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OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N
โดยสายการบินแห่งชาติมองโกเลียนแอร์ไลน์ (OM)
นอนเกอร์....ขี่สุนขั ลากเลื่อน...ตะลุยความหนาว ณ ลานสกี….สไตล์มองโกเลีย
***เปิ ดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงสูม่ องโกเลีย เตรียมพร้อมเทศกาลหิมะที่กาลังจะมาถึง***

***เยือนดินแดนนักรบมองโกเลีย ดินแดนแห่งธรรมชาติที่เงียบสงบ ชมวิถีชีวิตเรียบง่าย
***เปิ ดประสบการณ์ สนุ กสนานกับกิจกรรม สุนขั ลากเลื่ อน สุดน่ารัก ที่ทุกท่านจะได้สมั ผัสด้วยตา
ตัวเอง ***พักกระโจม (GER) แบบชาวโนเมดแท้ สไตล์มองโกเลีย หากมาแล้วห้ามพลาด
พร้อมสวมชุดแบบชาวมองโกดั้งเดิมฟรี!!
บริการฟรี !!! SIM CARD...ท่านละ 1 อัน เช็คอิน เก็บภาพความประทับใจไม่รลู ้ ื ม แบบไม่มีสะดุด
***เมนูพิเศษ +++ชาบู ชาบู สไตล์มองโกเลีย ,บาร์บีคิวปิ้ งย่างสไตล์มองโกเลียแบบต้นตาหรับ
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วันแรก
20.00 น.

22.55 น.

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน Mongolian
Airlines ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนร้บ และอานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ประเทศมองโกเลีย (BKK-ULN)
โดยสายการบิน มองโกเลียนแอร์ไลน์ Mongolian Airlines (MIAT) เที่ยวบินที่ OM702
เที่ยวบินที่ OM702 มีบริการเสริฟอาหารร้อน เครื่องดื่ม และของว่างบนเครือ่ งบิน

***หมายเหตุ : กระเป๋าโหลด 1ท่านต่อ1ใบ = 23kg และ Carry onได้อีกไม่เกิน 5 kg /ท่าน*****

วันทีส่ อง
สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม –วัดกานดัน -จตุรสั ซัคบาทาร์ - พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter
Palace Museum ตลาดท้องถิ่น Black Market – ที่พกั
06.05 น.

เช้า

เดิ นทางถึ ง สนามบิ น เจงกิ ส ข่ า น เมื อ งอู ล านบาตอร์ หลัง จากผ่ า นพิธี ก ารตรวจคนเข้า เมือ ง และ
ศุลกากร เมืองอูลานบาตอร์เป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมองโกเลีย ตั้งอยู่ทางตอน
เหนื อของประเทศ กว่าจะมาเป็ นอูลานบาตอร์ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาหลายครั้งจนสรุปเมื่อปี 1924
ซึ่งมีความหมายว่าวีรบุรุษสีแดง เพื่อเป็ นเกียรติแก่ ดัมดิน ซัคบาตอร์ (Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการ
ปฏิวตั ิการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปั จจุบนั เมืองหลวงแห่งนี้ ถือเป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ จากนั้นให้ท่านได้พบ พบมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (ภาษาอังกฤษ) มา
รอรับท่านที่ทางเข้าสนามบิน
นาท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พกั รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม PERMUIM
HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้นาสัมภาระเช็คอิน ท่านสามารถ ทาภาระกิจอาบน้ าพักผ่อนตาม
อัธยาศัย และให้ท่านปรับสภาพกับสภาพอากาศ จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางท่องเที่ยว
ตามรายการที่ระบุ
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จากนั้นนาท่านชม วัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery) ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่คือชาวพุทธที่
มีความคล้ายคลึงกับประเทศเนปาล วัดกานดานคือวัดใหญ่ที่มีความสาคัญแห่งหนึ่ งถือเป็ นศูนย์รวม
จิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย เป็ นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ราวปี ค.ศ.
1835เป็ นสถานที่ ศักดิ์ สิทธิ์ เป็ นศุ นย์รวมจิตใจ ของชาวพุทธในมองโกเลี ย ชื่อวัดมีความหมายว่า
สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบรูณแ์ บบ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความสูงถึง
20 เมตร

นาคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตุรสั ซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ
เป็ นที่ประดิษฐานของรูปปั้ นซัคบาทาร์ ผูป้ ระกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ.1921 ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองอูลานบาตอร์ เป็ นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานพาเหรดต่างๆ ไฮไลท์ของที่นี่คือการไปเยีย่ มชม
รูปปั้ นของดัมดินซัคบาตอร์ (Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการปฏิวตั ิในปี 1921 ที่ต้งั ตระหง่านอยูใ่ จ
กลางจัตุรสั ในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีรูปปั้ นของเจงกิสข่านตั้งอยู่ดว้ ย เรียกได้ว่าไปที่เดียวได้เห็นรูป
ปั้ นบุคคลสาคัญของมองโกเลียถึงสองคน นอกจากนี้ ในบริเวณจัตุรสั ยังเป็ นที่ต้งั ของสถานที่สาคัญอีก
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เที่ยง

หลายแห่ง ทั้งอาคารรัฐสภา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีการจัดแสดง
นิ ทรรศการและผลงานต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู EUROPEAN SET ร้าน SILK ROAD RESTAURANT

นาท่านเดินทางสู่ Bogd Khaan Winter Palace Museum ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงสิ่งของที่ชาว
มอง โกล สมัยอดีตใช้งาน และประดิษฐ์ขึ้นจริงซึ่งประกอบไปด้วย งานหัตถกรรมที่มีลวดลายสวยงาม
อัน เป็ น เอกลัก ษณ์ ข องชาวมองโกล รวมทั้ง ยัง มี ก ารจัด แสดงนิ ท รรศการสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ของ
บรรณาการ และของสะสมที่ถูกใช้ในสมัยราชวงศ์ของพระราชาองค์สุดท้ายของมองโกเลีย (ด้านใน
พระราชวังฤดูรอ้ นห้ามถ่ายรูป)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาด BLACK MARGET DUNJINGARAV เป็ นตลาดขายเสื้ อผ้า อยู่ในตัว
อาคาร ให้ท่านช้อปปิ้ งอุปกรณ์กนั หนาว รองเท้า ถุงมือ หรือหมวกพื้ นเมือง ณ ตลาด DUNJINGARAV
ซึ่งเป็ นตลาดที่ชาวมองโกเลียจะมาจับจ่ายสินค้าอุปกรณ์ เสื้ อผ้า รองเท้า และอื่นๆ ท่านจะได้พบกับ
สินค้าราคาถูกคุณภาพใช้งานได้สาหรับกันหนาวที่มองโกเลีย
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จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้ อ สินค้า ห้าง STATE DEPARTMENT STORE นี้ เป็ นห้างอยู่ใจกลาง
เมืองอูลานบอตอร์ อยู่ใกล้ๆจตุรสั ซุกบาทา มีซุปเปอร์มาร์เก็ตสาหรับ
ซื้ อของกิ น ของใช้ ของฝาก ถ้า ใครหนาวขาดอุ ป กรณ์ก็ ม าหาซื้ อได้
โดยเฉพาะอุปกรณ์ กันหนาว ที่นี่มีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย อาทิ
เช่นNORTHFACE,UNDER URMOUR , NIKE ,รองเท้าสาหรับปื นเขา

คา่

พักที่

เดินป่ า , เครื่องใช้ไฟฟ้ า , ของที่ระลึกต่างๆเป็ นต้น
รับประทานอาหารอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู THE BULL HOT
POT ( เมนู ชาบู สไตล์มองโกเลียน เสริฟพร้อมเนื้ อวัว เนื้ อม้า เนื้ อ
ไก่ เนื้ อแกะ เสริฟคู่พร้อมผักสด )

โรงแรม PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว ย่านใจกลางเมือง
หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสูไ้ ซซาน (Zaisan Hill) - SUPERMARKET - Turtle Rock – แวะชม
สินค้าพื้ นเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP – ทดลองขี่ สุนขั ลากเลื่อน ( Dog Sledding ) – พักเกอร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั
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เที่ยง

จากนั้นนาท่านขึ้ นชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสูไ้ ซซาน (Zaisan Hill) ซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองถือ
เป็ นจุดชมวิวที่อยู่สูงเหนื อเมืองขึ้ นไป แต่ยิ่งสูงกลับยิ่งสวย ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอร์
ได้รอบเมืองแบบ 360 องศา สร้างเพื่อให้เกียรติแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรของทหารมองโกเลียและโซเวียตที่
เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง อนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาทางตอนใต้ของเมืองอนุ สาวรียแ์ ห่ง
นี้ มีภาพวาดที่ ระลึกเป็ นวงกลม ภาพจิตรกรรมฝาผนั งแสดงถึงฉากต่างๆเช่นโซเวียตสนั บสนุ นการ
ประกาศเอกราชของมองโกเลียในปี พ. ศ. 2464 ความพ่ายแพ้ของ
กองทัพญี่ปุ่นKwantung โดยโซเวียตที่ KhalhkinGol บนพรมแดน
มองโกเลียในปี 1939 เป็ นต้น ที่นี่เป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
เมืองอูลานบาตอร์ได้ท้งั เมือง (Zaisan Memory Hill) จากนั้นนาท่าน
ช้อปปิ้ ง SUPER MARKET เพื่อเลือกซื้ อของก่อนเดินทางไปยัง CAMP
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Terelj Mountain National Park ชมเส้นทางธรรมชาติระหว่างนัง่ รถ ท่านจะ
ได้พบกับภูเขาน้อยใหญ่ เนิ นเขารูปร่างแปลกตา ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดลูกหูลูกตา หาก
ท่านโชคดี อาจได้พบกับสุนัขจิ้ งจอกขนฟูฟ่องที่ วิ่งผ่ านแมกไม้ในป่ าสีขาว ระยะทาง ประมาณ 130
กิโลเมตร จากนั้นนาท่าน Check in ณ TERELJ STAR RESORT เป็ น RESORT GER ระดับ DELUXE
รับประทานอาหาร ณ เกอร์แคมป์ บริการอาหารพื้ นเมือง

จากนั้ น นาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่สนุ กสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน บนพื้ นหิมะ
หนาๆ มีชื่อว่า "Mongol Dog Sledding หรือ มองโกล ด็อก สเลดดิ้ ง" (รวมค่าบริการเรียบร้อย
แล้ว) ริเริ่มโดย สองสามีภรรยาคู่หนึ่ ง ที่ได้รบั แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด และอยากให้
นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัสประสบการณ์การนัง่ รถลากเลื่อน ที่ผูกติดกับฝูงสุนัข ชมความสวยงามของป่ า
และริมฝั ง่ แม่น้ าตูล ท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดตา่ ถึง -40 องศาเซลเซียส สุนัขทุกตัวเลี้ ยงมากับมือ ตั้งแต่
มันเกิด พวกเขาจึงรูน้ ิ สยั และพฤติกรรมของมันเป็ นอย่างดี และรูว้ ่าสุนัขตัวใดทางานได้ดีกบั ตัวใด จึง
สามารถจัดกลุ่มการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่ สุด กาหนดให้นัง่ ไม่เกิน 2 ท่าน.
(สาหรับกิ จกรรมสุนัขลากเลื่ อนจะจัดในฤดูหนาว ประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน – จนถึง
เดือน มีนาคม ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศในวันเดินทาง ซึ่งในแต่ละปี จะมีหิมะปกคลุมไม่พร้อมกัน
ทั้งนี้ ขึ้ นอยูซ่ ึ่งสภาพอากาศเป็ นสาคัญ เข้าร่วมกิจกรรมสุนขั ลากเลื่อนจะใช้เวลาประมาณ 20-30
นาที เนื่องจากช่วงที่เดินทางต้นเดือนพฤศจิกายนอาจจะยังไม่มีหิมะ ทางบริษทั จึงพาทุกท่านขี่มา้
แทน โดยรวมในค่าใช้จา่ ยเรียบร้อย ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทาง )
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***การขี่มา้ (**สาหรับรายการที่ไม่สามารถขี่สุนขั ลากเลื่อนได้ **) ม้าของชาวมองโกลเป็ นม้าที่มี
ลักษณะตัวเล็ก เตี้ ย ไม่สูงใหญ่ เป็ นม้าประเภทเดียวหรือตระกูลเดียวกับม้าโพนี่ Pony ซึ่งทาให้เด็กมอง
โกลอายุสกั 3-4 ขวบก็สามารถขี่ได้ และมีความ ผูกพันธ์กบั ม้ามาตั้งแต่เด็กธรรมชาติของม้ามอง
โกลเนื่ องจากเป็ นม้าเตี้ ยทาให้จุดศูนย์ถ่วงตา่ เวลาม้าวิ่งม้าจึงไม่กระโดกกระแดกเช่นม้าที่มีขนาดใหญ่
หลังม้าเรียบราบไปกับพื้ นที่วิ่ง ข้อดี คือ เมื่อม้าวิ่งหลังม้าเรียบราบไปกับพื้ นที่วิ่ง ไม่กระโดกกระแดก

ทาให้การยิงและเล็งธนู ของนักรบบนหลังม้าเป็ นไปอย่างแม่นยา นักรบมองโกลจึงยิงธนู บนหลังม้าแม่น
ข้อดีอีกข้อของการที่มา้ เตี้ ยวิง่ หรือเดินไม่กระโดกกระแดก ทาให้นักรบมองโกลสามารถนอนบนหลังม้า
ได้อย่างสบาย โดยไม่ตกม้า และไม่ตอ้ งใช้เชือกหรือเข็มขัดรัดตัวติดกับม้า จึงได้เห็นว่า นักรบมองโกล
สามารถเดินทางรอมแรมไปไหนได้ไกลๆเป็ นเวลาหลายวัน โดยไม่ตอ้ งหยุดพัก การขี่มา้ ชาวมองโกล
ที่ ไ ม่ ขี่ ม ้า เปรี ย บเสมื อ นอิ น ทรี ย ์ที่ ไ ม่ มี ปี ก เด็ ก ชาวมองโกลทุ ก คนขี่ ม ้า เป็ นตั้ง แต่ อ ายุ ยัง ไม่
เข้าเกณฑ์โรงเรียน!!
จากนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Gorkhi Terelj National Park แวะชม Turtle Rock หินเต่า หินที่
มีรูปร่างคล้ายเต่าขนาดใหญ่ เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ มีสวยงาม โดยวิวทิวทัศน์โดยรอบปกคลุมด้วย
หิมะ ซึ่งได้รบั การพัฒนาขึ้ นมาสาหรับนั กท่องเที่ยว เกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดู
คล้ายเต่าขนาดยักษ์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ทางเข้าอุทยานแห่งชาติ พร้อมวิวทิวทัศน์โดยรอบ ให้ท่าน
แวะชมสินค้า พื้ นเมือง ทาจากเครื่องหนัง อาทิเช่น พวงกุญแจหนัง ปกพาสปอร์ต ทาจากหนัง เป็ นของ
ที่ระลึก ของฝากคนทางบ้าน

จากนั้นนาท่านเยี่ยมชมชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวพื้ นเมืองของมองโกเลีย Mongol Nomadic family ใน
ค่าย Mongol Nomadic Ger Camp นัน่ คือการได้ชมการดาเนิ นกับชาวมองโกเลีย โนแมดส์ (Nomadชาวเผ่าเร่รอ่ น)แท้ๆ Nomad คือ ชนเผ่าเลี้ ยงสัตว์เร่ร่อนในมองโกเลีย พวกเขาย้ายถิ่นฐานกันหลาย
ครั้ง เพื่อหาแหล่งอาหารและน้ าสาหรับสัตว์ท้ังหลายของพวกเขา โดยส่วนใหญ่แล้ว พวกเขาจะย้าย
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กลับมาที่เดิมหลังสิ้ นสุดหน้าหนาวในทุกๆปี พวกเขาจะย้ายที่อยูท่ ้งั หมด 4-5 ครั้งต่อปี เพื่อหาแหล่ง
อาหารที่สมบูรณ์ที่สุดสาหรับสัตว์เลี้ ยงของพวกเขา ที่เป็ น HIGHT LIGHT ของโปรแกรม ให้ท่านได้เข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ตามอัธ ยาศั ย ให้ท่ า นได้ช ม ได้ท ดลองชิ ม ฟรี ผลิ ต ภั ณ ฑ์จ ากนม จามรี
(yaks)และชิมรสชาตินมสดแท้ๆ และ เหล้าพื้ นเมือง

คา่

รับประทานอาหารอาหารคา่ ณ แคมป์ กระโจม (บาร์บีคิวมองโกเลีย)
หลังรับประทานอาหารคา่ ร่วมเรียนรูว้ ิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล พร้อมสังสรรค์พบปะกับชาวคณะ
มีกิจกรรมเกมส์ให้ท่านได้ร่วมเล่นสนุ กภานในแคมป์ สนุ กสนานไปกับบรรยากาศสุดอบอุ่นผิงไฟใน
กระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆ ให้ท่านได้ทดลองสวมใส่ชุดมองโกเลียฟรี !!!

เย็น

รับประทานอาหารคา่ ณ เกอร์ที่พกั

พักที่

TERELJ STAR RESORT เป็ น RESORT GER จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั at TERELJ STAR
RESORT เป็ น Ger ตั้งอยูใ่ นพื้ นที่อนั สวยงาม ห่างจาก Ulaanbaatar ค่ายเป็ นหนึ่ งในไม่กี่ค่าย Ger ที่
ทางานตลอดทั้งปี วันนี้ เราจ ะ พักเกอร์ (GER) หรือ กระโจม ระดับ DELUXE GER
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*** GER CAMP เป็ นแบบ DELUXE GER เป็ นเกอร์ ที่มีฮิตเตอร์ทาความร้อนในตัว ไม่ตอ้ งเติมเตา
ถ่าน มีประตูกระจกล็อค เพื่อความปลอดภัย ภายในเกอร์จะไม่มีหอ้ งอาบน้ าบริการ แต่มีหอ้ งน้ า
สะอาดให้บริการใกล้กบั กระโจม 2 นาที มีอ่างล้างหน้าสามารถล้างหน้าแปรงฟั นได้ และทาธุระ
หนักเบาได้ปกติ แยกชาย และ แยกหญิงเป็ นสัดส่วน) ***
-ภายในห้องพัก TWN/TRP/DBL

-ห้องอาบน้ าแยก /ชาย หญิง
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วันทีส่ ี่

อนุสาวรียเ์ จงกิสข่าน -สกีรสี อร์ท SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan – ที่พกั

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ แค้มป์ ทีพ
่ กั

เที่ยง

จากนั้นระหว่างทางให้ท่านได้เข้าชม อนุ สาวรียเ์ จงกิสข่าน ให้ท่านได้เดินขึ้ นชม ด้านหน้าเป็ นรูปปั้ น
ขนาดใหญ่ 40 เมตร (130 ฟุต) ของท่านเจงกีสข่านขี่บนหลังม้า ตั้งอยูบ่ นฝั ง่ แม่น้ าทางตะวันออกของ
เมืองหลวงมองโกเลียอูลานบาตอร์ รูปปั้ นนี้ ชี้ ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งว่ากันว่าไปทางจุดกาเนิ ดของเขา
พื้ นที่รูปปั้ นหลักจะถูกล้อมรอบด้วย200 ger (กระโจม)และด้านในขึ้ นสู่จุดชมวิวที่คุณสามารถขึ้ นไป
ถ่ายภาพกับ เจงกิสข่านได้อย่างสวยงาม ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ตวั เมือง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารเกาหลี
จากน้ันนาท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท SKY RESORT สถานที่เล่นสกีที่ได้รบั ความนิ ยมสาหรับการเล่น
ื ่ถูกแบ่ง
สกีของประเทศ มองโกเลีย ลานสกีได้รบั การออกแบบตามระดับมาตรฐานสากล โดยพ้นที
สาหรับผูท้ ี่เริ่มเล่นเลื่อน ไปจนถึงระดับ ADVANCE ทั้งยังมีสิ่งอานวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ นที่พกั โรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ฟิ ตเนส สปา หรือ คลับ เฮาส์ ให้ ท่านที่หลงใหลในการเล่น
สกีหรือจะสนุ กตื่นเตน้กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนิ น สกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่
(ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี +ชุดเล่นสกี+รองเท้า+กระเช้า+ ครูฝึกสอนเล่น ท่านละ 30 USD /(ใน
ราคาดังกล่าวต้องมีจานวนผูเ้ ล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นให้บริการ) ค่าสโนว์บอร์ดดิ้ ง
ท่านละ $35 USD และห่วงยางเนินหิมะ ท่านละ 10 USD )

รหัสทัวร์ : THA7-OM-MN-2NOV19-14MAR20

คา่
พักที่

รับประทานอาหารอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน YU LONG RESTAURANT
โรงแรม PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว ย่านใจกลางเมือง หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ช้อปปิ้ งของฝากที่ “GOBI Factory Outlet - BD BARBEQUE บาร์บีคิว มองโกโลเลีย – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาาท่านชม ช้อปปิ้ งของฝากที่ “GOBI Factory Outlet เป็ น Outlet ขายเสื้ อผ้าขนสัตว์ แบรนด์ GOBI
ที่ ทาส่งออกมาตราฐานยุ โรป อเมริกา ให้ ท่ านได้เลื อกซื้ อเสื้ อผ้า และผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ที่ มี
ชื่อเสียงของมองโกเลีย และมีคุณภาพสูงสุดอันดับ ต้น ๆ ของโลก มีความเป็ นเลิศมานานกว่า30 ปี
จากนั้น ผ่านการตรวจ QC. มาอย่างดี ผ้าทนทานแข็งแรง เนื้ อสัมผัสนุ่ มนวล อาทิเช่น ผ้าพันคอ ถุงมือ
ถุงเท้า รวมทั้งเสื้ อผ้าที่ได้รบั การออกแบบดีไซน์มาอย่างทันสมัย ให้ท่านเลือกซื้ อกลับไปเป็ นของฝากได้
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เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BD
รับประทานประมาณ 1.30-2 ชม.)

16.35 น.
21.55 น.

BARBEQUE

บาร์บีคิว มองโกโลเลีย (ใช้เวลา

ได้เวลาอันสามควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ าเดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการโดยสายการการบินมองโกเลีย น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
OM701 (มีบริการเสริฟอาหารร้อน+เครือ่ งดื่ม+ของว่าง บนเครื่องบิน )
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความประทับใจ
..........................................................................................

หมายเหตุ : ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนโปรแกรมดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพ
ดิน ฟ้ า อากาศและเหตุการณ์ไม่คาดฝั น ที่อาจเกิ ดขึ้ นระหว่าง หรือก่อนการเดินทาง เพื่อ
ความปลอดภัยและความสบายใจของทุกท่าน / พาสปอร์ตชาวไทยสามารถเดินทางเข้า
ประเทศมองโกเลีย และพานักอยูไ่ ด้ไม่เกิน 30 วัน
-เทศกาลปี ใหม่ รายการอาจมีการสลับ สับเปลี่ ยน เนื่องจากเป็ นเทศกาล สถานที่บางที่อาจ
ปิ ดทาการ อาจต้องมีการสลับรายการ ทางบริษทั จะแจ้งพร้อมกับใบเตรียมตัวการเดินทางอีก
ครั้งนะคะ
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อัตราค่าบริการ
เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาโปรโมชั ่นพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ต ่ากว่า 12 ปี ราคา
เด็กเท่าราคาผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง

02- 06 NOV 2019
16 – 20 NOV 2019
7 – 11 DEC 2019
14 - 18 DEC 2019
21 – 25 DEC 2019
28 DEC 19 – 1 JAN 20
BUS 1
28 DEC 19 – 1 JAN 20
BUS 2
08 – 12 FEB 2020
22 -26 FEB 2020
07 – 11 MAR 2020
14 – 18 MAR 2020

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กพักกับผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม จานวนที่
2 ท่าน
นั ่ง

29,999.29,999.32,999.31,999.31,999.37,999.-

29,999.29,999.32,999.31,999.31,999.37,999.-

5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.6,500.-

25+1
25+1
31+1
25+1
25+1
31+1

37,999.-

37,999.-

6,500.-

31+1

32,999.31,999.31,999.31,999.-

32,999.31,999.31,999.31,999.-

5,500.5,500.5,500.5,500.-

31+1
25+1
20+1
20+1

***ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท /ท่าน/ทริป
ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจในการบริการ
**กรุณาแจ้งพนักงานขณะดาเนินการจอง หากไม่สามารถทานเนื้ อสัตว์ชนิดใดได้
อันได้แก่ เนื้ อวัว/เนื้ อแกะ/เนื้ อแพะ/เนื้ อหมู/เนื้ อไก่ หรือมังสวิรตั ิ และอาหารสาหรับอิสลามซึ่งหาก
ท่านไม่ประสงค์จะทานอาหารดังกล่าว ต้องแจ้งล่วงหน้า มิเช่นนั้นหากเดินทางไปแล้ว อาจ
จัดเตรียมให้ท่านไม่ทนั นะคะ *** **

** ราคาตั ๋วเด็กทารก กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งนะคะ **
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ อาทิ เช่น ค่าขี่สุนชั ลากเลื่อน , SIM CARD
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) (เฉพาะรายการที่มีไป SKY SKI RESORT )
 ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเท้า+กระเช้า+ ครูฝึกสอนเล่น ท่านละ $30/ท่าน (ในราคาดังกล่าวต้อง
มีจานวนผูเ้ ล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นให้บริการ) ราคาสโนว์บอร์ดดิ้ ง ท่านละ $35/ท่าน และห่วงยาง
เนิ นหิมะ $10/ท่าน แจ้งหัวหน้าทัวร์พร้อมชาระเงินก่อนเดินทางไปลานสกี 1 วัน ชาระเป็ นเงินดอล

ล่าร์เท่านั้น (เฉพาะในช่วงเทศกาลที่สามารถไปลานสกีได้)
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่
นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่าย
มัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หากมีการ
ยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือบางส่วนได้ เว้น
แต่
1.1
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน บริษัทฯ จะ
ไม่หกั ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จา่ ยอื่นใด
1.2
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน แต่มีการยื่น
วีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จา่ ยอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จา่ ยเฉพาะเท่าที่จา่ ยไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
1.3
ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม
ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการซื้ อตัว๋ ใบใหม่
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
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4. การยกเลิก
4.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินในส่วนมัดจา
4.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน ยึดในส่วนของค่ามัดจาทั้งหมด
4.3
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจา
ที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นตา่ ผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
4. บริ ษั ท ฯ ไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ า เสี ย หายในเหตุ ก ารณ์ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ ปฏิ วัติ แ ละอื่ น ๆที่ อ ยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การ
ถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ ยวในสถานที่ ที่ร ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
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12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้ น
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
14. 1.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อ ควรระวัง : กรณี ถือ หนัง สือ เดิ น ทางต่า งชาติ กรุ ณาเช็ ค เรื่อ งการยื่นวี ซ่า เข้า ประเทศมองโกเลีย กับ
เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

