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อัตราค่ าบริการผู้ใหญ่ เดินทาง 20 ท่านขึน้ ไป
เดินทาง : 23 ธ.ค. 2560 – 27 ธ.ค. 2560 / 30 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561
ผู้ใหญ่ ท่านละ (พักห้ องละ2 ท่าน)
33,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
6,500.- บาท

วันแรก
19.00 น.

22.40 น.

วันที่สอง
05.50 น.
เช้ า

กลางวัน
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กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) – กรุ งอูลาบาเตอร์ (มองโกเลีย)
คณะพร้ อมกัน ที่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารชั ้น 4 ประตู ห มายเลข 8
เคาน์ เตอร์ Q โดยมีเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัท ฯ รอให้ การต้ อนรับ พร้ อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่ าน อินเตอร์ เนชั่นแนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย
โดยสายการบิน MIAT Mongolian Airlines เที่ยวบินที่ MO702

อุทยานแห่ งชาติ – อนุ สาวรี ย์เจงกิสข่ าน – Aryabal meditation
พืน้ เมืองมองโกเลีย

temple – หมู่ บ้านชน

ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร (เวลาที่ มองโกเลียเร็ ว
กว่าไทย 1 ชม.)
นําคณะรับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหาร Edelweiss Hotel (บุฟเฟ่ ต์ )
หลั ง รั บ ประทานอาหารนํ า คณะเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ งชาติ
“Gorkhi-Terelj National Park” ห่างจากตัวเมืองอูลานบาตอร์ ไป
ทางด้ านตะวันออกเฉี ยงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร อันเป็ นที่ตงั ้
ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็ นสถานที่ยอดนิยมของนักเดินทางทัว่ โลก
ด้ วยมีธรรมชาติที่สวยงาม น่าสนใจ อากาศเย็นตลอดปี
ระหว่างทางนําคณะชม อนุสาวรี ย์เจงกิสข่ าน “Genghis Khan
Statue Complex” อนุสาวรี ย์ที่ใหญ่ที่สดุ ของท่านเจงกิสข่าน มหา
บุรุษผู้ครองโลกไปแล้ วเกินครึ่ง ในปี ค.ศ. 2008 ทางการมองโกเลีย
ได้ สร้ างอนุสาวรี ย์เจงกิสข่าน (Genghis Khan Equestrian Statue)
เพื่ อรํ า ลึกถึง ความเกรี ย งไกรในอดี ตชนชาติม องโกล บริ เ วณที่ ตัง้
อนุเสาวรี ย์มีตํานานเล่าว่า ได้ ค้นพบแส้ ทองของอดีตข่านผู้ยิ่งใหญ่
นับเป็ นอนุสาวรี ย์รูปปัน้ ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในมองโกเลีย มีความสูงประมาณ 40 เมตร นํ ้าหนักกว่า 250 ตัน ซึ่งตัวรูป
ปัน้ สร้ างมาจากสเตนเลสที่สะท้ อนแสงแสบตาสว่างสุกใสท่ามกลางความเวิ ้งว้ าง ใต้ ฐานของอนุสาวรี ย์เปิ ดเป็ น
พิพิธภัณฑ์และมีลิฟต์มาถึงด้ านบน (ประมาณอกท่านเจงกิสข่าน) ซึ่งเป็ นจุดให้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก ให้ ท่านชม
วิวไกลสุดลูกหูลกู ตา
จากนันนํ
้ าคณะชม หินรู ปเต่ าขนาดยักษ์ (Turtle Rock) เป็ นหิน
รูปเต่าที่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติ ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดเู หมือน ใช้ เวลา
ในการเดินทางประมาณ 10 นาที ตังอยู
้ ่ที่เชิงเขาปกคลุมด้ วยต้ นสน
และเป็ นโอกาสที่ดีในการถ่ายภาพที่วิสวยงามตลอดแนวในขณะที่
คุณอยูบ่ นถนน จากนันนํ
้ าคณะเข้ าเช็คอินที่พกั ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ “Gorkhi-Terelj National Park”
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Guru Ger Camp (เซ็ต)
หลังรับประทานอาหาร นําท่านชมและสัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ครอบครั วชาวพืน้ เมืองของมองโกลเลีย ที่อาศัยอยู่สิ่งที่เรี ยกว่า
เกอร์ “Ger” ภายในจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นเตียง, โต๊ ะ
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คํ่า
พักที่

วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

หรื อตู้ และเตาผิงไฟ ส่วนใหญ่ชาวพื ้นเมืองจะพักรวมกันกับครอบครัว และแต่ละครอบครัวจะเลี ้ยงวัว , เเพะ
และแกะไว้ เพื่อบริ โภคนม หรื อเนื ้อพวกผู้ชายก็จะทําหน้ าที่เลี ้ยงสัตว์ ผู้หญิงก็จะมีหน้ าที่รีดนม ในหนึ่งวันจะรี ด
นมประมาณ 3-4 ครัง้ ใช้ เวลาตังแต่
้ เช้ ามืดไปจนดึก ๆ หลังจากนันจะหาบนมมาเก็
้
บไว้ ที่เกอร์ สมัยก่อนชาวมอง
โกลส่วนใหญ่เป็ นพวกเร่ ร่อน ในปี หนึ่งชาวมองโกลจะย้ ายที่อยู่ไปเรื่ อย ๆ ตามฤดูกาล จึงมีการออกแบบให้ รือ้
ถอนได้ ง่ าย แต่ปัจ จุบนั กํ าลัง เลือนหายไป อันเนื่ องมาจากกระแสลัทธิ ทุนนิยมที่ กําลัง ขยายตัว ในประเทศ
มองโกเลีย
จากนัน้ ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสประสบการณ์สดุ แสนพิเศษกับกิจกรรมสุนขั
ลากเลื่อน หรื อ มองโกล ด็อก เสลดดิง้ (Mongol Dog Sledding)
ให้ ท่านใดตระเวนเที่ยวชมธรรมชาติ ริ มแม่นํ ้า สัมผัสความงามของ
ป่ าที่ ปกคลุม ด้ วยหิม ะ และความตื่นเต้ น จากทัวร์ รถลาก ในเวลา
เดียวกัน
รับประทานอาหารคํ่า ที่ Guru Ger Camp ด้ วยเมนูสดุ พิเศษกับมองโกเลียนบาร์ บีคิว ซึ่งเป็ นการปรุ งอาหาร
แบบมองโกลแท้ ๆ
Guru Ger Camp, Gorkhi-Terelj National Park (ที่พกั แบบกระโจม ของชาวมองโกเลีย)

อูลานบาตาร์ – ตลาดนารั นตู
รับประทานอาหารเช้ า ที่ Guru Ger Camp (บุฟเฟ่ ต์ )
ให้ ท่านได้ พกั พ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติ
สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และเก็บภาพเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Guru Ger Camp (เซ็ต)
นําคณะเดินทางเข้ าสู่เมือง อูลานบาตาร์ “Ulan Bator” มีชื่อเรี ยก
ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ.2182 – พ.ศ.2249 มีชื่อว่า
อูร์กา Urga และระหว่าง พ.ศ.2249 – พ.ศ.2454 มี ชื่ อว่า คูเร Khuree ในภายหลัง เรี ยกว่าอิค คูเรIkh
Khuree และมีชื่อจีนว่า K'ulun เมื่อได้ รับเอกราชในปี พ.ศ. 2454 มีทงรั
ั ้ ฐบาล และราชวังของบอกด์ ชื่อเมือง
เปลี่ยนแปลงอีกครัง้ เป็ น นีสเล็ล คูเร Niislel จนกระทังเมื
้ ่อนีสเล็ล คูเรกลายเป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาชนมองโกเลียเมื่อพ.ศ. 2467 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น Ulaanbaatar ("วีรบุรุษแดง") เป็ นเกียรติแก่วีรบุรุษของ
มองโกเลีย แดมดิน ชุคบาตาร์ (Damdin Sühbaatar) ที่ได้ ปลดปล่อยมองโกเลียจากกองทัพของอุงแกร์ น ฟอน
สแตร์ นแบร์ ก จากการยึดครองของจีน และได้ เรี ยกกองทัพโซเวียตเข้ ามา รูปปั น้ ของเขายังคงตังอยู
้ ่ที่จตุรัสกลาง
ของอูลานบาตาร์ ในภาษาอังกฤษ มักเรี ยกอูลานบาตาร์ ว่า Urga (และบางครัง้ Kuren) ก่อน พ.ศ. 2467 และ
Ulan Bator หลังจากนัน้
นําคณะเข้ าเช็คอินที่โรงแรม ล้ างหน้ า ล้ างตา เพื่อความสดชื่น
หลังจากนันนํ
้ าคณะสู่ ห้ าง “state department store ulaanbaatar” ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ สินค้ าแบรนด์เนม และ
ของที่ระลึกอีกหลากหลายอย่าง
รับประทานอาหารคํ่า ที่ Blue Fin Restaurant (ชาบู)
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Khuvsgul Lake Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

กลางวัน
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อนุสาวรี ย์ Zaisan – วัดGandantegchinlen Monastery – จัตุรัสซัคบาทาร์
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติมองโกเลีย
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ ต์)
นําคณะชมอนุสาวรี ย์ Zaisan อนุสาวรี ย์ขนาดใหญ่บนยอดเขา ทางตอนใต้ ของอูลานบาตอร์ สร้ างขึ ้นเพื่อ
รํ าลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อนุสาวรี ย์ทรงกลมวงแหวนประดับภาพเขียนสี ที่เป็ น
เรื่ องราวความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย เช่น ภาพของโซเวียตให้ การสนับสนุนการ
ประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 และการเข้ ามาช่วยรบกับญี่ปนุ่ ในปี ค.ศ. 1939

นําคณะเข้ าสักการะ วัดGandantegchinlen Monastery หนึ่งในวัด
พุทธเก่าแก่ที่สดุ ของมองโกเลีย เป็ นวัดที่มีอาณาบริเวณกว้ างขวาง มี
กิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอย่างน่าสนใจ ขนาดเราไปแต่เช้ ามาก
แล้ ว ยังพบว่าไปเช้ าไม่เท่าชาวมองโกเลีย ที่วดั วันนันคลาคลํ
้
่าไปด้ วย
พุทธศาสนิกชนมาทําบุญกันเพียบ พิธีกรรมบางอย่างก็คล้ ายบ้ าน
เรามาก เช่น การจุดตะเกี ยง การถวายนํา้ มันตะเกียง มีพิธีคล้ ายๆ
สะเดาะเคราะห์แบบคลุมผ้ า (น่าจะคุ้นเคยกันดีเช่นพิธีถวายผ้ าห่มหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิ ง) กิจกรรมทาง
ศาสนาเยอะเสียจนเชื่อว่านี่เป็ นวัดศูนย์รวมใจของชาวมองโกเลียก็ว่าได้ ศาสนาพุทธในมองโกเลียเป็ นแบบ
นิกายมหายาน หมวกเหลือง มีต้นกําเนิดมาจากทิเบต เราจึงเห็นลามะชุดเหลืองชุดแดงเดินกันขวักไขว่ มีพระ
ลามะจําพรรษาที่วดั นี ้ราว 150 รูปภายในวิหารใหญ่ยงั มีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) สูงที่สดุ ในโลก เป็ นพระพุทธรูป
ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสตั ว์ สูง 26.5เมตร บูรณะสร้ างขึ ้นในปี 1996.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Silk Road Bar & Gill (สเต็ก)
นําคณะชม จัตุรัสซัคบาทาร์ “Sukhbaatar Square” จัตรุ ัสซัคบา
ทาร์ ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เมื่อมีงานพาเหรดขององค์กร
ต่าง ๆ มักจะมาจัดขึ ้นบริ เวณนี ้ ถือเป็ นหัวใจที่สําคัญของเมืองนี ้เลย
ทีเดียว ซึ่งมีรูปปั น้ ของ Damdin Sukhbaatar ผู้นําการปฏิวตั ิในปี
ค.ศ. 1921 ตังอย่
้ างสง่างามอยูก่ ลางจัตรุ ัส โดยมีรูปปั น้ ของเจงกิสข่า
นอยู่ในบริ เ วณใกล้ เคียงกัน ด้ านหลังของรู ปปั น้ ซั คบาทาร์ เป็ นอาคารรัฐสภาที่โอ่อ่า สวยงาม ส่วนทางด้ าน
ตะวันตกเป็ นพิพิธภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึง่ ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจดั แสดงเกี่ยวกับพันธุ์
ไม้ ดอกไม้ สัตว์ และธรณีวิทยา ด้ านในจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของการถือกําเนิดมองโกเลีย
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นํ า คณะชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ม องโกเลี ย “National
History Museum” เดิมชื่อพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ แห่งประเทศ
มองโกเลี ย ตัง้ อยู่ ใ นอู ล านบาตาร์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นี เ้ ป็ นองค์ ก รทาง
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
รวบรวมการอนุ รั ก ษ์ และตี ค วามวั ต ถุ ภ ายใต้ การควบคุม ของ
พิพิธภัณฑ์ ก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ. 2467 และกลายเป็ นพืน้ ฐานสําหรับพิพิธ ภัณฑ์อื่น ๆ รวมทัง้ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติของมองโกเลีย นักวิชาการชาวรัสเซียเช่น Pyotr Kozlov, V. I. Lisovskii, A. D. Simukov และนักวิจยั
ชาวอเมริ กัน Roy Chapman Andrews มีส่วนร่ วมในการจัดเก็บ และจัดแสดงนิทรรศการในช่วงต้ นของ
พิพิธภัณฑ์
รับประทานอาหารค่า ที่ BD’s Mongolian BBQ (บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิว)
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Khuvsgul Lake Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

ค่า

โรงงานทาเสือ้ ผ้ าแคชเมียร์ – มองโกเลีย (สนามบินอูลานบาตาร์ )
กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

วันที่ห้า
เช้ า

กลางวัน
16.20 น.
21.40 น.

รับประทานอาหารเช้ า ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ ต์)
นําคณะชม โรงงานทาเสื่อผ้ าแคชเมียร์ “Cashmere Factory”
ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเสื ้อผ้ า และผลิตตภัณจากขนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของ
มองโกเลียและมีคณ
ุ ภาพสูงสุดอันดับต้ น ๆ ของโลก มีความเป็ นเลิศ
มานานกว่า 30 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Café Park Shangri La Hotel (บุฟเฟ่ ต์)
ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่ าน อินเตอร์ เนชั่นแนล (ULN)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ MIAT Mongolian Airlines เที่ยวบินที่ MO701
ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

============End of Amazing Winter in Mongolia============
****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ ****

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า
หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซา่ เมื่อเข้ าประเทศมองโกเลีย สามารถอยูไ่ ด้ ไม่เกิน 30 วัน**
ใช้ หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้ งานอย่างน้ อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องไป-กลับ ชันประหยั
้
ดตามที่ระบุ
ค่าห้ องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าพาหนะรถบัสตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม
อาหารตามรายการ และนํ ้าดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน ค่ารถนําเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยว และไกด์ท้องถิ่น

รหัสทัวร์ : THP21-MO-MN-23-30DEC17
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบตั เิ หตุ 500,000 บาท
การประกันอุบัติเหตุไม่ ค้ ุมครองกรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว , การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้
เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,
การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใช้ จา่ ยการเคลื่อนย้ ายฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการส่ง ศพกลับประเทศ
หรื อประกอบพิธีศพ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง, แจ้ งเข้ าแจ้ งออกสําหรับผู้ที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกํากับภาษี
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การซักรี ด เป็ นต้ น
ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ามินิบาร์ , ค่าเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่านํ ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 23 กิโลกรัมต่อหนึง่ ท่าน (1 ชิ ้น)
ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ วันละ 3 USD / ท่าน (12 USD ตลอดทริ ป)
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ คนไทยวันละ 100 บาท / ท่าน (500 บาท ตลอดทริป)
ไม่รวมค่าถ่ายรูปภายในวัด

การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ ้นไป คืนมัดจําทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายเบื ้องต้ น 10,000.- บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชาระเงินมัดจาท่ านละ 20,000 บาท หลังจากที่จองภายใน 3 วัน
 ชาระเงินส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง 30 วัน

รหัสทัวร์ : THP21-MO-MN-23-30DEC17
เงื่อนไขอื่น ๆ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั ้งหมดโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรี ยกค่าบริ การคืนเป็ นเงินได้ เพราะการ
ชําระค่าทัวร์ เป็ นทัวร์ เหมาจ่าย
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ
หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความ
ล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ บริ ษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิ ด ชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมื อง ห้ ามผู้เดิ นทางเข้ าประเทศ เนื่องจากมี สิ่ งผิ ด
กฎหมาย หรื อสิ่งของห้ ามนําเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย หรื อด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้
ไม่ว่าจํานวนทังหมด
้
หรื อ บางส่วน
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเลื่ อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผ้ ูร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
“ขอขอบพระคุณทุกท่ านที่ได้ มอบความไว้ วางใจให้ ทางบริษัท เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครั ง้ นี”้
************************************

