
 

 

รหัสทัวร AST1902982 
ทัวรมองโกเลีย OPENNING MONGOLIA WINTER  
5 วัน 3 คืน [OM]  
นอนเกอร....ข่ีสุนัขลากเล่ือน...ตะลุยความหนาว ณ ลานสกี….สไตลมองโกเลีย 
เปดเท่ียวบินปฐมฤกษบินตรงสูมองโกเลีย เตรียมพรอมเทศกาลหิมะที่กําลังจะมาถึง 
เยือนดินแดนนักรบมองโกเลีย ดินแดนแหงธรรมชาติท่ีเงียบสงบ ชมวิถีชีวติเรียบงาย 
สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเล่ือน สุดนารัก ที่ทุกทานจะไดสัมผัสดวยตาตัวเอง   
พักกระโจม (GER) แบบชาวโนเมดแท สไตลมองโกเลีย หากมาแลวหามพลาด  
เมนูพิเศษ ชาบู ชาบู สไตลมองโกเลีย ,บารบีคิวปم�งยางสไตลมองโกเลียแบบตนตําหรับ  

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูม ิ

20.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภมูิ  ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 สาย
การบิน Mongolian Airlines ช้ัน 4 ประต ู7 เคานเตอร Q โดยมเีจาหนาที่
บริษัทฯ คอยใหการตอนรบ และอํานวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและเอกสาร
กอนการเดินทางแกทาน 

22.55 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองอูลานบาตอร (Ulaanbaatar) ประเทศมองโกเลีย 
(BKK-ULN) 
โดยสายการบิน มองโกเลียนแอรไลน Mongolian Airlines (MIAT) เที่ยวบินที ่
OM702 
เที่ยวบินท่ี OM702 มบีริการเสริฟอาหารรอน เครื่องด่ืม และของวางบน

เครื่องบิน 
***หมายเหตุ : กระเป�าโหลด 1ทานตอ1ใบ = 23kg และ Carry onไดอีกไมเกนิ 5 kg /

ทาน*****  
 
วันทีส่อง   สนามบินเจงกิสขาน – โรงแรม –วดักานดัน -จตุรัสซัคบาทาร  - พิพิธภัณฑ 
Bogd Khaan Winter Palace Museum ตลาดทองถิ่น Black Market – ที่พัก   
06.05 น.  เดินทางถึงสนามบินเจงกิสขาน เมืองอูลานบาตอร หลังจากผานพิธีการตรวจคน

เขาเมือง และ ศุลกากร  เมืองอูลานบาตอรเปนเมืองหลวงและเปนเมืองท่ีใหญ
ที่สุดของมองโกเลีย ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ กวาจะมาเปนอูลานบาตอร
ไดมีการเปลี่ยนช่ือเมืองมาหลายคร้ังจนสรุปเม่ือป 1924 ซึ่งมีความหมายวา
วีรบุรุษสีแดง เพ่ือเปนเกียรติแก ดัมดิน ซัคบาตอร (Damdin Sukhbaatar) ผูนํา
การปฏิวัติการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปจจุบัน



 

 

เมืองหลวงแหงน้ีถือเปนศูนยกลางการคมนาคมของประเทศ จากน้ันใหทานไดพบ 
พบมัคคุเทศกทองถิ่น (ภาษาอังกฤษ) มารอรับทานที่ทางเขาสนามบิน 

เชา นําทานเดินทางเขาโรงแรมท่ีพัก รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
PERMUIM HOTEL หรือเทียบเทา ใหทานไดนําสัมภาระเช็คอิน ทานสามารถ ทํา
ภาระกิจอาบน้ําพักผอนตามอัธยาศัย และใหทานปรับสภาพกับสภาพอากาศ จนได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางทองเที่ยวตามรายการที่ระบุ  

 
จากน้ันนําทานชม วัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery) ชาว
มองโกเลียสวนใหญคือชาวพุทธท่ีมีความคลายคลึงกับประเทศเนปาล วัดกานดาน
คือวัดใหญที่มีความสําคัญแหงหน่ึงถือเปนศูนยรวมจิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย 
เปนวัดท่ีมปีระวติัศาสตรยาวนาน สรางโดยทานขานโบกด ราวป ค.ศ.1835เปน
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เปนศุนยรวมจิตใจ ของชาวพุทธในมองโกเลีย ชื่อวัดมี
ความหมายวา สถานที่ที่มีความสุขอยางสมบรูณแบบ  ภายในพระวหิาร
ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมคีวามสูงถึง 20 เมตร 



 

 

 
นําคณะเดินทาง เย่ียมชม จตุรัสซัคบาทาร  (Sukhbaatar Square) ชมความ
ยิ่งใหญตระการตาของ เปนที่ประดิษฐานของรูปปم�นซคับาทาร ผูประกาศ อิสรภาพ
แกมองโกเลีย ในป  ค.ศ.1921 ต้ังอยูใจกลางเมืองอูลานบาตอร เปนสถานที่ท่ีใช
ในการจัดงานพาเหรดตางๆ ไฮไลทของที่น่ีคือการไปเยี่ยมชม 
รูปปم�นของดัมดินซัคบาตอร (Damdin Sukhbaatar) ผูนําการปฏิวติัในป 1921 
ท่ีต้ังตระหงานอยูใจกลางจัตุรัส ในบริเวณใกลเคียงกันน้ันมีรูปปم�นของเจงกิสขาน
ต้ังอยูดวย เรียกไดวาไปท่ีเดียวไดเห็นรูปปم�นบุคคลสําคัญของมองโกเลียถึงสองคน 
นอกจากน้ีในบริเวณจัตุรัสยังเปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญอีกหลายแหง ทั้งอาคาร
รัฐสภา พิพิธภัณฑประวัติศาสตร และพิพิธภัณฑธรรมชาติ ซึ่งมีการจัดแสดง
นิทรรศการและผลงานตางๆ มากมาย 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู EUROPEAN SET ราน SILK 
ROAD RESTAURANT 

นําทานเดินทางสู Bogd Khaan Winter Palace Museum ภายในพิพิธภัณฑ 
มีการจดัแสดงส่ิงของที่ชาวมอง โกล สมัยอดีตใชงาน และประดิษฐข้ึนจริงซึ่ง
ประกอบไปดวย งานหตัถกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามอันเปน เอกลักษณของชาว
มองโกล รวมท้ังยังมกีารจัดแสดงนิทรรศการสิ่งของเครื่องใช ของบรรณาการ และ
ของสะสมท่ีถูกใชในสมยัราชวงศของพระราชาองคสุดทายของมองโกเลีย (ดานใน
พระราชวังฤดูรอนหามถายรูป)  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาด BLACK MARGET DUNJINGARAV เปนตลาด
ขายเส้ือผา อยูในตัวอาคาร  ใหทานชอปปم�งอุปกรณกันหนาว รองเทา ถุงมือ หรือ
หมวกพื้นเมือง ณ ตลาด DUNJINGARAV ซึ่งเปนตลาดที่ชาวมองโกเลียจะมา
จับจายสินคาอุปกรณ เส้ือผา รองเทา และอ่ืนๆ ทานจะไดพบกับสินคาราคาถกู
คุณภาพใชงานไดสําหรับกันหนาวท่ีมองโกเลีย  

 



 

 

จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งเลือกซื้อ สินคา หาง STATE DEPARTMENT 
STORE น้ีเปนหางอยูใจกลาง เมืองอูลานบอตอร อยู
ใกลๆจตุรัสซุกบาทา มซีุปเปอรมารเกต็สําหรบัซื้อของกิน 
ของใช ของฝาก ถาใครหนาวขาดอุปกรณก็มาหาซื้อได 
โดยเฉพาะอุปกรณ กันหนาว ท่ีน่ีมีราคาคอนขางถูกกวา
เมืองไทย อาทิเชนNORTHFACE,UNDER URMOUR 
, NIKE ,รองเทาสําหรับปนเขา เดินป�า , เครือ่งใชไฟฟ�า , 
ของท่ีระลึกตางๆเปนตน 

ค่ํา             รับประทานอาหารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนู THE 
BULL HOT POT ( เมนู ชาบู สไตลมองโกเลียน เสริฟ
พรอมเน้ือวัว เน้ือมา เน้ือไก เน้ือแกะ เสริฟคูพรอมผักสด )  

พักที่   โรงแรม PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว ยานใจกลางเมือง หรอืเทียบเทา 

 
วันที่สาม อนุสรณสถานแหงการตอสูไซซาน (Zaisan Hill) - SUPERMARKET - Turtle 
Rock – แวะชมสินคาพ้ืนเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP – ทดลองขี่ สุนัขลากเล่ือน ( 
Dog Sledding ) – พักเกอร  
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมท่ีพัก  
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
จากน้ันนําทานข้ึนชม อนุสรณสถานแหงการตอสูไซซาน (Zaisan Hill) ซึ่งอยูทาง
ตอนใตของเมืองถือเปนจุดชมวิวท่ีอยูสูงเหนือเมืองขึ้นไป แตย่ิงสูงกลับยิ่งสวย ทาน
จะสามารถมองเห็นเมอืงอูลานบาตอรไดรอบเมืองแบบ 360 องศา สรางเพ่ือให
เกียรติแกฝ�ายสัมพันธมิตรของทหารมองโกเลียและโซเวียตที่เสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ที่สอง อนุสาวรียแหงน้ีต้ังอยูบนเนินเขา
ทางตอนใตของเมืองอนุสาวรียแหงน้ีมีภาพวาดที่ระลึก
เปนวงกลม ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงฉากตางๆเชน
โซเวียตสนับสนุนการประกาศเอกราชของมองโกเลียใน
ปพ. ศ. 2464 ความพายแพของกองทัพญี่ปุ�น
Kwantung โดยโซเวียตที ่KhalhkinGol บนพรมแดนมองโกเลียในป 1939 
เปนตน ท่ีน่ีเปนจดุชมววิท่ีสามารถมองเห็นเมอืงอูลานบาตอรไดท้ังเมือง (Zaisan 
Memory Hill) จากน้ันนําทาน ชอปปم�ง SUPER MARKET เพ่ือเลือกซื้อของ
กอนเดินทางไปยัง CAMP  
จากน้ันนําทานเดินทางสู Terelj Mountain National Park ชมเสนทาง
ธรรมชาติระหวางน่ังรถ ทานจะไดพบกบัภูเขานอยใหญ เนินเขารูปรางแปลกตา ที่
ถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลนสุดลูกหูลูกตา หากทานโชคดีอาจไดพบกับสุนัข
จิ้งจอกขนฟูฟ�องที่วิ่งผานแมกไมในป�าสีขาว ระยะทาง ประมาณ 130 กิโลเมตร 
จากน้ันนําทาน Check in ณ TERELJ STAR RESORT เปน RESORT GER 
ระดับ DELUXE  
 
 
 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ เกอรแคมป� บริการอาหารพ้ืนเมือง  
 

 
 

 
 

จากน้ัน นําทุกทานสัมผัสประสบการณแปลกใหมสนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลาก
เล่ือน บนพ้ืนหิมะหนาๆ มีช่ือวา "Mongol Dog Sledding หรือ มองโกล ด็อก  
สเลดดิ้ง" (รวมคาบริการเรียบรอยแลว)  ริเร่ิมโดย สองสามีภรรยาคูหน่ึง ที่ไดรับ
แรงบันดาลใจจากภาพยนตรฮอลลีวูด และอยากใหนักทองเที่ยวไดลองสัมผัส
ประสบการณการน่ังรถลากเล่ือน ที่ผูกติดกับฝงูสุนัข ชมความสวยงามของป�าและ
ริมฝم�งแมน้ําตูล ทามกลางอุณหภูมิที่ลดต่ําถึง -40 องศาเซลเซียส  สุนัขทุกตัวเลี้ยง
มากับมือ ต้ังแตมันเกดิ พวกเขาจึงรูนิสัย และพฤติกรรมของมันเปนอยางดี และรู
วาสุนัขตัวใดทํางานไดดีกับตัวใด จึงสามารถจัดกลุมการวิ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยท่ีสุด กําหนดใหน่ังไมเกิน 2 ทาน. (สําหรับกิจกรรมสุนัขลากเล่ือนจะ
จัดในฤดูหนาว ประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน – จนถงึเดือน มีนาคม ขึ้นอยูกบั
สภาพอากาศในวันเดินทาง ซึ่งในแตละป จะมหีิมะปกคลุมไมพรอมกนั ท้ังน้ีขึ้นอยู
ซึ่งสภาพอากาศเปนสําคัญ เขารวมกิจกรรมสนัุขลากเล่ือนจะใชเวลาประมาณ 20-
30นาที เน่ืองจากชวงที่เดินทางตนเดือนพฤศจิกายนอาจจะยังไมมหีิมะ ทางบริษัท
จึงพาทุกทานขี่มาแทน โดยรวมในคาใชจายเรยีบรอย ทางบริษัทจะแจงใหทราบ
กอนวันเดินทาง   )    
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
***การข่ีมา (**สําหรับรายการท่ีไมสามารถข่ีสุนัขลากเล่ือนได **) มาของชาวมอง
โกลเปนมาที่มีลักษณะตัวเล็ก เต้ีย ไมสูงใหญ เปนมาประเภทเดียวหรือตระกูล
เดียวกับมาโพน่ี Pony ซึ่งทําใหเด็กมองโกลอายุสัก 3-4 ขวบก็สามารถขี่ได และมี
ความ  ผูกพันธกับมามาต้ังแตเด็กธรรมชาติของมามองโกลเน่ืองจากเปนมาเต้ียทํา
ใหจุดศูนยถวงตํ่า เวลามาว่ิงมาจึงไมกระโดกกระแดกเชนมาที่มีขนาดใหญ หลังมา
เรียบราบไปกบัพ้ืนที่วิ่ง ขอดี คือ เมื่อมาว่ิงหลงัมาเรียบราบไปกับพ้ืนท่ีวิ่ง ไม
กระโดกกระแดก ทําใหการยิงและเล็งธนูของนักรบบนหลังมาเปนไปอยางแมนยํา 
นักรบมองโกลจึงยิงธนูบนหลังมาแมนขอดีอีกขอของการที่มาเต้ียวิ่งหรือเดินไม



 

 

กระโดกกระแดก ทําใหนักรบมองโกลสามารถนอนบนหลังมาไดอยางสบาย โดยไม
ตกมา และไมตองใชเชือกหรือเข็มขัดรัดตัวติดกับมา จึงไดเห็นวา นักรบมองโกล
สามารถเดินทางรอมแรมไปไหนไดไกลๆเปนเวลาหลายวัน โดยไมตองหยุดพัก 
การข่ีมาชาวมองโกลท่ีไมข่ีมาเปรียบเสมือนอินทรียที่ไมมีปก เด็กชาวมองโกลทุก

คนข่ีมาเปนต้ังแตอายุยังไมเขาเกณฑโรงเรียน!! 
จากนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติ Gorkhi Terelj National Park แวะชม 
Turtle Rock หินเตา หินที่มีรูปรางคลายเตาขนาดใหญ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
มีสวยงาม โดยววิทิวทัศนโดยรอบปกคลุมดวย 
หิมะ ซึ่งไดรับการพัฒนาข้ึนมาสําหรับนักทองเท่ียว เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งไมวา
จะมองมุมไหนก็ดคูลายเตาขนาดยักษ ต้ังอยูบริเวณเชิงเขา ทางเขาอุทยาน
แหงชาต ิพรอมวิวทิวทศันโดยรอบ ใหทานแวะชมสินคา พ้ืนเมือง ทําจากเครื่อง

หนัง อาทิเชน พวงกุญแจหนัง ปกพาสปอรต ทําจากหนัง เปนของท่ีระลึก ของฝาก
คนทางบาน 
จากน้ันนําทานเยี่ยมชมชีวิตความเปนอยูของชาวพ้ืนเมืองของมองโกเลีย  
Mongol Nomadic family ในคาย Mongol Nomadic Ger Camp น่ันคือ



 

 

การไดชมการดําเนินกบัชาวมองโกเลีย โนแมดส (Nomad-ชาวเผาเรรอน)แทๆ 
Nomad คือ ชนเผาเล้ียงสัตวเรรอนในมองโกเลีย พวกเขายายถิ่นฐานกันหลาย
ครั้ง เพ่ือหาแหลงอาหารและน้ําสําหรับสัตวทั้งหลายของพวกเขา โดยสวนใหญ
แลว พวกเขาจะยายกลับมาท่ีเดิมหลังส้ินสุดหนาหนาวในทุกๆป  พวกเขาจะยายที่
อยูทั้งหมด 4-5 คร้ังตอป เพ่ือหาแหลงอาหารที่สมบูรณท่ีสุดสําหรบัสัตวเล้ียงของ
พวกเขา ที่เปน HIGHT LIGHT ของโปรแกรม ใหทานไดเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ตามอัธยาศัย ใหทานไดชม ไดทดลองชมิฟรี ผลิตภัณฑจากนม จามรี (yaks)และ
ชิมรสชาตินมสดแทๆ และ เหลาพ้ืนเมือง  
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา             รับประทานอาหารอาหารคํ่า ณ แคมป�กระโจม (บารบีคิวมองโกเลีย)  
หลังรับประทานอาหารค่ํารวมเรียนรูวิธีการเลนเกมแบบชาวมองโกล พรอม
สังสรรคพบปะกับชาวคณะ มกีิจกรรมเกมสใหทานไดรวมเลนสนุกภานในแคมป�  
สนุกสนานไปกับบรรยากาศสุดอบอุนผิงไฟในกระโจมแบบชาวมองโกเลียนแทๆ ให
ทานไดทดลองสวมใสชุดมองโกเลียฟร ี!!! 

 
 
 
                   
 
 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ เกอรท่ีพัก   



 

 

  
 
 
 
 
พักที่      TERELJ STAR RESORT เปน RESORT GER  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู

ที่พัก at TERELJ STAR RESORT เปน Ger ต้ังอยูในพ้ืนที่อันสวยงาม หาง
จาก Ulaanbaatar คายเปนหน่ึงในไมกีค่าย Ger ที่ทํางานตลอดทั้งป วนัน้ีเราจะ 
พักเกอร (GER) หรือ กระโจม ระดบั DELUXE GER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
*** GER CAMP เปนแบบ DELUXE GER เปนเกอร ท่ีมีฮติเตอรทําความรอน
ในตัว ไมตองเติมเตาถาน มีประตูกระจกล็อค เพ่ือความปลอดภัย ภายในเกอรจะ
ไมมีหองอาบน้ําบริการ แตมีหองน้ําสะอาดใหบริการใกลกบักระโจม 2 นาที มีอาง
ลางหนาสามารถลางหนาแปรงฟนได และทําธุระหนักเบาไดปกติ แยกชาย และ 
แยกหญิงเปนสัดสวน) *** 
 



 

 

-ภายในหองพัก TWN/TRP/DBL 
 
 
 
 
 

 
-หองอาบน้ําแยก /ชาย หญิง  

 
วันทีส่ี่  อนุสาวรียเจงกิสขาน -สกีรีสอรท SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan – ที่
พัก  
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ แคมป� ทีพั่ก  

  



 

 

จากน้ันระหวางทางใหทานไดเขาชม อนุสาวรียเจงกิสขาน ใหทานไดเดินขึ้นชม 
ดานหนาเปนรูปปم�นขนาดใหญ 40 เมตร (130 ฟุต) ของทานเจงกีสขานขี่บนหลัง
มา ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําทางตะวันออกของเมืองหลวงมองโกเลียอูลานบาตอร รูปปم�น
น้ีช้ีไปทางทิศตะวนัออก ซึ่งวากันวาไปทางจุดกําเนิดของเขา พ้ืนท่ีรูปปم�นหลักจะถกู
ลอมรอบดวย200 ger (กระโจม)และดานในข้ึนสูจุดชมวิวที่คุณสามารถขึ้นไป
ถายภาพกับ เจงกิสขานไดอยางสวยงาม  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูตัว
เมือง 

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารเกาหลี  
จากนันนําทานเดินทางสู สกีรีสอรท SKY RESORT สถานที่เลนสกีท่ีไดรับความ
นิยมสําหรับการเลนสกขีองประเทศ มองโกเลีย ลานสกีไดรับการออกแบบตาม
ระดับมาตรฐานสากล โดยพืนที่ถูกแบง  สําหรับผูที่เร่ิมเลนเลื่อน ไปจนถึงระดับ 
ADVANCE ท้ังยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกไวมากมาย ไมวาจะ เปนท่ีพักโรงแรม 
รานอาหาร มินิมารท ฟ ตเนส สปา หรือ คลับ เฮาส ให ทานที่หลงใหลในการเลน
สกีหรือจะสนุกตื่นเตนกบัความเร็วของสโนวบอรดท่ีไหลเลื่อนลงมาจากเนิน สกีบน
ภูเขาไดอยางเต็มท่ี คาอุปกรณการเลนสกี+ชุดเลนสกี+รองเทา+กระเชา+ ครู
ฝกสอนเลน ทานละ  30 USD /(ในราคาดังกลาวตองมีจํานวนผูเลนถึง 10 ทาน
จึงจะมีครูฝกสอนเลนใหบริการ) คาสโนวบอรดดิ้ง ทานละ $35 USD และหวง
ยางเนินหิมะ ทานละ 10 USD  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ค่ํา        รับประทานอาหารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน YU LONG 
RESTAURANT  
พักที่   โรงแรม PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว ยานใจกลางเมือง หรอืเทียบเทา 

 
วันที่หา  ชอปปم�งของฝากที ่“GOBI Factory Outlet  - BD BARBEQUE บารบี
คิว มองโกโลเลีย – สนามบิน 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

  
นําาทานชม ชอปปم�งของฝากที ่“GOBI Factory Outlet  เปน Outlet ขาย
เส้ือผาขนสัตว แบรนด GOBI ที ่ทําสงออกมาตราฐานยุโรป อเมรกิา ให ทานได
เลือกซื้อเส้ื อผา และผลิตภัณฑจากขนสัตวท่ี มีช่ือเสียงของมองโกเลีย และมี
คุณภาพสูงสุดอันดับ ตน ๆ ของโลก มีความเป นเลิศมานานกวา30 ป จากน้ัน 
ผานการตรวจ QC. มาอยางดี ผาทนทานแข็งแรง เน้ือสัมผัสนุมนวล อาทิเชน 
ผาพันคอ ถุงมือ ถุงเทา รวมทั้งเส้ือผาที่ไดรับการออกแบบดีไซนมาอยางทันสมัย 
ใหทานเลือกซื้อกลับไปเปนของฝากได 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BD BARBEQUE บารบีคิว มองโกโลเลีย 
(ใชเวลารับประทานประมาณ 1.30-2 ชม.) 

ไดเวลาอันสามควร นําทานเดินทางสู สนามบิน  
16.35 น.   เหิรฟ�าเดินทางกลับสูประเทศไทย บริการโดยสายการการบินมองโกเลียน แอรไลน 

เที่ยวบินท่ี OM701 มบีริการเสริฟอาหารรอน+เคร่ืองด่ืม+ของวาง บนเครื่องบนิ  
21.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมภาพความประทับใจ 

.......................................................................................... 
หมายเหตุ : ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิการปรับเปลี่ยนโปรแกรมดังกลาว ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาพดิน ฟ�า อากาศและเหตุการณไมคาดฝน ที่อาจเกิดขึ้นระหวาง หรือกอนการเดินทาง 
เพ่ือความปลอดภัยและความสบายใจของทุกทาน / พาสปอรตชาวไทยสามารถเดิน
ทางเขาประเทศมองโกเลีย และพํานักอยูไดไมเกิน 30 วัน 
-เทศกาลปใหม รายการอาจมีการสลับ สับเปลี่ยน เน่ืองจากเปนเทศกาล สถานที่บางที่
อาจปดทําการ อาจตองมีการสลับรายการ ทางบรษิัทจะแจงพรอมกบัใบเตรียมตวัการ
เดินทางอีกคร้ังนะคะ   

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร  
เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบนิเปนราคาโปรโมช่ันพิเศษ ไมมีราคาเด็ก ต่ํากวา 12 ป ราคาเด็กเทาราคา
ผูใหญ 
 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ  
2-3 ทาน 

เด็กพักกับผูใหญ  
2 ทาน  
 

พักเด่ียวเพ่ิม จํานวนที่
น่ัง 

02- 06 NOV 2019 29,999.- 29,999.- 5,500.- 25+1 
16 – 20 NOV 2019 29,999.- 29,999.- 5,500.- 25+1 
7 – 11 DEC 2019    32,999.- 32,999.- 5,500.- 31+1 
14 - 18 DEC  2019 31,999.- 31,999.- 5,500.- 25+1 
21 – 25 DEC 2019 31,999.- 31,999.- 5,500.- 25+1 
28 DEC – 1 JAN 2020 
BUS 1 

37,999.- 37,999.- 6,500.- 31+1 

28 DEC – 1 JAN 2020 
BUS 2 

37,999.- 37,999.- 6,500.- 31+1 

08 – 12 FEB 2020    32,999.- 32,999.- 5,500.- 31+1 
22  -26 FEB 2020 31,999.- 31,999.- 5,500.- 25+1 
07 – 11 MAR 2020  31,999.- 31,999.- 5,500.- 20+1 
14 – 18 MAR 2020 31,999.- 31,999.- 5,500.- 20+1 

***ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดและคนขับรถ ทานละ  1,200 บาท /ทาน/ทริป 
สวนหัวหนาทัวรไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจในการบริการ 

**กรุณาแจงพนักงานขณะดําเนินการจอง หากไมสามารถทานเน้ือสัตวชนิดใดได 
อันไดแก เน้ือวัว/เน้ือแกะ/เน้ือแพะ/เน้ือหมู/เน้ือไก หรือมังสวิรัติ และอาหารสําหรับอิสลามซึ่ง

หากทานไมประสงคจะทานอาหารดังกลาว ตองแจงลวงหนา มิเชนน้ันหากเดินทางไปแลว 
อาจจัดเตรียมใหทานไมทันนะคะ *** ** 

** ราคาต๋ัวเด็กทารก กรุณาเช็คกบัเจาหนาที่อีกคร้ังนะคะ ** 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม  
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ  
 คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.  



 

 

 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ อาทิ เชน คาขี่สุนัชลากเล่ือน , SIM CARD   
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คา อินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการ) (เฉพาะรายการที่มีไป 
SKY SKI RESORT ) 
  คาอุปกรณการเลนสกี+ชุดเลนสกี+รองเทา+กระเชา+ ครูฝกสอนเลน ทานละ $30/ทาน (ใน
ราคาดังกลาวตองมีจํานวนผูเลนถึง 10 ทานจึงจะมีครูฝกสอนเลนใหบริการ) ราคาสโนวบอรดดิง้ 
ทานละ $35/ทาน และหวงยางเนินหิมะ $10/ทาน แจงหัวหนาทัวรพรอมชําระเงินกอนเดินทาง
ไปลานสกี 1 วัน ชําระเปนเงินดอลลารเทาน้ัน (เฉพาะในชวงเทศกาลท่ีสามารถไปลานสกีได) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
 1. ในการจองคร้ังแรก มดัจําทานละ 15,000 บาท หรือท้ังหมด สวนที่เหลือชําระกอน

เดินทาง 20 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึง่
เมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีท่ี
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หากมกีารยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทางผูจองจะไมสามารถทําเร่ือง
ขอคืนคาต๋ัวหรือขอคืนคาทัวรท้ังหมดหรือบางสวนได เวนแต 
1.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋ว
เครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการยืน่วซีา หรือมีการเสีย
คาใชจายอ่ืนใด 
1.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋ว
เครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บรษัิทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่
จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน 



 

 

1.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบนิไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมา
แทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการซื้อต๋ัวใบใหม  
2. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบรกิารไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

การยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป คืนเงินในสวนมัดจํา 
ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 30 วัน ยึดในสวนของคามัดจําทั้งหมด   
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เกบ็คาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร  
ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่
มีการการันตีคามดัจําท่ีพัก  โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 30 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรอืกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมือง



 

 

จากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตท้ังน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา 
7. ราคาน้ีคดิตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจบุัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบรษิัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถ
เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดกต็าม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืน
เงินได  
12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ 
กอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
14. 1.มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ 
แทนบริษัท เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน   

 
ขอควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาต ิกรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซาเขาประเทศ

มองโกเลีย กบัเจาหนาที่ทุกคร้ัง 
 
 


