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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอลูานบาตอร ์     

2 

สนามบนิอูลานบาตอร์ – กรุงอูลานบาตอร์ – วัดกันดันเทชชีนิเล็น – 

อนุสาวรยีส์ามขา่น – จตรัุสซคุบาทาร ์– พพิธิภณัฑพ์ระราชวังฤดหูนาว – 

อสิระซอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ 

   
PREMIER HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่  

3 
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสูไ้ซซาน – อทุยานแห่งชาตโิก เตเรลจ ์พารค์ 

– ทดลองขีม่า้ทาก ิ(มา้แคระ) – สนัุขลากเลือ่น 
   

TERELJ STAR RESORT  

หรอืเทยีบเทา่  

4 
อนุสาวรยีเ์จงกสิข่าน – สกรีสีอร์ท (รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเขา้ลานสกี

แลว้) 
   

PREMIER HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่  

5 รา้นคา้ปลอดภาษี – สนามบนิอลูานบาตอร ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอลูานบาตอร ์

 

20.00 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ MONGOLIAN AIRLINES (OM) 

โดยมเีจา้หนา้ที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

20.55 น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิอลูานบาตอร ์ ประเทศมองโกเลยี โดยสายการบนิ MONGOLIAN AIRLINES (OM 

เทีย่วบนิที ่OM702 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

 

Day 2 สนามบนิอลูานบาตอร ์– กรงุอลูานบาตอร ์– วดักนัดนัเทชชีนิเล็น – อนสุาวรยีส์ามขา่น – จตรุสัซุคบา

ทาร ์– พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัฤดหูนาว – อสิระซอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ 

 

06.05 เดนิทางถงึ สนามบนิอลูานบาตาร ์ ประเทศมองโกเลยี หลังจากนัน้น าผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋า

สมัภาระ หลังจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุอลูานบาตอร ์(ULAANBAATAR)  

- เมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี มชีือ่เรยีกตา่ง ๆ ในประวัตศิาสตร ์ระหวา่ง ค.ศ.1639 - ค.ศ.1706 มชีือ่วา่ 

(URGA) และระหวา่ง ค.ศ.1706 - ค.ศ. 1911 มชีือ่วา่ คเูร (KHUREE) ในภายหลังเรยีกวา่ อคิ คเูร 

(IKHKHUREE) และมชีือ่จนีวา่ K'ULUN เมือ่ไดรั้บเอกราชในปี ค.ศ. 1911 ไดม้กีารเปลีย่นแปลงอกีครัง้เป็น 

นสีเล็ล คเูร (NIISLE KHUREE) จนกระทั่งเมือ่ ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น ULAANBAATAR (วรีบรษุแดง) 

เพือ่เป็นเกยีรตแิกว่รีบรุษุของมองโกเลยี แดมดนิ ชคุบาตาร ์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผูช้กัน ากองทัพของ

สหภาพ โซเวยีตเขา้มาเพือ่ปลดปลอ่ยมองโกเลยีจากการยดึครองของจนี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม วดักนัดนัเทชชีนิเล็น (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) 

- วัดพทุธขนาดใหญ ่ เป็นทีป่ระดษิฐานของ พระอวโลกเิตศวรโพธสิตัว ์ ซึง่เป็นรปูปัน้ทองสมัฤทธิ ์ ทีม่คีวามสงู 

26.5 เมตร และเป็นรปูปัน้ในรม่ทีส่งูทีส่ดุในโลก ในปี ค.ศ. 1996 วัดแหง่นีย้งัสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ 
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พระพทุธศาสนาแบบทเิบต อยูใ่นใจกลางของ เมอืงอลูานบาตอร ์ วดัแหง่นีร้อดพน้จาก การท าลายลา้งครัง้

ใหญ ่ ภายในวหิารใหญย่งัมพีระพทุธรปูยนื (ในรม่) เป็นพระพทุธรปูของพระอวโลกเิตศวรโพธสิตัว ์ สงู 26.5 

เมตร บรูณะสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1996 หมายเหต:ุ หากถา่ยรปูภาพภายภายใตห้ลังคาวหิารจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิประมาณ 30 USD 

จากนัน้น าทา่น ชมจตัรุสัซคับาทาร ์(SUKHBAATAR SQUARE)  

- มชีือ่เรยีกในระหวา่งปี ค.ศ. 2013-2016 ในนามวา่ จตรัุสเจงกสีสแควร ์ (Chinggis Square) เพือ่เป็นเกยีรติ

แกเ่จงกสีขา่น ผูก้อ่ตัง้อาณาจักรมองโกล ตรัุสสาธารณะขนาดใหญแ่หง่นี ้ ถอืเป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์ส าคญั 

ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม และศนูยก์ลางในการจัด กจิกรรมทางวัฒนธรรมตา่งๆ ในใจกลางของเมอืง 

พืน้ทีส่ว่นใหญข่อง จตรัุสซคุบาตาร ์เคยเป็นพืน้ทีข่องพระอารามหลวง 

 

 

 

น าทา่นชม อนสุาวรยีส์ามขา่น (MONUMENT OF THE THREE GREAT KHAN OF THE MONGOL 

EMPIRE)  
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- เป็นอนุสาวรยีส์ามขา่นผูย้ ิง่ใหญแ่หง่จักรวรรดมิองโกล ตัง้อยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของอาคารรัฐสภา ซึง่อยู่

ทางดา้นทศิเหนอืของ จตรัุสซคุบาตอร ์ อาคารทีม่รีปูแบบสถาปัตยกรรมงดงาม ไปดว้ยเสาหนิทีถ่กูแกะสลกั

ขนาดใหญ ่ โดยในระหวา่งชอ่งเสาเป็นทีป่ระดษิฐาน ของอนุสาวรยีข์อง สามขา่นผูย้ ิง่ใหญแ่หง่จักรวรรดมิอง

โกล ซึง่ถกูสรา้งขึน้แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 2006 ในวาระครบรอบ 800 ปี ของพธิรีาชาภเิษกของ เจงกสีขา่น  

- อนสุาวรยีเ์จงกสิขา่น เป็นรปูปัน้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ ตัง้อยูต่รงกลางอยา่งโดดเด่น รปูปัน้ทีน่ั่งอยูบ่นบลัลังก์

ของกษัตรยิใ์นทว่งทา่สงา่งามน่าเกรงขาม 

- อนสุาวรยีโ์อเกเดขา่น เป็นรปูปัน้ซึง่อยูด่า้นซา้ยสดุ ทรงเป็นขา่นผูย้ ิง่ใหญ ่ แหง่จักรวรรดมิองโกลล าดบัที่

สอง ซึง่สบืตอ่จากพอ่ของเขาคอื เจงกสี ขา่น  

- อนสุาวรยีก์บุไลขา่น เป็นรปูปัน้ซึง่อยูด่า้นขวาสดุ ทรงเป็นขา่นที ่5 แหง่จักรวรรดมิองโกล และทรงเป็นพระ

ราชนัดดาของ เจงกสีขา่น         ผูส้ามารถพชิติประเทศจนี และกอ่ตัง้ราชวงศห์ยวน ไดส้ถาปนาตนเองขึน้

เป็นจักรพรรดแิหง่จนี โดยทรงเป็นจักรพรรดอิงคท์ี ่ 1 แหง่ราชวงศห์ยวน ซึง่มพีระนามวา่ซือ่จหูวางตี ้หรอื ซี

โจ๊วฮอ่งเต ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาววัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัฤดหูนาว (BOGD KHAN WINTER PALACE MUSEUM)  

- หรอืรูจั้กกนัโดยทั่วไปในชือ่ พพิธิภณัฑพ์ระราชวังบอกดข์า่น และพระราชวังฤดหูนาวของบอกดข์า่น เป็นหนึง่

ในพพิธิภณัฑ ์ทีเ่กา่แกแ่ละมคีา่ทีส่ดุ อาคารตัง้อยูใ่นอดตีพระราชวังสเีขยีว ของบอกดข์า่นองคท์ี ่ 8 พระองค์

ทรงเป็นประมขุแหง่ สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลยี ในปี ค.ศ. 1911 ภายหลังการประกาศอสิรภาพ จาก

ราชวงศช์งิของประเทศจนี และยงัทรงเป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย ของประเทศมองโกเลยี ซึง่พระราชวังแหง่นี ้

เป็นเพยีงพระราชวังเดยีวทีเ่หลอือยู ่จากเดมิทีม่อียูถ่งึสีพ่ระราชวัง อนัเป็นทีป่ระทับของพระองค ์ 

- ในแตล่ะชว่งเวลาหรอืฤดกูาล พพิธิภณัฑแ์หง่นีถ้อืเป็น อนุสาวรยีแ์หง่ประวตัศิาสตร ์ ทางศาสนาของตน้

ศตวรรษทีย่ีส่บิ และเป็นอนุสรณ์สถานของศลิปะและวฒันธรรม ผลงานชิน้เอกของชา่งฝีมอืชาวมองโกเลยี 

รวมไปถงึการจัดแสดงสมบตั ิและโบราณวตัถอุนัเป็นเอกลักษณ์ราชวงศ ์เชน่ บลัลงัก,์ เตยีงนอน, งานศลิปะ, 

ตุ๊กตาสตัว,์ รองเทา้บทู, เสือ้คลมุ, เครือ่งประดบัและเสือ้ผา้ราชนิ,ี ของทีร่ะลกึจากทตูตา่งประเทศ ยงัถอืวา่

เป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑ ์ ทีม่ขีองสะสมทีใ่หญท่ีส่ดุ ในประเทศมองโกเลยี หมายเหตุ: พพิภิณัฑปิ์ดวันองัคาร 

และวันพธุ หรอืมกีารปิดกระทันหันในชว่งฤดหูนาว 

จากนัน้น าทา่น อสิระซอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ (LOCAL MARKET)  

- ภายในตลาดมสีนิคา้ทอ้งถิน่ รวมถงึเสือ้ผา้ และอปุกรณ์กนัหนาวใหท้า่นไดเ้ลอืกชมมากมาย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก PREMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 3 อนสุรณ์สถานแหง่การตอ่สูไ้ซซาน – อทุยานแหง่ชาตโิกรข-ิเตเรลจ ์ พารค์ – ทดลองขีม่า้ทาก ิ (มา้

แคระ) – สนุขัลากเลือ่น 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม อนสุรณ์สถานแหง่การตอ่สูไ้ซซาน (ZAISAN HILL)  

 

 

 

- ตัง้อยูบ่นยอดเขาไซซาน ขา้งบนจะมอีนุสาวรยีร์ปูทรงวงกลม ศลิปะแบบฟิวเจอรร์สิม ์ (FUTURISM) รว่มกบั

แนวคดิควิบสิม ์(CUBISM) สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตริ าลกึถงึทหารมองโกเลยีทีเ่ขา้รว่มรบกบั ทหารสหภาพโซ

เวยีตในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ส าหรับการครบรอบ 50 ปีของการปฏวิัตปิระกาศอสิรภาพของประเทศ

มองโกเลยี รอบวงกลม จะตกแตง่ดว้ยคอนกรตีรปูปัน้ซคับาทาร ์ โจเซฟ สตาลนิ สว่นภายในวงกลมเป็น

ภาพวาดจติรกรรมฝาผนังบนกระเบือ้งหนิ บอกเลา่เรือ่งราวประวตัศิาสตร ์ ระหวา่งสหภาพโซเวยีต และ

มองโกเลยี พรอ้มกบัทา่นจะไดช้มววิเมอืงอลูานบาตอรแ์บบ 360 องศา 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลาววัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตโิกรข-ิเตเรลจ ์ พารค์ (GORKH-TERELJ NATIONAL 

PARK)  

 

 

 

- น าทา่นชมทศันยีภาพอนังดงามของอทุยานแหง่ชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศมองโกเลยี ใหญเ่ป็น

อนัดับ 3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พืน้ทีท่ัง้หมด 1ลา้น 2แสนเอเคอร ์ลกัษณะพืน้ทีค่ลา้ยคลิง้กบัทอืก

เขาแอลป์ มสีตัวป่์าหลากหลายชนดิและ มหีนิทีม่รีปูรา่งแปลกตา เชน่ เทอรเ์ทลิร็อค Turtle Rock หรอืเมลขิ

ขาด หนิเตา่ขนาดใหญเ่ป็นเสมอืนแลนดม์ารก์ข องอทุยานทีท่กุคนตอ้งมาเยอืนและถา่ยรปู โดยชาวมองโก

เยเอวา่เตาเนสตัวศ์ักดิส์ทิธิ ์เป็นสตัวน์ าโชค  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูแ่คมป์ เพือ่ท าการเชค็อนิ   

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ ทดลองขีม่า้ทาก ิ(RIDE A HORSE) หรอืมา้แคระ  

- ใหท้า่นชมและสมัผัสความงามของอทุยานและวธรรมชาต ิ ทีส่วยงาม ชาวมองโกลมคีวามผกูพันกบัมา้ตัง้แต่

เด็ก จนมคี ากลา่ววา่ขานกนัวา่เด็กชาวมองโกลขีม่า้ไดพ้รอ้มกบัหัดเดนิ มา้สายพันธพ์ืน้เมอืงของมองโกเลยี 

หรอืมา้สายพันธท์ากนิี ้ เป็นมา้ทีม่ลีักษณะตวัเล็กเตีย้ ไมส่งูใหญ ่ เป็นมา้ประเภทเดยีวหรอืตระกลู เดยีวกบัมา้

โพนี ่ Pony หรอืมา้แคระ เนือ่งจากเป็นมา้เตีย้ท าใหจ้ดุศนูยถ์ว่งต า่ เวลามา้วิง่มา้จงึไมก่ระโดกกระแดก 

เหมอืนมา้ขนาดใหญ ่ และเป็นหนึง่ในสาเหตทุีท่ าใหก้ารเล็งและการยงิ ธนู ของนักรบมองโกลบนหลังมา้

เป็นไปอยา่งแมน่ย า หมายเหต:ุ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี 

จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบักจิกรรม สนุขัลากเลือ่น (MONGOL DOG SLEDDING)  
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- 2 ทา่นตอ่ 1 เลือ่น โดยเหลา่สนัุขแสนน่ารักจะพาทา่นลดัเลาะเทีย่วชมธรรมชาต ิ เพือ่ใหท้า่น สมัผัส

ประสบการณ์สดุแสนพเิศษ พรอ้มสมัผัสความงามของป่าทีป่กคลมุดว้ยหมิะ และความตืน่เตน้ในเวลาเดยีวกนั

หลังจากนัน้อสิระทา่นทอ่งเทีย่วภายในอทุยาน ดืม่ด ่ากบับรรยาศ กบัทีพ่กัอยา่ง เกอร ์หรอื ทีพ่ักแบบกระโจม 

สไตลม์องโกเลยี 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ แคมป์ทีพ่ัก 

ทีพ่ัก TERELJ STAR RESORT หรอืระดับเทยีบเทา่  

 

 

 

ทีพ่ักแบบเกอร ์ สไตลม์องโกเลยี ภายในหอ้งจะมตีเตอรใ์หค้วามรอ้นในตัว จะไมม่หีอ้งน ้าสว่นตัว หอ้งน ้าเป็น

หอ้งน ้ารวม แตแ่ยกไวส้ าหรับชายและหญงิ สามารถลา้งหนา้ แปรงฟัน ท าธรุะหนักเบาได ้และมหีอ้งอาบน ้า หา่ง

จากเกอรท์ีพ่ักไมไ่กล 
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Day 4 อนสุาวรยีเ์จงกสิขา่น – สกรีสีอรท์ (รวมคา่อปุกรณ์ และคา่เขา้ลานสกแีลว้) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่อนสุาวรยีเ์จงกสิขา่น (CHINGGIS KHAN STATUE)  

 

 

 

- เป็นศนูยก์ารทอ่งเทีย่ว และสนัทนาการ ซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง คอื พระบรมรปูทรงมา้เจงกสิขา่น 

ซึง่เป็นรปูปัน้ขีม่า้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และเป็นอนุสาวรยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุ ของเจงกสีขา่น ครอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 212 

เฮกเตอร ์ และอยูไ่มไ่กลจาก อทุยานแหง่ชาตกิอรไ์กเทเรลจ ์ ซึง่เป็นหนึง่ในอทุยานแหง่ชาต ิ ทีเ่ป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วยอดนยิม ทีอ่ยูห่า่งเพยีง 65 กโิลเมตร จากเมอืงอลูานบาตอร ์รปูปัน้ก าลังน่ังอยูบ่นหลังมา้ และหัน
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หนา้ไปทางทศิตะวันออก ซึง่เป็นบา้นเกดิของเขา ขนาดของรปูปัน้มคีวามสงู 40 เมตร ไมร่วมฐานซึง่เป็น

อาคารสองชัน้สงูสบิเมตร รปูปัน้ถกูปกคลมุไปดว้ยสแตนเลส ทีม่นี ้าหนักกวา่หนัก 250 ตัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่สกรีสีอรท์ (SKI RESORT)  

 

 

 

- ลานสกทีีไ่ดรั้บความนยิมของชาวมองโกเลยี ทา่นสามารถสนุกกบัการเลน่สกไีด ้ 

รวมคา่อปุกรณ์แลว้ดังนี ้

• บตัรเขา้ลานสก ี

• อปุกรณ์ หรอื กระดานสก ี

• หว่งยางลากเลือ่น 

• ชดุสก ี

• ล็อกเกอรส์ าหรับเก็บของ 

* อสิระทา่นทอ่งเทีย่ว ณ ลานสกตีามอธัยาศัย   

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก PREMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 5 รา้นคา้ปลอดภาษ ี– สนามบนิอลูานบาตอร ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่รา้นคา้ปลอดภาษ ี(GOBI FACTORY STORE OUTLET)  

- เป็นเอาทเ์ล็ทของมองโกเลยี ภายในขายสนิคา้แบรนดเ์นมมใีหท้า่นเลอืกมากมาย อาทเิชน่ เสือ้ผา้ขนสตัว ์

ของแบรนด ์GOBI  ทีส่ง่ออกไปยงัยโุรป และอเมรกิา นอกจากนีย้งัคงมสีนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ทีผ่ลติจากขน

สตัว ์ซึง่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของมองโกเลยี 
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เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนูหมอ้ไฟ The Bull Hot Pot 

* กรณีรา้นอาหารปิด หรอืไมพ่รอ้มใหบ้รกิารไมว่า่กรณีใด ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรา้นอาหาร 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิอลูานบาตอร ์เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

16.35 น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ MONGOLIAN AIRLINES (OM) 

เทีย่วบนิที ่OM701 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.55 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภ์าพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็กไมม่ี
เตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

03 – 07 ธันวาคม 2565 47,990 46,990 9,900 

10 – 14 ธันวาคม 2565 47,990 46,990 9,900 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2566 49,990 48,990 12,900 

21 – 25 มกราคม 2566 43,990 42,990 9,900 

11 – 15 กมุภาพันธ ์2566 43,990 42,990 9,900 

04 – 08 มนีาคม 2566 47,990 46,990 9,900 

** ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (Join Land) ลด 20,000 บาท ** 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

*ไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศก ์คนขับรถ และหัวหนา้ทัวร ์1,500 บาท/ทา่น * 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 21,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่

เหลอื 30 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน าจาก

เจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพักเพิม่เตมิ 

(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุประเภท ผู ้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


