
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

อตัราค่าบริการส าหรับผู้ใหญ่เดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

3 – 7 พฤศจิกายน 2561 34,900 6,500 

10 – 14 พฤศจิกายน 2561 34,900 6,500 

17– 21 พฤศจิกายน 2561 34,900 6,500 

วนัเดนิทาง รายละเอยีดการเดนิทาง บริการอาหาร โรงแรมทีพ่กั 
 

วนัแรก 
 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เวลานดั 19.00 น. เท่ียวบิน 
OM702 (22.00 – 05.10) - 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 - กรุงอูลานบาตาร์ 
  

เช้า : Ger Camp 
กลางวนั : The Sky Resort 
ค ่า :  The Blue, Shabu Restaurant 

 

KHUVSGUL LAKE 
HOTEL  (4*) 

หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่ส่ี 
 

อนุสาวรีย ์Zaisan – วดั Gandantegchinlen Monastery 
– จัตุ รัสซัคบาทา ร์– พิ พิธภัณฑสถานแห่งชา ติ
มองโกเลีย 

 

เช้า : หอ้งอาหารโรงแรม     
กลางวนั : BD’s Mongolian BBQ 
ค ่า : Silk Road Bar & Grill 

 

KHUVSGUL LAKE 
HOTEL   (4*) 

หรือระดบัเดียวกนั   
 

 

วนัที่ห้า โรงงานท าเส้ือผา้แคชเมียร์ – มองโกเลีย (สนามบินอู
ลานบาตาร์) – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ) 

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

 

 
--- 



 
 

 
 

 

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

เจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ รอให้การตอ้นรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 

 
 
 
 
 

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

วนัที ่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัที่หน่ึง MO702 สุวรรณภูมิ (BKK) เจงกสิข่าน (ULN) 22.40 05.50 

วนัที่ห้า MO701                          เจงกสิข่าน (ULN) สุวรรณภูมิ (BKK) 16.20 21.40 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 
 

22.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกสิข่าน อินเตอร์เนช่ันแนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการ
บิน               MIAT MONGOLIAN AIRLINES เทีย่วบินที ่OM702 

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

วนัทีส่อง  อทุยานแห่งชาติ – อนุสาวรีย์เจงกสิข่าน – เขาหินรูปเต่าขนาดยกัษ์ - สุนัขลากเล่ือน 
 05.10 น.  ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนช่ันแนล กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

และศุลกากร (เวลาท่ีมองโกเลียเร็วกวา่ไทย 1 ชม.)  
 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม EDELWEISS HOTEL (บุฟเฟ่ต์) 
   หลังรับประทานอาหารน าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ 

“GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK”  ห่างจากตวัเมือง
อูลานบาตอร์ไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 80 
กิโลเมตร อนัเป็นท่ีตั้งของอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นสถานท่ียอด
นิยมของนกัเดินทางทัว่โลก ดว้ยมีธรรมชาติท่ีสวยงาม น่าสนใจ 
อากาศเยน็ตลอดปี  

  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 และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการรวมชนเผา่เร่ร่อน ข้ึนมาเป็นกองทพัอนัเกรียงไกร อนุสาวรียแ์ห่งน้ีมีความ
สูงประมาณ 40 เมตร น ้ าหนกักวา่ 250 ตนั ซ่ึงตวัรูปป้ันสร้างมาจากสเตนเลสท่ีสะทอ้นแสงแสบตาสวา่งสุกใส 
ใตฐ้านของอนุสาวรียเ์ปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ และมีลิฟตม์าถึงบริเวณดา้นบนหวัของมา้ (ประมาณอกท่านเจงกิสข่าน) 
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 
  หลังรับประทานอาหาร น าท่านสัมผสัประสบการณ์สุดแสน

พิเศษกบักิจกรรมสุนัขลากเล่ือน หรือ มองโกล ด็อก เสลดดิ้ง 
(MONGOL DOG SLEDDING) โดยเหล่าสุนขัแสนน่ารักจะ
พาท่านลดัเลาะเท่ียวชมธรรมชาติ ริมแม่น ้า สัมผสัความงามของ
ป่าท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ และความต่ืนเตน้ในเวลาเดียวกนั 

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

มองโกเลีย, และจะมีพนกังานเขา้มาเติมเช้ือไฟใหค้วามอบอุ่นทุกประมาณ 2 ชม. หอ้งน ้าเป็นแบบหอ้งน ้ารวม) 
 

วนัทีส่าม   ครอบครัวชาวพืน้เมือง - สกรีีสอร์ท - กรุงอูลานบาตาร์  
 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ Guru Eco Complex Camp 
  น ำคณะชมและสัมผสัชีวิตควำมเป็นอยู่ของ ครอบครัวชาว

พื้นเมืองของมองโกลเลีย ท่ีอำศยัอยู่ส่ิงท่ีเรียกว่ำเกอร์ “GER” 
สมัยก่อนชำวมองโกลส่วนใหญ่ ถือเป็นชนเผ่ำเร่ร่อน ในปี
หน่ึงๆ ชำวมองโกลจะยำ้ยท่ีอยู่ไปเร่ือย ๆ ตำมฤดูกำล จึงมีกำร
ออกแบบให้ร้ือถอนไดง่้ำย ภำยในจะมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำง ๆ เช่นเตียง, โต๊ะหรือตู้ และเตำผิงไฟ ส่วนใหญ่จะพกั
รวมกนัเป็นครอบครัว และแต่ละครอบครัวจะเล้ียงววั, เเพะ และแกะไวเ้พื่อบริโภคนม หรือเน้ือ โดยฝ่ำยชำยจะ
ท ำหนำ้ท่ีเล้ียงสัตว ์ส่วนฝ่ำยหญิงก็จะมีหน้ำท่ีรีดนม และท ำงำนบำ้น ในหน่ึงวนัจะรีดนมประมำณ 3-4 คร้ัง ใช้
เวลำตั้งแต่เชำ้มืดไปจนดึก ๆ หลงัจำกนั้นจะหำบนมมำเก็บไวท่ี้เกอร์ แต่ปัจจุบนักำรใชชี้วิตรูปแบบน้ีก ำลงัเลือน
หำยไป อนัเน่ืองมำจำกกระแสลทัธิทุนนิยมท่ีก ำลงัขยำยตวัในประเทศมองโกเลีย    

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหาร ของสกายรีสอร์ท 
บ่าย น าคณะเดินทางเข้าสู่กรุง อูลานบาตาร์ (ULAANBAATAR)  

เ มืองหลวงของประเทศมองโกเ ลีย  มี ช่ือ เ รียกต่าง  ๆ  ใน
ประวติัศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ.1639 – ค.ศ. 1706 มีช่ือว่า อูร์กา 
URGA  แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง  ค . ศ . 1 7 0 6  – ค . ศ . 1 9 1 1  มี ช่ื อ
ว่ า  คู เ ร  KHUREE ใ นภ า ย หลั ง เ รี ย ก ว่ า     อิ ค  คู เ ร  IKH 
KHUREE และมีช่ือจีนว่า K'ULUN เม่ือได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 
1911 ไดมี้การเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเป็น นีสเล็ล คูเร NIISLE KHUREE จนกระทัง่เม่ือ ค.ศ. 1924         ไดเ้ปล่ียน



 
 

 
 

ช่ือเป็น  ULAANBAATAR (วีรบุ รุษแดง) เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรบุ รุษของมองโกเลีย  แดมดิน ชุคบา
ตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผูช้กัน ากองทพัของสหภาพโซเวยีตเขา้มา เพื่อปลดปล่อยมองโกเลียจากการยึด
ครองของจีน  โดย ปัจจุบนัมีการสร้างรูปป้ันเพื่อร าลึก ณ บริเวณจตุัรัสกลาง ของ กรุงอูลานบาตาร์   

 น าคณะเขา้เช็คอินท่ีโรงแรม ใหท้่านผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ และอาบน ้าเปล่ียนชุด   
 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ห้าง “STATE DEPARTMENT STORE” ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ สินคา้ทอ้งถ่ิน สินคา้

แบรนดเ์นม และของท่ีระลึก  
ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ หอ้งอาหาร THE BULL, SHABU RESTAURANT   
พกัท่ี  KHUVSGUL LAKE HOTEL (4*), Ulaanbaatar 
 

วนัทีส่ี่ อนุสาวรีย์ไซซาน – วัดกันดาน – จัตุรัสซัคบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย  - 
พพิธิภัณฑ์ไดโนเสาร์  

 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   น าคณะชม อนุสาวรีย์ ZAISAN อนุสาวรียข์นาดใหญ่บนยอดเขา 

ทางตอนใตข้องอูลานบาตอร์ สร้างข้ึนเพื่อ  ร าลึกถึงวีรกรรมของ
ทหารโซเวียต ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อนุสาวรียท์รงกลมวง
แหวนประดับภาพเขียนสี แสดงเร่ืองราวความสัมพนัธ์อันดี
ระหวา่งสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย เช่น ภาพของโซเวียตให้
การสนบัสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 และการเขา้มาช่วยรบกบัญ่ีปุ่นในปี 
ค.ศ. 1939  
น าคณะเขา้ชม วัดกานดาน GANDANTEGCHINLEN MONASTERY หน่ึงในวดัพุทธนิกายลามะ ท่ีถือเป็น
วดัคู่บา้นคู่เมืองอนัเก่าแก่ท่ีสุดของมองโกเลีย เป็นวดัท่ีมีอาณา
บริเวณกวา้งขวาง มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอยา่งน่าสนใจ 
ศาสนาพุทธในมองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง 
มีตน้ก าเนิดมาจากทิเบต เราจึงเห็นลามะชุดเหลืองชุดแดงเดินกนั
ขวกัไขว ่ชาวมองโกเลียนิยมเดินทางไปวดัแต่เชา้ และมีพิธีกรรม
บางอย่างคลา้ยประเทศไทย เช่น การจุดตะเกียง การถวายน ้ ามนั
ตะเกียง ภายในวหิารใหญ่มี พระพุทธรูปยนื (ในร่ม) สูงท่ีสุดในโลก เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิ  
สัตว ์(สูง 26.5เมตร บูรณะสร้างข้ึนในปีค.ศ.1996.)  



 
 

 
 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหาร SILK ROAD BAR & GILL  (ใหท้่านเลือกเป็น สเตก็เน้ือววั, ไก่, 
หรือ หมู) 

   น าคณะชม จัตุรัสซัคบาทาร์ “SUKHBAATAR SQUARE”    จตุัรัสซคับาทาร์ตั้งอยูใ่จกลางเมืองอูลานบาตอร์ 
เม่ือมีงานพาเหรดขององค์กรต่าง ๆ มกัจะมาจดัข้ึนบริเวณน้ี ถือ
เป็นหวัใจท่ีส าคญัของเมืองน้ีเลยทีเดียว ซ่ึงมีรูปป้ันของ แดมดิน 
ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผูน้ าการปฏิวติัในปี ค.ศ. 
1921 ตั้งอยา่งสง่างามอยูก่ลางจตุัรัส โดยมีรูปป้ันของเจงกิสข่าน 
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ด้านหลังของรูปป้ันซัคบาทาร์เป็น
อาคารรัฐสภาท่ีโอ่อ่าสวยงาม ส่วนทางด้านตะวันตกเป็น
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซ่ึง ท่ี
พิพิธภณัฑธ์รรมชาติจดัแสดงเก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้ดอกไม ้สัตว ์และธรณีวทิยา ดา้นในจดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของ
การถือก าเนิดมองโกเลีย  

  น าคณะชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “NATIONAL 
HISTORY MUSEUM” เดิมช่ือพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์แห่ง
ประเทศมองโกเลียตั้งอยูใ่นอูลานบาตาร์ พิพิธภณัฑ์น้ีเป็นองคก์ร
ทางวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการรวบรวมการอนุรักษ์ และตีความวตัถุภายใตก้ารควบคุม
ของพิพิธภณัฑ์ก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ. 2467 และกลายเป็นพื้นฐาน
ส าหรับพิพิธภณัฑ์อ่ืน ๆ รวมทั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติของ
มองโกเลีย  

  น าคณะชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ (CENTRAL MUSEUM 
OF MONGOLIAN DINOSAURS) ชมฟอสซิลกระดูก
ไดโนเสาร์ หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีเคยท่องทะเลทรายโกบี 
รวมทั้ งฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ ท่ีถูกค้นพบคร้ังแรกในปี      
ค.ศ. 1920 โดย นกัส ารวจชาวอเมริกนั ROY CHAPMAN 
ANDREWS หรือฟอสซิลไดโนเสา ร์  TARBOSAURUS 
BATAAR สายพนัธ์ุกินเน้ือท่ีมีความสูงกวา่ 4 เมตร น ้ าหนกักว่า 3 ตนั (เป็นไดโนเสาร์สายพนัธ์ุใกลเ้คียงกบั      
T-Rex) และ ฟอสซิลไดโนเสาร์ขนาดเล็กสายพนัธ์ุ SAUROLOPHUS โดยมีกะโหลกศีรษะมีลกัษณะเป็นหงอน
โดดเด่นพิเศษ 



 
 

 
 

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ที ่BD’s MONGOLIAN BBQ (บุฟเฟ่ต์บาบีคิว) 
 พกัที ่   KHUVSGUL LAKE HOTEL (4*), Ulaanbaatar 

 

วนัทีห้่า โรงงานท าเส้ือผ้าแคชเมยีร์ – มองโกเลยี (สนามบินอูลานบาตาร์)  
  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม)ิ  
 เช้า รับประทานอาหารเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต)์ 

น าคณะชม โรงงานท า เ ส่ือ ผ้าแคชเมียร์  “CASHMERE 
FACTORY”  ให้ท่านได้เลือกซ้ือเส้ือผา้ และผลิตภณัฑ์จาก
ขนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงของมองโกเลียและมีคุณภาพสูงสุดอนัดบั
ตน้ ๆ ของโลก มีความเป็นเลิศมานานกว่า 30 ปี  จากนั้นน า
ท่านอิสระ   ช็อปป้ิงส้ินค้าแบรนด์เนมท่ี SHANGRI LA 
MALL  

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี หอ้งอาหาร CAFÉ’ PARK, โรงแรม SHANGRI LA (5*)  
  ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกสิข่าน อนิเตอร์เนช่ันแนล (ULN)   
 16.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดย MIAT Mongolian Airlines เทีย่วบินที ่OM701 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, ท่ีนัง่แบบ 3:3, น ้ าหนกักระเป๋าโหลดไดท่้านละ 1ใบ ไม่เกิน 23kg.) 
 21.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

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

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

 

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวซ่ีา 
หนงัสือเดินทางไทยไม่ตอ้งยื่นวีซ่าเม่ือเขา้ประเทศมองโกเลีย สามารถอยู่ไดไ้ม่เกิน 30 วนั** ใช้หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือใช้
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 
การประกนัอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, 
ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวั
ตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) ค่าใช้จ่ายการเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ 
อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, 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. กำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิงเน่ือวจำกอุบติัเหต ุ
ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำย ุ15 – 75 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำย ุ1 – 14 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำย ุ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. ค่ำรักษำพยำบำลระหวำ่งกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำย ุ15 – 75 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำย ุ1 – 14 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำย ุ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 

ค่ำรักษำพยำบำลต่อเน่ืองหลงัจำกกลบัถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหน่ึงของจ ำนวนเงิน
เอำประกนัรวมของควำมคุม้ครองค่ำรักษำพยำบำล) 
ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำย ุ15 – 75 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำย ุ1 – 14 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำย ุ76 – 80 ปีบริบูรณ์ 

 
 

250,000 
100,000 
75,000 

 
 

150,000 
100,000 
75,000 

 
 

100,000 
100,000 
75,000 

3. กำรบอกเลิก หรือเล่ือนกำรเดินทำง 500,000 300,000 200,000 
4 ควำมสูญเสียหรือสียหำยของกระเป๋ำเดินทำง และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภำยในกระเป๋ำ

เดินทำง และ/หรืออุปกรณ์กำรเล่นกอลฟ์ 
60,000 40,000 30,000 

2
. 



 
 

 
 

5. กำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง -20% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ต่อเน่ือง 8 ชัว่โมง 35,000 25,000 10,000 
6. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยของเงินส่วนตวั 6,000 4,000 - 
7. ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 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 

 

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 ก็
ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ี
จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 

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