
 

 

 

6 วนั 5 คืน แกรนด์มองโกเลยี 

 

 
*** สายการบนิคาเธ่ย์ แปซิฟิก และ แอร์มองโกเลยี (CX/OM) *** 

เมษายน – ตุลาคม 2562 เร่ิมต้น 59,900 บาท  

(คนไทยไม่ต้องท าวีซ่า.....เที่ยวได้เลย…พกัโรงแรม 5 ดาว..ไม่รวมทิปต่างๆ) 
อูลนับาตาร์ – อทุยานแห่งชาตเิทอเรลจ์ – พกักระโจมเกอร์แบบลกัซูร่ี (ห้องน า้ในตวั) – ขีม้่ามองโกล – อนุสาวรีย์ 
เจงกสีข่าน – อทุยานแห่งชาตคุิสเตน นุรูรู – ขีอู่ฐในทะเลทราย – พพิธิภัณฑ์ไดโนเสาร์ – พระราชวงัฤดูหนาว 

 
ราคาทวัร์ 59,900 บาท : 29 เม.ย. – 4 พ.ค. / 20 – 25 พ.ค./ 12-17 ส.ค./ 16-21 ก.ย./ 14-19 ต.ค./ 21-26 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 61,500 บาท : 17-22 ม.ิย. 2562 

 



 

 

 

6 วนั 5 คืน แกรนด์มองโกเลยี 
วนัแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง – อูลนับาตาร์  
 

08.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน M (แถว M 6 -16) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 ณ อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค (CX) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

11.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน CX750 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์
หลากหลายผา่น จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯมีบริการอาหารกลางวนั ระหวา่งเท่ียวบินสู่ฮ่องกง 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน OM2972 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง 
สินคา้ปลอดภาษี ภายในสนามบินนานาชาติฮ่องกง ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

18.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอูลนับาตาร์ โดยสายการบินมองโกเลียน แอร์ไลน์ เท่ียวบิน OM2972 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 4.35 ชัว่โมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารเยน็ ระหวา่งเท่ียวบิน 

23.10 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินอูลนับาตาร์ ประเทศมองโกเลีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Blue Sky Hotel ***** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
*** กรุณาเตรียมเส้ือผ้าส าหรับพกัค้างในเกอร์ 1 คืนในวนัรุ่งขึน้ กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ทีโ่รมแรม*** 

  

วนัทีส่อง อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ – หินเต่า – ขี่ม้ามองโกล – ยงิธนู  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ (Terelj National Park) ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีช่ืออีกแห่งหน่ึง ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือสุดของ
อูลานบาตอร์ มีภูมิทศัน์อนักวา้งใหญ่และเปิดโล่ง และเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอีกแห่งท่ีดึงดูดนัก
ท่องเท่ียวทัว่โลกให้ไดม้าสัมผสักบัพื้นท่ีน้ี โดยส่วนใหญ่จะเลือกข่ีมา้หรืออูฐในการท่องเท่ียว น าท่านชมความ
งามของหินเต่า (Turtle Rock) และหินท่ีมีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ ้ าลึกลบั อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของอุทยานแห่งชาติ กอร์ไค เทอเรลจ ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในอุทยานท่ีดีท่ีสุดทั้ง 5  แห่งของมองโกเลีย จากนั้น
น าท่านเขา้ชมอารามท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการท าสมาธิ (Meditation Monastery) เป็นอีกสถานท่ี ท่ีสวยงามและ
เงียบสงบ เน่ืองจากอยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ให้ท่านไดเ้ดินเล่นเก็บภาพความ
สวยงามและสัมผสัธรรมชาติพิสุทธ์ิ แห่งมองโกเลีย ประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติท่ีสวยงามอีก
แห่งหน่ึงของโลก  



 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบพื้นเมือง 
 

บ่าย  น าท่านสัมผสัประสบการณ์ข่ีมา้มองโกล ในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ ์พร้อมชมและเก็บภาพความสวยงามและ
สัมผสัธรรมชาติพิสุทธ์ิ แห่งมองโกเลีย ประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึง 
จากนั้นให้ท่านไดล้องฝึกยิงธนู ในแบบวิถีชีวิตของชาวมองโกเลียพื้นเมือง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ี
พกัแบบกระโจมทะเลทราย หรือท่ีเรียกวา่ “เกอร์” 

 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัแบบกระโจม (เกอร์) Luxury GER มีห้องน า้ในตัวทุกห้อง (คืนที ่2) 
**เดือนตุลาคม เกอร์ทีม่ีห้องน า้ส่วนตัวจะปิดบริการ จะให้ท่านพกัโรงแรมทีม่ีห้องน า้ส่วนตัวแทน** 

 

 

 
 



 

 

 

วนัทีส่าม   ชนพืน้เมืองนอร์มาดิก – อนุสาวรีย์เจงกสิข่าน – อูลนับาตาร์  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสัมผสัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวนอร์มาดิก (Normadic Family) ซ่ึงเป็นชนเผา่พื้นเมืองท่ีอาศยัอยูใ่น
อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ ์ และยงัคงด ารงชีวติในแบบดั้งเดิม แมว้า่ปัจจุบนัจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกอยูบ่า้ง 
แต่ชาวนอร์มาดิก ก็ยงัคงมีวถีิชีวติและการหาเล้ียงครอบครัว หรือแมแ้ต่การยา้ยบา้นไปเร่ือยๆเช่นเดิม น าท่าน
ชมเกอร์ของชาวพื้นเมืองนอร์มาดิก กระโจมท่ีอยูด่ว้ยกนัทั้งครอบครัวและชมการตอ้นรับแขกพร้อมเคร่ืองด่ืม
ประจ าถ่ินใหท้่านไดล้ิ้มลอง ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่อนุสาวรียเ์จงกีสข่าน ซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน
โลก (The World Largest Chinggis Khan Statue) ตั้งอยูก่ลางทุ่งหญา้ใหญ่แห่งมองโกเลีย อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้าง
เด่นตระหง่านกลางทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ โดยเป็นรูปเจงกิสข่านทรงมา้ ซ่ึงมีความสูงกวา่ 40 เมตร บนพื้นท่ีกวา่ 
520 เอเคอร์ ตั้งอยูริ่มน ้าตูล Tuul ทางทิศตะวนัออกของเมืองอูลนับาตาร์ ซ่ึงรูปป้ันหนัไปทางทิศตะวนัออก 
อนุสาวรียแ์ห่งน้ีมีมูลค่าการก่อสร้างกวา่ 4.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ บริเวณฐานเป็นอาคารคอมเพล็กซ์ทรงกลม ใช้
จดัแสดงนิทรรศการต่างๆโดยแบ่งเป็น ส่วนแรก: แสดงเร่ืองราวของยคุข่านเรืองอ านาจ ในในศตวรรษท่ี 13 
และ 14 และมีการจดัแสดงของโบราณ เคร่ืองมือ เคร่ืองทอง และเคร่ืองประดบั อีกส่วนหน่ีงเป็นนิทรรศการ
เก่ียวกบัยคุส าริดและวฒันธรรมโบราณ ของชนเผา่ซงหนูท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศมองโกเลีย อิสระใหท้่านได้
เดินชมและเก็บภาพความยิง่ใหญ่ของอนุสาวรียแ์ห่งน้ีตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่กรุงอูลนับาตาร์ 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมกรุงอูลนับาตาร์ (Ulaanbaatar) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย ท่ีสถาปนาให้เป็นศูนยก์ลาง
ทั้ งทางด้านการเมืองการปกครองและด้านพุทธศาสนา เมืองน้ีตั้ งอยู่ในระดับความสูง 1,310 เมตรเหนือ
ระดับน ้ าทะเล มีแม่น ้ าสายส าคญัสายหลักคือแม่น ้ าทูลไหลผ่าน ได้เวลาน าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ
มองโกเลีย (National Museum) ท่ีซ่ึงจดัแสดงประวติัความเป็นมาของชาวมองโกเลียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ตลอดจนขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆของชาวมองโกล รูปป้ันจ าลอง ซากประวติัศาสตร์ อุปกรณ์ล่าสัตว ์และหากิน



 

 

 

เพื่อความอยู่รอด เคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ ทั้ งของจริง และของจ าลอง ซ่ึงมีจดัแสดงในเห็นแต่ละยุคสมยั 
จากนั้นน าท่านชมจตุัรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ศูนยก์ลางของประเทศมองโกเลีย เป็นจตุัรัสใจกลาง
เมืองอนัเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันซคับาทาร์ ผูป้ระกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบพื้นเมือง พร้อมชมโชวก์ารแสดงพื้นเมือง 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Blue Sky Hotel ***** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่3) 
 
วนัทีส่ี่ อุทยานแห่งชาติ คุสเตนนุรูรู – เนินทราย (Sand Dune) – ข่ีอูฐ – อูลนับาตาร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู (Hustain Nuruu Protected Reserve Park) ซ่ึงเป็นอุทยานทาง
ตอนกลางของประเทศ และอยูท่างตอนใตข้องเมืองอูลนับาตาร์ เป็นอุทยานท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 
2002 เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีอนุรักษม์า้พื้นเมือง หรือ มา้ป่ามองโกเลีย ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูใ่นบริเวณอุทยานแห่งน้ี และเป็น
มา้ป่าหายาก เรียกไดว้า่ใกลสู้ญพนัธ์ุแลว้ น าท่านเท่ียวชมอุทยานและส่องหาสัตวป่์าท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณอุทยาน
แห่งน้ี พร้อมทั้งเก็บภาพทศันียภาพท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญา้, เนินทราย (Sand Dune), แม่น ้ าและภูเขา
สลบัทุ่งหญา้ นบัเป็นอีกหน่ึงธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงของประเทศมองโกเลีย 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบพื้นเมือง 
 

บ่าย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู (Hustain Nuruu 
Protected Reserve Park) น าท่านสัมผสัประสบการณ์ข่ีอูฐในทะเลทรายมองโกเลีย ก่อนน าท่านเดินทางกลบัสู่
กรุงอูลนับาตาร์ เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย น าท่านสู่ตลาดสินคา้พื้นเมือง Narantuul Market อิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั โดยตลาดแห่งน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือดา้นนอกกลางแจง้ จะขายเส้ือผา้ 



 

 

 

รองเทา้ ของเล่น ของท่ีระลึกต่างๆ และอีกส่วนคือ เป็นส่วนภายในอาคาร ซ่ึงจ าหน่าย พืช ผกั ผลไม ้ต่างๆ ท่ี
น าเขา้มา จากรัสเซียและจีน เป็นส่วนใหญ่ รวมถึง ขนม ขนมปัง เคก้ ลูกอม และของฝากนานาชนิด 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Blue Sky Hotel ***** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่4) 
 
วนัที่ห้า  วดักานดาน – พพิธิภัณฑ์ไดโนเสาร์ – พระราชวงัฤดูหนาว – เนินเขาไซซาน – ช้อปป้ิง 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมวดักานดาน หรือ อารามกานดาน (Gandan Monastery) เป็นวดัท่ีใหญ่และมีความส าคญัมากของ

เมืองอูลนับาตอร์ เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย อารามเดิมสร้างข้ึนตามความประสงค์
ของ ดาไลลามะองคท่ี์ 5  (Jebtsundamba Khutuktu)ในปีพ.ศ. 2352 ซ่ึงปัจจุบนัเหลือให้เห็นเพียงแค่เสาไมห้น่ึง
ตน้เท่านั้น ส าหรับอารามในปัจจุบนัน้ีสร้างข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2381 พร้อมกบัเป็นท่ีพ  านกัส่วนพระองคข์ององค์
ดาไลลามะองค์ท่ี 13 จากนั้นได้มีการสร้างอาคารหลายหลงัเพิ่มเติมตามมา ไม่ว่าจะเป็น อาคารหอสมุด วิหาร
กุมารี วิหารอวโลกิเตศวร ซ่ึงภายในวิหารแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิม สูงกวา่ 20 เมตร และในปี 
พ.ศ. 2468 ได้มีการก่อสร้างวิหารส าหรับเป็นท่ีบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะท่ี 8 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ไดโนเสาร์ (Central Museum of Mongolian Dinosaurs) ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีเคย
ท่องทะเลทรายโกบี รวมทั้งฟอสซิลและไข่ท่ีไดถู้กคน้พบคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1920 โดย นกัส ารวจชาวอเมริกนั 
Roy Chapman Andrews น าท่านชม ฟอสซิลไดโนเสาร์ Tarbosaurus bataar สายพนัธ์ุกินเน้ือ ท่ีมีความสูง 4 เมตร 
น ้ าหนัก 3 ตนั (เป็นไดโนเสาร์สายพนัธ์ุใกลเ้คียงกบั Tyrannosaurus Rex หรือ T-Rex) และ ฟอสซิลไดโนเสาร์
ขนาดเล็กสายพนัธ์ุ Saurolophus โดยมีกะโหลกศีรษะมีลกัษณะโดดเด่นพิเศษ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัฤดูหนาวของข่านบอจด์ (Winter palace) ซ่ึงเป็นข่านองคสุ์ดทา้ยแห่งมองโกเลีย และ
ยงัเป็นพระราชวงัแห่งสุดทา้ยท่ียงัคงหลงเหลือให้ไดช้มในมองโกเลีย พระราชวงัแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1893 – 
1903 มีการสร้างต าหนัก 6 ต าหนัก และแต่ละต าหนักก็มีผลงานทางศิลปะท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย นอกจากน้ียงัมีผลงานภาพวาด ภาพเขียน ท่ียงัคง
หลงเหลือและรอดพน้จากการถูกท าลายโดยกลุ่มคอมมิวนิสตโ์ซเวยีตในอดีต ปัจจุบนัไดถู้กอนุรักษแ์ละจดัตั้ง
เป็นพิพิธภณัฑ์ จดัแสดงสมบติัของข่านบอจด ์เช่น บลัลงัค ์เตียง และ ของสะสมต่างๆของท่านข่าน นอกจากน้ี
ยงัมีเกอร์ หรือกระโจมของท่านข่านท่ีใชใ้นพระราชพิธี ตลอดจนรองเทา้ท่ีพระเจา้ซาร์นิโคลทั ท่ี 2 แห่งรัสเซีย
มอบให้ท่านข่านเป็นของขวญัใช้ในงานพระราชพิธีและอญัมณีเคร่ืองประดบัตกแต่ง เคร่ืองยศของพระราช



 

 

 

พาหนะของท่านข่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพพระราชวงัฤดูหนาวตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่อนุสรณ์
สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองอูลนับาตาร์ สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึง
วีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลก  คร้ังท่ี 2 เป็นอนุสรณ์สถานทรงกลมวงแหวน ประดบัภาพเขียน 
เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัสัมพนัธภาพและมิตรภาพระหวา่งรัสเซียและ มองโกเลีย เช่น การสนบัสนุนการปลดแอก
จากประเทศจีน และการช่วยรบต่อตา้นกองทพัญ่ีปุ่น ในปี ค.ศ. 1939 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ยงั
เป็นจุดชมววิ ท่ีสามารถมองเห็นเมืองอูลนับาตาร์ไดท้ั้งเมืองอีกดว้ย  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Blue Sky Hotel ***** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่5) 
 

 

วนัที่หก  วดัลามะเฉาจิง – อูลนับาตาร์ – ฮ่องกง – กรุงเทพมหานคร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมวดัลามะเฉาจิง (Choi Jin Lama Temple Museum) วดัลามะเล็กๆ ท่ีซ่อนตวัอยู่ ท่ามกลางตึกสูง

กลางเมือง สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีพกัของลามะ Luvsan Haidav Choijin ซ่ึงเป็นพี่ชายของข่านบอจด์ (Bogd Khan) 
วดัเร่ิมสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1904 และเสร็จส้ินในส่ีปีถดัมา แต่วดัน้ีไดถู้กปิดในปี ค.ศ. 1938 และต่อมาในปี ค.ศ. 
1942 ไดรั้บการประกาศและอนุรักษไ์วเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงวถีิของระบบขนุนางในอดีต  

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอูลนับาตาร์ 
11.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินอูลันบาตาร์ สู่ สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบิน OM2971 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 

ชัว่โมง) สายการบินบริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
18.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเท่ียวบิน CX613 
20.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 



 

 

 

6 วนั 5 คืน แกรนด์มองโกเลยี 
ราคาทวัร์ 59,900 บาท : 29 เม.ย. – 4 พ.ค. / 20 – 25 พ.ค./ 12-17 ส.ค./ 16-21 ก.ย./ 14-19 ต.ค./ 21-26 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 61,500 บาท : 17-22 ม.ิย. 2562 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) เม.ย.- ต.ค 2562 17-22 ม.ิย. 2562 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,900 61,500 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 10,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 57,900 59,500 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

โปรดสอบถาม 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (BKK-HKG-ULN-HKG-BKK) 24,000 25,500 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวมองโกเลีย (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน OM/ CX (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศมองโกเลีย 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), น ้าด่ืมท่านละ 2 ขวดต่อวนั 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ไกดไ์ทยและคนขบัรถ ท่านละ 50 USD ประมาณ 1,600 บาทจะเรียกเก็บในอินวอยซ์ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  



 

 

 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี



 

 

 

เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

6 วนั 5 คืน แกรนด์มองโกเลยี 
 (คนไทยไม่ต้องท าวีซ่า.....เที่ยวได้เลย…พกัโรงแรม 5 ดาว..ไม่รวมทิปต่างๆ) 

 
 

ราคาทวัร์ 59,900 บาท    29 เม.ย. – 4 พ.ค. 2562 20 – 25 พ.ค. 2562   12-17 ส.ค.2562 
 16-21 ก.ย. 2562  14-19 ต.ค.2562   21-26 ต.ค.2562 

 

ราคาทวัร์ 61,500 บาท    17-22 ม.ิย. 2562 
 
 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยื่น 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       
       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 


