
 

 

รหัสทัวร B2B2000219 
ทัวรมองโกเลีย ดิสคัฟเวอรี มองโกเลีย 5 วัน 3 คนื (OM) 
วัดกานดาน | จัตุรัสซัคบาทาร | อนุสรณสถานแหงการตอสูไซซาน | อุทยานแหงชาติเทอเรลจ  
สุนัขลากเลื่อน | อนุสาวรียเจงกิสขาน | พิพิธภัณฑพระราชวังบอจดขาน 
เมนูพิเศษ ชาบู ปم�งยางสไตลมองโกเลีย | พิเศษ แถมซิมการด ทานละ 1 ซิม | พักเกอร 1 คืน   
 

 
  



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสขาน) (OM702 : 
22.55-06.05+1) 

20.00 น. คณ ะพรอมกันที่  สนามบินสุวรรณภู มิ  ประตู  7 เคาน เตอร  Q สายการบิน
มองโกเลียนแอรไลน โดยมีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

22.55 น. ออกเดินทางสู เมืองอูลานบาตอร (ประเทศมองโกเลีย) โดยสายการบินมองโกเลียน
แอรไลน เที่ยวบิน OM702 (บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 
 

วันที่2 มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสขาน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร - พิพิธภัณฑ
มองโกเลีย - อิสระชอปปم�งตลาดทองถิ่น (BLACK MARKET) 

06.05 น. เดินทางถึง สนามบินเจงกิสขาน (เมืองอูลานบาตอร) เมืองหลวงของมองโกเลีย ตั้งอยู
ทางตอนเหนือของประเทศ กวาจะมาเปนอูลานบาตอรไดมีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาหลาย
ครั้งจนสรุปเม่ือป 1924 ซึ่งมีความหมายวาวีรบุรุษสีแดง เพื่อเปนเกียรติแก ดัมดิน ซัค
บาตอร (DAMDIN SUKHBAATAR) ผูนําการปฏิวัติการปกครองและการประกาศ
อิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปจจุบันเมืองหลวงแหงน้ีถือเปนศูนยกลางการคมนาคม
ของประเทศ จากน้ันนําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
 นําทานเขาชม วัดกานดาน วัดทางพุทธศาสนาที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของมองโกเลีย 

และเปนศูนยรวมจิตใจที่สําคัญของชาวมองโกเลีย ที่น่ีมีกิจกรรมทางศาสนาตางๆ ที่
คลายคลึงกับวัดในประเทศไทย และสามารถชมความงามทางวัฒนธรรมของมองโกเลีย
ไดจากวัดแหงน้ี เพราะภายในบริเวณรอบๆ วัดมีพระพุทธรูปจํานวนกวาพันองคใหได

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสขาน) (OM702 : 
22.55-06.05+1) 
วันที่ 2. มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสขาน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร - พิพิธภัณฑ
มองโกเลีย - อิสระชอปปم�งตลาดทองถิ่น (BLACK MARKET) 
วันที่ 3. อนุสรณสถานแหงการตอสูไซซาน - อุทยานแหงชาติเทอเรลจ (TERELI NATION 
PARK) - หินเตา (TURTLE ROCK) – สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 
วันที่ 4. อนุสาวรียเจงกิสขาน - สกีรีสอรท – พิพิธภัณฑพระราชวังบอกดขาน (BOGD KHAN 
PALACE) 
วันที่ 5. ชอปปم�ง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสขาน) - กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (OM701 : 16.35-21.55) 



 

 

ชม ภายในวิหารใหญยังมีพระพุทธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวที่สูงถึง 26.5 เมตร ให
เราไดไปกราบไหว ซึ่งถือวาเปนพระพุทธรูปยืนในรมท่ีสูงที่สุดในโลกอีกดวย 

 

 
จากน้ันนําทานเที่ยวชม จัตุรัสซัคบาทาร หรือจัตุรัสเจงกิสขาน ตั้งอยูใจกลางเมือง
อูลานบาตอร เปนสถานที่ที่ใชในการจัดงานพาเหรดตางๆ ไฮไลทของที่น่ีคือการไป
เยี่ยมชมรูปปم�นของดัมดิน ซัคบาตอร (DAMDIN SUKHBAATAR) ผูนําการปฏิวัติในป 
1921 ท่ีตั้งตระหงานอยูใจกลางจัตุรัส ในบริเวณใกลเคียงกันน้ันมีรูปปم�นของเจงกิสขาน
ตั้งอยูดวย เรียกไดวาไปที่เดียวไดเห็นรูปปم�นบุคคลสําคัญของมองโกเลียถึงสองคน 
นอกจากน้ีในบริเวณจัตุรัสยังเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญอีกหลายแหง ทั้งอาคารรัฐสภา 
พิพิธภัณฑประวัติศาสตร และพิพิธภัณฑธรรมชาติ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการและ
ผลงานตางๆ 

  
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ชาบู THE BULL HOT POT 

สไตลมองโกเลีย 



 

 

 
 นําทานเขาชม พิพิธภัณฑมองโกเลีย ภายในพิพิธภัณฑประกอบดวยประวัติความ

เปนมาของมองโกเลียศิลปวัฒนธรรม ต้ังแตกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน ภายในจัด
แสดงประวัติศาสตรสมัยโบราณ บอกเลาเรื่องราวการขยายอาณาเขตที่ยิ่งใหญของ
มองโกเลีย ยุคจักรวรรดิมองโกเลียมองโกเลียในการปกครองของแมนจูเรีย แรวมไปถึง
ยุคชาติพันธุวัฒนธรรมด้ังเดิมของมองโกเลีย  และยุคปจจุบัน ซ่ึงในแตละชั้นเต็มไปดวย
วัตถุโบราณลํ้าคาทางประวัติศาสตรกวา 15,000 ชิ้น ทั้งเสื้อผาเครื่องแตงกายของชน
เผาเรรอนและทหารมองโกเลีย ดาบ ถวยชาม เครื่องเงิน  

 จากนั้นนําทาน อิสระชอปปم�งตลาดทองถิ่น ภายในตลาดมีสินคาทองถิ่น รวมถึงเสื้อผา 
และอุปกรณกันหนาวใหทานไดเลือกชมมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 3 
อนุสรณสถานแหงการตอสูไซซาน - อุทยานแหงชาติเทอเรลจ (TERELI NATION 
PARK) - หิ น เต า  (TURTLE ROCK) – สุ นั ข ล า ก เลื่ อ น  (MONGOLIAN 
SLEDDING DOGS) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเที่ยวชม อนุสรณสถานแหงการตอสูไซซาน ตั้งอยูบนยอดเขาไซซาน ขางบน

จะมีอนุสาวรียรูปทรงวงกลม ศิลปะแบบฟวเจอรริสม (FUTURISM) รวมกับแนวคิดคิว
บิสม (CUBISM)  สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติรําลึกถึงทหารมองโกเลียที่เขารวมรบกับ 
ทหารสหภาพโซเวียตในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สําหรับการครบรอบ 50 ปของการ
ปฏิวัติประกาศอิสรภาพของประเทศมองโกเลีย รอบวงกลม จะตกแตงดวยคอนกรีตรูป
ปم�นซัคบาทาร โจเซฟ สตาลิน สวนภายในวงกลมเปนภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบน
กระเบื้องหิน บอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตร ระหวางสหภาพโซเวียต และมองโกเลีย 
พรอมกับทานจะไดชมวิวเมืองอูลานบาตอรแบบ 360 องศา จากน้ันนําทานเดินทางเขา



 

 

สู อุทยานแหงชาติเทอเรลจ (TERELI NATION PARK) 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเที่ยวชม อุทยานแหงชาติเทอเรลจ (TERELJ NATIONAL PARK) เปนเขต
อนุรักษทางธรรมชาติขนาดใหญ ที่มีภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญรูปรางแปลกตา เปนที่
รูจักของนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ  และทานจะไดชม หินเตา (TURTLE 
ROCK) เปนหินที่มีรูปรางคลายเตา ไมวาจะมองมุมไหนก็มองดูคลายเตาขนาดใหญ มี
ความสูง 24 เมตร เกิดขึ้นจากการกัดกรอนของน้ําฝนและสายลมตามธรรมชาติ ภายใน
มีโพรงเล็กๆ ที่เปนทองเตามีตํานานเลาวาหัวหนาเผาที่สูรบแพ เขามาหลบซอนตัวอยู
แหงน้ี   

 

 
 จากน้ันนําทานรวมสนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING 

DOGS) ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับการน่ังสุนัขลากเลื่อน 1 เลื่อน สามารถ
น่ังได 2 ทาน ระหวางทางน่ังสุนัขลากเลื่อนทานจะไดสมผัสถึงความตื่นเตน และ
สามารถชมความสวยงามของป�าที่ปกคลุมไปดวยหิมะ 



 

 

 

 
 (กิจกรรมสุนัขลากเลื่อนสามารถจัดไดในฤดูหนาว และขึ้นอยูกับสภาพอากาศ หากกรุป

ที่เดินทางไมสามารถรวมกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนได ทางบริษัทขอสงวนปรับเปลี่ยนเปน
การขี่มาแทน) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม TERELJ STAR CAMP TSOMTSOG YURT หรือเทียบเทา 

 
 ที่พักแบบเกอร สไตลมองโกเลีย ภายในหองจะมีฮีตเตอรใหความรอนในตัว จะไม

มีหองนํ้าสวนตัว หองนํ้าเปนหองนํ้ารวม แตแยกไวสําหรับชายและหญิง สามารถ
ลางหนา แปรงฟน ทําธุระหนักเบาได และมีหองอาบน้ํา หางจากเกอรทีพั่กไมไกล 

  

วันที่ 4 อนุสาวรียเจงกิสขาน – สกีรีสอรท – พิพิธภัณฑพระราชวังบอกดขาน (BOGD 
KHAN PALACE) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเขาชม อนุสาวรียเจงกิสขาน สรางขึ้นในป ค.ศ. 2008 ออกแบบโดยสถาปนิก 

D.ERDENEBILEG และ J.ENKHJARGAL สถาปตยกรรมแบบโกธิค รูปปم�นเจงกิส
ขานขี่มา ต้ังอยูบนอาคารที่สรางไวเปนฐานรองรับ ความสูงประมาณ 40 เมตร น้ําหนัก
กวา 250 ตัน สรางจากสแตนเลสสีเงินที่สะทอนแสงโดดเดนแวววาวไปทั่วบริเวณทอง
ทุงหญา แสดงถึงการเชิดชูเกียรตินักรบเจงกีสขานผูยิ่งใหญ ที่นําพากองทัพมองโกเลีย
ขยายอาณาเขตดินแดน เกือบหน่ึงในสี่พื้นที่ของโลก ตั้งแตเอเชียตะวันออกไกลจรดถึง



 

 

ยุโรปดานตะวันออก ภายในอาหารที่เปนฐานของรูปปم�น ประกอบไปดวย พิพิธภัณฑจัด
แสดงนิทรรศการประวัติเจงกิสขาน สําหรับสวนดานบนสุด สามารถขึ้นบันไดเล่ือนจาก
ภายในอาคาร และออกมาทานจะพบกับรูปปم�นเจงกิสขาน นอกจากน้ันทานยังสามารถ
ชมวิว และเก็บภาพบรรยากาศรอบๆไดอีกดวย ซึ่งบริเวณรอบๆจะเต็มไปดวยเกอร
จํานวนมากมาย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 นําทานเดินทางสู สกีรีสอรท เปนลานสกีที่ไดรับความนิยมของชาวมองโกเลีย ทาน
สามารถสนุกกับการเลนสกีได  
(คาใชจายสําหรับอุปกรณเลนสกี ไมรวมในคาทัวร ราคาขึ้นอยูกับอุปกรณ และประเภท
ที่ลูกคาตองการ โดยราคาเชาอุปกรณโดยประมาณ เริ่มตนที่ 20 USD หากลูกคาสนใจ
สามารถติดตอหัวหนาทัวรไทย หรือไกดทองถิ่นวันเดินทางไดเลย)  

 

 
 นําทานเที่ยวชม พิพิธภัณฑพระราชวังบอกดขาน(BOGD KHAN PALACE) หรือ

พระราชวังฤดูหนาว สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1893 – 1903 เปนที่ประทับของบอกด 
ขาน ยาวนานถึง 20 ป จนกระทั่งสวรรคตในป ค.ศ. 1924 หลังจากน้ันไดเปลี่ยนเปน
พิพิธภัณฑพระราชวังฤดูหนาวของ บอกด ขาน เปดใหเขาชมครั้งแรกในป ค.ศ. 1926 
และกองทุนโบราณสถานโลก (WORLD MONUMENTS FUND : WMF) ไดประกาศ
ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษที่สะทอนถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร
มองโกเลียในศตวรรษที่ 17-20 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

วันที่ 5 ชอปปم� ง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสขาน) - 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OM701 : 16.35-21.55) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานออกเดินทางสู GOBI FACTORY STORE เปน OUTLET ของมองโกเลีย 

ภายในขายสินคาแบรนดเนมมีใหทานเลือกมากมาย อาทิเชน เสื้อผาขนสัตว ของแบ
รนด GOBI ที่สงออกไปยังยุโรป และอเมริกา นอกจากน้ียังคงมีสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ที่ผลิตจากขนสัตว ซึ่งเปนสินคาที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ปم�งยางสไตลมองโก 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเจงกิสขาน 

16.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินมองโกเลียนแอรไลน เที่ยวบิน OM701 
(บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

21.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินมองโกเลียนแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 01-05 ก.พ. 63 28,900.- 28,900.- 5,000.- ไมรับจอยแลนด 
วันที่ 07-11 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 5,000.- ไมรับจอยแลนด 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 7,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 
สําหรับหนังสือเดินทางไทย ฟรีวีซาเขามองโกเลีย 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นคนขับรถและหัวหนาทัวรไทย  
รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 
 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมา
จายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4. คา SIM CARD ทานละ 1 ซิม 
5.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ



 

 

6.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
7. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
9.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นคนขับรถและหัวหนาทัวรไทย รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

11. หนังสือเดินทางไทยไมตองยื่นวีซาเขาประเทศมองโกเลีย สามารถอยูไดไมเกิน 30 
วัน หากหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเร่ืองวีซาและคาใชจายในการเขาประเทศ
มองโกเลียกับเจาหนาท่ีอีกครั้ง 

 


