
 
 

รหัสโปรแกรม : 13054 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

SUMMER MONGOLIA 7D 6N 



 

 

 

อตัราค่าบริการ  (ผูเ้ดินทางไม่ต า่กว่า 16 ท่าน) 

วนัเดินทาง ราคาต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

18 – 24 มิ.ย.,    16 – 22 ก.ค. 2562 

6 – 12 ส.ค.,      24 – 30 ส.ค. 2562 
53,900 7,000 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ฮอ่งกง - กรุงอูลาบาเตอร์ 
Khuvsgul Lake Hotel  

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

    

วนัท่ีสอง 

อูลาบาเตอร์ – คาราโครัม – พิพิธภณัฑค์ารา

โครัม – วดัเออร์ดีนซู - อณุสรณส์ถานแหง่

จกัรวรรดิมองโกล 

IKH Khorum Hotel  

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
      

 

วนัท่ีสาม 
ทะเลทราย บายนัโกบี – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 

Khustain Nuruu - แคมป์ 
Mongol Nomadic Camp       

 

วนัท่ีส่ี 
TERELJ NATIONAL PARK – อนุสาวรียเ์จงกิส

ขา่น - ทดลองขี่ มา้ทากิ 
Tereji Star Resort       

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ 

อู ลันบ า เ ตอ ร์  – หิ น รู ป เ ต่า ขนาดยักษ์  – 

อนุสาวรีย ์   ไซซาน – พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร์ - 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติมองโกเลีย – จตุัรัสซคั

บาทาร์ 

Khuvsgul Lake Hotel  

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
      

 

วนัท่ีหก 

วดักนัดาน - GOBI Factory Outlet - 

หา้งสรรพสินคา้ STATE DEPARTMENT 

STORE - การแสดงระบ าพ้ืนเมือง Tumen Ekh 

Khuvsgul Lake Hotel 

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
      

วนัท่ีเจ็ด 
กรุงอูลาบาเตอร์ – ฮอ่งกง - กรุงเทพฯ -     

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง ชัว่โมงบิน 

 
วนัแรก 

  สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง HX780 03.35 08.05 3.30 

  ฮ่องกง - อูลาบาเตอร ์ OM298 12.05 16.45 4.40 

วนัท่ีเจ็ด 
  อูลาบาเตอร ์- ฮ่องกง OM2971 13.00 17.30 4.30 

  ฮ่องกง - สุวรรณภูมิ HX761 21.45 23.55 3.10 



วนัแรก  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงอูลาบาเตอร ์

00.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารชั้น 4 ประตู 6              

เคาทเ์ตอร ์K สายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ รอใหก้ารตอ้นรับ            

พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทาง และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

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

03.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ (Hong Kong 

Airlines) เท่ียวบิน HX780 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น ้าหนักกระเป๋าทา่นละ 1 ใบ 

ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม, และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองทา่นละ 1 ใบไมเ่กิน 7 กิโลกรัม , ใชเ้วลาบินประมาณ 

3.30 ชั่วโมง) 

   
 

08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง แวะเปล่ียนเคร่ือง เพ่ือเดินทางสู ่กรุงอูลาบาเตอร ์

12.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศ

มองโกเลีย โดยสายการบิน MIAT MONGOLIAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี  OM298 (บริการ

http://bit.ly/2NMk5YE


อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้าหนักกระเป๋าโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และถือ

ข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละไมเ่กิน 5 กิโลกรัม, ใชเ้วลาบินประมาณ 4.40 ชั่วโมง) 

 

 

 

 

 

16.45 น. เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศมองโกเลีย 

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร (เวลาท่ีมองโกเลียเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

(ภาษาองักฤษ) ใหก้ารตอ้นรบัคณะท่ีทางออกสนามบิน ฟรีซิมการด์ส าหรบัใชง้านอินเตอรเ์น็ต 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ Modern Nomads Restaurant 

ท่ีพกั  Khuvsgul Lake Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง อูลาบาเตอร ์– คาราโครมั – พิพิธภณัฑค์าราโครมั – วดัเออรดี์นซ ู 

         อณุสรณส์ถานแห่งจกัรวรรดิมองโกล 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองคาราโครัม “Karakorum” (ระยะทางประมาณ 360 กม.)            

อดีตเมืองหลวงเกา่ของอาณาจกัรมองโกล เร่ิมสร้างข้ึนในยุคท่ีจกัรวรรดิมองโกลเรืองอ านาจ                 

ในปี ค.ศ.1220 เจงกีสขา่น มีประสงคจ์ะสรา้งเมืองหลวงของตนเอง ข้ึนท่ีหุบเขา Orkhon Valley 

ซ่ึงอยู ่ในต าแหน่งท่ีเป็นทางผ่านของเสน้ทางสายไหม คาราโครัม สร้างเสร็จสมบูรณ์ในยุค                    

ของ “โอกูไดขา่น” บุตรชายของเจงกีสขาน แตถู่กใชเ้ป็นราชธานีเพียง 40 ปี กอ่นท่ี “กุบไลขา่น”     

(หลานเจงกีสขา่น) จะโคน่อ านาจราชวงศซ์ง่ลง แลว้เปิดศกัราช มองโกล ครองประเทศจีน โดย

สถาปนาปักก่ิงเป็นเมืองหลวงใหม ่และเป็นผูก้อ่ต ัง้ ราชวงศห์ยวน หน่ึงในราชวงศข์องจกัรวรรดิจีน 

ครั้นเม่ือจกัรวรรดิมองโกลเส่ือม คาราโครัมก็เส่ือมลงไปเร่ือยๆ และถูกท าลายโดยกองทหารแมนจู 

ในช่วงค ริสต์ศตวรรษท่ี  16 ระหว่า งทางจะผ่าน ทุ่งหญ ้า เขียวขจี ท่ีกว ้า ง ใหญ่ใพรศาล                            

มีกระโจมอยูอ่าศยัเรียงรายอยูเ่ป็นระยะๆ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้ นน า คณะชม  พิ พิ ธภัณฑ์คาร า โครัม 

(Karakorum Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์อธิบายถึง



หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และการจดัแสดงโบราณวตัถุ ชม “วดัเออรดี์นซู” (Erdene Zuu 

Monastery) ค าวา่ Erdene แปลวา่สมบติั                         3 ประการ คือ Buddha Lama 

และ Sutra วดัแห่งน่ี  เป็นวดัแรก ท่ีย่ิงใหญ่ในต านาน ตัง้แต ่ค.ศ.ท่ี  1586 วดัเออร์ดีนซู เคยมี

พระสงฆจ์ าพรรษาอยูสู่งถึง 10,000 รูป และมีหมูว่ดับริวารรวมอยูถึ่ง 100                 วดั ถูก

สรา้งในบริเวณใกลเ้คียง คาราโครัม แตว่ดัน้ีถูกท าลายลงในยุคของสตาลิน ปัจจุบนัมีเมืองใหมช่ื่อ 

“คาร์คอริน” (Kharkhorin) ถูกสร้างข้ึนบนจุดท่ีเคยเป็นเมืองหลวงเกา่ “คาราโครัม” ปัจจุบนั

สญัลกัษณท่ี์เหลือของคาราโครัม คือ ก าแพงยาว 400 เมตร มี 108 เจดียข์าวเรียงราย ท่ีเคียงขา้ง

ดว้ยวดั ท่ียงัคงหลงเหลืออยูอี่กเพียง 3 วดัเทา่นั้น ชมสถาปัตยกรรมและส่ิงกอ่สรา้ง รวมถึงอาคาร

ตา่งๆของวดัท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่เชน่ พระราชวงั “ตุเมนอมาลกนั”  ซ่ึงเป็นของ “โอกูไดขา่น” เจดีย ์

ขาวกวา่ 100 เจดีย ์ชมภาพตน้แบบของพระพุทธเจา้บนงานศิลปะแบบทงักา Thangka หรือการปัก

ผา้หรือการทอผา้ใหเ้ป็น รูปภาพ 

  ชม อณุสรณ์สถานแห่งจักรวรรดิมองโกล 

(Mongolian Great Imperial) ซ่ึงอยูบ่ริเวณบนยอด

เขา ทางตะวนัตกเฉียงใต ้ของเมือง Kharkhoryn ณ 

จุดน้ีคณะตอ้งท าการเดินข้ึนเขาดว้ยบนัไดเล็กนอ้ย 

บริเวณยอดเขาจะพบอนุสาวรียข์นาดใหญ ่สรา้งข้ึน

ในปี ค.ศ. 2004 บนยอดเขาทางตะวนัตกเฉียงใต ้

ของเมือง Kharkhoryn ตวัอนุสาวรียป์ระกอบไปดว้ย

ก าแพงทรงกลมสามดา้น แตล่ะดา้นแสดงภาพ อาณาเขตของอาณาจกัรมองโกลอนัรุ่งเรืองในอดีต 3 

ยุคดว้ยกนั ยุค Hunnu 300-200 กอ่นคริสตกาล, ยุค Turkic ในชว่งคริสตศ์กัราช 600-800 และ

ยุค Mongol ในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี  13 ตรงสว่นกลางของอนุสาวรียมี์กองหิน Ovoo ขนาดใหญ ่

ในความเช่ือของชาวมองโกเลียเช่ือกนัวา่เจา้กองหิน Ovoo น้ีสรา้งข้ึนเพ่ือบูชาภูเขาและทอ้งฟ้า 

สว่นใหญส่รา้งบนพ้ืนท่ีสูง เชน่ ยอดเขาหรือเนินเขา มกัสรา้งจากหินและไม ้พบเห็นไดท้ ัว่ไปตลอด

การเดินทาง ชาวมองโกเลียเช่ือวา่สามารถขอพรไดโ้ดยเดินวนรอบกองหิน 3 รอบ แลว้โยนหิน 3 

กอ้น เขา้ไปเพ่ือเป็นการบูชาและขอพร และท่ีน่ียงัเป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของเมืองอีกดว้ย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 

ท่ีพกั   IKH Khorum Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



วนัท่ีสาม ทะเลทราย บายนัโกบี – เขตอนุรกัษธ์รรมชาติ Khustain Nuruu - แคมป์ 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู ่ทะเลทราย บายนัโกบี (Bayan 

Gobi)  (ระยะทางประมาณ80 กม.) เป็นท่ีรูจ้กักนัดี

และเรียกวา่ Elsen Tasarkhai "sand fracture" มี

ความยาว 80 กิโลเมตร กวา้งประมาณ 5 กิโลเมตร 

บริเวณโดยรอบลอ้มรอบดว้ยเนินทรายเนินเขาปก

คลุมไปดว้ยพุม่ไม ้ท่ีหายากและมีป่าเล็กๆ ใกลแ้มน่ ้า 

ทรายเปียกใตพ้ื้นผิว ท่ีชว่ยใหไ้มพุ้ม่เชน่ วิลโลวเ์อลม์

และด๊อกวูด้เติบโตในพ้ืนท่ี รวมกนัน้ีน าเสนอการ

รวมกนัของภูเขามองโกเลียป่าไมแ้ละภูมิทศัน์ Gobi 

ชนิดท่ีไม่เหมือนใครในท่ีเดียว ชาวบา้นเรียกเนิน

ทรายน้ีวา่ "ดทัแมนคาน" (รอ้งเพลงทราย) ใหท่้าน

ได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับการ ข่ีอูฐ 

Bactrian ขนาดใหญ่ และเดินเล่นและผ่อนคลายในธรรมชาติอนัเงียบสงบอย่างสวยงาม

บนเนินทราย  

10.00 น. น าคณะเดินทางสู ่เขตอนุรกัษธ์รรมชาติ “Khustain Nuruu” (ระยะทางประมาณ 200 กม.) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 

“Khustain Nuruu” เขตอนุรักษ์ธรรมชาติจ าลอง

แห่งน้ี ถูกสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2535 โดยกลุ่ม

อนุรักษ์ธรรมชาติ มนัครอบคลุมพ้ืนท่ี 506 ตาราง

กิโลเมตร (195 ตารางไมล)์ โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือ

ดูแล มา้ป่าพนัธุท์อ้งถ่ินท่ีช่ือทาคิ (Takhi) หรือพริเซ

วอลสก้ี (Przewalsky) ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ี

ควบคูก่บัความส าเร็จของประเทศมองโกเลียในการ

ด ารงชีวิตอยูใ่นป่าอยา่งแข็งแกร่งและอดทน ครั้ง

หน่ึงเคยเกือบจะสูญพนัธุไ์ปจากมองโกเลีย ในปี



พ.ศ. 2541เขตอนุรักษ์ธรรมชาติจ าลองแหง่น้ีได ้

ปรับสถานะข้ึนเป็นอุทยานแห่งชาติ มีพ้ืนท่ี 500 

ตารางกิโลเมตร (193 ตารางไมล)์ นอกจากมา้ป่า

สายพนัธุ์ทาคิแลว้ ท่ีน่ียงัมีพืชพนัธุ์อีกกว่า 459 

ชนิด สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอีกกวา่ 48 ชนิด และ

นกอีกกวา่ 217 สายพนัธุ ์อาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี 

เม่ือถึงอุทยาน น าคณะชม พิพิธภณัฑข์องอุทยานฯ   เพ่ือชมเร่ืองราว ความรู ้และความเป็นไป

ของอุทยานฯ ชมคลิปวีดีโอชีวิตการเป็นอยูข่องมา้คาคิ และการปฏิบติัตวัขณะอยูใ่นอุทยาน จากนั้น

น าคณะส ารวจดูมา้ป่า และสตัวอ่ื์นๆ คณะจะไดร้ับฟังค าบรรยายสัน้ๆ เก่ียวกบัอุทยานและการ

ปฏิบติัตวัขณะอยูใ่นเขตอุทยาน จากนั้นน าทา่นส ารวจดูมา้ป่า และสตัวอ่ื์นๆ ลงด่ืมน ้าในล าธาร ซ่ึง

ถือวา่เป็นชว่งเวลาดีท่ีสุดในการสอ่งดูสตัวใ์นเขตอุทยานแหง่น้ี  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั  

ท่ีพกั  Mongol Nomadic Camp (หอ้งพกัแบบ Deluxe มีหอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้าสว่นตวัภายในแคมป์) 
  

วนัท่ีส่ี  TERELJ NATIONAL PARK – ทดลองข่ีมา้ทากิ - อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน  

07.00 น. บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของแคมป์ 

  น าคณะชมและสัมผ ัส ชี วิตความ เ ป็นอ ยู่ขอ ง 

ครอบครวัชาวพ้ืนเมืองของมองโกลเลีย ท่ีอาศยั

อยูใ่นส่ิงท่ีเรียกวา่ เกอร์ “Ger” ภายในจะมีส่ิงอ านวย

ความสะดวกตา่ง ๆ เชน่เตียง, โตะ๊หรือตู ้และเตาผิง

ไฟ สว่นใหญช่าวพ้ืนเมืองจะพกัรวมกนักบัครอบครัว 

และแตล่ะครอบครวัจะเล้ียงววั, เเพะ และแกะไวเ้พ่ือ

บริโภคนม หรือเน้ือพวกผูช้ายก็จะท าหน้าท่ีเล้ียง

สตัว ์ผูห้ญิงก็จะมีหน้าท่ีรีดนม สมยักอ่นชาวมอง

โกลสว่นใหญเ่ป็นพวกเร่ร่อน ในปีหน่ึงชาวมองโกล

จะยา้ย ท่ีอยู ่ไปเ ร่ือย ๆ ตามฤดูกาล จึง มีการ

ออกแบบให ้ร้ือถอนไดง้่าย เ ม่ือถึงหมู่บา้นทาง

หวัหนา้หมูบ่า้นจะใหก้ารตอ้นรับทา่นในแบบวิถีชีวิตของชาวมองโกเลียพ้ืนเมือง และสอนทา่นท าธนู 

ซ่ึงเป็นอุปกรณใ์นการลา่สตัวข์องชาวมองโกล ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น พรอ้มชมการแสดงการขี่ มา้ของชน



เผา่พ้ืนเมือง และสมัผสักบักิจกรรมพิเศษ เชน่ การ

สาธิตการเตรียมเทียมเกวียน การเตรียมมา้  และขี่

มา้พ้ืนเมือง, ขี่ อูฐ, นั่งรถเทียมเกวียน (Ox Cart) 

(ส าหรบัลูกคา้ท่ีมีความประสงคท่ี์จะทดลองขี่ มา้ ขี่ อูฐ 

หรือนั่ งรถเทียมเกวียน จะมีค่าใชจ้ายเ พ่ิมเ ติม

ประมาณ 15 – 25 USD ตอ่ทา่นซ่ึงไมร่วมอยูใ่นคา่

ทวัร)์   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของแคมป์ 

จากนั้นน าคณะเ ดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติ 

“GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK” ห่าง

จ า ก ตั ว เ มื อ ง อู ล า น บ า ต อ ร์ ไ ป ท า ง ด ้ า น

ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร อนั

เป็นท่ีต ัง้ของ  อุทยานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นสถานท่ียอด

นิยมของนักเดินทางทั่วโลก ดว้ยมีธรรมชาติ ท่ี

สวยงาม น่าสนใจ อากาศเย็นตลอดปี  

ชม อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน “GENGHIS KHAN 

STATUE COMPLEX”อนุสาวรียท่ี์ใหญท่ี่สุดของ

ทา่น เจงกิสขา่น มหาบุรุษผูค้รองโลกไปแลว้เกินคร่ึง 

ใน ปี  ค .ศ .  2008ทางการมองโกเ ลียได ้สร้า ง

อนุสาวรียเ์จงกิสขา่น เพ่ือร าลึกถึงความเกรียงไกรใน

อดีตของชนชาติมองโกล บริเวณท่ีตัง้อนุเสาวรีย ์มี

ต านานเลา่วา่ อดีตขา่นผูย่ิ้งใหญไ่ดพ้บแสม้า้ทองค า ณ บริเวณน้ี และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการรวมชน

เผา่เร่ร่อน ข้ึนมาเป็นกองทพัอนัเกรียงไกร อนุสาวรียแ์ห่งน้ีมีความสูงประมาณ 40 เมตร น ้าหนัก

กวา่ 250 ตนั ซ่ึงตวัรูปปั้นสรา้งมาจาก สเตนเลสท่ีสะทอ้นแสงแสบตาสวา่งสุกใส ใต ้ฐานของ

อนุสาวรียเ์ปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์และรา้นขายของท่ีระลึก และมีลิฟตใ์หท้า่นข้ึนไปยงับริเวณดา้นบนหวั

ของมา้ (ประมาณ  อกทา่นเจงกิสขา่น) ซ่ึงเป็นจุดใหท้า่นชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา พรอ้มถา่ยภาพเป็น

ท่ีระลึก น ำท่ำนสัมผสัประสบกำรณ์ ทดลองขี่ม้าทากิ  ชมและสัมผสัควำมงำมของอุทยำนและ
ววิธรรมชำติท่ีสวยงำม ชำวมองโกลมีควำมผกูพนักบัมำ้ตั้งแต่เดก็ จนมีค ำกล่ำววำ่ขำนกนัว่ำเด็ก



ชำวมองโกลข่ีมำ้ไดพ้ร้อมกบัหดัเดิน  มำ้สำยพนัธ์พื้นเมืองของมองโกลเลีย หรือมำ้สำยพนัธ์ทำ
กิน้ี เป็นมำ้ท่ีมีลกัษณะตวัเลก็ เต้ีย ไม่สูงใหญ่ เป็นมำ้ประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกบัมำ้โพน่ี 
Pony sหรือมำ้แคระ เน่ืองจำกเป็นมำ้เต้ียท ำให้จุดศูนยถ่์วงต ่ำ เวลำมำ้วิ่งมำ้จึงไม่กระโดกกระ
แดก เหมือนมำ้ขนำดใหญ่ และเป็นหน่ึงในสำเหตุท่ีท ำใหก้ำรเลง็และกำรยงิธนู ของนกัรบมอง
โกลบนหลงัมำ้เป็นไปอยำ่งแม่นย  ำ  จำกนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่แคมป์ เพ่ือท าการเช็คอิน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  TEREJI STAR RESORT (หอ้งพกัแบบ Deluxe มีหอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้าสว่นตวัภายในแคมป์) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ อูลนับาเตอร ์– หินรูปเต่าขนาดยกัษ์ – อนุสาวรียไ์ซซาน – พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร ์          

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย – จตุัรสัซคับาทาร ์

07.00 น. บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงอูลนับาเตอร ์(ระยะทางประมาณ 72 กม.)  

แวะชม หินรูปเต่าขนาดยกัษ ์(TURTLE ROCK) 

ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงไมว่า่จะมองมุมไหนก็ดู

คลา้ยเตา่ขนากยกัษ์ ต ัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขา ทางเขา้

อุทยานแห่งชาติ พรอ้มวิวทิวทศัน์โดยรอบ ใหท้า่น

ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก โดยในบริเวณเดียวกนัมีรา้นขาย

ของท่ีระลึก ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

น า คณะชม อนุสาว รีย์ไซซาน (ZAISAN) 

อนุสาวรียข์นาดใหญ่บนยอดเขา ทางตอนใตข้อง

อูลานบาตอร์ สร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงวีรกรรมของ

ทหารโซเวียต ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 อนุสาวรียท์รง

กลมวงแหวนประดับภาพเขียนสี แสดงเร่ืองราว



ความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย เชน่ ภาพของโซเวียตใหก้ารสนับสนุนการ

ประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 และการเขา้มาชว่ยรบกบัญ่ีปุ่นในปี 

ค.ศ. 1939  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร SILK ROAD  

ช ม  พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ไ ด โ น เ ส า ร์  ( CENTRAL 

MUSEUM OF MONGOLIAN DINOSAURS)

ชมฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ หลากหลายสายพนัธุ์

ท่ี เคยท่องทะเลทรายโกบี  รวมทั้งฟอสซิลไข่

ไดโนเสาร์ ท่ีถูกคน้พบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 

โดย นักส ารวจชาวอเมริกนั ROY CHAPMAN 

ANDREWS หรือฟอสซิลไดโนเสาร์TARBOSAURUS BATAAR สายพนัธุกิ์นเน้ือท่ีมีความสูงกวา่ 

4 เมตร น ้าหนักกวา่ 3 ตนั (เป็นไดโนเสาร์สายพนัธุใ์กลเ้คียงกบั T-Rex) และ ฟอสซิลไดโนเสาร์

ขนาดเล็กสายพนัธุ ์SAUROLOPHUS โดยมีกะโหลกศีรษะมีลกัษณะเป็นหงอนโดดเดน่พิเศษ 

พิ พิ ธ ภัณฑสถ านแ ห่ ง ช า ติ ม อ ง โ ก เ ลี ย 

“NATIONAL HISTORY MUSEUM” เดิมช่ือ

พิพิธภณัฑ  ์ ประวติัศาสตร์แห่งประเทศมองโกเลีย

ตัง้อยูใ่นอูลานบาตาร์ พิพิธภณัฑน้ี์เป็นองคก์รทาง

วฒันธรรมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบในการรวบรวมการอนุรักษ์ และตีความ

วตัถุภายใตก้ารควบคุมของพิพิธภณัฑก์อ่ตัง้เม่ือปี

พ.ศ. 2467 และกลายเป็นพ้ืนฐานส าหรับ

พิพิธภณัฑอ่ื์น ๆ รวมทัง้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

ของมองโกเลีย   จากนั้นชม จัตุร ัสซัคบาทาร ์

“SUKHBAATAR SQUARE” ซ่ึงต ัง้อยูใ่จกลาง

เมืองอูลานบาตอร์ เม่ือมีงานพาเหรดขององคก์ร

ต่าง ๆ มกัจะมาจดัข้ึนบริเวณน้ี ถือเป็นหัวใจท่ี

ส าคญัของเมืองน้ีเลยทีเดียว ซ่ึงมีรูปปั้นของ แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผูน้ า

การปฏิวติัในปี ค.ศ. 1921 ต ัง้อยา่งสงา่งามอยูก่ลางจตุัรัส โดยมีรูปปั้นของเจงกิสขา่นอยูใ่นบริเวณ



ใกลเ้คียงกนั ดา้นหลงัของรูปปั้นซคับาทาร์เป็นอาคารรัฐสภาท่ีโออ่า่สวยงาม สว่นทางดา้นตะวนัตก

เป็นพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร ์และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ  

น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั เพ่ือท าการเช็คอิน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตราคาร THE BULL HOTPOT เมนูชาบู สไตลม์องโกเล่ียน 

ท่ีพกั  KHUVSGUL LAKE HOTEL ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
   

วนัท่ีหก     วดักนัดาน - GOBI Factory Outlet - STATE DEPARTMENT STORE - โรงละคร Tumen 

Ekh 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าคณะเขา้ชม วดักนัดาน (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) หน่ึงในวดัพุทธเกา่แก ่ท่ี

มีความส าคญั และถือเป็นศูนยร์วมจิตใจชาวพุทธของ

ชาวมองโกเลีย สรา้งโดยทา่นขา่นโบกด ์ในชว่งราวปี 

ค.ศ.1835 เป็นวดัท่ีมีอาณาบริเวรกวา้งขวาง มีกิจกรรม

ทางพุทธศาสนาหลายอยา่งน่าสนใจ ปัจจุบนัศาสนา

พุทธในมองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง 

มีตน้ก าเนิดมาจากทิเบต เราจึงเห็นลามะเดินกัน

ขวกัไขว ่มีพระลามะจ าพรรษาท่ีวดัน้ีราว 150 รูป ภายในวิหารใหญย่งัมีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) สูง

ท่ีสุดในโลก เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว ์สูง 26.5 เมตร บูรณะสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.

1996 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ BD’S MONGOLIAN BBQ (บุฟเฟ่ตบ์าบีคิว) ใหท้า่นไดเ้ลือกสรร

เน้ือสตัว ์ผกั และซอส หลากหลายชนิด พรอ้มเพลิดเพลินไปกบัการโชวใ์ดย ใชอุ้ปกรณ์คลา้ยดาบ

ร่ายร าและคลุกเคลา้เพ่ือปรุงอาหารใหก้บัทา่น  

น าทา่นชมช็อปป้ิงของฝากท่ี “GOBI Factory 

Outlet ” เป็น Outlet ขายเส้ือผา้ขนสตัว ์แบรนด ์

GOBI ท่ีท าสง่ออกมาตราฐานยุโรป อเมริกา ให ้

ทา่นไดเ้ลือกซ้ือเส้ือผา้ และผลิตภณัฑจ์ากขนสตัวท่ี์

มีช่ือเสียงของมองโกเลีย และมีคุณภาพสูงสุด

อนัดบัตน้ ๆ ของโลก มีความเป็นเลิศมานานกวา่          

30 ปี จากนั้น  



จากนั้ น ให ้ท่าน อิสระช็อป ป้ิ ง เ ลือก ซ้ือ สินค ้า                

หา้ง STATE DEPARTMENT STORE น้ีเป็นหา้ง 

อยูใ่จกลางเมืองอูลานบอตอร์ อยูใ่กล ้ๆ จตุัรัสซุกบา

ทา มีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตส าหรบัซ้ือของกิน ของใชข้อง

ฝาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ก ันหนาว ท่ี น่ี มีราคา

ค่ อ น ข ้ า ง ถู ก ก ว่ า เ มื อ ง ไ ท ย  เ ช่ น 

NORTHFACE,UNDER URMOUR , NIKE , 

รองเทา้ส าหรบัปืนเขา เดินป่า , เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ ,  ของท่ีระลึกตา่งๆ เป็นตน้ เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรน า

ทา่นเดินทางสูส่นามบินเจงกิสขา่น 

จากนั้นน าคณะชมการแสดงพ้ืนเมือง ณ โรงละคร Tumen Ekh กอ่ตัง้ข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2532 และ

ไดร้ับรางวลัจากทัว่โลก เป็นวงดนตรีท่ีน าเสนอศิลปะการแสดง และวฒันธรรมมองโกเลียโบราณท่ี

หาชมไดย้าก และเปิดท าการแสดงเฉพาะในชว่งเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ของปีเทา่นั้น

ศิลปินจะรอ้งและระบ าในเพลงพ้ืนเมืองของชาวมองโกเลียทุกประเภท โดยใชซ้อหัวมา้ (Morin 

Khuur) เลน่เคร่ืองดนตรีแบบดัง้เดิมเป็นเคร่ืองเลน่หลกั การแสดงของพวกเขาเป็นมืออาชีพและ เก็บ

รกัษาความถูกตอ้งของประเพณีวฒันธรรมไวอ้ยา่งครบถว้น 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตราคาร BLUEFIN STAKEHOUSE 

ท่ีพกั  KHUVSGUL LAKE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจ็ด อูลาบาเตอร ์- ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. น าคณะ Check – Out ออกจากท่ีพกั เดินทางสูส่นามบิน 

13.00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติฮ่องกง MIAT MONGOLIAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี  

OM2971 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น ้าหนักกระเป๋าทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 20 

กิโลกรัม, และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองทา่นละ 1 ใบไมเ่กิน 7 กิโลกรัม , ใชเ้วลาบินประมาณ 4.30 

ชั่วโมง) 

17.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง แวะเปล่ียนเคร่ือง เพ่ือเดินทางสู ่ประเทศไทย 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์             

(Hong Kong Airlines) เท่ียวบิน HX761 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง น ้าหนัก



กระเป๋าทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม, และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองทา่นละ 1 ใบไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

, ใชเ้วลาบินประมาณ 3.10 ชั่วโมง) 

23.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

************************************************************************** 

****โปรแกรมอำจมีกำรเปล่ียนตำมควำมสภำพอำกำศ และควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคญั**** 
 

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวีซ่า 

หนังสือเดินทางไทยไมต่อ้งย่ืนวีซา่เม่ือเขา้ประเทศมองโกเลีย สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กิน 30 วนั** ใชห้นังสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือใชง้าน

อยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และมีหนา้วา่งอยา่นอ้ย 2 หนา้ส าหรับประทบัลงตรา   
 

 
 
 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดัตำมท่ีระบุ 
 คา่หอ้งพกัในโรงแรมที่ ระบุตามรายการหรือเทียบเทา่  

 คา่พาหนะรถบสัตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 อาหารตามรายการ น ้าด่ืมวนัละ 2 ขวดตอ่ทา่น  

 ฟรี INTERNET SIM CARD ส าหรับใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 คา่บริการกิจกรรมขี่ มา้  

 คา่ประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท 

การประกนัอุบติัเหตุไม่คุม้ครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส ้

เล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การ

ฆา่ตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ

เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอ่การรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 

Hijack, Skyjack) การโจรกรรม, การลา่ชา้ของกระเป๋าเดินทาง คา่ใชจ้า่ยการเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไมร่วม

คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด เป็นตน้ 

 คา่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้23   กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

 คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน และ พนักงานขบัรถ วนัละ 5USD / ทา่น (35 USD ตลอดทริป) 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทยวนัละ 100 บาท / ทา่น  (700 บาท ตลอดทริป) 

 ไมร่วมคา่ถา่ยรูปภายในวดั (ลูกคา้ไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ิม หากไม่มีความประสงคจ์ะถ่ายรปูภายในวดั) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน   

 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท าการจอง พรอ้มส าเนาพาสปอรต์  

 ช าระเงินส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  

 



การยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-39 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 10,000.- บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถเรียกคา่บริการคืนเป็นเงินได ้เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็น

ทวัร์เหมาจา่ย 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่ พกัในตา่งประเทศ 

เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน

ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่ง ๆ  บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ี

กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 15 ทา่นบริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

***************************************************************** 

ส าหรบัลูกคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ิม สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้
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แผนประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศรายเท่ียว 

 

จ านวนวนั 

เบ้ียประกนัภยั (บาท) 

Easy 1 Easy 2 Easy 3 

Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความคุม้ครอง จ านวนเงินเอาประกนัภยั (บาท) 

Easy1 Easy2 Easy3 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

เน่ืองจากอุบติัเหตุ 

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 15 – 75 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 1 – 14 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 76 – 80 ปีบริบูรณ ์

 

 

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. คา่รักษาพยาบาลระหวา่งการเดินทางในตา่งประเทศ 

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 15 – 75 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 1 – 14 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 76 – 80 ปีบริบูรณ ์

 

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 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย (ถือเป็นสว่น

หน่ึงของจ านวนเงินเอาประกนัรวมของความคุม้ครองคา่

รักษาพยาบาล) 

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 15 – 75 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 1 – 14 ปีบริบูรณ ์

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ 76 – 80 ปีบริบูรณ ์

 

 

 

250,000 

100,000 

75,000 

 

 

 

150,000 

100,000 

75,000 

 

 

 

100,000 

100,000 

75,000 

3. การบอกเลิก หรือเล่ือนการเดินทางโดยสายการบิน  500,000 300,000 200,000 

4 ความสูญเสียหรือสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์น

สว่นตวัภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณก์ารเลน่กอลฟ์ 

60,000 40,000 30,000 

5. การลา่ชา้ของกระเป๋าเดินทาง -20% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

ตอ่เน่ือง 8 ชัว่โมง 

35,000 25,000 10,000 

6. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินสว่นตวั 6,000 4,000 - 

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 25,000 25,000 10,000 

 

หมายเหตุ :                 

ขอ้ 2 : จ านวนเงินเอาประกนัภยัคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กินจ านวนเงินเอา

ประกนัภยัของคา่รักษาพยาบาลระหวา่งการเดินทางในประเทศ 

ขอ้ 4 : คุม้ครองไมเ่กิน 5,000 บาท ตอ่ช้ินหรือตอ่คู ่และ คา่เสียหายสว่นแรก (Deductible) 1,000 บาท 

ขอ้ 6 : คา่ความเสียหายสว่นแรก (Deductible) 1,000 บาท 

ขอ้ 7 : คา่ความเสียหายสว่นแรก (Deductible) 2,000 บาท 

**เง่ือนไขเป็นไปตามขอ้ก าหนดกรมธรรม ์จากบริษทั MISG ทางบริษทัเพียงช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้เท่านัน้** 


