
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15629  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท ส าหรบัคณะเดินทาง 20 ท่าน 

(การนัตีขัน้ต า่ 16 ท่าน ออกเดินทาง) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

30 ต.ค. 62 – 2 พ.ย. 62 25,990 6,000 

*พิเศษทุกท่าน รบั SIM Card ใชอิ้นเตอรเ์น็ตได ้3 GB และโทรหากนัภายในประเทศได ้60 นาที  

ไฟลท์ปฐมฤกษ ์บินตรง โดย MIAT Mongolian Airlines (OM) 

มองโกเลีย 4 วนั 2 คืน 

เดินทาง 30 ตุลาคม 2562 – 2 พฤศจิกายน 2562 

 25,990  บาท ต่อท่าน  



 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง  

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร ์(สนามบินเจงกิสข่าน)  

20.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 

เคานเ์ตอร ์Q โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทาง และ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

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

 

22.55 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศ

มองโกเลีย โดยสายการบิน มองโกเลียแอรไ์ลน ์(OM) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียง/ไม่มีเตียง ช าระเต็มจ านวนเท่าผูใ้หญ่  

ราคาไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรไ์ทย 1,200 บาทต่อท่าน ช าระพรอ้มเงินงวดสุดทา้ย 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

30 ต.ค. 62 OM702 สุวรรณภูมิ (BKK) เจงกิสข่าน (ULN) 22.55 06.05+1 

2 พ.ย. 62 OM701 เจงกิสข่าน (ULN สุวรรณภูมิ (BKK) 16.35 21.55 

http://bit.ly/2NMk5YE


น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ 

ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง กรุงอูลาบาเตอร ์– อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน - อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ – หินรูป

เต่าขนาดยกัษ ์– ทดลองข่ีมา้ทากิ – ครอบครวัชาวพ้ืนเมือง - ทดลองสวมใส่ชุดประจ า

ชาติชาวมองโกเลีย  

06.05 น.  ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศมองโกเลีย ผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร (เวลาท่ีประเทศมองโกเลียเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง ทางบริษัท

แนะน าใหลู้กคา้ท าการปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลานัดหมาย) 

  อุณหภูมิเฉล่ียท่ีมองโกเลียในช่วงเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิเฉล่ีย สงูสุด 5’C  ต า่สุด -10’C 

  (อา้งอิงจาก : https://m.accuweather.com ) 

7.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

              จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ NATIONAL 

PARK  หา่งจากตวัเมืองอูลานบาตอร์ไปทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร อนั

เป็นท่ีต ัง้ของอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลก ดว้ยมีธรรมชาติท่ี

สวยงาม น่าสนใจอากาศเย็นตลอดปี ระหวา่งทางหยุดจอด ณ ซุปเปอร์มาเก็ตเพ่ือใหค้ณะไดเ้ลือก

ซ้ือของกอ่นเดินทางไปยงั CAMP 
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https://m.accuweather.com/


ขา้ชม อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน “GENGHIS KHAN STATUE COMPLEX”  อนุสาวรียท่ี์

ใหญท่ี่สุดของทา่นเจงกิสขา่น มหาบุรุษผูเ้คยปกครองอาณาจกัรกวา้งไกลมากกวา่มหาราชทุกคนท่ี

เคยมีมาในประวติัศาสตร์ อาณาจกัรมองโกลมีขนาดใหญก่วา่สมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ แห่ง

อาณาจกัรกรีก ถึง 4 เทา่ และมีขนาดใหญก่วา่อาณาจกัรโรมนัอนัเรืองอ านาจ ถึง 2 เทา่ ในปี ค.ศ. 

2008 ทางการมองโกเลียไดส้รา้งอนุสาวรียเ์จงกิสขา่น เพ่ือร าลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตของชน

ชาติมองโกล บริเวณท่ีตัง้อนุสาวรียมี์ต านานเลา่วา่ อดีตขา่นผูย่ิ้  งใหญไ่ดพ้บแสม้า้ทองค า ณ บริเวณ

น้ี และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการรวมชนเผา่เร่ร่อน ข้ึนมาเป็นกองทพัอนัเกรียงไกร อนุสาวรียแ์ห่งน้ีมี

ความสูงประมาณ 40 เมตร น ้าหนักกวา่ 250 ตนั ซ่ึงตวัรูปปั้นสรา้งมาจาก                    สเตน

เลสท่ีสะทอ้นแสงแสบตาสวา่งสุกใส ภายในตวัอาคารมีรา้นขายของท่ีระลึกใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ สว่น

ชัน้ใตดิ้นของอนุสาวรียเ์ปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงวิถีชีวิต และประสตัศาสตร์ของชาวมองโกเลียสมยั

เจงกิสขา่น และมีลิฟตใ์หท้า่นข้ึนไปยงับริเวณดา้นบนหวัของมา้ (ประมาณอกทา่นเจงกิสขา่น) ซ่ึง

เป็นจุดใหท้า่นชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา พรอ้มถา่ยภาพเป็นท่ีระลึก  

จากนั้นน าเขา้เช็คอินท่ีพกัในบริเวณ อุทยานแห่งชาติ “GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK” 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารแคมป์ท่ีพกั (GER CAMP)  

  น าทา่นชม หินรปูเต่าขนาดยกัษ ์(TURTLE ROCK) ท่ีเกิดข้ึนโดย ธรรมชาติ ซ่ึงไมว่า่จะมองมุมไหนก็ดูเหมือนเตา่ ต ัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขา ทางเขา้อุทยานแหง่ชาติ ใหท้า่นถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ทดลองข่ีมา้ทากิ ชมและสัมผสัความงามของอุทยานและวิว

ธรรมชาติท่ีสวยงาม โดยใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ชาวมองโกลมีความผูกพนักบัมา้ตัง้แตเ่ด็ก จนมี

ค ากลา่ววา่ขานกนัวา่เด็กชาวมองโกลขี่ มา้ไดพ้รอ้มกบัหดัเดิน  มา้สายพนัธพ้ื์นเมืองของมองโกลเลีย 

หรือมา้สายพนัธท์ากิน้ี เป็นมา้ท่ีมีลกัษณะตวัเล็ก เต้ีย ไมสู่งใหญ ่เป็นมา้ประเภทเดียวหรือตระกูล  

 

 



 

 

 

 

 

 

  เดียวกบัมา้โพน่ี Ponys หรือมา้แคระ เน่ืองจากเป็นมา้เต้ียท าใหจุ้ดศูนยถ์ว่งต ่า เวลามา้ว่ิงมา้จึงไม่

กระโดกกระแดก เหมือนมา้ขนาดใหญ ่และเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าใหก้ารเล็งและการยิงธนู ของ

นักรบมองโกลบนหลงัมา้เป็นไปอยา่งแมน่ย า  

 

 

 

 

  

 

 

  จากนั้นน าทา่นเย่ียมชมวิถีชีวิต ครอบครวัชาวพ้ืนเมืองของมองโกลเลีย และสมัผสัวิถีความ

เป็นอยู ่โดยการอาศยัอยูใ่นส่ิงท่ีเรียกวา่ เกอร ์“GER” สมยักอ่นชาวมองโกลสว่นใหญ ่ถือเป็นชน

เผา่เร่ร่อน ในปีหน่ึงๆ ชาวมองโกลจะยา้ยท่ีอยูไ่ปเร่ือย ๆ ตามฤดูกาล จึงมีการออกแบบใหร้ื้อถอนได ้

งา่ย ภายในจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เชน่เตียง, โต๊ะหรือตู ้และเตาผิงไฟ สว่นใหญจ่ะพกั

รวมกนัเป็นครอบครัว และแตล่ะครอบครัวจะเล้ียงววั, เเพะ และแกะไวเ้พ่ือบริโภคนม หรือเน้ือ โดย

ฝ่ายชายจะท าหนา้ท่ีเล้ียงสตัว ์สว่นฝ่ายหญิงก็จะมีหนา้ท่ีรีดนม และท างานบา้น ในหน่ึงวนัจะรีดนม

ประมาณ 3-4 ครั้ง ใชเ้วลาตัง้แตเ่ชา้มืดไปจนดึก ๆ หลงัจากนั้นจะหาบนมมาเก็บไวท่ี้เกอร์ แต่

ปัจจุบนัการใชชี้วิตรูปแบบน้ีก าลงัเลือนหายไป อนัเน่ืองมาจากกระแสลทัธิทุนนิยมท่ีก าลงัขยายตวั

ในประเทศมองโกเลีย ทดลองชิม ผลิตภณัฑจ์ากนมจามรี (Yaks) อาทิ นมสดแท ้ๆ  เหลา้ท่ีหมกั

จากนม และชีส ชนิดตา่งๆ  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารแคมป์ท่ีพกั (GER CAMP) 

  หลงัรับประทานอาหารใหท้า่นไดมี้โอกาส ทดลองสวมใส่ชุดประจ าชาติชาวมองโกเลีย               

พรอ้มถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก และทดลองเลน่เกมสพ้ื์นบา้นของชาวมองโกเลีย 

ท่ีพกั TEREJI STAR CAMP ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



  (ท่ีพกัแบบกระโจม หรือเกอร์ (GER) สไตลม์องโกเลีย, ภายในท่ีพกัมีเตียงและผา้หม่หนานุ่ม และพ้ืนเป็นแบบมี 

ฮีทเตอร์ไฟฟ้า ใหค้วามร้อนในตวั หอ้งน ้าเป็นหอ้งน ้ารวมแบบทนัสมยั แยกชาย หญิง สามารถลา้งหนา้ แปรงฟนั 

ท าธุระหนักเบาได ้และมีหอ้งอาบน ้าบริการ) 

 

วนัท่ีสาม   อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ – อนุสาวรียไ์ซซาน - พระราชวงัของโบดก์ ข่าน  - 

พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร ์- พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย – จตุัรสัซคับาทาร ์– ชมการ

แสดงพ้ืนเมือง  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารแคมป์ท่ีพกั (GER CAMP) 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงอูลานบาเตอร ์“ULAANBAATAR” เมืองหลวงของ

ประเทศมองโกเลีย มีช่ือเรียกตา่ง ๆ ในประวติัศาสตร์ ระหวา่ง ค.ศ.1639 – ค.ศ.1706 มีช่ือวา่                  

อูร์กา (URGA)  และระหวา่ง ค.ศ.1706 – ค.ศ.1911 มีช่ือวา่ คูเร KHUREE ในภายหลงัเรียกวา่ 

อิค คูเร (IKH KHUREE) และมีช่ือจีนวา่ K'ULUN เม่ือไดร้ับเอกราชในปี ค.ศ. 1911 ไดมี้การ

เปล่ียนแปลงอีกครั้งเป็น นีสเล็ล คูเร (NIISLE KHUREE) จนกระทัง่เม่ือ ค.ศ. 1924  ไดเ้ปล่ียนช่ือ

เป็น ULAANBAATAR (วีรบุรุษแดง) เพ่ือเป็นเกียรติแกวี่รบุรุษของมองโกเลีย แดมดิน ชุคบาตาร ์

(DAMDIN SUHNAATAR) ผูช้กัน ากองทพัของสหภาพโซเวียต เขา้มาเพ่ือปลดปลอ่ยมองโกเลีย

จากการยึดครองของจีน โดยปัจจุบนัมีการสรา้งรูปปั้นเพ่ือร าลึก ณ บริเวณจตุัรัสกลางของกรุงอู

ลานบาตาร ์  

 

น าทา่นชม อนุสาวรียไ์ซซาน (ZAISAN) อนุสาวรียข์นาดใหญบ่นยอดเขาทางตอนใตข้อง

อูลานบาตอร ์สรา้งข้ึนเพ่ือร าลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 อนุสาวรียท์รง



กลมวงแหวนประดบัภาพเขียนสี แสดงเร่ืองราวความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งสหภาพโซเวียต  และ

มองโกเลีย เชน่ ภาพของโซเวียตใหก้ารสนับสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ใน

ปี ค.ศ. 1921 และการเขา้มาชว่ยรบกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1939 

จากนั้นน าทา่นชมพิพิธภณัฑ ์พระราชวงัของโบดก์ ข่าน (Bodg Khan Palace 

Museum)  หรือพระราชวงัสีเขียว ซ่ึงเป็นพระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นท่ี

ประทบัเกา่ขององคเ์จปซุนดมัภาขุตุกตู ท่ี 8 (ขา่นองคท่ี์ 8) หรือ โบดก์ข่าน ข่านองคส์ุดทา้ยของ

มองโกเลีย ผูซ่ึ้งเป็นทัง้ผูป้กครอง และผูน้ าทางจิตวิญญาณของชาวมองโกเลีย เฉกเชน่เดียวกบั 

องคด์าไลลามะ ของทิเบต พระราชวงัสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1893-1903 ภายในมีวิหาร 6 แห่ง แตล่ะ

แหง่มีงานพุทธศิลป์ ท ัง้ภาพวาดทงักา้ท่ีเลา่เร่ืองราวของพระโพธิสตัว ์และต านานความเช่ือทางศาสนา 

รูปสลกัตา่ง ๆ มากมาย พระราชวงัแหง่น้ีเคยถูกท าลายโดยสหภาพโซเวียต และพรรคคอมมิวนิสต์

มองโกเลีย ชม บลัลงักท่ี์ประทบั และพระแทน่บรรทม ส่ิงของสะสมสว่นพระองคร์วมทัง้รองเทา้บูท   

ท่ีพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 ทรงมอบให ้และส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนาอีกมากมาย 

ภายในประกอบดว้ย วดั 7 แห่ง พระราชวงั อีก 1 แห่ง มีการจดัแสดงวตัถุโบราณล า้คา่ต ัง้แต่

ศตวรรษท่ี 17 ถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 เชน่ เคร่ืองใชโ้ลหะสมัฤทธ์ิ ภาพเขียนบนผา้ไหม รูปเคารพจาก

กระดาษท่ีรงัสรรคโ์ดยชา่งฝีมือชัน้ยอดของยุค 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าทา่นเช็คอินเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกัใหท้า่นอาบน ้าเปล่ียนชุด และผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้  

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้นน าทา่นชม พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร ์ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ หลากหลายสายพนัธุท่ี์เคย

ทอ่งทะเลทรายโกบี รวมทัง้ฟอสซิลและไขท่ี่ไดถู้กคน้พบครัง้แรกในปี ค.ศ. 1920 โดย นักส ารวจชาว

อเมริกนั Roy Chapman Andrews น าทา่นชม ฟอสซิลไดโนเสาร์ Tarbosaurus bataar สายพนัธุ์

กินเน้ือ ท่ีมีความสูง 4 เมตร น ้าหนัก 3 ตนั (เป็นไดโนเสาร์สายพนัธุใ์กลเ้คียงกบั Tyrannosaurus 

Rex หรือ T-Rex) และ ฟอสซิลไดโนเสาร์ขนาดเล็กสายพนัธุ ์Saurolophus โดยมีกะโหลกศีรษะมี

ลกัษณะโดดเดน่พิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

ชม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “NATIONAL MUSEUM” เดิมช่ือพิพิธภณัฑ์

ประวติัศาสตร์ แหง่ประเทศมองโกเลียตัง้อยูใ่นอูลานบาตาร์ พิพิธภณัฑน้ี์เป็นองคก์รทางวฒันธรรม

วิทยาศาสตร ์และการศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการรวบรวมการอนุรักษ์ และตีความวตัถุภายใต ้

การควบคุมของพิพิธภณัฑก์อ่ตัง้เม่ือปีพ.ศ. 2467 และกลายเป็นพ้ืนฐานส าหรับพิพิธภณัฑอ่ื์น ๆ 

รวมทัง้พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติของมองโกเลีย  
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จตัุรสัซคับาทาร ์“SUKHBAATAR SQUARE” ซ่ึงต ัง้อยูใ่จกลางเมืองอูลานบาตอร์ เม่ือมี

งานพาเหรดขององคก์รตา่งๆ มกัจะมาจดัข้ึนบริเวณน้ี ถือเป็น  หวัใจท่ีส าคญัของเมืองน้ีเลยทีเดียว 

ซ่ึงมีรูปปั้นของแดมดินชุคบาตาร์ DAMDIN SUHNAATAR) ผูน้ าการปฏิวติัในปี ค.ศ. 1921 ต ัง้

อยา่งสงา่งามอยูก่ลางจตุัรัส โดยมีรูปปั้นของเจงกิสขา่นอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั ดา้นหลงัของรูป

ปั้นซคับาทาร์เป็นอาคารรัฐสภาท่ีโออ่า่สวยงาม สว่นทางดา้นตะวนัตกเป็นพิพิธภณัฑป์ระวัติศาสตร ์

และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ   

 

จากนั้นน าทา่น ชมโชวก์ารแสดงพ้ืนเมือง (Mongolian Folklore Show) เป็นวงดนตรีท่ี

น าเสนอศิลปะการแสดง และวฒันธรรมมองโกเลียโบราณท่ีหาชมไดย้าก ศิลปินจะรอ้งและระบ าใน

เพลงพ้ืนเมืองของชาวมองโกเลียทุกประเภท โดยใชซ้อหวัมา้ (Morin Khuur) เลน่เคร่ืองดนตรีแบบ

ดัง้เดิมเป็นเคร่ืองเลน่หลกั การแสดงของพวกเขาเป็นมืออาชีพและ เก็บรักษาความถูกตอ้งของ

ประเพณีวฒันธรรมไวอ้ยา่งครบถว้น  

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ THE BULL HOT POT   
(เมนูชาบ ูสไตล์มองโกเลยีน เสริฟพร้อมเนือ้วัว เนือ้
หมู และเนือ้ไก่ พร้อมผักสด) 

ท่ีพกั PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
    

วนัท่ีส่ี วดักนัดาน - GOBI Factory Outlet - STATE DEPARTMENT STORE - สนามบิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



จากนั้นน าทา่นเขา้ชม วดักนัดาน (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) หน่ึงในวดัพุทธ

เกา่แกท่ี่มีความส าคญั และถือเป็นศูนยร์วมจิตใจชาวพุทธของชาวมองโกเลีย สรา้งโดยทา่นขา่น

โบกด ์ในชว่งราวปี ค.ศ.1835 เป็นวดัท่ีมีอาณาบริเวรกวา้งขวาง มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลาย

อยา่งน่าสนใจ ปัจจุบนัศาสนาพุทธในมองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง มีต ้นก าเนิด

มาจากทิเบต  เราจึงสามารถเห็นพระลามะเดินกนัขวกัไขว ่ท่ีวดัน้ีมีพระจ าพรรษาอยูร่าว 150 รูป 

ภายในวิหารใหญย่งัมีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) สูงท่ีสุดในโลก เป็นพระพุทธ  รูปของพระอวโลกิเตศวร

โพธิสตัว ์สูง 26.5 เมตร บูรณะสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1996 (ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพบรรยากาศของวดั

ได ้ ยกเวน้หากตอ้งการถา่ยรูปภาพภายในอาคาร หรือภายใตห้ลงัคาวิหารจะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม

ประมาณ 30 USD) 

น าทา่นชมช็อปป้ิงของฝากท่ี “GOBI Factory Outlet ” เป็น Outlet ขายเส้ือผา้ขนสตัว ์แบรนด ์

GOBI ท่ีท าสง่ออกมาตราฐานยุโรป อเมริกา ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเส้ือผา้ และผลิตภณัฑจ์ากขนสตัวท่ี์

มีช่ือเสียงของมองโกเลีย และมีคุณภาพสูงสุดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก มีความเป็นเลิศมานานกวา่ 30 

ปี หรือเลือกซ้ือของช าร่วยท่ีระลึก ณ รา้นคา้บริเวณใกลเ้คียง  

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร THE CAFÉ’ PARK (โรงแรมแชงกรีล่า 5 ดาว) 

  จากนั้นอิสระใหท้า่นไดช็้อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ของฝากและของท่ีระลึก ณ หา้งแชงกรีลา่มอล ์

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่านอินเตอรเ์นชัน่แนล เพ่ือเช็คอิน

ไฟลท์ OM701 เพ่ือท าการเช็คอินไฟลท ์กลบัสูก่รุงเทพฯ 

16.35 น. ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดย MIAT มองโกเลียน แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี  OM70 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้าหนักกระเป๋าโหลดไดท้า่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรมั และถือข้ึน

เคร่ืองไดอี้กทา่นละไมเ่กิน 5 กิโลกรมั)        

21.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ

    

 

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**** 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์

แลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

 

 



 



 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบิน MIAT มองโกเลียน แอรไ์ลน์  (เดินทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะ) *ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋ไปแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนช่ือ หรือขอเงินคืนคา่ตัว๋ได ้ 

 คา่ท่ีพกั (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา่ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ บริการน าเท่ียว และคา่เขา้ชมสถานท่ี คา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ และแจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 ฟรี INTERNET SIM CARD ส าหรับใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 คา่บริการกิจกรรมข่ีมา้ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท ( ตามเง่ือนไขใน

กรมธรรม ์) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (กรณีกรุ๊ปสว่นตวั) 

 คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย และ คา่วีซา่ท่ีมี

คา่ธรรมเนียม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงาน

ยกกระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนใหท้ราบวา่ไมมี่บริการยกกระเป๋า ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ย

ตนเอง 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้23 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

 คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 ไมร่วมคา่ธรรมเนียมถา่ยรูปภายในวดั และพระราชวงั (ลูกคา้ไมจ่ าเป็นตอ้งจา่ยเพ่ิม หากไมมี่ความประสงคจ์ะ

ถา่ยรูปภายใน) 

 ค่าทิปคนขบัรถ  ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรไ์ทย 1,200 บาทต่อท่าน 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าค่าทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง  

(หลงัจองภายใน 1 วนั)  

2. ยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดส าหรบัคา่ทวัร ์กอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) กรุณาติดตอ่เจา้หนา้กอ่นออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดช้ว่ยอ านวยความสะดวกกบัทางสายการบินวา่ลูกคา้มีไฟลท์ตอ่และให ้

ชว่ยประสานงานหากเกิดกรณีไฟลท์ลา่ชา้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ 

 

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวีซ่า 

หนังสือเดินทางไทยไมต่อ้งย่ืนวีซา่เม่ือเขา้ประเทศมองโกเลีย สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กิน 30 วนั** ใชห้นังสือเดินทางท่ีมีอายุ

เหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และมีหนา้วา่งอยา่นอ้ย 2 หนา้ส าหรับประทบัลงตรา   

 



การยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด. 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 - 59 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซ่ึงในกรณี

น้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วนัท าการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจ าตามเง่ือนไขทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

 บริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่

น ้ามนั หรือคา่เงินแลกเปล่ียน โดยราคาเสนอค านวณ ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ แบบช าระลว่งหนา้ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

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



 


