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6 วัน 5 คืน แกรนด์ มองโกเลีย

*** สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิก และ แอร์ มองโกเลีย (CX/OM) ***

เมษายน – ตุลาคม 2562
เริ่มต้ น 59,900 บาท
(คนไทยไม่ ต้องทาวีซ่า.....เทีย่ วได้ เลย…พักโรงแรม 5 ดาว..ไม่ รวมทิปต่ างๆ)
อูลนั บาตาร์ – อุทยานแห่ งชาติเทอเรลจ์ – พักกระโจมเกอร์ แบบลักซูรี่ (ห้ องน้าในตัว) – ขีม่ ้ ามองโกล – อนุสาวรีย์
เจงกีสข่าน – อุทยานแห่ งชาติคุสเตน นุรูรู – ขีอ่ ูฐในทะเลทราย – พิพธิ ภัณฑ์ไดโนเสาร์ – พระราชวังฤดูหนาว
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ราคาทัวร์ 59,900 บาท : 29 เม.ย. – 4 พ.ค. / 20 – 25 พ.ค./ 12-17 ส.ค./ 16-21 ก.ย./ 14-19 ต.ค./ 21-26 ต.ค.62
ราคาทัวร์ 61,500 บาท : 17-22 มิ.ย. 62
วันแรก

กรุงเทพ – ฮ่ องกง – อูลนั บาตาร์

08.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอิน M (แถว M 6 -16) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 ณ อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค (CX) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX750 (ใช้เวลาบิ นประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เพลิด เพลินกับภาพยนตร์
หลากหลายผ่าน จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯมีบริ การอาหารกลางวัน ระหว่างเที่ยวบินสู่ ฮ่องกง
เดิ น ทางถึง สนามบิ น เช็ค แล๊ปก๊อก ฮ่ องกง แวะเปลี่ยนเครื่ องเที่ ยวบิ น OM2972 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ ง
สินค้าปลอดภาษี ภายในสนามบินนานาชาติฮ่องกง ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางสู่สนามบินอูลนั บาตาร์ โดยสายการบินมองโกเลียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน OM2972 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 4.35 ชัว่ โมง) สายการบินฯ มีบริ การ อาหารเย็น ระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสนามบินอูลนั บาตาร์ ประเทศมองโกเลีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

11.00 น.
15.00 น.
18.30 น.
23.10 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 5 ดาว Blue Sky Hotel ***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
*** กรุณาเตรียมเสื้อผ้าสาหรับพักค้างในเกอร์ 1 คืนในวันรุ่งขึน้ กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรมแรม***
วันที่สอง

อุทยานแห่ งชาติกอร์ ไค เทอเรลจ์ – หินเต่า – ขี่ม้ามองโกล – ยิงธนู

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติกอร์ ไค เทอเรลจ์ (Terelj National Park) ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง อุทยานแห่ งนี้ เป็ นอุทยานแห่ งชาติที่มีชื่ออีกแห่ งหนึ่ ง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนื อสุ ดของ
อูลานบาตอร์ มีภูมิทศั น์อนั กว้างใหญ่ และเปิ ดโล่ง และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกแห่ งที่ดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวทัว่ โลกให้ได้มาสัมผัสกับพื้นที่น้ ี โดยส่วนใหญ่จะเลือกขี่มา้ หรื ออูฐในการท่องเที่ยว นาท่านชมความ
งามของหิ นเต่า (Turtle Rock) และหิ นที่มีรูปร่ างแปลกตา ตลอดจนถ้ าลึกลับ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของอุทยานแห่งชาติ กอร์ไค เทอเรลจ์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในอุทยานที่ดีที่สุดทั้ง 5 แห่งของมองโกเลีย จากนั้น
นาท่านเข้าชมอารามที่ใช้เป็ นสถานที่ในการทาสมาธิ (Meditation Monastery) เป็ นอีกสถานที่ ที่สวยงามและ
เงียบสงบ เนื่องจากอยูใ่ กล้ชิดกับธรรมชาติภายในอุทยานแห่ งชาติเทอเรลจ์ ให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความ
สวยงามและสัมผัสธรรมชาติพิสุทธิ์ แห่ งมองโกเลีย ประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามอีก
แห่งหนึ่งของโลก
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง

บ่าย

นาท่านสัมผัสประสบการณ์ขี่มา้ มองโกล ในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ พร้อมชมและเก็บภาพความสวยงามและ
สัมผัสธรรมชาติพิสุทธิ์ แห่ งมองโกเลีย ประเทศที่ ได้รั บการยอมรั บว่ามีธรรมชาติ ที่สวยงามมากแห่ งหนึ่ ง
จากนั้นให้ท่านได้ลองฝึ กยิงธนู ในแบบวิถีชีวิตของชาวมองโกเลียพื้นเมือง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ที่
พักแบบกระโจมทะเลทราย หรื อที่เรี ยกว่า “เกอร์ ”

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั แบบกระโจม (เกอร์ ) Luxury GER มีห้องนา้ ในตัวทุกห้ อง (คืนที่ 2)
**เดือนตุลาคม เกอร์ ที่มหี ้องนา้ ส่ วนตัวจะปิ ดบริการ จะให้ท่านพักโรงแรมที่มหี ้ องนา้ ส่ วนตัวแทน**

วันที่สาม
เช้า

ชนพื้นเมืองนอร์ มาดิก – อนุสาวรีย์เจงกิสข่ าน – อูลนั บาตาร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสัมผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวนอร์มาดิก (Normadic Family) ซึ่งเป็ นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยูใ่ น
อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ และยังคงดารงชีวิตในแบบดั้งเดิม แม้ว่าปั จจุบนั จะมีสิ่งอานวยความสะดวกอยูบ่ า้ ง
แต่ชาวนอร์มาดิก ก็ยงั คงมีวิถีชีวิตและการหาเลี้ยงครอบครัว หรื อแม้แต่การย้ายบ้านไปเรื่ อยๆเช่นเดิม นาท่าน
ชมเกอร์ของชาวพื้นเมืองนอร์มาดิก กระโจมที่อยูด่ ว้ ยกันทั้งครอบครัวและชมการต้อนรับแขกพร้อมเครื่ องดื่ม
ประจาถิ่นให้ท่านได้ลิ้มลอง ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ อนุสาวรี ยเ์ จงกีสข่าน ซึ่งเป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ใหญ่ที่สุดใน
โลก (The World Largest Chinggis Khan Statue) ตั้งอยูก่ ลางทุ่งหญ้าใหญ่แห่งมองโกเลีย อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้สร้าง
เด่นตระหง่านกลางทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ โดยเป็ นรู ปเจงกิสข่านทรงม้า ซึ่งมีความสูงกว่า 40 เมตร บนพื้นที่กว่า
520 เอเคอร์ ตั้งอยูร่ ิ มน้ าตูล Tuul ทางทิศตะวันออกของเมืองอูลนั บาตาร์ ซึ่งรู ปปั้นหันไปทางทิศตะวันออก
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อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 4.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ บริ เวณฐานเป็ นอาคารคอมเพล็กซ์ทรงกลม ใช้
จัดแสดงนิทรรศการต่างๆโดยแบ่งเป็ น ส่วนแรก: แสดงเรื่ องราวของยุคข่านเรื องอานาจ ในในศตวรรษที่ 13
และ 14 และมีการจัดแสดงของโบราณ เครื่ องมือ เครื่ องทอง และเครื่ องประดับ อีกส่วนหนี่งเป็ นนิทรรศการ
เกี่ยวกับยุคสาริ ดและวัฒนธรรมโบราณ ของชนเผ่าซงหนูที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศมองโกเลีย อิสระให้ท่านได้
เดินชมและเก็บภาพความยิง่ ใหญ่ของอนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่กรุ งอูลนั บาตาร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมกรุ งอูลนั บาตาร์ (Ulaanbaatar) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย ที่สถาปนาให้เป็ นศูนย์กลาง
ทั้งทางด้านการเมืองการปกครองและด้านพุทธศาสนา เมืองนี้ ตั้งอยู่ในระดับความสู ง 1,310 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล มีแม่น้ าสายสาคัญสายหลัก คือแม่ น้ าทูลไหลผ่าน ได้เวลาน าท่ านเข้าชมพิพิธภัณ ฑ์แห่ งชาติ
มองโกเลีย (National Museum) ที่ซ่ ึงจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของชาวมองโกเลียตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ตลอดจนข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆของชาวมองโกล รู ปปั้นจาลอง ซากประวัติศาสตร์ อุปกรณ์ล่าสัตว์ และหากิน
เพื่อความอยู่ร อด เครื่ องแต่งกายประจาชาติ ทั้งของจริ ง และของจาลอง ซึ่ งมีจดั แสดงในเห็ นแต่ละยุค สมัย
จากนั้นนาท่านชมจัตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย เป็ นจัตุรัสใจกลาง
เมืองอันเป็ นที่ต้งั ของรู ปปั้นซัคบาทาร์ ผูป้ ระกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921

ค่า

รับประทานอาหารค่าแบบพื้นเมือง พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมือง
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 5 ดาว Blue Sky Hotel ***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)

วันที่สี่

อุทยานแห่ งชาติ คุสเตนนุรูรู – เนินทราย (Sand Dune) – ขี่อูฐ – อูลนั บาตาร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติคุสเตน นุ รูรู (Hustain Nuruu Protected Reserve Park) ซึ่งเป็ นอุทยานทาง
ตอนกลางของประเทศ และอยูท่ างตอนใต้ของเมืองอูลนั บาตาร์ เป็ นอุทยานที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี
2002 เนื่องจากเป็ นพื้นที่อนุรักษ์มา้ พื้นเมือง หรื อ ม้าป่ ามองโกเลีย ซึ่งมีถิ่นที่อยูใ่ นบริ เวณอุทยานแห่งนี้ และเป็ น
ม้าป่ าหายาก เรี ยกได้ว่าใกล้สูญพันธุแ์ ล้ว นาท่านเที่ยวชมอุทยานและส่องหาสัตว์ป่าที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณอุทยาน
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แห่ งนี้ พร้อมทั้งเก็บภาพทัศนี ยภาพที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็ นทุ่งหญ้า, เนิ นทราย (Sand Dune), แม่น้ าและภูเขา
สลับทุ่งหญ้า นับเป็ นอีกหนึ่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศมองโกเลีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง

บ่าย

อิสระให้ท่านได้เ ก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ ข องอุทยานแห่ ง ชาติ คุ สเตน นุ รู รู (Hustain Nuruu
Protected Reserve Park) นาท่านสัมผัสประสบการณ์ขี่อูฐในทะเลทรายมองโกเลีย ก่อนนาท่านเดินทางกลับสู่
กรุ งอูลนั บาตาร์ เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย นาท่ านสู่ ตลาดสิ นค้าพื้นเมือง Narantuul Market อิสระให้
ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย โดยตลาดแห่งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือด้านนอกกลางแจ้ง จะขายเสื้ อผ้า
รองเท้า ของเล่น ของที่ระลึกต่างๆ และอีกส่วนคือ เป็ นส่ วนภายในอาคาร ซึ่งจาหน่ าย พืช ผัก ผลไม้ ต่างๆ ที่
นาเข้ามา จากรัสเซียและจีน เป็ นส่วนใหญ่ รวมถึง ขนม ขนมปัง เค้ก ลูกอม และของฝากนานาชนิด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 5 ดาว Blue Sky Hotel ***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 4)
วันที่ห้า
เช้า

วัดกานดาน – พิพธิ ภัณฑ์ไดโนเสาร์ – พระราชวังฤดูหนาว – เนินเขาไซซาน – ช้ อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมวัดกานดาน หรื อ อารามกานดาน (Gandan Monastery) เป็ นวัดที่ ใหญ่และมีความสาคัญมากของ
เมืองอูลนั บาตอร์ เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย อารามเดิมสร้างขึ้นตามความประสงค์
ของ ดาไลลามะองค์ที่ 5 (Jebtsundamba Khutuktu)ในปี พ.ศ. 2352 ซึ่งปั จจุบนั เหลือให้เห็นเพียงแค่เสาไม้หนึ่ ง
ต้นเท่านั้น สาหรับอารามในปัจจุบนั นี้สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2381 พร้อมกับเป็ นที่พานักส่ วนพระองค์ขององค์
ดาไลลามะองค์ที่ 13 จากนั้นได้มีการสร้างอาคารหลายหลังเพิ่มเติมตามมา ไม่ว่าจะเป็ น อาคารหอสมุด วิหาร
กุมารี วิหารอวโลกิเตศวร ซึ่งภายในวิหารแห่ งนี้ เป็ นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม สู งกว่า 20 เมตร และในปี
พ.ศ. 2468 ได้มีการก่อสร้างวิหารสาหรับเป็ นที่บรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะที่ 8 นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ (Central Museum of Mongolian Dinosaurs) ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ หลากหลายสายพันธุ์ที่เคย
ท่องทะเลทรายโกบี รวมทั้งฟอสซิลและไข่ ที่ได้ถูกค้นพบครั้ งแรกในปี ค.ศ. 1920 โดย นักสารวจชาวอเมริ กนั
Roy Chapman Andrews นาท่านชม ฟอสซิลไดโนเสาร์ Tarbosaurus bataar สายพันธุก์ ินเนื้อ ที่มีความสูง 4 เมตร
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น้ าหนัก 3 ตัน (เป็ นไดโนเสาร์ สายพันธุ์ใกล้เคียงกับ Tyrannosaurus Rex หรื อ T-Rex) และ ฟอสซิลไดโนเสาร์
ขนาดเล็กสายพันธุ์ Saurolophus โดยมีกะโหลกศีรษะมีลกั ษณะโดดเด่นพิเศษ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นาท่านเข้าชมพระราชวังฤดูหนาวของข่านบอจด์ (Winter palace) ซึ่งเป็ นข่านองค์สุดท้ายแห่ งมองโกเลีย และ
ยังเป็ นพระราชวังแห่งสุดท้ายที่ยงั คงหลงเหลือให้ได้ชมในมองโกเลีย พระราชวังแห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี 1893 –
1903 มีก ารสร้ า งต าหนัก 6 ต าหนัก และแต่ ละต าหนัก ก็มี ผลงานทางศิลปะที่ สะท้อนให้เ ห็ น ถึงความ
เจริ ญรุ่ งเรื องของพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย นอกจากนี้ ย งั มีผลงานภาพวาด ภาพเขี ยน ที่ย งั คง
หลงเหลือและรอดพ้นจากการถูกทาลายโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์โซเวียตในอดีต ปัจจุบนั ได้ถูกอนุ รักษ์และจัดตั้ง
เป็ นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสมบัติของข่านบอจด์ เช่น บัลลังค์ เตี ยง และ ของสะสมต่างๆของท่านข่าน นอกจากนี้
ยังมีเกอร์ หรื อกระโจมของท่านข่านที่ใช้ในพระราชพิธี ตลอดจนรองเท้าที่พระเจ้าซาร์ นิโคลัท ที่ 2 แห่ งรัสเซีย
มอบให้ท่านข่านเป็ นของขวัญใช้ในงานพระราชพิธีและอัญมณี เครื่ องประดับตกแต่ง เครื่ องยศของพระราช
พาหนะของท่านข่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพพระราชวังฤดูหนาวตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ อนุ สรณ์
สถานแห่งการต่อสู ไ้ ซซาน (Zaisan Memory Hill) ซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองอูลนั บาตาร์ สร้างขึ้ นเพื่อราลึกถึง
วีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็ นอนุ สรณ์สถานทรงกลมวงแหวน ประดับภาพเขี ยน
เรื่ องราวที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพและมิตรภาพระหว่างรัสเซียและ มองโกเลีย เช่น การสนับสนุ นการปลดแอก
จากประเทศจีน และการช่วยรบต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1939 อนุ สรณ์สถานแห่ งการต่อสู ้ไซซาน ยัง
เป็ นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นเมืองอูลนั บาตาร์ได้ท้ งั เมืองอีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 5 ดาว Blue Sky Hotel ***** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 5)

วันที่หก
เช้า

วัดลามะเฉาจิง – อูลนั บาตาร์ – ฮ่ องกง – กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมวัดลามะเฉาจิง (Choi Jin Lama Temple Museum) วัดลามะเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ ท่ามกลางตึกสู ง
กลางเมือง สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่พกั ของลามะ Luvsan Haidav Choijin ซึ่งเป็ นพี่ชายของข่านบอจด์ (Bogd Khan)
วัดเริ่ มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1904 และเสร็ จสิ้ นในสี่ปีถัดมา แต่วดั นี้ได้ถูกปิ ดในปี ค.ศ. 1938 และต่อมาในปี ค.ศ.
1942 ได้รับการประกาศและอนุรักษ์ไว้เป็ นพิพิธภัณฑ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีของระบบขุนนางในอดีต
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09.30 น.
11.20 น.
15.45 น.
18.35 น.
20.35 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินอูลนั บาตาร์
ออกเดิ นทางจากสนามบิน อูลนั บาตาร์ สู่ สนามบิน ฮ่องกง โดยเที่ ยวบิน OM2971 (ใช้เวลาบิ นประมาณ 4
ชัว่ โมง) สายการบินบริ การอาหารกลางวันบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพมหานครโดยเที่ยวบิน CX613
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

6 วัน 5 คืน แกรนด์ มองโกเลีย
ราคาทัวร์ 59,900 บาท : 29 เม.ย. – 4 พ.ค. / 20 – 25 พ.ค./ 12-17 ส.ค./ 16-21 ก.ย./ 14-19 ต.ค./ 21-26 ต.ค.62
ราคาทัวร์ 61,500 บาท : 17-22 มิ.ย. 62
อัตราค่าบริ การ (บาท)
เม.ย.- ต.ค 2562
17-22 มิ.ย. 2562
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (BKK-HKG-ULN-HKG-BKK)

59,900
10,000
57,900

61,500
10,000
59,500
โปรดสอบถาม

24,000

25,500

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น คิด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวมองโกเลีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน OM/ CX (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศมองโกเลีย
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), น้ าดื่มท่านละ 2 ขวดต่อวัน
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, ไกด์ไทยและคนขับรถ ท่านละ 50 USD ประมาณ 1,600 บาทจะเรี ยกเก็บในอินวอยซ์
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดิน ทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
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 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิน ทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

