไปอย่างแม่นย า นักรบมองโกลจึงยิงธนูบนหลงัมา้แม่นขอ้ดีอีกขอ้ของการท่ีมา้เต้ียวิ่งหรือเดินไม่

กระโดกกระแดก ท าใหนั้กรบมองโกลสามารถนอนบนหลงัมา้ไดอ้ยา่งสบาย โดยไม่ตกมา้ และไม่ตอ้ง

ใชเ้ชือกหรือเข็มขดัรดัตัวติดกบัมา้ จึงไดเ้ห็นว่า นักรบมองโกลสามารถเดินทางรอมแรมไปไหนได้

ไกลๆเป็นเวลาหลายวนั โดยไมต่อ้งหยุดพกั การข่ีมา้ชาวมองโกลที่ไม่ข่ีมา้เปรียบเสมือนอินทรียท์ี่

ไม่มีปีก เด็กชาวมองโกลทุกคนข่ีมา้เป็นตั้งแตอ่ายุยงัไม่เขา้เกณฑโ์รงเรียน!!  

 

(ส าหรบักิจกรรมสุนัขลากเล่ือนจะจดัในฤดูหนาว ประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน ถึง ปลาย

เดือนพฤศจิกายน ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทาง ซ่ึงในแต่ละปี จะมีหิมะปกคลุมไม่

พรอ้มกัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่ซ่ึงสภาพอากาศเป็นส าคัญ เขา้ร่วมกิจกรรมสุนัขลากเล่ือนจะใชเ้วลา

ประมาณ 20 นาที เน่ืองจากช่วงที่เดินทางอาจจะยงัไม่มีหิมะ ทางบริษัทจึงพาทุกท่านข่ีมา้แทน  

)    

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพ้ืนเมืองของมองโกเลีย  Mongol Nomadic family 

ในค่าย Mongol Nomadic Ger Camp นัน่คือการไดช้มการด าเนินกับชาวมองโกเลีย โนแมดส ์

(Nomad-ชาวเผ่าเร่ร่อน)แท้ๆ  ท่ีเป็น HIGHT LIGHT ของโปรแกรม ใหท่้านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 



5 
 

ตามอธัยาศัย ใหท่้านไดช้ม ไดท้ดลองชิมฟรี ผลิตภัณฑจ์ากนม จามรี (yaks)และชิมรสชาตินมสด

แท้ๆ  และ เหลา้ 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั at  GURU GER CAMP  หรือเทียบเท่า ค่าย Guru Ger ตั้งอยู่ใน

พ้ืนท่ีอนัสวยงาม ห่างจาก Ulaanbaatar 53 กม. ค่ายเป็นหน่ึงในไม่ก่ีค่าย Ger ท่ีท างานตลอดทั้งปี 

วนัน้ีเราจ ะ พกัเกอร์(GER) หรือ กระโจม ภายในท่ีพกัมีเตียงน่ิมผา้ห่มหนานุ่มมีเตาสโตฟแบบใช้

น ้ามนัเตาใหค้วามอบอุ่นไดน้านกวา่เตาแบบฟืน (ตอ้งเติมฝืนทุกๆ 3 ชัว่โมง)  

ค า่             รบัประทานอาหารอาหารค า่ ณ แคมป์กระโจม (บารบ์ีคิวมองโกเลีย)  

*** Guru Ger Camp (ไม่มีหอ้งอาบน ้าบริการ แตมี่หอ้งน ้าสะอาดใหบ้ริการใกลก้บักระโจม 2 

นาที มีอ่างลา้งหนา้สามารถลา้งหนา้แปรงฟันได ้และท าธุระหนกัเบาไดป้กติ) *** 
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วนัที่สาม GURU GER  CAMP - Turtle Rock – แวะชมสินคา้พ้ืนเมือง - ชมอนุสาวรีย ์เจงกิสข่าน – ชม

พิพิธภณัฑ ์Bogd Khaan Winter Palace Museum –GOBI SOUVENIR SHOP– ชมการแสดงพ้ืนเมือง  Mongolian 

National Song & Dance Ensemble “”  

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ แคม้ป์ ทีพ่กั   

จากนั้นแวะชม Turtle Rock หินเต่า หินท่ีมีรูปร่างคลา้ย

เต่าขนาดใหญ่ สวยงามโดยวิวทิวทศัน์โดยรอบปกคลุมดว้ย

หิมะ  และใหท่้านไดแ้วะทางตอนใตข้องอุทยาน ซ่ึงไดร้ับ

การพฒันาขึ้ นมาส าหรบันักท่องเท่ียวโดยมีรา้นอาหารรา้น

ขายของท่ีระลึก ท่ีน่ีท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ ไดอ้ย่าง

อิสระ ขนม เคร่ืองด่ืม อาหารตามอธัยาศยั ระหวา่งทาง 

 ใหท่้านได ้แวะชมสินคา้ พ้ืนเมือง ท าจากเคร่ืองหนัง อาทิเช่น พวงกุญแจหนัง ปกพาสปอรต์ ท า

จากหนัง เป็นของท่ีระลึก ของฝากคนทางบา้น จากน้ันระหวา่งทางใหท่้านไดเ้ขา้ชม อนุสาวรียเ์จงกิส

ข่าน ใหท่้านไดเ้ดินขึ้ นชม ดา้นหนา้เป็นรูปป้ันขนาดใหญ่ 40 เมตร (130 ฟุต) ของท่านเจงกีสข่านขี่

บนหลงัมา้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้าทางตะวนัออกของเมืองหลวงมองโกเลียอูลานบาตอร์ รูปป้ันน้ีช้ีไปทาง

ทิศตะวันออก ซ่ึงว่ากันว่าไปทางจุดก าเนิดของเขา พ้ืนท่ีรูปป้ันหลักจะถูกลอ้มรอบดว้ย200 ger 

(กระโจม)และดา้นในขึ้ นสู่จุดชมวิวท่ีคุณสามารถขึ้ นไปถ่ายภาพกบั เจงกิสข่านไดอ้ย่างสวยงาม  ได้

เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง 
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น าท่านเดินทางสู่ Bogd Khaan Winter Palace Museum 

ภายในพิพิธภัณฑ ์มีการจดัแสดงส่ิงของท่ีชาวมอง โกล สมยั

อดีตใชง้าน และประดิษฐ์ขึ้ นจริงซ่ึงประกอบไปด้วย งาน

หัตถกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามอันเป็น เอกลักษณ์ของชาว

มองโกล รวมทั้งยงัมีการจดัแสดงนิทรรศการส่ิงของเคร่ืองใช ้

ของบรรณาการ และของสะสมท่ีถูกใชใ้นสมัยราชวงศ์ของ

พระราชาองค์สุดท้ายของมองโกเลีย จากน้ันชม โรงงาน 

GOYO Cashmere เยี่ยมชมพรอ้มจบัจ่ายสินคา้คุณภาพสูงจาก

โรงงาน ท่านจะไดจ้ับจ่ายสินคา้จากโรงงานโดยตรงซ่ึงเป็น

สินคา้ท่ีผ่านการตรวจ QC. มาอยา่งดี ผา้ทนทานแข็งแรง เน้ือ

สัมผัสนุ่มนวล อาทิเช่น ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า รวมทั้ง

เส้ือผ้าท่ีไดร้ับการออกแบบดีไซน์มาอย่างทันสมัย ใหท่้าน

เลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝากได ้

 จากน้ันใหท่้านไดช้มการแสดง ****พิเศษ !!! ส าหรบัวนัน้ี 

พาคณะเขา้ชม โชว ์“Mongolian National Song & Dance 

Ensemble” ณ โรงละครวง Tumen Ekh ก่อตั้งขึ้ นเมื่อปีพ.ศ. 2532 ไดร้บัรางวลัจากทัว่โลกเป็นวง

ดนตรีท่ีน าเสนอศิลปะการแสดงและวฒันธรรมมองโกเลียโบราณท่ีหาชมไดย้าก ศิลปินจะรอ้งเพลง

และเตน้ พ้ืนเมืองของชาวมองโกเลียทุกประเภท เล่นเคร่ืองดนตรีแบบดั้งเดิม Morin Khuur (ซอหวั

มา้) และ การเตน้ร  าหน้ากาก  (Tsam)การแสดงของพวกเขาเป็นมืออาชีพอย่างมาก แต่เก็บรกัษา

ความถูกตอ้งและประเพณีของวฒันธรรมไวอ้ย่างครบถว้น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการแสดงตาม

อธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู THE BULL HOT POT   

 

พกัที่    โรงแรม Khuvsgul Lake Hotel หรอืเทียบเท่า 
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พ ั กที ่   โรงแรม Kh 

 

 

 

วนัที่สี่  จตรุสัซคับาทาร ์ - วดักานดาน – หา้งสรรพสินคา้ STATE DEPARTMENT STORE – สนามบิน

เจงกิสข่าน – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ     

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตุรสัซัคบาทาร ์ (Sukhbaatar Square) ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ 

เป็นท่ีประดิษฐานของรูปป้ันซคับาทาร ์ผูป้ระกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี  ค.ศ.1921 ตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองอูลานบาตอร์ เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดังานพาเหรดต่างๆ ไฮไลท์ของท่ีน่ีคือการไปเยี่ยม

ชมรูปป้ันของดมัดิน ซคับาตอร ์(Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการปฏิวติัในปี 1921 ท่ีตั้งตระหง่านอยู่

ใจกลางจตุัรสั ในบริเวณใกลเ้คียงกนัน้ันมีรูปป้ันของเจงกิสข่านตั้งอยู่ดว้ย เรียกไดว้่าไปท่ีเดียวไดเ้ห็น

รูปป้ันบุคคลส าคญัของมองโกเลียถึงสองคน นอกจากน้ีในบริเวณจตุัรสัยงัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญั

อีกหลายแห่ง ทั้งอาคารรฐัสภา พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ ซ่ึงมีการจดัแสดง

นิทรรศการและผลงานต่างๆ มากมาย 

 

จากน้ันน าท่านชม วดักานดาน (Gandantegchilen Monastery) ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่คือชาวพุทธ

ท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัประเทศเนปาล วดักานดานคือ

วดัใหญ่ท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงถือเป็นศูนยร์วมจิตใจ

ชาวพุทธของมองโกเลีย เป็นวัดท่ีมีประวติัศาสตร์

ยาวนาน สรา้งโดยท่านข่านโบกด์ ราวปี ค.ศ.1835
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เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นศุนยร์วมจิตใจ ของชาวพุทธในมองโกเลีย ช่ือวดัมีความหมายว่า สถานท่ีท่ี

มีความสุขอย่างสมบรูณ์แบบ  ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซ่ึงมีความสูงถึง 20 

เมตร  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู BD BARBEQUE  

จากน้ันให้ท่านอิสระช้อปป้ิงเ ลือก ซ้ือ สินค้า ห้าง STATE 

DEPARTMENT STORE น้ีเป็นหา้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบอตอร ์

อยูใ่กล้ๆ จตุรสัซุกบาทา มีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตส าหรบัซ้ือของกิน ของ

ใช ้ของฝาก ถา้ใครหนาวขาดอุปกรณ์ก็มาหาซ้ือได้ โดยเฉพาะ

อุปกรณ ์กนัหนาว ท่ีน่ีมีราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทย อาทิเช่น

NORTHFACE,UNDER URMOUR , NIKE ,รองเทา้ส าหรบัปืนเขา 

เดินป่า , เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , ของท่ีระลึกต่างๆเป็นต้น  เมื่อได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่

สนามบินเจงกิสขา่น  

16.35 น.   เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการโดยสายการการบินมองโกเลียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

OM701 

  มีบริการเสริฟอาหารรอ้น+เคร่ืองด่ืม+ของว่าง บนเคร่ืองบิน 

21.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มภาพความประทบัใจ 

.......................................................................................... 

หมายเหคุ : ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิการปรบัเปล่ียนโปรแกรมดงักล่าว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพดิน ฟ้า 

อากาศและเหตุการณไ์ม่คาดฝัน ที่อาจเกิดข้ึนระหว่าง หรือก่อนการเดินทาง เพ่ือความปลอดภยัและ

ความสบายใจของทุกท่าน / พาสปอรต์ชาวไทยสามารถเดินทางเขา้ประเทศมองโกเลีย และพ านักอยู่

ไดไ้ม่เกิน 30 วนั 

 

อตัราค่าบริการ  

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นราคาโปรโมชัน่พิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ต  า่กว่า 12 ปี 

ราคาเด็กเท่าราคาผูใ้หญ่ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

28 - 31 OCT 2018  24,999.- 24,999.- 3,500.- 
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***ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ  2,000 บาท / ทา่น / ทิป*** 

**กรุณาแจง้พนกังานขณะด าเนินการจอง หากไม่สามารถทานเน้ือสตัวช์นิดใดได ้ 

อนัไดแ้ก่ เน้ือววั/เน้ือแกะ/เน้ือแพะ/เน้ือหมู/เน้ือไก่ หรอืมงัสวิรตั*ิ* 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 23 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ อาทิ เช่น ค่าข่ีมา้ , SIM CARD   

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า 

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

(เฉพาะรายการที่มีไป SKY SKI RESORT ) 

  ค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเทา้+กระเชา้+ ครูฝึกสอนเล่น ท่านละ $30/ท่าน (ในราคาดังกล่าว

ตอ้งมีจ านวนผูเ้ล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นใหบ้ริการ) ราคาสโนวบ์อรด์ด้ิง ท่านละ $35/ท่าน และห่วง

ยางเนินหิมะ $10/ท่าน แจง้หัวหน้าทัวรพ์รอ้มช าระเงินก่อนเดินทางไปลานสกี 1 วนั ช าระเป็นเงินดอลล่าร์

เท่าน้ัน (เฉพาะในช่วงเทศกาลท่ีสามารถไปลานสกีได)้ 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจ  าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน 

(ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่าย

มดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการ

ยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทางผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้

แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ 

จะไมห่กัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการ

ยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม 

ผูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการซ้ือตัว๋ใบใหม ่ 
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2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั ยึดในส่วนของค่ามดัจ าทั้งหมด   

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดั

จ าท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋

เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ

มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมา

ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่

วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ัน

ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1.มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศมองโกเลีย กับ

เจา้หนา้ที่ทุกครั้ง 

 

 


