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 ตะลุยเมืองหิมะ สั มผัสทิวทัศน์ ภูเขาหิมะล้ อมรอบเมืองได้ แล้ วทีน่ ี่
 สนุกสนานกับกิจกรรม สุ นัขลากเลือ่ น สุ ดน่ ารัก ทีท่ ุกท่ านจะได้ สัมผัสด้ วยตาตัวเอง
 พักกระโจมพร้ อมสวมชุดแบบชาวมองโกลดั้งเดิม เก็บภาพความประทับใจไม่ ร้ ู ลืม
 พักโรงแรมมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์

!

 เปิ ดประสบการณ์ สกีรีสอร์ ท นั่งกระเช้ าขึน้ เขา พร้ อมตะลุยหิมะกันเลย
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วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
19.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ส่ วนผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้
การต้อนร้บ และอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน

22.40น.

เหิ รฟ้าสู่ ประเทศมองโกเลีย ณ เมืองฮูลานบาตอร์ บริ การโดยสายการบินมองโกเลียแอร์ไลน์ (MIAT) เที่ยวบินที่
OM702 มีบริ การเสริ ฟอาหารร้อน เครื่ องดื่ม และของว่างบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง สนามบินเจงกิสข่ าน – โรงแรม – เยี่ยมชมโรงงานแคชเมียร์ – ช้ อปปิ้ งตลาดท้ องถิ่น Black Market – เขาไซซาน –
จตุรัสซัคบาตาร์
05.50 น.

เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร
พบมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (ภาษาอังกฤษ) มารอรับท่านที่ทางเข้าสนามบิน

เช้า

นาท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พกั เพื่อเก็บสัมภาระ และอาบน้ าชาระล้างร่ างกาย พร้อมทานอาหารเช้า ณ
ห้องอาหารของโรงแรม Khuvsgul Lake Hotel หรื อเทียบเท่า
หลังรับประทานอาหารนาคณะเยีย่ มชม โรงงาน GOYO Cashmere ชมขั้นตอนการผลิต เยีย่ มชมพร้ อมจับจ่ าย
สิ นค้ าคุณภาพสู งจากโรงงาน จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้ ง และตลาดพื้นเมืองของชาวมองโกเลีย
Black Market ท่านจะได้พบกับสิ นค้าพื้นเมืองมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออุปกรณ์กนั หนาวได้ตามอัทธยาศัย
(คาแนะนา: อุปกรณ์ กันหนาวที่ควรมีก่อนเดินทางไปยังแคมป์ กระโจม ได้ แก่ ถุงมือกันหนาวอย่ างหนา กางเกงบุ
ขนกันหนาว รองเท้ าบูธเดินบนหิ มะกันลื่น ถุงเท้ าบุขน หรื อถุงเท้ าหนาอย่ างดี เสื ้อฮีทเทค หมวก ที่ปิดหู
เนื่องจากเวลากลางคืนอากาศติดลบได้ ถึง -35 องศาเซลเซียส)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น นาคณะชม วัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery)
ชาวมองโกเลียส่ วนใหญ่คือชาวพุทธที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศ
เนปาล วัดกานดานคือวัดใหญ่ที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งถือเป็ นศูนย์
รวมจิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย
จากนั้นนาท่านขึ้นชม อนุสรณ์ สถานแห่ งการต่ อสู้ ไซซาน () ซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองถือเป็ นจุดชมวิวที่อยูส่ ู ง
เหนือเมืองขึ้นไป แต่ยงิ่ สู งกลับยิง่ สวย ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอร์ได้รอบเมืองแบบ 360 องศา
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คา่

รับประทานอาหารคา ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทาง เยีย่ มชม จตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ชมความยิง่ ใหญ่ตระการตาของจตุรัสกลาง
เมืองศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย เป็ นที่ประดิษฐานของรู ปปั้นซัคบาทาร์ ผูป้ ระกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลีย
ในปี ค.ศ.1921

พักที่

โรงแรม Khuvsgul Lake Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

อุทยานแห่ งชาติ Terelj Mountain National Park – Turtle Rock – แคมป์ กระโจม

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
หลังอาหารเช้านาคณะเดินทางสู่ Terelj Mountain National Park
ชมเส้นทางธรรมชาติระหว่างนัง่ รถ ท่านจะได้พบกับภูเขาน้อยใหญ่
เนินเขารู ปร่ างแปลกตา ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิ มะขาวโพลนสุ ดลูกหู
ลูกตา หากท่านโชคดีอาจได้พบกับสุ นขั จิ้งจอกขนฟูฟ่องที่วิ่งผ่าน
แมกไม้ในป่ าสี ขาว ระหว่างทางนาท่านแวะชม Turtle Rock ภูเขา
หิ นรู ปร่ างคล้ายเต่าสู งเด่นเป็ นสง่าริ มทาง ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพพร้อมชมร้านขายสิ นค้าที่ระลึกของชาวท้องถิ่น

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์ กระโจม
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บ่าย

นาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่สนุกสนานกับกิจกรรมสุ นขั ลากเลื่อน บนพื้นหิ มะหนาๆ หลังจากเล่น
กิจกรรมนาท่านพบปะชาวท้องถิ่นมองโกเลีย เยีย่ มชมกระโจมท้องถิ่น วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์อุปโภค บริ โภค
ต่างๆ
นาท่านเดินทางกลับมายังแคมป์ กระโจมให้ท่านได้ชื่มชนบรรยากษศธรรมชาติที่สวยงาม สู ดกลิ่นอายเย็นของ
ภูเขาหิ มะให้เต็มปอด พร้อมให้ท่านได้ทดลองสวมชุดชาวมองโกลแบบดั้งเดิม เพื่อสัมผัสความเป็ นชาว
มองโกเลียอย่างแท้จริ ง

คา่

รับประทานอาหารอาหารคา่ ณ แคมป์ กระโจม
หลังรับประทานอาหารค่าร่ วมเรี ยนรู ้วิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล พร้อมสังสรรค์พบปะกับชาวคณะ
สนุกสนานไปกับบรรยากาศสุ ดอบอุ่นผิงไฟในกระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆ

พักที่

Guru Ger Camp หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

อนุสาวรีย์เจงกิสข่ าน – Ski resort บนเขา Bogd Khaan

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางชม Chinggis Khaan’s monument อนุสาวรีย์เจงกิสข่ าน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างด้วย
แรงงานชาวมองโกลและการออกแบบด้วยวิศกรผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทั้งลาตัว ม้า และจุ ดชมวิว ถูกสร้ างขึ้นจากแส
ตนเลส ทุกท่านสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวที่อยูบ่ ริ เวณต้นคอของม้าได้ ท่านจะได้เห็นวิวภูเขาหิ มะสุ ดลูกหู ลูกตา
โดยรอบแบบ 360 องศา
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เทีย่ ง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารกลางวันนาท่านสนุกสนานไปกับ SKY Resort ให้ท่านได้นงั่ กระเช้าขึ้นภูเขา Bogd Khaan เพื่อเล่น
สกี บนหิ มะหนานุ่ มอย่างจุใจ โดยมี เจ้าหน้าที่ คอยดู แลท่านอย่างใกล้ชิด พร้ อมผูฝ้ ึ กสอนเล่นสกี ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
สาหรับค่าใช้จ่าย อุปกรณ์การเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+ค่ากระเช้า จานวน 2,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ)
คา่

รับประทานอาหารอาหารคา่ ทีภ่ ัตตาคาร

พักที่

โรงแรม Khuvsgul Lake Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า Bogd khan winter palace - สนามบินสุ วรรณภูมิ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Bogd Khaan Winter Palace Museum ภายใน
พิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงสิ่ งของที่ชาวมองโกล สมัยอดีตใช้งาน
และประดิษฐ์ข้ ึนจริ งซึ่งประกอบไปด้วย งานหัตถกรรมที่มีลวดลาย
สวยงามอันเป็ น เอกลักษณ์ของชาวมองโกล รวมทั้งยังมีการจัด
แสดงนิทรรศการสิ่ งของเครื่ องใช้ ของบรรณาการ และของสะสมที่
ถูกใช้ในสมัยราชวงศ์ของพระราชาองค์สุดท้ายของมองโกเลีย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เที่ยวชมรอบเมืองอูลานบาตอร์ เมื่อได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเจงกิสข่าน

16.40 น.

เหิ รฟ้าเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย บริ การโดยสายการการบินมองโกเลียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OM701
มีบริ การเสริ ฟอาหารร้อน+เครื่ องดื่ม+ของว่าง บนเครื่ องบิน

21.40 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความประทับใจ
..........................................................................................
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หมายเหคุ :

ทางบริ ษัทของสงวนสิ ทธิ์การปรั บเปลี่ยนโปรแกรมดังกล่ าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้ า อากาศและ

เหตุการณ์ ไม่ คาดฝัน ที่อาจเกิดขึ้นระหว่ าง หรื อก่ อนการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกท่ าน /
พาสปอร์ ตชาวไทยสามารถเดินทางเข้ าประเทศมองโกเลีย และพานักอยู่ได้ ไม่ เกิน 30 วัน

อ ัตราค่าบริการ
ว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พ ักเดีย
่ ว

27-31 ม.ค.61

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

3-7 ก.พ.61

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

10-14 ก.พ.61

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

17-21 ก.พ.61

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

24-28 ก.พ.61

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

3-7 มี.ค.61

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

10-14 มี.ค.61

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

17-21 มี.ค.61

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

24-28 มี.ค.

29,999 บาท

29,999 บาท

5,000 บาท

**อัตราค่าบริ การนี้ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถ จานวน 1,000 บาท/ท่าน เก็บในวันเดินทาง 30 ธ.ค.60**
**กรุ ณาแจ้งพนักงานขณะดาเนินการจอง หากไม่สามารถทานเนื้อสัตว์ชนิดใดได้
อันได้แก่ เนื้อม้า/เนื้อวัว/เนื้อแกะ/เนื้อแพะ/เนื้อหมู/เนื้อไก่**
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเท้า+กระเช้า และ ครูฝึกสอนเล่น ท่านละ 2,000 บาท
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่นับรวมวัน
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว
ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อน
เดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1.1
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หกั
ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จา่ ยอื่นใด
1.2
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่า
ไปแล้วหรือมีค่าใช้จา่ ยอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จา่ ยเฉพาะเท่าที่จา่ ยไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู ้
ยกเลิกต้องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น้ํามันเชื้ อเพลิง
และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จา่ ยไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. การยกเลิก
4.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมัดจํา
4.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
4.3
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทั้ ง หมดเนื่ องจากค่ า ตั ว๋ เป็ นการเหมาจ่ า ยใน
เที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํา่ ผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนั งสือเดิ นทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่ อนออก
เดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
14. 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศมองโกเลีย กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

