
 

 

 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัท่ีหน่ึง OM702 สุวรรณภูมิ (BKK) เจงกิสข่าน (ULN) 22.55 06.05+1 

วนัท่ีหา้ OM701 เจงกิสข่าน (ULN สุวรรณภูมิ (BKK) 16.35 21.55 



 

 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร ์(สนามบินเจงกิสข่าน)  

20.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 

เคานเ์ตอร ์Q โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทาง และ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

22.55 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศ

มองโกเลีย โดยสายการบิน มองโกเลียแอรไ์ลน ์ 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภมิู จนถึงสนามบิน

สนามบินเจงกิสขา่น ประเทศมองโกเลีย น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 

23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท ส าหรบัคณะเดินทาง 26 ท่าน 

(การนัตีขัน้ต า่ 16 ท่าน ออกเดินทาง) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

23 พ.ย. 62 – 27 พ.ย. 62 31,990 6,000 

7 ธ.ค. 62 – 11 ธ.ค. 62 (วนัรฐัธรรมนูญ) 32,990 6,000 

28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 (วนัข้ึนปีใหม่) 37,990 7,000 

1 ก.พ. 63 – 5 ก.พ. 63  31,990 6,000 

8 ก.พ. 63 – 12 ก.พ. 63 (วนัมาฆบชูา) 32,990 6,000 

14 มี.ค. 63 – 18 มี.ค. 63 31,990 6,000 

*พิเศษทุกท่าน รบั SIM Card ใชอิ้นเตอรเ์น็ตได ้3 GB และโทรหากนัภายในประเทศได ้60 นาที  

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

ราคาไม่รวมค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 1,200 บาทต่อท่าน ช าระพรอ้มเงินงวดสุดทา้ย 

ราคาไม่รวมค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจ ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 



 

วนัท่ีสอง กรุงอูลาบาเตอร ์– อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน - อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ –  

                  นัง่สุนขัลากเล่ือน - หินรูปเต่าขนาดยกัษ ์- ทดลองสวมใส่ชุดประจ าชาติชาวมองโกเลีย  

06.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศมองโกเลีย 

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร (เวลาท่ีประเทศมองโกเลียเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 

ทางบริษัทแนะน าใหลู้กคา้ท าการปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลานัดหมาย) 

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

  พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-10)’C 

  ธนัวาคม  อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด (-10)’ C ต ่าสุด (-20)’C 

  มกราคม  อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด (-15)’ C ต ่าสุด (-25)’C 

  กุมภาพนัธ ์ อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด (-10)’ C ต ่าสุด (-20)’C 

  มีนาคม  อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-10)’C 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าทา่นเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK หา่งจาก

ตวัเมืองอูลานบาตอร์ไปทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร อนัเป็นท่ีต ัง้ของ

อุทยานแหง่ชาติ ซ่ึงเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักเดินทางทัว่โลก ดว้ยมีธรรมชาติท่ีสวยงาม น่าสนใจ

อากาศเย็นตลอดปี ระหวา่งทางหยุดจอด ณ ซุปเปอร์มาเก็ตเพ่ือใหค้ณะไดเ้ลือกซ้ือของกอ่นเดินทาง

ไปยงั CAMP 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเขา้ชม อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน “GENGHIS KHAN STATUE COMPLEX”  อนุสาวรียท่ี์

ใหญท่ี่สุดของทา่นเจงกิสขา่น มหาบุรุษผูเ้คยปกครองอาณาจกัรกวา้งไกลมากกวา่มหาราชทุกคนท่ี

เคยมีมาในประวติัศาสตร์ อาณาจกัรมองโกลมีขนาดใหญก่วา่สมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์  แห่ง

https://m.accuweather.com/


 

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)  

   จากนั้นใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั กิจกรรมสุนัขลากเล่ือน (MONGOL DOG SLEDDING) 

ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร สลบักนันั่ง 2 ทา่นตอ่ 1 เล่ือน ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง โดยเหลา่

สุนัขแสนน่ารักจะพาทา่นลดัเลาะเท่ียวชมธรรมชาติ ริมแมน่ ้า เพ่ือใหท้า่น  สมัผสัประสบการณ์สุด

แสนพิเศษ พรอ้มสมัผสัความงามของป่าท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ  และความต่ืนเตน้ในเวลาเดียวกนั   

 

  

  น าคณะชม หินรูปเต่าขนาดยกัษ ์(TURTLE ROCK) ท่ีเกิดข้ึนโดย ธรรมชาติ ซ่ึงไมว่า่จะมองมุม

ไหนก็ดูเหมือนเตา่ ต ัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขา ทางเขา้อุทยานแหง่ชาติ ใหท้า่นถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 



 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารแคมป์ท่ีพกั (GER CAMP) 

  หลงัรับประทานอาหารใหท้่านไดมี้โอกาส  ทดลองสวมใส่ชุดประจ าชาติชาวมองโกเลีย               

พรอ้มถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก และทดลองเลน่เกมสพ้ื์นบา้นของชาวมองโกเลีย 

ท่ีพกั TEREJI STAR CAMP ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  (ท่ีพักแบบกระโจม หรือเกอร์ (GER) สไตลม์องโกเลีย, ภายในท่ีพักมีเตียงและผา้หม่หนานุ่ม และพ้ืนเป็นแบบ 

มีฮีทเตอร์ไฟฟ้าใหค้วามร้อนในตวั หอ้งน ้าเป็นหอ้งน ้ารวมแบบทนัสมยั แยกชาย หญิง สามารถลา้งหนา้ แปรงฟนั 

และท าธุระหนักเบาได ้และมีหอ้งอาบน ้าได)้ 

 

 

     

 

 

 
 

วนัท่ีสาม     ทดลองข่ีมา้ทากิ - อนุสาวรียไ์ซซาน – พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย –  

                จตุัรสัซคับาทาร ์– ชมการแสดงพ้ืนเมือง  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารแคมป์ท่ีพกั (GER CAMP) 

   น าทา่นสมัผสัประสบการณ ์ทดลองข่ีมา้ทากิ ชมและสมัผสัความงามของอุทยานและวิวธรรมชาติ

ท่ีสวยงาม โดยใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง ชาวมองโกลมีความผูกพนักบัมา้ตัง้แตเ่ด็ก จนมีค ากลา่ววา่

ขานกนัวา่เด็กชาวมองโกลขี่ มา้ไดพ้รอ้มกบัหดัเดิน  มา้สายพนัธพ้ื์นเมืองของมองโกลเลีย หรือมา้

สายพนัธท์ากิน้ี เป็นมา้ท่ีมีลกัษณะตวัเล็ก เต้ีย ไมสู่งใหญ ่เป็นมา้ประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกบั

มา้โพน่ี Ponys หรือมา้แคระ เน่ืองจากเป็นมา้เต้ียท าใหจุ้ดศูนยถ์ว่งต ่า เวลามา้ว่ิงมา้จึงไมก่ระโดก

กระแดก เหมือนมา้ขนาดใหญ ่และเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าใหก้ารเล็งและการยิงธนู ของนักรบมอง

โกลบนหลงัมา้เป็นไปอยา่งแมน่ย า  

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัเขา้สู ่กรุงอูลานบาเตอร ์“ULAANBAATAR” เมืองหลวงของประเทศ

มองโกเลีย มีช่ือเรียกต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ.1639 – ค.ศ.1706 มีช่ือว่า                  



 

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

อิค คูเร (IKH KHUREE) และมีช่ือจีนวา่ K'ULUN เม่ือ

ไดร้ับเอกราชในปี ค.ศ. 1911 ไดมี้การเปล่ียนแปลงอีก

ครั้งเป็น นีสเล็ล คูเร (NIISLE KHUREE) จนกระทัง่เม่ือ 

ค .ศ .  1924  ได ้เป ล่ียนช่ือเป็น ULAANBAATAR 

(วีรบุรุษแดง) เพ่ือเป็นเกียรติแกวี่รบุรุษของมองโกเลีย 

แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผูช้กั

น ากองทพัของสหภาพ  โซเวียตเขา้มาเพ่ือปลดปลอ่ย

มองโกเลียจากการยึดครองของจีน โดยปัจจุบนัมีการ

สร้างรูปปั้นเ พ่ือร าลึก ณ บริเวณจัตุรัสกลางของ                 

กรุงอูลานบาตาร ์  

น าท่านชม อนุสาวรีย์ไซซาน (ZAISAN) อนุสาวรียข์นาดใหญ่บนยอดเขาทางตอนใตข้อง

อูลานบาตอร ์สรา้งข้ึนเพ่ือร าลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 อนุสาวรียท์รง

กลมวงแหวนประดบัภาพเขียนสี แสดงเร่ืองราวความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสหภาพโซเวียตและ

มองโกเลีย เชน่ ภาพของ โซเวียตใหก้ารสนับสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ใน

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

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร YULONG (อาหารจีน) 

จากนั้นน าทา่นเช็คอินเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกัใหท้า่นอาบน ้าเปล่ียนชุด และผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ 

น าทา่นชม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “NATIONAL HISTORY MUSEUM” เดิมช่ือ

พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ แห่งประเทศมองโกเลียตัง้อยูใ่นอูลานบาตาร์ พิพิธภณัฑน้ี์เป็นองคก์รทาง

วฒันธรรมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมการอนุรักษ์ และตีความ

วตัถุภายใตก้ารควบคุมของพิพิธภณัฑก์อ่ตัง้เม่ือปีพ.ศ. 2467 และกลายเป็นพ้ืนฐานส าหรบัพิพิธภณัฑ์

อ่ืน ๆ รวมทัง้พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติของมองโกเลีย  



 

จากนั้นชม จตุัรสัซคับาทาร ์“SUKHBAATAR 

SQUARE” ซ่ึงต ัง้อยูใ่จกลางเมืองอูลานบาตอร์ 

เม่ือมีงานพาเหรดขององคก์รตา่งๆ มกัจะมาจดั

ข้ึนบริเวณน้ี ถือเป็นหวัใจท่ีส าคญัของเมืองน้ีเลย

ทีเดียว ซ่ึงมีรูปปั้นของ แดมดิน ชุคบาตาร์ 

DAMDIN SUHNAATAR)  ผู ้น า การป ฏิ ว ัติ               

ในปี ค.ศ. 1921 ต ัง้อยา่งสงา่งามอยูก่ลางจตุัรัส 

โดยมี รูปปั้ นของ เจง กิสข่านอยู่ในบริ เวณ

ใกลเ้คียงกนั ดา้นหลงัของรูปปั้นซคับาทาร์เป็น

อาคารรัฐสภาท่ีโอ่อ่าสวยงาม ส่วนทางดา้น

ตะวันตกเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และ

พิพิธภณัฑธ์รรมชาติ  

 

 

จากนั้นน าทา่น ชมโชวช์มการแสดงพ้ืนเมือง (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   
(เมนูชาบู สไตล์มองโกเลยีน เสริฟพร้อมเนือ้วัว เนือ้หมู 
และเนือ้ไก่ พร้อมผักสด) 

ท่ีพกั PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

วนัท่ีส่ี      พระราชวงัฤดหูนาวของ บอกด ์ข่าน - พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัฤดหูนาว – สกีรีสอรท์ –  

                   กรุงอูลานบาเตอร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

    
   

  น าทา่นชม พระราชวงัฤดหูนาวของ บอกด ์ข่าน (Winter Palace of the Bogd Khan) ซ่ึงเป็น

กษัตริย ์องค์ท่ี  8 และองค์สุดทา้ยของราชอาณาจักรมองโกเลีย และบอกด์ข่าน  ย ังเป็น

พระมหากษัตริยท่ี์เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา เป็นอยา่งมากจนไดร้ับการขนานนามวา่ ทรงเป็นพระ

ประมุขของศาสนาพุทธในมองโกเลียอีกดว้ย ส าหรับพระราชวงัฤดูหนาวแหง่น้ี ถูกสรา้งข้ึนในชว่งปี 

ค.ศ. 1893-1903 ซ่ึง บอกด ์ขา่น ประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแหง่น้ีเป็นเวลา 20 ปี ก่อนท่ีพระองคจ์ะ

ทรงเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1924 จากนั้นพระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กปรับเปล่ียนใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ์

แหง่ชาติ เปิดใหเ้ขา้ชมเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1926 

บริเวณ พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัฤดูหนาว แบง่ออกเป็นสองสว่น สว่นแรกคือ พระราชวงัฤดูหนาว 

สถาปัตยกรรมสไตลยุ์โรปออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เป็นอาคารสองชัน้สีขาว แบง่เป็นหอ้ง

จดัแสดงส่ิงของมีคา่มากมาย เชน่ เกอร์หรือกระโจม รองเทา้บูททองค าจากพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี

สองแห่งรัสเซีย อญัมณี เคร่ืองเงิน เคร่ืองถว้ยชามสงัคโลก แจกนัหยก ชุดน ้าชา พระพุทธรูปแนว

วชัรยาน แมนดาลา (Mandala) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร HANGUG GARDEN (อาหารเกาหลี) 

 

 

 

 

 

 



 

น าทา่นเดินทางสู่ สกีรีสอรท์ (SKY RESORT) ใหท้า่นไดอิ้สระกบัการเลน่สกี สโนวบ์อร็ด หรือ

สไลดเ์ดอร์ ณ สกีรีสอร์ท ซ่ึงสถานท่ีเล่นสกีแห่งน่ีถือว่าไดร้ับความนิยมส าหรับการเล่นสกี                   

ของประเทศมองโกเลีย  ลานสกีไดร้ับการออกแบบตามระดบัมาตรฐานสากล โดยพ้ืนท่ีถูกแบง่ 

ส าหรับผูท่ี้เร่ิมเลน่เล่ือน ไปจนถึงระดบั ADVANCE  ทัง้ยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวม้ากมาย               

ไมว่า่จะเป็น ท่ีพกั โรงแรม รา้นอาหาร มินิมาร์ท ฟิตเนส สปา หรือ คลบัเฮาส ์ใหท้า่นท่ี หลงใหลใน

การเลน่สกีหรือจะสนุกต่ืนเตน้กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาได ้

อยา่งเต็มท่ี (คา่ใชจ้า่ยในการเชา้ชุดสกี+อุปกรณ์สกี+กระเชา้ ไม่รวมในคา่ทวัร์ ราคาข้ึนอยูก่บั

อุปกรณ ์และประเภทท่ีลูกคา้ตอ้งการ ราคาคา่เชา่อุปกรณโ์ดยประมาณ อุปกรณส์กี 26USD, สโนว์

บอรด์ 28USD, สไลดบ์อรด์ 7 USD, ชุดเส้ือกนัหนาว 6 USD ส าหรบัสองชัว่โมง )  

จากนั้นใหท้า่น อิสระช็อปป้ิง ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีหา้ง STATE DEPARTMENT STORE        

เป็นหา้ง อยูใ่จกลางเมืองอูลานบอตอร ์อยูใ่กล ้ๆ จตุัรสัซุกบาทา มีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตส าหรบัซ้ือของกิน 

ของใชข้องฝาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ก ันหนาว ท่ี น่ี มีราคาค่อนขา้งถูกกว่า เมืองไทย เช่น 

NORTHFACE, UNDER URMOUR, NIKE, รองเทา้ส าหรับปืนเขา เดินป่า, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, ของท่ี

ระลึกตา่งๆ เป็นตน้ จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั ใหท้า่นผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ 

และอาบน ้าเปล่ียนชุด 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร Café  Park (บุปเฟ่ตน์านาชาติ โรงแรมแชงกรีล่า 5 ดาว) 

ท่ีพกั PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

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

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ข ้ า ช ม  วั ด กั น ด า น 

(GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) ห น่ึ ง ใน วัด

พุทธเกา่แกท่ี่มีความส าคญั และถือเป็นศูนยร์วมจิตใจชาว

พุทธของชาวมองโกเลีย สรา้งโดยทา่นขา่นโบกด ์ในชว่งราว

ปี ค.ศ.1835 เป็นวดัท่ีมีอาณาบริเวรกวา้งขวาง มีกิจกรรม

ทางพุทธศาสนาหลายอยา่งน่าสนใจ ปัจจุบนัศาสนาพุทธใน

มองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง มีตน้ก าเนิดมาจากทิเบต  เราจึงสามารถเห็นพระลา

มะเดินกนัขวกัไขว ่ท่ีวดัน้ีมีพระจ าพรรษาอยูร่าว 150 รูป ภายในวิหารใหญย่งัมีพระพุทธรูปยืน (ใน

ร่ม) สูงท่ีสุดในโลก เป็นพระพุทธ รูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว ์สูง 26.5 เมตร บูรณะสรา้งข้ึนใน



 

ปีค.ศ.1996 (ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพบรรยากาศของวดัได ้ ยกเวน้หากตอ้งการถ่ายรูปภาพภายใน

อาคาร หรือภายใตห้ลงัคาวิหารจะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมประมาณ 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 ภตัตาคาร SILK ROAD (สเต็กเน้ือ) 

16.35 น. หลงัจากนั้นออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินมองโกเลีย 

  แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี  OM701                   

21.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

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

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์

แลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชัน้ประหยดัตามท่ีระบุ 

 คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่  

 คา่พาหนะรถบสัตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 อาหารตามรายการ น ้าด่ืมวนัละ 2 ขวดตอ่ทา่น  

 ฟรี INTERNET SIM CARD ส าหรับใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 คา่บริการกิจกรรมข่ีมา้ และสุนัขลากเล่ือน 

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

กรมธรรม ์) 



 

การประกนัอุบติัเหตุไม่คุม้ครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส

, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย

เจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้

บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอ่การรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) การโจรกรรม, การลา่ชา้ของกระเป๋าเดินทาง คา่ใชจ้า่ยการเคล่ือนยา้ย

ฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ อ่ืน ๆ  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

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

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงาน

ยกกระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้23 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

 คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 1,200 บาทตอ่ทา่น 

 คา่ทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจ ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

 ไมร่วมคา่ธรรมเนียมถา่ยรูปภายในวดั และพระราชวงั (ลูกคา้ไมจ่ าเป็นตอ้งจา่ยเพ่ิม หากไมมี่ความประสงคจ์ะ

ถา่ยรูปภายใน) 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าค่าทวัร ์ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง  

(หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดส าหรบัคา่ทวัร ์กอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) กรุณาติดตอ่เจา้หนา้กอ่นออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง เพ่ือเจา้หน้าท่ีจะไดท้ าการแจง้กบัทางสายการบินว่าลูกคา้มีไฟลท์ต่อและใหช้ว่ย

ประสานงานหากเกิดกรณีไฟลท์ลา่ชา้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 
 

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 

 บริษัทฯ 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 

 บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน 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 

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


