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OPENING MONGOLIA WINTER 5D3N 

(เดือนพฤศจกิายน 2561– เดือนกุมภาพนัธ ์2562 ) 

โดยสายการบินแห่งชาตมิองโกเลียแอรไ์ลน ์(OM) 

นอนเกอร.์...ข่ีสุนขัลากเลื่อน...ตะลุยความหนาว ณ ลานสกี….สไตลม์องโกเลีย 

***เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษบิ์นตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพรอ้มเทศกาลหิมะที่ก าลงัจะมาถึง*** 
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***เยอืนดินแดนนกัรบมองโกเลีย ดินแดนแห่งธรรมชาตทิี่เงียบสงบ ชมวิถีชีวิตเรยีบง่าย 

***เปิดประสบการณ ์สนุกสนานกบักิจกรรม สุนขัลากเล่ือน สุดน่ารกั ท่ีทุกท่านจะไดส้มัผสัดว้ยตา
ตวัเอง  ***พกักระโจม (GER) แบบชาวโนเมดแท ้สไตลม์องโกเลีย หากมาแลว้หา้มพลาด พรอ้ม

สวมชุดแบบชาวมองโกดั้งเดิมฟร!ี! เก็บภาพความประทบัใจไม่รูล้ืม ***เมนูพิเศษ +++ชาบู ชาบู 
สไตลม์องโกเลีย ,บารบี์คิวป้ิงยา่งสไตลม์องโกเลียแบบตน้ต าหรบั และ อาหารจนีพ้ืนเมือง 

 

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 

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

โดยสายการบิน มองโกเลียนแอรไ์ลน์ Mongolian Airlines (MIAT) เท่ียวบินท่ี OM702 

เท่ียวบินท่ี OM702 มีบริการเสริฟอาหารรอ้น เครื่องดื่ม และของว่างบนเครื่องบิน 

http://bit.ly/2NMk5YE
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***หมายเหต ุ: กระเป๋าโหลด 1ท่านตอ่1ใบ = 23kg และ Carry onไดอ้ีกไม่เกิน 5 kg /ท่าน*****  

 

วนัที่สอง   สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม –จตรุสัซคับาทาร ์ - วดักานดนั -  ตลาดทอ้งถิ่น Black Market 

-พิพิธภณัฑ ์Bogd Khaan Winter Palace Museum– ZAISAN HILL –DEPARTMENT STORE SHOPPING  – ที่พกั   

06.05 น.  เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ 

ศุลกากร  เมืองอูลานบาตอรเ์ป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของมองโกเลีย ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของประเทศ กวา่จะมาเป็นอลูานบาตอรไ์ดม้ีการเปล่ียนช่ือเมืองมาหลายครั้งจนสรุปเมื่อปี 1924 

ซ่ึงมีความหมายวา่วีรบุรุษสีแดง เพ่ือเป็นเกียรติแก่ ดมัดิน ซคับาตอร ์(Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการ

ปฏิวติัการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปัจจุบันเมืองหลวงแห่งน้ีถือเป็น

ศูนยก์ลางการคมนาคมของประเทศ จากน้ันใหท่้านไดพ้บ พบมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น (ภาษาองักฤษ) มา

รอรบัท่านท่ีทางเขา้สนามบิน 

เชา้ น าท่านเดินทางเขา้โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Khuvsgul 

Lake Hotel หรือเทียบเท่า 
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น าคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตุรสัซัคบาทาร ์ (Sukhbaatar Square) ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ 

เป็นท่ีประดิษฐานของรูปป้ันซคับาทาร ์ผูป้ระกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี  ค.ศ.1921 ตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองอลูานบาตอร ์เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดังานพาเหรดต่างๆ ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือการไปเยี่ยมชม

รูปป้ันของดมัดิน ซคับาตอร ์(Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการปฏิวติัในปี 1921 ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ใจ

กลางจตุัรสั ในบริเวณใกลเ้คียงกนัน้ันมีรูปป้ันของเจงกิสข่านตั้งอยู่ดว้ย เรียกไดว้่าไปท่ีเดียวไดเ้ห็นรูป

ป้ันบุคคลส าคญัของมองโกเลียถึงสองคน นอกจากน้ีในบริเวณจตุัรสัยงัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัอีก

ห

ล

า

ย

แ

ห่

ง

 ทั้งอาคารรฐัสภา พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร ์และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ ซ่ึงมีการจดัแสดงนิทรรศการและ

ผลงานต่างๆ มากมาย 

จากน้ันน าท่านชม วดักานดาน (Gandantegchilen Monastery) ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่คือชาวพุทธท่ี

มีความคลา้ยคลึงกับประเทศเนปาล วดักานดานคือวดัใหญ่ท่ีมี

ความส าคญัแห่งหน่ึงถือเป็นศูนยร์วมจิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย 

เป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน สรา้งโดยท่านข่านโบกด ์ราวปี 

ค.ศ.1835เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นศุนยร์วมจิตใจ ของชาวพุทธ

ในมองโกเลีย ช่ือวัดมีความหมายว่า สถานท่ีท่ีมีความสุขอย่าง

สมบรูณแ์บบ  ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซ่ึงมี

ความสูงถึง 20 เมตร  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาด BLACK MARKET ใหท่้าน ชอ้ปป้ิงอุปกรณก์นั

หนาว รองเท้า ถุงมือ หรือหมวกพ้ืนเมือง ณ ตลาด Black 

Market ซ่ึงเป็นตลาดท่ีชาวมองโกเลียจะมาจบัจ่ายสินคา้อุปกรณ์ 

เส้ือผ้า รองเท้า และอ่ืนๆ ท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูก

คุณภาพใชง้านไดส้ าหรบักนัหนาวท่ีมองโกเลีย จากน้ันน าท่าน ช้

อปป้ิง SUPER MARKET เพ่ือเลือกซ้ือของก่อนเดินทางไปยงั 

CAMP 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  รา้น SILK ROAD 
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น าท่านเดินทางสู่ Bogd Khaan Winter Palace Museum 

ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงส่ิงของท่ีชาวมอง โกล สมยั

อดีตใช้งาน และประดิษฐ์ขึ้ นจริงซ่ึงประกอบไปด้วย งาน

หตัถกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามอนัเป็น เอกลกัษณข์องชาวมอง

โกล รวมทั้งยงัมีการจดัแสดงนิทรรศการส่ิงของเคร่ืองใช ้ของ

บรรณาการ และของสะสมท่ีถูกใช้ในสมัยราชวงศ์ของ

พระราชาองคสุ์ดทา้ยของมองโกเลีย 

จากน้ันน าท่านขึ้ นชม อนุสรณส์ถานแห่งการตอ่สูไ้ซซาน (Zaisan Hill) ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องเมืองถือ

เป็นจุดชมวิวท่ีอยูสู่งเหนือเมืองขึ้ นไป แต่ยิ่งสูงกลบัยิ่งสวย  

ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอรไ์ดร้อบเมืองแบบ 360 องศา สรา้งเพ่ือใหเ้กียรติแก่ฝ่าย

สั
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ทหารมองโกเลียและโซเวียตท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ีสอง อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาทาง

ตอนใตข้องเมืองอนุสาวรียแ์ห่งน้ีมีภาพวาดท่ีระลึกเป็นวงกลม ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงฉากต่างๆ

เช่นโซเวียตสนับสนุนการประกาศเอกราชของมองโกเลียในปีพ. ศ. 2464 ความพ่ายแพข้องกองทัพ

ญ่ีปุ่นKwantung โดยโซเวียตท่ี KhalhkinGol บนพรมแดนมองโกเลียในปี 1939 เป็นตน้ ท่ีน่ีเป็นจุดชม

วิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอรไ์ดท้ั้งเมือง (Zaisan Memory Hill)  
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จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือ สินคา้ หา้ง STATE DEPARTMENT STORE น้ีเป็นหา้งอยู่ใจกลาง

เมืองอลูานบอตอร ์อยูใ่กล้ๆ จตุรสัซุกบาทา มีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต

ส าหรบัซ้ือของกิน ของใช ้ของฝาก ถา้ใครหนาวขาดอุปกรณ์ก็

มาหาซ้ือได ้โดยเฉพาะอุปกรณ ์กนัหนาว ท่ีน่ีมีราคาค่อนขา้ง

ถูกกว่าเมืองไทย อาทิเช่นNORTHFACE,UNDER URMOUR , 

NIKE ,รองเทา้ส าหรบัปืนเขา เดินป่า , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , ของท่ี

ระลึกต่างๆเป็นตน้  เมื่อไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่

สนามบินเจงกิสขา่น  

ค า่             รบัประทานอาหารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู THE BULL HOT 

POT ( เมนู ชาบู สไตลม์องโกเลียน เสริฟพรอ้มเน้ือววั เน้ือมา้ 

เน้ือไก่ เน้ือแกะ เสริฟคู่พรอ้มผกัสด )  

พกัที่   โรงแรม Khuvsgul Lake Hotel ระดบั 4 ดาว ยา่นใจ

กลางเมือง หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม SUPERMARKET - Turtle Rock – แวะชมสินคา้พ้ืนเมือง – เดินทางไปยงั GER CAMP - ชม

อนุสาวรีย ์เจงกิสข่าน – ชมพิพิธภณัฑ ์Bogd Khaan Winter Palace Museum –GOBI SOUVENIR SHOP– ชมการ

แสดงพ้ืนเมือง  Mongolian National Song & Dance Ensemble “” 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั  

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิง SUPER MARKET เพ่ือเลือกซ้ือของก่อน

เดินทางไปยงั CAMP จากน้ันแวะชม Turtle Rock หินเต่า หินท่ีมี

รูปร่างคลา้ยเต่าขนาดใหญ่ สวยงามโดยวิวทิวทัศน์โดยรอบปก

คลุมด้วยหิมะ  และใหท่้านได้แวะทางตอนใต้ของอุทยาน ซ่ึง

ไดร้บัการพฒันาขึ้ นมาส าหรบันักท่องเท่ียว ระหวา่งทาง 
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 ระหว่างทาง ให้ท่านได้ แวะชมสินคา้ พ้ืนเมือง ท าจาก

เคร่ืองหนัง อาทิเช่น พวงกุญแจหนัง ปกพาสปอร์ต ท าจาก

หนัง เป็นของท่ีระลึก ของฝากคนทางบา้น 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั at  GURU GER CAMP 

“GURU ECO COMPLEX CAMP” หรือเทียบเท่า ค่าย Guru Ger 

ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอนัสวยงาม ห่างจาก Ulaanbaatar 53 กม. ค่าย

เป็นหน่ึงในไมก่ี่ค่าย Ger ท่ีท างานตลอดทั้งปี วนัน้ีเราจ ะ พกัเกอร(์GER) หรือ กระโจม ภายในท่ีพกัมี

เตียงน่ิมผา้ห่มหนานุ่มมีเตาสโตฟแบบใชน้ ้ามนัเตาใหค้วามอบอุ่นไดน้านกว่าเตาแบบฟืน (ตอ้งเติมฝืน

ทุกๆ 3 ชัว่โมง)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารกลางวนั ณ แคมป์กระโจม  

น าทุกท่านสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหมส่นุกสนานกบักิจกรรมสุนัขลากเล่ือน บนพ้ืนหิมะหนาๆ มีช่ือ

วา่ "Mongol Dog Sledding หรือ มองโกล ด็อก สเลดด้ิง" (รวมค่าบริการเรียบรอ้ยแลว้)  ริเร่ิมโดย 

สองสามีภรรยาคู่หน่ึง ท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากภาพยนตรฮ์อลลีวูด และอยากใหนั้กท่องเท่ียวไดล้อง

สมัผสัประสบการณก์ารนัง่รถลากเล่ือน ท่ีผูกติดกบัฝูงสุนัข ชมความสวยงามของป่าและริมฝั่งแม่น ้าตูล 

ท่ามกลางอุณหภูมิท่ีลดต า่ถึง -40 องศาเซลเซียส  สุนัขทุกตวัเล้ียงมากบัมือ ตั้งแต่มนัเกิด พวกเขาจึงรู ้

นิสยั และพฤติกรรมของมนัเป็นอย่างดี และรูว้่าสุนัขตวัใดท างานไดดี้กบัตัวใด จึงสามารถจดักลุ่มการ

วิ่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยัท่ีสุด 
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จากน้ันน าท่านเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพ้ืนเมืองของมองโกเลีย  Mongol Nomadic family ใน

ค่าย Mongol Nomadic Ger Camp นัน่คือการไดช้มการด าเนินกบัชาวมองโกเลีย โนแมดส ์(Nomad-

ชาวเผ่าเร่ร่อน)แท้ๆ  Nomad คือ ชนเผ่าเล้ียงสตัวเ์ร่ร่อนในมองโกเลีย พวกเขายา้ยถ่ินฐานกนัหลาย

ครั้ง เพ่ือหาแหล่งอาหารและน ้าส าหรับสตัวท์ั้งหลายของพวกเขา โดยส่วนใหญ่แลว้ พวกเขาจะยา้ย

กลบัมาท่ีเดิมหลงัส้ินสุดหน้าหนาวในทุกๆปี  พวกเขาจะยา้ยท่ีอยู่ทั้งหมด 4-5 ครั้งต่อปี เพ่ือหาแหล่ง

อาหารท่ีสมบูรณท่ี์สุดส าหรบัสตัวเ์ล้ียงของพวกเขา ท่ีเป็น HIGHT LIGHT ของโปรแกรม ใหท่้านไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ชม  ได้ทดลองชิมฟรี ผลิตภัณฑ์จากนม จามร ี

(yaks)และชิมรสชาตินมสดแท้ๆ  และ เหลา้ ใหท้่านไดท้ดลองสวมใส่ชุดมองโกเลียฟรี !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่             รบัประทานอาหารอาหารค า่ ณ แคมป์กระโจม (บารบ์ีคิวมองโกเลีย)  

หลงัรบัประทานอาหารค า่ร่วมเรียนรูว้ิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล พรอ้มสงัสรรคพ์บปะกบัชาวคณะ 

มีกิจกรรมเกมสใ์หท่้านไดร้่วมเล่นสนุกภานในแคมป์  สนุกสนานไปกบับรรยากาศสุดอบอุ่นผิงไฟใน

กระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆ  

พกัที่      GURU ECO COMPLEX CAMP, GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK (ที่พกัแบบกระโจม 

ของชาวมองโกเลีย, และจะมีพนกงัานเขา้มาเติมเช้ือไฟใหคว้ามอบอุ่นทุกประมาณ 2 

ชม.-3 ชม  หอ้งน ้าจะเป็นแบบหอ้งน ้ารวม 
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*** Guru Ger Camp (ไม่มีหอ้งอาบน ้าบริการ แตมี่หอ้งน ้าสะอาดใหบ้ริการใกลก้บักระโจม 2 นาที 

มีอ่างลา้งหนา้สามารถลา้งหนา้แปรงฟันได ้และท าธุระหนกัเบาไดป้กต)ิ *** 

 

วนัที่สี่  อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน -สกีรีสอรท์ SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan – ที่พกั  

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ แคม้ป์ ทีพ่กั  อาหารเชา้ มีบริการ ไข่ดาว ขนมปัง ไสก้รอก จากที่พกั  
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จากน้ันระหว่างทางใหท่้านไดเ้ขา้ชม อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน ใหท่้านไดเ้ดินขึ้ นชม ดา้นหน้าเป็นรูปป้ัน

ขนาดใหญ่ 40 เมตร (130 ฟุต) ของท่านเจงกีสข่านขี่บนหลงัมา้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้าทางตะวนัออกของ

เมืองหลวงมองโกเลียอูลานบาตอร์ รูปป้ันน้ีช้ีไปทางทิศตะวนัออก ซ่ึงว่ากนัว่าไปทางจุดก าเนิดของเขา 

พ้ืนท่ีรูปป้ันหลกัจะถูกลอ้มรอบดว้ย200 ger (กระโจม)และดา้นในขึ้ นสู่จุดชมวิวท่ีคุณสามารถขึ้ นไป

ถ่ายภาพกบั เจงกิสขา่นไดอ้ยา่งสวยงาม  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง 

เที่ยง      รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร SKY SKI RESORT อาหาร SET MENU  ไก่ /ปลา / เน้ือแกะ ให้

ท่านสามารถเลือกได ้1 อยา่ง ส าหรบั Main Course  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สกีรีสอรท์ SKY RESORT สถานท่ีเล่นสกีท่ีไดร้บัความนิยมส าหรบัการเล่น

สกีของประเทศ มองโกเลีย ลานสกีไดร้บัการออกแบบตามระดับ

มาตรฐานสากล โดยพ้นืท่ีถูกแบ่ง  ส าหรบัผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือน ไป

จนถึงระดบั ADVANCE ทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวม้ากมาย ไม่

ว่าจะ เป็นท่ีพกัโรงแรม รา้นอาหาร มินิมารท์ ฟิ ตเนส สปา หรือ 

คลับ เฮาส์ ให ้ท่านท่ีหลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกต่ืน

เตน้กบคัวามเร็วของสโนวบอ์รด์ท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนิน สกีบนภูเขาไดอ้ย่างเต็มท่ี (ค่าอุปกรณก์าร

เล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเทา้+กระเชา้+ ครูฝึกสอนเล่น ท่านละ  30 USD /(ในราคาดงักล่าวตอ้งมี

จ  านวนผูเ้ล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นใหบ้ริการ) ค่าสโนวบ์อรด์ด้ิง ท่านละ $35 USD 

และห่วงยางเนินหิมะ ท่านละ 10 USD ) 
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ค า่        รบัประทานอาหารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี YU LONG RESTAURANT  

พกัที่     โรงแรม Khuvsgul Lake Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้  เลือกซ้ือสินคา้โรงงานท าเสื้ อผา้แคชเมียร ์ GOBI Cashmere และ ของที่ระลึก  - สนามบินอุลาน

บาตอร ์–กรุงเทพ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน้ันชมสินคา้จาก โรงงาน GOBI Cashmere เยี่ยมชมพรอ้ม

จบัจ่ายสินคา้คุณภาพสูงจากโรงงาน ท่านจะไดจ้บัจ่ายสินคา้จาก

โรงงานโดยตรงซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีผ่านการตรวจ QC. มาอย่างดี ผา้

ทนทานแข็งแรง 

 ผ่านการตรวจ QC. มาอย่างดี ผา้ทนทานแข็งแรง เน้ือสมัผัส

นุ่มนวล อาทิเช่น ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเทา้ รวมทั้งเส้ือผ้าท่ี
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ไดร้บัการออกแบบดีไซน์มาอยา่งทนัสมยั ใหท่้านเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝากได ้

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BD BARBEQUE บารบ์ีคิว มองโกโลเลีย (ใชเ้วลา

รบัประทานประมาณ 2 ชม.) 

     

ไดเ้วลาอนัสามควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

16.35 น.   เหิรฟ้าเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย บริการโดยสายการการบินมองโกเลียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ 

OM701  (มีบริการเสริฟอาหารรอ้น+เครื่องดื่ม+ของว่าง บนเครื่องบิน ) 

21.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มภาพความประทบัใจ 

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

หมายเหต ุ: ทางบรษิทัของสงวนสทิธ์ิการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมดงักล่าว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพ

ดิน ฟ้า อากาศและเหตุการณไ์ม่คาดฝัน ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่าง หรือก่อนการเดินทาง เพ่ือ

ความปลอดภัยและความสบายใจของทุกท่าน / พาสปอรต์ชาวไทยสามารถเดินทางเขา้

ประเทศมองโกเลีย และพ านกัอยูไ่ดไ้ม่เกิน 30 วนั 
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อตัราค่าบริการ  

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นราคาโปรโมชัน่พิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ต  า่กว่า 12 ปี ราคา

เด็กเทา่ราคาผูใ้หญ่ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

NOV 2018 – FEB 2019 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

10 – 14 NOV 2018 29,999.- 29,999.- 5,500.- 

17- 21 NOV 2018 30,999.- 30,999.- 5,500.- 

24-28 NOV 2018 30,999.- 30,999.- 5,500.- 

1 – 5 DEC 2018  31,999.- 31,999.- 5,500.- 

8 – 12 DEC 2018 32,999.- 32,999.- 5,500.- 

15 – 19 DEC 2018 32,999.- 32,999.- 5,500.- 

22 – 26 DEC 2018 33,999.- 33,999.- 5,500.- 

29 DEC – 2 JAN 19 36,999.- 36,999.- 6,500.- 

16 – 20 FEB 2019 31,999.- 31,999.- 5,500.- 

***ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ  1,200 บาท /ทา่น/ทริป 

ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในการบริการ   

**กรุณาแจง้พนกังานขณะด าเนินการจอง หากไม่สามารถทานเน้ือสตัวช์นิดใดได ้ 

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

***อาหาร บางม้ืออาจจะ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 23 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ อาทิ เช่น ค่าข่ีสุนชัลากเล่ือน , SIM CARD   

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า  

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) (เฉพาะรายการที่มีไป SKY SKI RESORT ) 

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

มีจ านวนผูเ้ล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นใหบ้ริการ) ราคาสโนวบ์อรด์ด้ิง ท่านละ $35/ท่าน และห่วงยาง

เนินหิมะ $10/ท่าน แจง้หัวหนา้ทวัรพ์รอ้มช าระเงินก่อนเดินทางไปลานสกี 1 วัน ช าระเป็นเงินดอล

ล่ารเ์ท่านั้น (เฉพาะในช่วงเทศกาลที่สามารถไปลานสกีได)้ 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่

นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่าย

มดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการ

ยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทางผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทัวรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้

แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะ

ไมห่กัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่น

วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม 

ผูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการซ้ือตัว๋ใบใหม ่ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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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 ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ า

ท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ

เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ

เหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

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

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การ

ถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ

มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไมท่านอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ัน

ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

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

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศมองโกเลีย กับ

เจา้หนา้ที่ทุกครั้ง 

 

 


