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Code: IH14-MNG-Grand-8OM-Dec-Mar2023-65-A221008 

 

8 วนั แกรนดม์องโกเลยี เยอืนดนิแดนเจงกสีขา่น 

 

 

 

 

***โปรโมช ัน่พเิศษ...แอรม์องโกเลยี บนิตรง (OM) *** 

ราคา 65,000 บาท  

(คนไทยไมต่อ้งท าวซีา่.....เทีย่วไดเ้ลย...รวมทปิทกุอยา่งแลว้) 

 

อลูนับาตาร ์– อทุยานแหง่ชาตเิทอเรลจ ์– น ัง่สนุขัลากเลือ่น– พกักระโจมเกอรแ์บบลกัซูรี ่(หอ้งน า้ในตวั)  

 สกรีสีอรท์ – อนสุาวรยี ์เจงกสีขา่น – อทุยานแหง่ชาต ิคสุเตนนรุรู ู– พพิธิภณัฑไ์ดโนเสาร ์ 

 พระราชวงัฤดหูนาว 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – อลูนับาตาร ์

 

18.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิมองโกเลยีน แอรไ์ลน์ส ณ สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ

20.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิอลูันบาตาร ์โดยสายการบนิมองโกเลยีน แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิ OM704 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 6 ชัว่โมง) สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า ระหวา่งเทีย่วบนิ  

 

วนัทีส่อง อลูนับาตาร ์- อนสุาวรยีเ์จงกสิขา่น - อทุยานแหง่ชาตกิอรไ์ค เทอเรลจ ์– ชนเผา่พืน้เมอืงนอรม์าดกิ   

 

04.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอลูันบาตาร ์ประเทศมองโกเลยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูอ่นุสาวรยีเ์จงกสีขา่น ซึง่เป็นอนุสาวรยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก (The World Largest Chinggis 

Khan Statue) ตัง้อยูก่ลางทุ่งหญา้ใหญ่แห่งมองโกเลยี อนุสาวรยีแ์ห่งนี้สรา้งเด่นตระหง่านกลางทุ่งหญา้

ขนาดใหญ ่โดยเป็นรปูเจงกสิขา่นทรงมา้ ซึง่มคีวามสงูกว่า 40 เมตร บนพืน้ทีก่ว่า 520 เอเคอร ์ตัง้อยูร่มิน ้า

ตลู Tuul ทางทศิตะวันออกของเมอืงอลูันบาตาร ์ซึง่รูปปั้นหันไปทางทศิตะวันออก อนุสาวรยีแ์ห่งนี้มมีลูค่า

การกอ่สรา้งกวา่ 4.1 ลา้นดอลลารส์หรัฐ บรเิวณฐานเป็นอาคารคอมเพล็กซท์รงกลม  

ใชจั้ดแสดงนทิรรศการต่างๆโดยแบง่เป็น สว่นแรก: แสดงเรือ่งราวของยคุขา่นเรอืงอ านาจ ในในศตวรรษที ่

13 และ 14 และมกีารจัดแสดงของโบราณ เครือ่งมอื เครือ่งทอง และเครือ่งประดับ อกีส่วนหนี่งเป็น

นทิรรศการเกีย่วกับยุคส ารดิและวัฒนธรรมโบราณ ของชนเผ่าซงหนูทีม่ถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศมองโกเลีย 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเก็บภาพความยิง่ใหญข่องอนุสาวรยีแ์หง่นีต้ามอธัยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบพืน้เมอืง 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตกิอร์ไค เทอเรลจ ์(Terelj National Park) อทุยานแห่งนี้เป็นอุทยาน

แหง่ชาตทิีม่ชี ือ่อกีแหง่หนึง่ ซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนอืสดุของอลูานบาตอร ์มภีมูทิัศนอ์นักวา้งใหญแ่ละเปิดโลง่ 

และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตอิกีแหง่ทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกใหไ้ดม้าสมัผัสกบัพืน้ทีน่ี ้โดยสว่น

ใหญจ่ะเลอืกขีม่า้หรอือฐูในการทอ่งเทีย่ว  

 

 น าทา่นสมัผัสวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวนอรม์าดกิ (Normadic Family) ซึง่เป็นชนเผ่าพืน้เมอืงทีอ่าศัยอยู่

ในอทุยานแหง่ชาตเิทอเรลจ ์และยังคงด ารงชวีติในแบบดัง้เดมิ แมว้่าปัจจุบันจะมสี ิง่อ านวยความสะดวกอยู่

บา้ง แตช่าวนอรม์าดกิ ก็ยงัคงมวีถิชีวีติและการหาเลีย้งครอบครัว หรอืแมแ้ตก่ารยา้ยบา้นไปเรือ่ยๆเชน่เดมิ  

  

 น าท่านชมเกอรข์องชาวพืน้เมอืงนอรม์าดกิ กระโจมทีอ่ยูด่ว้ยกันทัง้ครอบครัวและชมการตอ้นรับแขกพรอ้ม

เครือ่งดืม่ประจ าถิน่ใหท้า่นไดล้ิม้ลอง ไดเ้วลาน าทา่นสูก่ระโจมทีพั่กแบบเกอร ์ 

 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์การละเล่นพืน้เมอืงของชาวมองโกเลยี กับการเล่น Mongolian Knuckle bone 

โดยไกดท์อ้งถิน่จะสอนเลน่เกมสพ์ืน้เมอืงนี ้

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแบบกระโจม (เกอร)์ Terelj Star Resort Hotel มหีอ้งน า้ในตวัทกุหอ้ง (คนืที ่1) 

สว่นหอ้งอาบน า้จะเป็นของสว่นกลาง เนือ่งจากหนา้หนาว ระบบท าความรอ้นและน า้อุน่มบีรกิารทีห่อ้งอาบน า้

สว่นกลาง 
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วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตกิอรไ์ค เทอเรลจ ์– หนิเตา่ – อารามอารย์าบาล – น ัง่สนุขัลากเลือ่น   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

 น าทา่นชมความงามของหนิเตา่ (Turtle Rock) และหนิทีม่รีูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ ้าลกึลับ อสิระใหท้่าน

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของอทุยานแห่งชาต ิกอรไ์ค เทอเรลจ ์ซึง่เป็นหนึง่ในอทุยานทีด่ทีีส่ดุทัง้ 5  แห่ง

ของมองโกเลยี  

 

 จากนัน้น าท่านเขา้ชมอารามทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการท าสมาธ ิ(Meditation Monastery) เป็นอกีสถานที ่ที่

สวยงามและเงยีบสงบ เนือ่งจากอยูใ่กลช้ดิกบัธรรมชาตภิายในอทุยานแหง่ชาตเิทอเรลจ ์ใหท้่านไดเ้ดนิเล่น

เก็บภาพความสวยงามและสมัผัสธรรมชาตพิสิทุธิ ์แหง่มองโกเลยี ประเทศทีไ่ดรั้บการยอมรับวา่มธีรรมชาตทิี่

สวยงามอกีแหง่หนึง่ของโลก  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบพืน้เมอืง 

 

บา่ย  น าทา่นสัมผัสประสบการณ์น่ังเลือ่นลากโดยสนัุข ในอทุยานแห่งชาตเิทอเรลจ ์พรอ้มชมและเก็บภาพความ

สวยงามและสมัผัสธรรมชาตพิสิทุธิ ์แหง่มองโกเลยี ประเทศทีไ่ดรั้บการยอมรับว่ามธีรรมชาตทิีส่วยงามมาก

แหง่หนึง่ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กแบบกระโจมทะเลทราย หรอืทีเ่รยีกวา่ “เกอร”์ 

 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแบบกระโจม (เกอร)์ Terelj Star Resort Hotel มหีอ้งน า้ในตวัทกุหอ้ง (คนืที ่2) 

สว่นหอ้งอาบน า้จะเป็นของสว่นกลาง เนือ่งจากหนา้หนาว ระบบท าความรอ้นและน า้อุน่มบีรกิารทีห่อ้งอาบน า้

สว่นกลาง 

 

วนัทีส่ ี ่ อลูนับาตาร ์– พพิธิภณัฑม์องโกเลยี – อารามกานดาน – พระราชวงัฤดหูนาว 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูก่รุงอูลันบาตาร ์ (Ulaanbaatar) เมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี ทีส่ถาปนาใหเ้ป็น

ศนูยก์ลางทัง้ทางดา้นการเมอืงการปกครองและดา้นพทุธศาสนา เมอืงนี้ตัง้อยูใ่นระดับความสงู 1,310 เมตร

เหนอืระดับน ้าทะเล มแีมน่ ้าสายส าคัญสายหลักคอืแมน่ ้าทลูไหลผา่น  

ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพของทุ่งหญา้บนพืน้ทีสู่ง ซึง่ชว่งหนา้หนาวจะถูกปกคลุมไปดว้ย

หมิะ เนื่องจากมองโกเลยีเป็นประเทศทีต่ัง้อยูใ่นโซนภเูขา เรยีกไดว้่าเป็นประเทศผนืแผ่นดนิทุ่งหญา้ใกล ้

ดวงอาทติยม์าก  

ท่านจะไดเ้ห็นวถิกีารด ารงชวีติของชาวมองโกล ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นนักสูแ้ห่งทุ่งหญา้ และการด ารงชวีติในชว่ง

หนา้หนาว ทีพ่ืน้ทีส่ว่นใหญถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมิะ  

 

น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตมิองโกเลยี (National Museum) ทีซ่ ึง่จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของ

ชาวมองโกเลยีตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั ตลอดจนขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆของชาวมองโกล รปูปัน้จ าลอง ซาก

ประวัตศิาสตร ์อปุกรณ์ล่าสัตว ์และหากนิเพือ่ความอยู่รอด เครือ่งแต่งกายประจ าชาต ิทัง้ของจรงิ และของ

จ าลอง ซึง่มจัีดแสดงในเห็นแตล่ะยคุสมยั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าท่านชมจัตุรัสซคับาทาร ์ (Sukhbaatar Square) ศูนยก์ลางของประเทศมองโกเลยี เป็นจัตุรัสใจกลาง

เมอืงอนัเป็นทีต่ัง้ของรปูปัน้ซคับาทาร ์ผูป้ระกาศอสิรภาพแกม่องโกเลยี ในปี ค.ศ. 1921  

 

 น าทา่นเขา้ชมวัดกานดาน หรอื อารามกานดาน (Gandan Monastery) เป็นวัดทีใ่หญแ่ละมคีวามส าคัญมาก

ของเมอืงอูลันบาตอร ์เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลยี อารามเดมิสรา้งขึน้ตามความ

ประสงคข์อง ดาไลลามะองคท์ี ่5  (Jebtsundamba Khutuktu)ในปีพ.ศ. 2352 ซึง่ปัจจุบันเหลอืใหเ้ห็น

เพยีงแคเ่สาไมห้นึง่ตน้เทา่นัน้ ส าหรับอารามในปัจจบุนันีส้รา้งขึน้ใหมใ่นปี พ.ศ. 2381 พรอ้มกับเป็นทีพ่ านัก

สว่นพระองคข์ององคด์าไลลามะองคท์ี ่13 จากนัน้ไดม้กีารสรา้งอาคารหลายหลังเพิม่เตมิตามมา ไมว่่าจะ

เป็น อาคารหอสมดุ วหิารกมุาร ีวหิารอวโลกเิตศวร ซึง่ภายในวหิารแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ 

สงูกวา่ 20 เมตร และในปี พ.ศ. 2468 ไดม้กีารกอ่สรา้งวหิารส าหรับเป็นทีบ่รรจพุระศพขององคด์าไลลามะที ่

8 น าทา่นเขา้ชมความสวยงามและความยิง่ใหญข่องพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลยี อสิระใหท้่านได ้

เก็บภาพตามอธัยาศัย   

 

 น าทา่นชมพระราชวังฤดหูนาวของขา่นบอจด ์(Winter palace) ซึง่เป็นขา่นองคส์ดุทา้ยแห่งมองโกเลยี และ

ยงัเป็นพระราชวังแหง่สดุทา้ยทีย่งัคงหลงเหลอืใหไ้ดช้มในมองโกเลยี พระราชวังแห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1893 – 

1903 มกีารสรา้งต าหนัก 6 ต าหนัก และแต่ละต าหนักก็มผีลงานทางศลิปะทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ

เจรญิรุ่งเรอืงของพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลยี นอกจากนี้ยังมผีลงานภาพวาด ภาพเขยีน ทีย่ังคง

หลงเหลอืและรอดพน้จากการถูกท าลายโดยกลุ่มคอมมวินสิต์โซเวียตในอดตี ปัจจุบันไดถู้กอนุรักษ์และ

จัดตัง้เป็นพพิธิภัณฑ ์จัดแสดงสมบัตขิองข่านบอจด ์เชน่ บัลลังค ์เตยีง และ ของสะสมต่างๆของท่านขา่น 

นอกจากนีย้งัมเีกอร ์หรอืกระโจมของท่านขา่นทีใ่ชใ้นพระราชพธิ ีตลอดจนรองเทา้ทีพ่ระเจา้ซารน์โิคลัท ที ่

2 แหง่รัสเซยีมอบใหท้า่นขา่นเป็นของขวัญใชใ้นงานพระราชพธิแีละอัญมณีเครือ่งประดับตกแต่ง เครือ่งยศ

ของพระราชพาหนะของทา่นขา่น อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพพระราชวังฤดหูนาวตามอธัยาศัย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Ramada Ulannbaatar City Center Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ อลูนับารต์าร ์– สกรีสีอรท์ (กจิกรรมในสกรีสีอรท์)  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสูอ่นุสรณ์สถานแห่งการต่อสูไ้ซซาน (Zaisan Memory Hill) ซึง่อยูท่างตอนใตข้องเมอืงอู

ลันบาตาร ์สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึวรีกรรมของทหารโซเวยีต ในสงครามโลก ครัง้ที ่2 เป็นอนุสรณ์สถานทรง

กลมวงแหวน ประดับภาพเขยีน เรือ่งราวทีเ่กีย่วกับสัมพันธภาพและมติรภาพระหว่างรัสเซยีและ มองโกเลยี 

เช่น การสนับสนุนการปลดแอกจากประเทศจีน และการช่วยรบต่อตา้นกองทัพญี่ปุ่ น ในปี ค.ศ. 1939 

อนุสรณ์สถานแหง่การตอ่สูไ้ซซาน ยงัเป็นจดุชมววิ ทีส่ามารถมองเห็นเมอืงอลูันบาตารไ์ดท้ัง้เมอืงอกีดว้ย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นสูส่กรีสีอรท์ (Sky Resort) ภายในเมอืงอลูันบาตาร ์ซึง่มกีจิกรรมชว่งฤดูหนาวทีห่ลากหลาย ไมว่่าจะ

เป็นการเลน่สก,ี การน่ังรถลากเลือ่น หรอื การเล่นสโนวบ์อรด์ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกท ากจิกรรมและเก็บภาพ

ความสวยงามของลานสกทีีเ่รยีกไดว้า่ เป็นพืน้ทีก่จิกรรมฤดหูนาวทีส่ าคัญอกีแหง่ของเมอืงหลวง  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบพืน้เมอืง  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Ramada Ulannbaatar City Center Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก อทุยานแหง่ชาต ิคสุเตนนรุรู ู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูอ่ทุยานแห่งชาตคิุสเตน นุรูรู (Hustain Nuruu Protected Reserve Park) ซึง่เป็นอทุยาน

ทางตอนกลางของประเทศ และอยูท่างตอนใตข้องเมอืงอลูันบาตาร ์เป็นอทุยานทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกในปี 2002 เนื่องจากเป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์มา้พืน้เมอืง หรอื มา้ป่ามองโกเลยี ซึง่มถี ิน่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณอทุยาน

แหง่นี ้และเป็นมา้ป่าหายาก เรยีกไดว้า่ใกลส้ญูพันธุแ์ลว้  

น าทา่นเทีย่วชมอทุยานและสอ่งหาสตัวป่์าทีอ่าศัยอยูใ่นบรเิวณอทุยานแห่งนี้ พรอ้มทัง้เก็บภาพทัศนียภาพที่

สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญา้, เนินทราย (Sand Dune), แม่น ้าและภูเขาสลับทุ่งหญา้ นับเป็นอกีหนึ่ง

ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศมองโกเลยี 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบพืน้เมอืง 

 

บา่ย อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของธรรมชาตขิองอุทยานแห่งชาตคิุสเตน นุรูรู (Hustain Nuruu 

Protected Reserve Park) น าท่านสัมผัสน่ังรถเพือ่ชมมา้ป่า หรอื มา้มองโกเลยี และ สัตวป่์าอืน่ๆ ทีอ่าศัย

อยูใ่นบรเิวณอทุยานแหง่ชาตนิี ้เรยีกไดว้า่เป็นสถานทีอ่นุรักษ์มา้ป่า อนัเป็นสตัวอ์นุรักษ์ของชาวมองโกเลยี   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในแคมป์ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mongol Prairie Resort หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่จ็ด อทุยานแหง่ชาต ิคสุเตนนรุรู ู- อลูนับาตาร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุอลูันบาตาร ์ 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมวัดลามะเฉาจงิ (Choi Jin Lama Temple Museum) วัดลามะเล็กๆ ทีซ่อ่นตัวอยู ่

ทา่มกลางตกึสงูกลางกรงุอลูันบาตาร ์สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีพ่ักของลามะ Luvsan Haidav Choijin ซึง่เป็นพีช่าย

ของขา่นบอจด ์(Bogd Khan) การกอ่สรา้งวัดเริม่ขึน้ในปี ค.ศ. 1904 และเสร็จสิน้ในสีปี่ถัดมา แต่วัดนีไ้ดถู้ก

ปิดในปี ค.ศ. 1938 และตอ่มาในปี ค.ศ. 1942 ไดรั้บการประกาศและอนุรักษ์ไวเ้ป็นพพิธิภัณฑ ์เพือ่แสดงให ้

เห็นถงึวถิขีองระบบขนุนางในอดตี 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑไ์ดโนเสาร ์(Central Museum of Mongolian Dinosaurs) ชมโครงกระดูก

ไดโนเสาร ์หลากหลายสายพันธุท์ีเ่คยทอ่งทะเลทรายโกบ ีรวมทัง้ฟอสซลิและไขท่ีไ่ดถ้กูคน้พบครัง้แรกในปี 

ค.ศ. 1920 โดย นักส ารวจชาวอเมรกินั Roy Chapman Andrews  
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  น าท่านชม ฟอสซลิไดโนเสาร ์ Tarbosaurus bataar สายพันธุก์นิเนื้อ ทีม่คีวามสงู 4 เมตร น ้าหนัก 3 ตัน 

(เป็นไดโนเสารส์ายพันธุใ์กลเ้คยีงกบั Tyrannosaurus Rex หรอื T-Rex) และ ฟอสซลิไดโนเสารข์นาดเล็ก

สายพันธุ ์Saurolophus โดยมกีะโหลกศรีษะมลีักษณะโดดเดน่พเิศษ  

 

  น าทา่นสูต่ลาดสนิคา้พืน้เมอืง Narantuul Market อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย โดยตลาด

แหง่นี ้แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอืดา้นนอกกลางแจง้ จะขายเสือ้ผา้ รองเทา้ ของเลน่ ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอกี

สว่นคอื เป็นสว่นภายในอาคาร ซึง่จ าหน่าย พชื ผัก ผลไม ้ต่างๆ ทีน่ าเขา้มา จากรัสเซยีและจนี เป็นสว่น

ใหญ ่รวมถงึ ขนม ขนมปัง เคก้ ลกูอม และของฝากนานาชนดิ  

 

 จากนัน้น าท่านสูแ่คชเมยีร ์เอาทเ์ลต (Cashmere outlet store) อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตาม

อธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Ramada Ulannbaatar City Center Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีแ่ปด อลูนับาตาร ์– กรงุเทพมหานคร  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอลูันบาตาร ์

10.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอลูันบาตาร ์สู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ OM 703 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 

ชัว่โมง) สายการบนิบรกิารอาหารเย็นบนเครือ่งบนิ 

17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

8 วนั แกรนดม์องโกเลยี เยอืนดนิแดนเจงกสีขา่น 

ราคาทวัร ์65,000 บาท : 17-24 ธ.ค. 65 / 7-14 ม.ค. 66 / 28 ม.ค.-4 ก.พ. 66 / 11-18 ก.พ. 66 / 18-25 

ก.พ. 66 / 11-18 ม.ีค. 66 
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อตัราคา่บรกิาร  (บาท) ธนัวาคม 2565  - มนีาคม 2566 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่หรอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,000 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 6,500 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 62,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

40,000 – 60,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (BKK-ULN-BKK) 23,000 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ คดิ ณ วันที ่21 กนัยายน 2565 ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่านเปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วมองโกเลยี (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ OM (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  

(ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศมองโกเลยี, รัสเซยี, คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ คา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าของทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 31,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์        

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
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กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
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สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 
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
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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 

 


