รหัสทัวร์ : THG1-OM-MN-11JAN-7MAR20

DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563
วัดกานดาน | จัตรุ สั ซัคบาทาร์ | อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสูไ้ ซซาน | อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์
สุนขั ลากเลื่อน | อนุสาวรียเ์ จงกิสข่33
าน | พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอจด์ข่าน
เมนูพิเศษ ชาบู และ ปิ ้งย่างสไตล์มองโกเลีย | พิเศษ แถมซิมการ์ด ท่านละ 1 ซิม | พักเกอร์ 1 คืน

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

28,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-OM-MN-11JAN-7MAR20
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) (OM702 : 22.55-06.05+1)
วันที่ 2. มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร์ - พิพิธ ภัณฑ์มองโกเลีย - อิสระช้อปปิ ้งตลาดท้องถิ่น (BLACK
MARKET)
วันที่ 3. อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสูไ้ ซซาน - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) - หินเต่า (TURTLE ROCK) – สุนขั ลากเลื่อน
(MONGOLIAN SLEDDING DOGS)
วันที่ 4. อนุสาวรียเ์ จงกิสข่าน - สกีรสี อร์ท – พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน (BOGD KHAN PALACE)
วันที่ 5. ช้อปปิ ้ง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OM701 : 16.35-21.55)

วันที่ 1
20.00 น.
22.55 น.

วันที2่
06.05 น.

เช้า

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ ว รรณภูมิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน)
(OM702 : 22.55-06.05+1)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองอูลานบาตอร์ (ประเทศมองโกเลีย) โดยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OM702 (บริการ
อาหารร้อนบนเครื่อง)

มองโกเลี ย (สนามบิน เจงกิส ข่ า น) - วั ด กานดาน - จั ตุ รั ส ซั ค บาทาร์ พิพธิ ภัณฑ์มองโกเลีย - อิสระช้อปปิ้ งตลาดท้องถิน่ (BLACK MARKET)
เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน (เมืองอูลานบาตอร์) เมืองหลวงของมองโกเลีย ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ กว่าจะมา
เป็ นอูลานบาตอร์ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาหลายครัง้ จนสรุ ปเมื่อปี 1924 ซึ่งมีความหมายว่าวีรบุรุษสีแดง เพื่อเป็ นเกียรติแก่
ดัมดิน ซัคบาตอร์ (DAMDIN SUKHBAATAR) ผูน้ าการปฏิวตั ิการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลีย
ปั จจุบนั เมืองหลวงแห่งนีถ้ ือเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ จากนัน้ นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม วัดกานดาน วัดทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ท่ีสดุ แห่งหนึ่งของมองโกเลีย และเป็ นศูนย์รวมจิตใจที่สาคัญของชาว
มองโกเลีย ที่น่ีมีกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับวัดในประเทศไทย และสามารถชมความงามทางวัฒนธรรมของ
มองโกเลียได้จากวัดแห่งนี ้ เพราะภายในบริเวณรอบๆ วัดมีพระพุทธรู ปจานวนกว่าพันองค์ให้ได้ชม ภายในวิหารใหญ่ยงั มี
พระพุทธรู ปพระอวโลกิเตศวรโพธิสตั ว์ท่ีสงู ถึง 26.5 เมตร ให้เราได้ไปกราบไหว้ ซึ่งถือว่าเป็ นพระพุทธรู ปยืนในร่มที่สงู ที่สดุ ใน
โลกอีกด้วย
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จากนัน้ นาท่านเที่ยวชม จัตุรัสซัคบาทาร์ หรือจัตรุ สั เจงกิสข่าน ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เป็ นสถานที่ท่ีใช้ในการจัด
งานพาเหรดต่างๆ ไฮไลท์ของที่น่ีคือการไปเยี่ยมชมรูปปั้นของดัมดิน ซัคบาตอร์ (DAMDIN SUKHBAATAR) ผูน้ าการปฏิวตั ิ
ในปี 1921 ที่ตงั้ ตระหง่านอยู่ใจกลางจัตรุ สั ในบริเวณใกล้เคียงกันนัน้ มี รูปปั้นของเจงกิสข่านตัง้ อยู่ดว้ ย เรียกได้ว่าไปที่เดียวได้
เห็นรู ปปั้ นบุคคลสาคัญของมองโกเลียถึงสองคน นอกจากนีใ้ นบริเวณจัตุรสั ยังเป็ นที่ตงั้ ของสถานที่สาคัญอีกหลายแห่ง ทัง้
อาคารรัฐสภา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึง่ มีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานต่างๆ

กลางวัน

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ชาบู THE BULL HOT POT สไตล์มองโกเลีย

นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยประวัติความเป็ นมาของมองโกเลียศิลปวัฒนธรรม
ตัง้ แต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปั จจุบนั ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์สมัยโบราณ บอกเล่าเรื่องราวการขยายอาณาเขตที่
ยิ่งใหญ่ของมองโกเลีย ยุคจักรวรรดิมองโกเลียมองโกเลียในการปกครองของแมนจูเรีย แรวมไปถึ งยุคชาติพนั ธุ์วฒ
ั นธรรม
ดัง้ เดิมของมองโกเลีย และยุคปั จจุบนั ซึ่งในแต่ละชัน้ เต็มไปด้วยวัตถุโบราณลา้ ค่าทางประวัติศาสตร์กว่า 15 ,000 ชิน้ ทัง้
เสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกายของชนเผ่าเร่รอ่ นและทหารมองโกเลีย ดาบ ถ้วยชาม เครื่องเงิน
จากนัน้ นาท่าน อิสระช้อปปิ้ งตลาดท้องถิน่ ภายในตลาดมีสินค้าท้องถิ่น รวมถึงเสือ้ ผ้า และอุปกรณ์กนั หนาวให้ท่านได้เลือก
ชมมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK)

วันที่ 3 - หินเต่า (TURTLE ROCK) – สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS)
เช้า

่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นาท่านเที่ยวชม อนุ สรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ตัง้ อยู่บนยอดเขาไซซาน ข้างบนจะมีอนุสาวรียร์ ู ปทรงวงกลม ศิลปะ
แบบฟิ วเจอร์รสิ ม์ (FUTURISM) ร่วมกับแนวคิดคิวบิสม์ (CUBISM) สร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติราลึกถึงทหารมองโกเลียที่เข้าร่วม
รบกับ ทหารสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สาหรับการครบรอบ 50 ปี ของการปฏิวตั ิประกาศอิสรภาพของประเทศ
มองโกเลีย รอบวงกลม จะตกแต่งด้วยคอนกรีตรู ปปั้ นซัคบาทาร์ โจเซฟ สตาลิน ส่วนภายในวงกลมเป็ นภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนังบนกระเบือ้ งหิน บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ระหว่างสหภาพโซเวียต และมองโกเลีย พร้อมกับท่านจะได้ชมวิวเมือง
อูลานบาตอร์แบบ 360 องศา จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELJ NATIONAL PARK) เป็ นเขตอนุรกั ษ์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มี
ภูเ ขาหิน แกรนิ ต ขนาดใหญ่ รูป ร่า งแปลกตา เป็ น ที่ รู จ้ ักของนัก ท่อ งเที่ ย วที่ ช่ื น ชอบธรรมชาติ และท่า นจะได้ช ม หิน เต่ า
(TURTLE ROCK) เป็ นหินที่มีรูปร่างคล้ายเต่า ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็มองดูคล้ายเต่าขนาดใหญ่ มี ความสูง 24 เมตร เกิดขึน้
จากการกัดกร่อนของนา้ ฝนและสายลมตามธรรมชาติ ภายในมีโพรงเล็กๆ ที่เป็ นท้องเต่ามีตานานเล่าว่าหัวหน้าเผ่าที่สรู้ บแพ้
เข้ามาหลบซ่อนตัวอยูแ่ ห่งนี ้
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จากนัน้ นาท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) ท่านจะได้สมั ผัสประสบการณ์
ใหม่กบั การนั่งสุนขั ลากเลื่อน 1 เลื่อน สามารถนั่งได้ 2 ท่าน ระหว่างทางนั่งสุนขั ลากเลื่อนท่านจะได้สม้ ผัสถึงความตื่นเต้น และ
สามารถชมความสวยงามของป่ าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

ค่า
่ ัก
ทีพ

(กิจกรรมสุนขั ลากเลื่อนสามารถจัดได้ในฤดูหนาว และขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ หากกรุ๊ปที่เดินทางไม่สามารถร่วมกิจกรรมสุนขั
ลากเลื่อนได้ ทางบริษัทขอสงวนปรับเปลี่ยนเป็ นการขี่มา้ แทน)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม TERELJ STAR CAMP TSOMTSOG YURT หรือเทียบเท่า

ที่พักแบบเกอร์ สไตล์มองโกเลีย ภายในห้องจะมีฮีตเตอร์ให้ความร้ อนในตัว จะไม่มีห้องน้าส่วนตัว ห้องน้าเป็ น
ห้องน้ารวม แต่แยกไว้สาหรับชายและหญิง สามารถล้างหน้า แปรงฟั น ทาธุระหนักเบาได้ และมีห้องอาบน้า ห่าง
่ี ักไม่ไกล
จากเกอร์ทพ

วันที่ 4
เช้า

อนุสาวรียเ์ จงกิสข่าน – สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน
(BOGD KHAN PALACE)
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
น าท่า นเข้า ชม อนุ ส าวรี ย ์เ จงกิส ข่ า น สร้า งขึ น้ ในปี ค.ศ. 2008 ออกแบบโดยสถาปนิ ก D.ERDENEBILEG
และ
J.ENKHJARGAL สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค รูปปั้นเจงกิสข่านขี่มา้ ตัง้ อยูบ่ นอาคารที่สร้างไว้เป็ นฐานรองรับ ความสูงประมาณ
40 เมตร นา้ หนักกว่า 250 ตัน สร้างจากสแตนเลสสีเงินที่สะท้อนแสงโดดเด่นแวววาวไปทั่วบริเวณท้องทุ่งหญ้า แสดงถึงการ
เชิดชูเกียรตินกั รบเจงกีสข่านผูย้ ่ิงใหญ่ ที่นาพากองทัพมองโกเลียขยายอาณาเขตดินแดน เกือบหนึ่งในสี่พืน้ ที่ของโลก ตัง้ แต่
เอเชียตะวันออกไกลจรดถึงยุโรปด้านตะวันออก ภายในอาหารที่เป็ นฐานของรู ปปั้ น ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์จัดแสดง
นิทรรศการประวัติเจงกิสข่าน สาหรับส่วนด้านบนสุด สามารถขึ น้ บันไดเลื่อนจากภายในอาคาร และออกมาท่านจะพบกับรู ป
ปั้นเจงกิสข่าน นอกจากนัน้ ท่านยังสามารถชมวิว และเก็บภาพบรรยากาศรอบๆได้อีกด้วย ซึ่งบริเวณรอบๆจะเต็มไปด้วยเกอร์
จานวนมากมาย
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กลางวัน

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
16.35 น.
21.55 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท เป็ นลานสกีท่ีได้รบั ความนิยมของชาวมองโกเลีย ท่านสามารถสนุกกับการเล่นสกีได้
(ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เล่นสกี ไม่รวมในค่าทัวร์ ราคาขึน้ อยู่กบั อุปกรณ์ และประเภทที่ลกู ค้าต้องการ โดยราคาเช่าอุปกรณ์
โดยประมาณ เริม่ ต้นที่ 20 USD หากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ไทย หรือไกด์ทอ้ งถิ่นวันเดินทางได้เลย)

นาท่านเที่ยวชม พิพธิ ภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน(BOGD KHAN PALACE) หรือพระราชวังฤดูหนาว สร้างขึน้ ระหว่างปี
ค.ศ. 1893 – 1903 เป็ นที่ประทับของบอกด์ ข่าน ยาวนานถึง 20 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1924 หลังจากนัน้ ได้
เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาวของ บอกด์ ข่าน เปิ ดให้เข้าชมครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1926 และกองทุนโบราณสถานโลก
(WORLD MONUMENTS FUND : WMF) ได้ประกาศให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรกั ษ์ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์มองโกเลียในศตวรรษที่ 17-20
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ช้อปปิ้ ง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (OM701 : 16.35-21.55)
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นาท่านออกเดินทางสู่ GOBI FACTORY STORE เป็ น OUTLET ของมองโกเลีย ภายในขายสินค้าแบรนด์เนมมีให้ท่านเลือก
มากมาย อาทิเช่น เสือ้ ผ้าขนสัตว์ ของแบรนด์ GOBI ที่ส่งออกไปยังยุโรป และอเมริกา นอกจากนีย้ งั คงมีสินค้าอื่นๆ อีก
มากมาย ที่ผลิตจากขนสัตว์ ซึง่ เป็ นสินค้าที่มีช่ือเสียงของมองโกเลีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ปิ้ งย่างสไตล์มองโก
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OM701 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักเดีย่ ว
ไม่รวมตั๋ว
กาหนดการเดินทาง
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
วันที่ 11-15 ม.ค. 63
33,900.33,900.5,000.ไม่รบั จอยแลนด์
วันที่ 01-05 ก.พ. 63
28,900.28,900.5,000.ไม่รบั จอยแลนด์
วันที่ 07-11 มี.ค. 63
30,900.30,900.5,000.ไม่รบั จอยแลนด์
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
ท่านละ

สาหรับหนังสือเดินทางไทย ฟรีวซี ่าเข้ามองโกเลีย
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทย
รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้
เงือ่ นไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ
เช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถงึ จานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

รหัสทัวร์ : THG1-OM-MN-11JAN-7MAR20
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่า SIM CARD ท่านละ 1 ซิม
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่ า ประกัน อุบัติ เ หตุคุ้ม ครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้ม ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นา้ มัน
9. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณี ท่ีนา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1
ส่วนเกินนา้ หนักตามสายการบินกาหนด
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
หมายเหตุ
1.
2.

3.

บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ
ทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

บริษั ทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมี สิ่งผิ ด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่น่ งั บนเครื่อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทัง้ นี ท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณี ท่ี ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
หนังสือเดินทางไทยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่าเข้าประเทศมองโกเลีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน หากหนังสือเดินทาง
ต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องวีซา่ และค่าใช้จ่ายในการเข้าประเทศมองโกเลียกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้

