
โปรแกรมการเดินทาง 

 

เดนิทางวันที ่   21-25  ม.ค. /  4 – 8 มี.ค.  2566  (รวมทปิแล้ว) 

วันแรก กรุงเทพฯ-อูรันบาตอร ์                                                                                         
(-/-/-) 

13.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเ์ตอรก์ารบิน MIAT 
MONGOLIAN AIRLINES เคานเ์ตอร ์Q   พบเจา้หนา้ที่บรษิัทฯ  
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรื่องสมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

หมายเหต ุท่านตอ้งแสดงวคัซีนพาสปอรต์หรือเอกสารการไดร้บัวคัซีน Covid- 19 ครบ 2 เข็ม 
16.20น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MIAT MONGOLIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OM 704 

บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง กระเป๋าโหลดไดส้งูสดุท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กก. 
(หมายเหต ุไม่ตอ้งตรวจแบบ RT PCT TEST ก่อนเขา้ประเทศ) 

23.40น.         ✈เดินทางถึงสนามบิน เจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชั่นแนล อูรันบาตอร ์(Ulaanbaatar) 
เวลาทอ้งถิ่น (เรว็กว่าไทย 1 ชั่วโมง) หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางเขา้โรงแรมที่พกั 

***  แจกซิมการด์ท้องถ่ินส าหรับใช้อินเตอรเ์น็ตให้กับทุกท่านระหว่างอยู่ทีม่องโกเลีย *** 
 ทีพั่ก  Premuim Hotel หรือเทียบเท่า (4 ดาว+)  

 
 
 
 



 

 

วันทีส่อง อูรันบาตาร ์–วัดกานดาน –จัตุรัสซัคบาทาร ์– Cashmere Outlet – 
พพิธิภัณฑบ์อ็กข่าน –อนุเสาวรียไ์ซซาน - Black Market (B/L/D) 

เชา้                บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
    จากนัน้น าท่านสู ่วัดกานดาน (Gandantegchinlen Monastery) 

เป็นหนึ่งในวดัพทุธเก่าแก่ที่มีความส าคญัและถือเป็นศนูยร์วมจิตใจชาวพทุธของมองโกเลีย 
สรา้งโดยท่านข่านโบกด ์ในช่วงปี ค.ศ.1835 เป็นวดัที่มีบิเวณกวา้งมีกิจกรรมทางพทุธศาสนาหลายอย่าง 
ปัจจบุนัศาสนาพทุธในมองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายานหมวกเหลือง มีตน้ก าเนิดมาจากธิเบต 
เราจะเห็นพระลามะเดินขวกัไขว่ที่วดันีภ้ายในวิหารใหญ่มีพระพทุธรูปยืน(ในรม่)สงูที่สดุในโลกเป็นรูปขอ
งอวโลกิเตศวรโพธิสตัว ์สงู 26.5เมตร บรูณะสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1996  

 น าท่านชม จัตุรัสซัคบาทาร ์(Sukhbaatar Square)ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองอรูนับาตอร ์
เมื่อมีงานพาเหรดขององคก์รต่างๆมกัจะมาจดัขึน้บรเิวณนี ้
ถือหวัใจส าคญัของเมืองนีเ้ลยทีเดียวซึ่งมีรูปป้ันของ แดมดิน ชุคบาตาร ์Damdin Suhnaatar 
ผูน้  าการปฏิวติัในปี ค.ศ.1921 ตัง้อย่างสง่างามอยู่กลางจตัรุสั 
 น าท่านสู ่GOBI FACTORY STORE เป็น OUTLET ของมองโกเลีย 
ภายในขายสินคา้แบรนดเ์นมมีใหท้่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เสือ้ผา้ขนสตัว ์ของแบรนด ์GOBI 
ที่สง่ออกไปยงัยโุรป และอเมรกิา นอกจากนีย้งัคงมีสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย ที่ผลิตจากขนสตัว ์
ซึ่งเป็นสินคา้ที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย 

บ่าย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารสไตลย์ุโรป 
 หลงัอาหารน าท่านชม พิพิธภัณฑพ์ระราชวังบ็อกดข์่าน (พระราชวงัฤดหูนาวของ Bogd 

Khan)เป็นพิพิธภณัฑท์ี่ตัง้อยู่ในอลูานบาตอรป์ระเทศมองโกเลีย เป็นพระราชวงัสีเขียวของ 
Jebtsundamba Khutughtu องคท์ี่แปดซึ่งต่อมาไดร้บัการประกาศว่า Bogd Khan 
หรือผูป้กครองมองโกเลียซึ่งไดป้ระกาศเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเพื่อการอนรุกัษส์ะทอ้นถึงวฒันธรร
มในประวติัศาสตรม์องโกเลียในศตวรรษที 17-20 



 จากนัน้น าท่านชม อนุเสาวรียไ์ซซาน ซึ่งเป็นอนเุสาวรียข์นาดใหญ่บนยอดเขาทางใตข้องอรูนับาตอร ์
สรา้งขึน้เพื่อร  าลกึถึงวีรกรรมของทหารโซเวียตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 
เป็นอนเุสารียท์รงกลมวงแหวนประดบัภาพเขียนสีแสดงเรื่องราวความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างสหภาพโซเวี
ยตและมองโกเลีย 

 จากนัน้น าท่านสู ่Black Market อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง 
รวมถึงเสือ้ผา้และเครื่องกนัหนาวต่างๆใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมตามอธัยาศยั 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร THE BULL HOT POT 
ที่พกั Best Western Premier Hotel หรือเทยีบเท่า (5 ดาว) 

 

วันทีส่าม 
อุทยานแห่งชาติโกรชิ เตเรลจ ์(TereljNation Park)- ขีม่้าทากิ –สุนัขลากเลื่อน –
หนิเต่าTurtle Rock   (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ โกรขิ เตเรลจน์ าท่านเข้าที่พัก Terelj 

Resort 
 น าท่านสมัผสัประสบการณ ์ทดลองขี่มาทากิ 

เป็นมา้สายพนัธุพ์ืน้เมืองของมองโกเลียมีลกัษณะตวัเล็ก เตีย้ไม่สงู เป็นมา้ตระกลูเดียวกบั Pony 
หรือมา้แคระ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 

บ่าย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ในแคมป์ที่พัก 
จากนัน้น าท่านรว่มสนกุกบักิจกรรม สุนัขลากเล่ือน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 
ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่กบัการนั่งสนุขัลากเลื่อน 1 เลื่อน สามารถนั่งได ้2 ท่าน 
ระหว่างทางนั่งสนุขัลากเลื่อนท่านจะไดส้ม้ผสัถึงความต่ืนเตน้ 
และสามารถชมความสวยงามของป่าที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะขาวโพลน 
จากนัน้ใหท้่านชมทศันียภาพอนังดงามของ อุทยานแห่งชาติ โกรขิ เตเรลจ ์
ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของมองโกเลียซึ่งใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของประเทศและเป็นป่าสงวนมีพืน้ที่ทัง้หมด 
1 ลา้น 2 แสนเอเคอร ์มีลกัษณะพืน้ที่คลา้ยกบัเทือกเขาแอลป์ 
มีสตัวป่์าหลากหลายชนิดและหินรูปรา่งแปลกตา เช่น เทอรเ์ทิลรอ็คหรือขิขาดน าท่านชม หนิเต่า 



(TURTLE ROCK) เป็นหินที่มีรูปรา่งคลา้ยเต่า ไม่ว่าจะมองมมุไหนก็มองดคูลา้ยเต่าขนาดใหญ่ 
มีความสงู 24 เมตร เกิดขึน้จากการกดักรอ่นของน า้ฝนและสายลมตามธรรมชาติ ภายในมีโพรงเล็กๆ 
ที่เป็นทอ้งเต่ามีต านานเล่าว่าหวัหนา้เผ่าที่สูร้บแพเ้ขา้มาหลบซ่อนตวัอยู่แห่งนี  ้

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ในแคมป์ที่พัก เมนู LAMB GRILLED 
 ที่พกั Terelj Star Resort หรือเทียบเท่า 
เป็นที่พกัแบบเกอรส์ไตลม์องโกเลีย ทางบรษิัทไดอ้ฟัเกรต 
ภายในหอ้งจะมีฮีตเตอรใ์หค้วามรอ้นและแบบมีหอ้งน า้ในตวั 

 

วันทีส่ี ่
อนุเสารียเ์จงกิสข่าน – สกีรีสอรท์ – ร้านของฝาก                             

(B/L/D)                                             
เชา้ บรกิารอาหารกลางเชา้ ณ ภตัตาคาร ในแคมป์ที่พกั 

 น าท่านชม อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 2008 ออกแบบโดยสถาปนิก D.ERDENEBILEG 
แลJ.ENKHJARGAL สถาปัตยกรรมแบบโกธิค รูปป้ันเจงกิสข่านขี่มา้ 
ตัง้อยู่บนอาคารที่สรา้งไวเ้ป็นฐานรองรบั ความสงูประมาณ 40 เมตร น า้หนกักว่า 250 ตนั 
สรา้งจากสแตนเลสสีเงินที่สะทอ้นแสงโดดเด่นแวววาวไปทั่วบรเิวณทอ้งทุ่งหญา้ 
แสดงถึงการเชิดชเูกียรตินกัรบเจงกีสข่านผูย้ิ่งใหญ่ ที่น าพากองทพัมองโกเลียขยายอาณาเขตดินแดน 
เกือบหนึ่งในสี่พืน้ที่ของโลก ตัง้แต่เอเชียตะวนัออกไกลจรดถึงยโุรปดา้นตะวนัออก 
ภายในอาหารที่เป็นฐานของรูปป้ัน ประกอบไปดว้ย พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงนิทรรศการประวติัเจงกิสข่าน 
ส าหรบัสว่นดา้นบนสดุ สามารถขึน้บนัไดเลื่อนจากภายในอาคาร และออกมาท่านจะ 

 พบกบัรูปป้ันเจงกิสข่าน นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถชมวิว และเก็บภาพบรรยากาศรอบๆไดอี้กดว้ย 
ซึ่งบรเิวณรอบๆจะเต็มไปดว้ยเกอรจ์ านวนมากมาย 

เที่ยง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารสไตลเ์กาหลี 
จากนัน้     น าท่านสูส่กีรีสอรท์ เป็นลานสกีที่ไดร้บัความนิยมของชาวมองโกเลีย       

ท่านสามารถสนกุกบัการเลน่สกีได ้
       (ค่าใชจ้่ายอปุกรณเ์ลน่สกีรวมในค่าทวัรแ์ลว้) 

 



น าท่านออกเดินทางสู ่ร้านของฝาก อิสระเลือกซือ้เลือกชมตามอธัยาศยั 
ค ่า       บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน YU LONG CHINESE 

ที่พกั Best Western Premier Hotel หรือเทยีบเท่า (5 ดาว)  
 
 

วันทีห้่า 
อูรันบาตอร ์– กรุงเทพ                                                                               
(B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารกลางเชา้ณ โรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู ่สนามบินเจงกิสข่าน 

10.00น. ออกเดินทางจาก อูรันบาตอร ์โดยสายการบิน เที่ยวบินที่OM 701 

17.30น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
อัตราค่าบรกิาร 

ผู้ใหญ ่    ท่านละ  53,900  บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่   ท่านละ    5,800   บาท 

อัตราค่าบริการรวม 

🗹ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อรูนับาตอรโ์ดยสายการMIAT MONGOLIAN AIRLINES 

🗹ค่าภาษีสนามบิน 

🗹 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามที่ระบใุนรายการ 

🗹 ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

🗹 ค่าเขา้ชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบใุนรายการ 



🗹 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ น า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด/วนั/และบนรถโคช้ 

🗹 ไกดท์อ้งถิ่น(พดูภาษาองักฤษหรือจีน)  

     🗹ค่าหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางพรอ้มคณะ กรุ๊ป 15 ท่านขึน้ไป 

🗷 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถทอ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรไ์ทย (ตลอดการเดินทาง) 

🗹ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตวุงเงิน 1,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 
บาทค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยัอายรุะหว่าง 6-75 
ปีในกรณีที่ผูเ้อา 
ประกนัภยัอายุต่ากว่า 6 ปีหรือระหว่าง 76 ปีขึน้ไปจะมีเบีย้ประกนัคุม้ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกนัภยัทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกว่า 85 ปีทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ครอง) ประกนั 
ครอบคลมุการติดโควิดและการรกัษาในต่างประเทศ(ตอ้งมีใบเสรจ็โรงพยาบาลเท่านัน้)และหลงัจากกลบัจากต่างประ
เทศต่อเนื่องอีก 7 วนัวงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์่าอาหารเป็นพิษเท่านัน้) 
แต่ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จากดัที่มีการตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชีวิต 
อัตรานีไ้ม่รวม 

🗷ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 

🗷 ค่าน า้หนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให ้23 กิโลกรมัต่อหนึ่งท่าน 

🗷 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 
เงือ่นไขในการจองทัวร ์

1. กรุณาจองที่นั่งลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 1เดือน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าท่านละ 25,000บาท 

เมื่อท าการจอง พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์หมายเลขสะสมไมลก์ารบินไทยและเอกสารส าหรบัการท าวีซ่า  
2. สว่นที่เหลือช าระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง 

หลงัจากการจองและมีการช าระมดัจ าทวัร์และตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบริการมดัจ า ท่านละ 

10,000 บาท และบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทีด่ าเนนิการไปแลว้ เช่น ค่าธรรมเนยีม 

วซ่ีา, ตัว๋เครือ่งบิน เป็นตน้ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป - เก็บค่าธรรมเนียม10,000 บาท และค่าใชจ้่ายที่ด  าเนินการไปแลว้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั – เก็บค่าธรรมเนียม 50 % ของราคาทวัร ์และค่าใชจ้่ายที่ด  าเนินการไปแลว้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้ 



3. ทวัรย์กเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั - เก็บค่าบริการทัง้หมด 100 % 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิัทฯ 
รบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้สิน้ อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, 
การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด 
(โดยบรษิัทฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ลกูคา้) 
4. ทางบรษัิทฯสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
5. ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกแลว้ ไม่สามารถท าการ Refund เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเสน้ทาง เลื่อนวนัได ้
6. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 10 ท่าน 
7. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใด ๆ ตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี 
8. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 
ทางบรษิัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป 
แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าหอ้งพกั ค่าวีซ่า 
และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่เกิดขึน้ตามจรงิ 
10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลา่ชา้และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
แต่ทางบรษัิทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแล้ว 
ทางบริษทัฯถือว่าท่านได้ยอมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข  

ท่ีบริษทัระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 



11. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัทฯ 

หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่าง ๆ 

ของบรษิัทฯที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 


