
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
วดักานดาน | จตัรุสัซคับาทาร ์| อนสุรณส์ถานแห่งการต่อสูไ้ซซาน | อทุยานแห่งชาตเิทอเรลจ ์ 

สนุขัลากเล่ือน | อนสุาวรียเ์จงกิสข่าน | พิพิธภณัฑพ์ระราชวงับอจดข์่าน 
 เมนพูิเศษ ชาบ ูและ ป้ิงย่างสไตลม์องโกเลีย | พิเศษ แถมซิมการด์ ท่านละ 1 ซิม | พกัเกอร ์1 คืน   

เดนิทาง ม.ค.62 – มี.ค.63   
         ราคาเริ่มต้นเพยีง   

วันแรก 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) 
(OM702 : 22.55-06.05+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประต ู7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบินมองโกเลียนแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอูลานบาตอร ์(ประเทศมองโกเลีย) โดยสายการบินมองโกเลียนแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน OM702 (บริการ
อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่สอง 
มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร์ - 
พพิธิภัณฑม์องโกเลีย - อิสระช้อปป้ิงตลาดท้องถ่ิน (BLACK MARKET) 

06.05 น. เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน (เมืองอลูานบาตอร)์ เมืองหลวงของมองโกเลีย ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ กว่าจะมา



เป็นอูลานบาตอรไ์ดม้ีการเปล่ียนชื่อเมืองมาหลายครัง้จนสรุปเมื่อปี 1924 ซึ่งมีความหมายว่าวีรบรุุษสีแดง เพื่อเป็นเกียรติแก่ 
ดมัดิน ซคับาตอร ์(DAMDIN SUKHBAATAR) ผูน้  าการปฏิวตัิการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลีย
ปัจจบุนัเมืองหลวงแห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมของประเทศ จากนัน้น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม วัดกานดาน วดัทางพทุธศาสนาที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของมองโกเลีย และเป็นศูนยร์วมจิตใจที่ส  าคญัของชาว

มองโกเลีย ที่นี่มีกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ที่คลา้ยคลึงกับวัดในประเทศไทย และสามารถชมความงามทางวฒันธรรมของ
มองโกเลียไดจ้ากวดัแห่งนี ้เพราะภายในบริเวณรอบๆ วัดมีพระพุทธรูปจ านวนกว่าพันองคใ์หไ้ดช้ม ภายในวิหารใหญ่ยังมี
พระพุทธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสตัวท์ี่สงูถึง 26.5 เมตร ใหเ้ราไดไ้ปกราบไหว ้ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปยืนในร่มที่สงูที่สุดใน
โลกอีกดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเที่ยวชม จัตุรัสซัคบาทาร์ หรือ
จตัุรสัเจงกิสข่าน ตัง้อยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร ์
เป็นสถานที่ที่ใชใ้นการจดังานพาเหรดต่างๆ ไฮไลท์
ของที่นี่คือการไปเยี่ยมชมรูปป้ันของดัมดิน ซัคบา
ตอร์ (DAMDIN SUKHBAATAR) ผู้น าการปฏิวัติ
ในปี 1921 ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางจัตุรัส ใน
บริเวณใกลเ้คียงกนันัน้มีรูปป้ันของเจงกิสข่านตัง้อยู่ดว้ย เรียกไดว้่าไปที่เดียวไดเ้ห็นรูปป้ันบุคคลส าคญัของมองโกเลียถึงสอง
คน นอกจากนีใ้นบริเวณจัตุรสัยังเป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญอีกหลายแห่ง ทั้งอาคารรฐัสภา พิพิธภัณฑป์ระวตัิศาสตร ์และ
พิพิธภณัฑธ์รรมชาติ ซึ่งมีการจดัแสดงนิทรรศการและผลงานต่างๆ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ชาบู THE BULL HOT POT สไตลม์องโกเลีย 

 
  



 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑม์องโกเลีย ภายในพิพิธภัณฑป์ระกอบดว้ยประวัติความเป็นมาของมองโกเลียศิลปวัฒนธรรม 
ตัง้แต่ก่อนประวัติศาสตรจ์นถึงปัจจุบัน ภายในจัดแสดงประวัติศาสตรส์มัยโบราณ บอกเล่าเรื่องราวการขยายอาณาเขตที่
ยิ่งใหญ่ของมองโกเลีย ยุคจักรวรรดิมองโกเลียมองโกเลียในการปกครองของแมนจูเรีย แรวมไปถึงยุคชาติพันธุ์วัฒนธรรม
ดัง้เดิมของมองโกเลีย  และยุคปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละชั้นเต็มไปดว้ยวัตถุโบราณล า้ค่าทางประวัติศาสตรก์ว่า 15 ,000 ชิน้ ทั้ง
เสือ้ผา้เครื่องแต่งกายของชนเผ่าเรร่อ่นและทหารมองโกเลีย ดาบ ถว้ยชาม เครื่องเงิน  

 จากนัน้น าท่าน อิสระช้อปป้ิงตลาดท้องถ่ิน ภายในตลาดมีสินคา้ทอ้งถิ่น รวมถึงเสือ้ผา้ และอปุกรณก์นัหนาวใหท้่านไดเ้ลือก
ชมมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพ่ัก โรงแรม  CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม 
อนุสรณส์ถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ ์(TERELI NATION PARK) 
- หนิเต่า (TURTLE ROCK) – สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 น าท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ตัง้อยู่บนยอดเขาไซซาน ขา้งบนจะมีอนุสาวรียรู์ปทรงวงกลม ศิลปะ

แบบฟิวเจอรร์สิม ์(FUTURISM) รว่มกบัแนวคิดคิวบิสม ์(CUBISM)  สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติร  าลกึถึงทหารมองโกเลียที่เขา้รว่ม
รบกบั ทหารสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ส าหรบัการครบรอบ 50 ปีของการปฏิวตัิประกาศอิสรภาพของประเทศ
มองโกเลีย รอบวงกลม จะตกแต่งดว้ยคอนกรีตรูปป้ันซคับาทาร ์โจเซฟ สตาลิน ส่วนภายในวงกลมเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนงับนกระเบือ้งหิน บอกเล่าเรื่องราวประวตัิศาสตร ์ระหว่างสหภาพโซเวียต และมองโกเลีย พรอ้มกับท่านจะไดช้มวิวเมือง
อลูานบาตอรแ์บบ 360 องศา จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ อทุยานแห่งชาติเทอเรลจ ์(TERELI NATION PARK) 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ ์(TERELJ NATIONAL PARK) เป็นเขตอนุรกัษ์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มี
ภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา เป็นที่ รูจ้ักของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ  และท่านจะได้ชม หินเต่า 
(TURTLE ROCK) เป็นหินที่มีรูปร่างคลา้ยเต่า ไม่ว่าจะมองมมุไหนก็มองดูคล้ายเต่าขนาดใหญ่ มีความสงู 24 เมตร เกิดขึน้
จากการกัดกร่อนของน า้ฝนและสายลมตามธรรมชาติ ภายในมีโพรงเล็กๆ ท่ีเป็นทอ้งเต่ามีต านานเล่าว่าหวัหนา้เผ่าที่สูร้บแพ ้
เขา้มาหลบซ่อนตวัอยู่แห่งนี ้  



 

 
 จากนั้นน าท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์

ใหม่กบัการนั่งสนุขัลากเล่ือน 1 เล่ือน สามารถนั่งได ้2 ท่าน ระหว่างทางนั่งสนุขัลากเล่ือนท่านจะไดส้ม้ผสัถึงความตื่นเตน้ และ
สามารถชมความสวยงามของป่าที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะ 

 

 
 (กิจกรรมสนุขัลากเล่ือนสามารถจดัไดใ้นฤดหูนาว และขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากกรุ๊ปท่ีเดินทางไม่สามารถรว่มกิจกรรมสนุขั

ลากเล่ือนได ้ทางบรษิัทขอสงวนปรบัเปล่ียนเป็นการขี่มา้แทน) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม TERELJ STAR CAMP TSOMTSOG YURT หรือเทยีบเท่า 

 
 ที่พักแบบเกอร ์สไตลม์องโกเลีย ภายในห้องจะมีฮีตเตอรใ์ห้ความร้อนในตัว จะไม่มีห้องน ้าส่วนตัว ห้องน ้าเป็น

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

  



วันที่ส่ี 
อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน – สกีรีสอรท์ – พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกดข์่าน 
(BOGD KHAN PALACE) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น าท่านเข้าชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน  สร้างขึ ้นในปี  ค.ศ. 2008 ออกแบบโดยสถาปนิก D.ERDENEBILEG และ 

J.ENKHJARGAL สถาปัตยกรรมแบบโกธิค รูปป้ันเจงกิสข่านขี่มา้ ตัง้อยู่บนอาคารท่ีสรา้งไวเ้ป็นฐานรองรบั ความสงูประมาณ 
40 เมตร น า้หนกักว่า 250 ตนั สรา้งจากสแตนเลสสีเงินที่สะทอ้นแสงโดดเด่นแวววาวไปทั่วบริเวณทอ้งทุ่งหญา้ แสดงถึงการ
เชิดชูเกียรตินกัรบเจงกีสข่านผูย้ิ่งใหญ่ ท่ีน าพากองทัพมองโกเลียขยายอาณาเขตดินแดน เกือบหนึ่งในส่ีพืน้ที่ของโลก ตัง้แต่
เอเชียตะวันออกไกลจรดถึงยุโรปดา้นตะวันออก ภายในอาหารที่เป็นฐานของรูปป้ัน ประกอบไปดว้ย พิพิธภัณฑ์จัดแสดง
นิทรรศการประวตัิเจงกิสข่าน ส าหรบัส่วนดา้นบนสดุ สามารถขึน้บนัไดเล่ือนจากภายในอาคาร และออกมาท่านจะพบกบัรูป
ป้ันเจงกิสข่าน นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถชมวิว และเก็บภาพบรรยากาศรอบๆไดอ้ีกดว้ย ซึ่งบรเิวณรอบๆจะเต็มไปดว้ยเกอร์
จ านวนมากมาย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดินทางสู่ สกีรีสอรท์ เป็นลานสกีที่ไดร้บัความนิยมของชาวมองโกเลีย ท่านสามารถสนกุกบัการเล่นสกีได ้ 
(ค่าใชจ้่ายส าหรบัอปุกรณเ์ล่นสกี ไม่รวมในค่าทวัร ์ราคาขึน้อยู่กับอปุกรณ ์และประเภทท่ีลกูคา้ตอ้งการ โดยราคาเช่าอปุกรณ์
โดยประมาณ เริ่มตน้ท่ี 20 USD หากลกูคา้สนใจสามารถติดต่อหวัหนา้ทวัรไ์ทย หรือไกดท์อ้งถิ่นวนัเดินทางไดเ้ลย)  

 

 
 น าท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑพ์ระราชวังบอกดข์่าน(BOGD KHAN PALACE) หรือพระราชวงัฤดูหนาว สรา้งขึน้ระหว่างปี 

ค.ศ. 1893 – 1903 เป็นที่ประทับของบอกด์ ข่าน ยาวนานถึง 20 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1924 หลังจากนั้นได้
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑพ์ระราชวงัฤดหูนาวของ บอกด ์ข่าน เปิดใหเ้ขา้ชมครัง้แรกในปี ค.ศ. 1926 และกองทนุโบราณสถานโลก 
(WORLD MONUMENTS FUND : WMF) ไดป้ระกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรกัษ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
ประวตัิศาสตรม์องโกเลียในศตวรรษที่ 17-20 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



วันที่ห้า 
ช้อปป้ิง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (OM701 : 16.35-21.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น าท่านออกเดินทางสู่ GOBI FACTORY STORE เป็น OUTLET ของมองโกเลีย ภายในขายสินคา้แบรนดเ์นมมีใหท้่านเลือก

มากมาย อาทิเช่น เสือ้ผ้าขนสัตว์ ของแบรนด  ์GOBI ที่ส่งออกไปยังยุโรป และอเมริกา นอกจากนี ้ยังคงมีสินคา้อื่นๆ อีก
มากมาย ที่ผลิตจากขนสตัว ์ซึ่งเป็นสินคา้ที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ป้ิงย่างสไตลม์องโก 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน 

16.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินมองโกเลียนแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน OM701 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบนิมองโกเลียนแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-15 ม.ค. 63 33,900.- 33,900.- 5,000.- ไม่รบัจอยแลนด ์
วนัท่ี 01-05 ก.พ. 63 28,900.- 28,900.- 5,000.- ไม่รบัจอยแลนด ์
วนัท่ี 07-11 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 5,000.- ไม่รบัจอยแลนด ์

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 

ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย ฟรีวีซ่าเข้ามองโกเลีย 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถ่ินคนขับรถและหวัหน้าทวัรไ์ทย  

รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถื่อหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 



3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่า SIM CARD ท่านละ 1 ซิม 
5.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่ารถรบัส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บริษัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
9.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 
 



 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรมั/ท่าน 1 

ส่วนเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นคนขบัรถและหวัหนา้ทวัรไ์ทย รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่สงบ

ทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ
บรกิารจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. หนงัสือเดินทางไทยไม่ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศมองโกเลีย สามารถอยู่ไดไ้ม่เกิน 30 วนั หากหนงัสือเดินทาง
ต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องวีซ่าและค่าใชจ้่ายในการเขา้ประเทศมองโกเลียกบัเจา้หนา้ที่อีกครงั 


