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วดักานดาน | จตัรุสัซคับาทาร ์| อนสุรณส์ถานแหง่การตอ่สูไ้ซซาน | อทุยานแหง่ชาตเิทอเรลจ ์ 
สนุขัลากเลือ่น | อนสุาวรยีเ์จงกิสขา่น | พิพิธภณัฑพ์ระราชวงับอจดข์า่น 

 เมนพูิเศษ ชาบ ูและ ป้ิงยา่งสไตลม์องโกเลยี | พิเศษ แถมซิมการด์ ทา่นละ 1 ซิม | พกัเกอร ์1 คืน   

DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS 
เดนิทาง กุมภาพันธ ์- มนีาคม 2563 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  28,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) 
(OM702 : 22.55-06.05+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู ประต ู7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบินมองโกเลียนแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

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

 
22.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองอูลานบาตอร ์(ประเทศมองโกเลีย) โดยสายการบินมองโกเลียนแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน OM702 (บริการ

อาหารร้อนบนเคร่ือง) 
 
 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - มองโกเลยี (สนามบินเจงกิสขา่น) (OM702 : 22.55-06.05+1) 
วนัท่ี 2. มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - วัดกานดาน - จัตุรสัซัคบาทาร ์- พิพิธภัณฑม์องโกเลีย - อิสระช้อปป้ิงตลาดทอ้งถ่ิน (BLACK 
MARKET) 
วนัท่ี 3. อนสุรณส์ถานแห่งการต่อสูไ้ซซาน - อทุยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) - หินเต่า (TURTLE ROCK) – สนุขัลากเลื่อน 
(MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 
วนัท่ี 4. อนสุาวรยีเ์จงกิสขา่น - สกีรสีอรท์ – พิพิธภณัฑพ์ระราชวงับอกดข์า่น (BOGD KHAN PALACE) 
วนัท่ี 5. ชอ้ปป้ิง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลยี (สนามบินเจงกิสขา่น) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (OM701 : 16.35-21.55) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที2่ 
มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร์ - 
พพิธิภณัฑม์องโกเลีย - อิสระช้อปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ (BLACK MARKET) 

06.05 น. เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน (เมืองอลูานบาตอร)์ เมืองหลวงของมองโกเลยี ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ กว่าจะมา
เป็นอลูานบาตอรไ์ดม้ีการเปลีย่นช่ือเมืองมาหลายครัง้จนสรุปเมื่อปี 1924 ซึ่งมีความหมายว่าวีรบรุุษสีแดง เพื่อเป็นเกียรติแก่ 
ดมัดิน ซคับาตอร ์(DAMDIN SUKHBAATAR) ผูน้  าการปฏิวตัิการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลีย
ปัจจบุนัเมืองหลวงแหง่นีถื้อเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมของประเทศ จากนัน้น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ชม วัดกานดาน วดัทางพทุธศาสนาที่เก่าแก่ที่สดุแหง่หนึง่ของมองโกเลีย และเป็นศนูยร์วมจิตใจที่ส  าคญัของชาว

มองโกเลีย ที่นี่มีกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ที่คลา้ยคลึงกับวดัในประเทศไทย และสามารถชมความงามทางวฒันธรรมของ
มองโกเลียไดจ้ากวดัแห่งนี ้เพราะภายในบริเวณรอบๆ วดัมีพระพุทธรูปจ านวนกว่าพนัองคใ์หไ้ดช้ม ภายในวิหารใหญ่ยงัมี
พระพทุธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสตัวท์ี่สงูถึง 26.5 เมตร ใหเ้ราไดไ้ปกราบไหว ้ซึ่งถือว่าเป็นพระพทุธรูปยืนในรม่ที่สงูที่สดุใน
โลกอีกดว้ย 

 

 
จากนัน้น าท่านเที่ยวชม จัตุรัสซัคบาทาร ์หรือจตัรุสัเจงกิสข่าน ตัง้อยู่ใจกลางเมืองอลูานบาตอร ์เป็นสถานที่ที่ใชใ้นการจัด
งานพาเหรดต่างๆ ไฮไลทข์องที่นี่คือการไปเยี่ยมชมรูปป้ันของดมัดิน ซคับาตอร ์(DAMDIN SUKHBAATAR) ผูน้  าการปฏิวตัิ
ในปี 1921 ที่ตัง้ตระหง่านอยูใ่จกลางจตัรุสั ในบรเิวณใกลเ้คียงกนันัน้มีรูปป้ันของเจงกิสขา่นตัง้อยู่ดว้ย เรียกไดว้่าไปที่เดียวได้
เห็นรูปป้ันบคุคลส าคญัของมองโกเลียถึงสองคน นอกจากนีใ้นบริเวณจัตรุสัยงัเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส  าคญัอีกหลายแห่ง ทัง้
อาคารรฐัสภา พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร ์และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ ซึง่มีการจดัแสดงนิทรรศการและผลงานตา่งๆ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ ชาบู THE BULL HOT POT สไตลม์องโกเลีย 

 
 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑม์องโกเลีย ภายในพิพิธภณัฑป์ระกอบดว้ยประวตัิความเป็นมาของมองโกเลียศิลปวฒันธรรม 

ตัง้แต่ก่อนประวตัิศาสตรจ์นถึงปัจจุบนั ภายในจัดแสดงประวตัิศาสตรส์มยัโบราณ บอกเล่าเรื่องราวการขยายอาณาเขตที่
ยิ่งใหญ่ของมองโกเลีย ยคุจักรวรรดิมองโกเลียมองโกเลียในการปกครองของแมนจูเรีย แรวมไปถึ งยุคชาติพนัธุ์วฒันธรรม
ดัง้เดิมของมองโกเลีย  และยุคปัจจุบนั ซึ่งในแต่ละชัน้เต็มไปดว้ยวตัถุโบราณล า้ค่าทางประวตัิศาสตรก์ว่า 15 ,000 ชิน้ ทัง้
เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กายของชนเผา่เรร่อ่นและทหารมองโกเลยี ดาบ ถว้ยชาม เครือ่งเงิน  

 จากนัน้น าทา่น อิสระช้อปป้ิงตลาดท้องถิน่ ภายในตลาดมีสนิคา้ทอ้งถ่ิน รวมถึงเสือ้ผา้ และอปุกรณก์นัหนาวใหท้า่นไดเ้ลอืก
ชมมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 
 



  5  DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS  โดย สายการบินมองโกเลียนแอรไ์ลน ์                                                  [GQ1ULN-OM001]                          

 

วันที ่3 
อนุสรณส์ถานแหง่การต่อสู้ไซซาน - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ ์(TERELI NATION PARK) 
- หนิเต่า (TURTLE ROCK) – สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเที่ยวชม อนุสรณส์ถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ตัง้อยู่บนยอดเขาไซซาน ขา้งบนจะมีอนสุาวรียรู์ปทรงวงกลม ศิลปะ

แบบฟิวเจอรร์สิม ์(FUTURISM) รว่มกบัแนวคิดคิวบิสม ์(CUBISM)  สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติร  าลกึถึงทหารมองโกเลียที่เขา้รว่ม
รบกบั ทหารสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ส  าหรบัการครบรอบ 50 ปีของการปฏิวตัิประกาศอิสรภาพของประเทศ
มองโกเลยี รอบวงกลม จะตกแตง่ดว้ยคอนกรตีรูปป้ันซคับาทาร ์โจเซฟ สตาลิน สว่นภายในวงกลมเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนงับนกระเบือ้งหิน บอกเล่าเรื่องราวประวตัิศาสตร ์ระหว่างสหภาพโซเวียต และมองโกเลีย พรอ้มกบัท่านจะไดช้มวิวเมือง
อลูานบาตอรแ์บบ 360 องศา จากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สู ่อทุยานแหง่ชาติเทอเรลจ ์(TERELI NATION PARK) 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ ์(TERELJ NATIONAL PARK) เป็นเขตอนรุกัษ์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มี
ภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา เป็นที่รูจ้ักของนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบธรรมชาติ  และท่านจะได้ชม หินเต่า 
(TURTLE ROCK) เป็นหินท่ีมีรูปรา่งคลา้ยเต่า ไม่ว่าจะมองมมุไหนก็มองดคูลา้ยเต่าขนาดใหญ่ มีความสงู 24 เมตร เกิดขึน้
จากการกดักรอ่นของน า้ฝนและสายลมตามธรรมชาติ ภายในมีโพรงเล็กๆ ที่เป็นทอ้งเต่ามีต านานเลา่ว่าหวัหนา้เผ่าที่สูร้บแพ ้
เขา้มาหลบซอ่นตวัอยูแ่หง่นี ้  
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 จากนัน้น าท่านรว่มสนกุกบักิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณ์
ใหมก่บัการนั่งสนุขัลากเลือ่น 1 เลือ่น สามารถนั่งได ้2 ทา่น ระหวา่งทางนั่งสนุขัลากเลือ่นทา่นจะไดส้ม้ผสัถึงความตื่นเตน้ และ
สามารถชมความสวยงามของป่าที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะ 

 

 
 (กิจกรรมสนุขัลากเลือ่นสามารถจดัไดใ้นฤดหูนาว และขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากกรุป๊ท่ีเดินทางไม่สามารถรว่มกิจกรรมสนุขั

ลากเลือ่นได ้ทางบรษัิทขอสงวนปรบัเปลีย่นเป็นการขี่มา้แทน) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม TERELJ STAR CAMP TSOMTSOG YURT หรือเทียบเท่า 

 
 ที่พักแบบเกอร ์สไตลม์องโกเลีย ภายในห้องจะมีฮีตเตอรใ์ห้ความร้อนในตัว จะไม่มีห้องน ้าส่วนตัว ห้องน ้าเป็น

ห้องน ้ารวม แต่แยกไว้ส าหรับชายและหญิง สามารถล้างหน้า แปรงฟัน ท าธุระหนักเบาได้ และมีห้องอาบน ้า ห่าง
จากเกอรท์ี่พักไม่ไกล 

วันที ่4 
อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน – สกีรีสอรท์ – พิพิธภัณฑพ์ระราชวังบอกดข์่าน 
(BOGD KHAN PALACE) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเข้าชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน  สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 2008 ออกแบบโดยสถาปนิก D.ERDENEBILEG และ 

J.ENKHJARGAL สถาปัตยกรรมแบบโกธิค รูปป้ันเจงกิสขา่นขี่มา้ ตัง้อยูบ่นอาคารท่ีสรา้งไวเ้ป็นฐานรองรบั ความสงูประมาณ 
40 เมตร น า้หนกักวา่ 250 ตนั สรา้งจากสแตนเลสสีเงินที่สะทอ้นแสงโดดเด่นแวววาวไปทั่วบริเวณทอ้งทุ่งหญา้ แสดงถึงการ
เชิดชูเกียรตินกัรบเจงกีสข่านผูย้ิ่งใหญ่ ที่น  าพากองทพัมองโกเลียขยายอาณาเขตดินแดน เกือบหนึ่งในสี่พืน้ที่ของโลก ตัง้แต่
เอเชียตะวนัออกไกลจรดถึงยุโรปดา้นตะวันออก ภายในอาหารที่เป็นฐานของรูปป้ัน ประกอบไปดว้ย พิพิธภณัฑจ์ัดแสดง
นิทรรศการประวตัิเจงกิสขา่น ส าหรบัสว่นดา้นบนสดุ สามารถขึน้บนัไดเลื่อนจากภายในอาคาร และออกมาท่านจะพบกบัรูป
ป้ันเจงกิสขา่น นอกจากนัน้ทา่นยงัสามารถชมวิว และเก็บภาพบรรยากาศรอบๆไดอ้ีกดว้ย ซึ่งบริเวณรอบๆจะเต็มไปดว้ยเกอร์
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จ านวนมากมาย 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดินทางสู ่สกีรีสอรท์ เป็นลานสกีที่ไดร้บัความนิยมของชาวมองโกเลยี ทา่นสามารถสนกุกบัการเลน่สกีได ้ 
(คา่ใชจ้่ายส าหรบัอปุกรณเ์ลน่สกี ไมร่วมในคา่ทวัร ์ราคาขึน้อยูก่บัอปุกรณ ์และประเภทที่ลกูคา้ตอ้งการ โดยราคาเช่าอปุกรณ์
โดยประมาณ เริม่ตน้ท่ี 20 USD หากลกูคา้สนใจสามารถติดตอ่หวัหนา้ทวัรไ์ทย หรอืไกดท์อ้งถ่ินวนัเดินทางไดเ้ลย)  

 

 
 น าท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑพ์ระราชวังบอกดข์่าน(BOGD KHAN PALACE) หรือพระราชวงัฤดหูนาว สรา้งขึน้ระหว่างปี 

ค.ศ. 1893 – 1903 เป็นที่ประทบัของบอกด ์ข่าน ยาวนานถึง 20 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1924 หลงัจากนัน้ได้
เปลีย่นเป็นพิพิธภณัฑพ์ระราชวงัฤดหูนาวของ บอกด ์ขา่น เปิดใหเ้ขา้ชมครัง้แรกในปี ค.ศ. 1926 และกองทนุโบราณสถานโลก 
(WORLD MONUMENTS FUND : WMF) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม เพื่อการอนรุกัษ์ที่สะทอ้นถึงวฒันธรรม
ประวตัิศาสตรม์องโกเลยีในศตวรรษที่ 17-20 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
ช้อปป้ิง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (OM701 : 16.35-21.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าทา่นออกเดินทางสู ่GOBI FACTORY STORE เป็น OUTLET ของมองโกเลยี ภายในขายสนิคา้แบรนดเ์นมมีใหท้่านเลือก

มากมาย อาทิเช่น เสือ้ผา้ขนสตัว ์ของแบรนด์ GOBI ที่ส่งออกไปยงัยุโรป และอเมริกา นอกจากนีย้งัคงมีสินคา้อื่นๆ อีก
มากมาย ที่ผลติจากขนสตัว ์ซึง่เป็นสนิคา้ที่มีช่ือเสยีงของมองโกเลยี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ ป้ิงยา่งสไตลม์องโก 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเจงกิสข่าน 
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16.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมองโกเลยีนแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน OM701 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบนิมองโกเลียนแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-11 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 5,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 

ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย ฟรีวีซ่าเข้ามองโกเลีย 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิน่คนขับรถและหวัหน้าทวัรไ์ทย  

รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. คา่ SIM CARD ทา่นละ 1 ซิม 
5.  คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น  า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรมั/ท่าน 1 

สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินคนขบัรถและหวัหนา้ทวัรไ์ทย รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่สงบ

ทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั
ราคาตั๋วเครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. หนงัสอืเดินทางไทยไมต่อ้งยื่นวีซา่เขา้ประเทศมองโกเลยี สามารถอยู่ไดไ้ม่เกิน 30 วนั หากหนงัสือเดินทาง
ตา่งชาติ กรุณาเช็คเรือ่งวีซา่และคา่ใชจ้่ายในการเขา้ประเทศมองโกเลยีกบัเจา้หนา้ที่อีกครัง้ 
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