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วนัที ่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัที่หน่ึง OM702 สุวรรณภูมิ (BKK) เจงกิสข่าน (ULN) 22.55 06.05 

วนัที่ห้า OM701                          เจงกิสข่าน (ULN) สุวรรณภูมิ (BKK) 16.35 21.55 

วนัเดนิทาง รายละเอยีดการเดนิทาง บริการอาหาร โรงแรมที่พกั 

เช้า กลางวัน ค ่า  
วนัแรก พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 20:00 น. 

กรุงเทพฯ – กรุงอลูาบาเตอร์  
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 
--- 

วนัที่สอง อุทยานแห่งชาติ – อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน – เขาหิน
รูปเต่าขนาดยกัษ์ – สนุกสนานกบักิจกรรมข่ีมา้   
ทากิ และสุนขัลากเล่ือน 

      
GURU ECO 
COMPLEX CAMP 
หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม ชมครอบครัวชาวพ้ืนเมือง – สนุกสนานกับการ
เล่นสกีท่ี SKY Resort – กรุงอูลานบาตาร์ – ช็อป
ป้ิงท่ีหา้ง The State Department Store ** 

      
KHUVSGUL LAKE 
HOTEL (4*) หรือ
ระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี อนุสาวรียไ์ซซาน – วดักนัดาน – จตุัรัสซคับาทาร์ 
– พิ พิ ธภัณฑสถานแ ห่ งช า ติ มองโก เ ลี ย  – 
พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร์  

      
KHUVSGUL LAKE 
HOTEL (4*) หรือ
ระดบัเดียวกนั 

วนัที่ห้า โรงงานท าเส้ือผา้ แคชเมียร์ –ร้านขายของท่ีระลึก  
อลูานบาเตอร์ – กรุงเทพฯ  

    --- 
------ 

อัตราค่าบริการส าหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ท่านละ 
กรุ๊ปไซด์ 

09 – 13 กุมภาพนัธ์ 2019 35,990 5,500 27 

16 – 20 กุมภาพนัธ์ 2019  วนัมาฆบูชา 31,990 5,500 27 

09 – 13 มีนาคม 2019  32,990 5,500 27 
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วันที่หน่ึง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร์ (สนามบินเจงกิสข่าน)  
 20.00 น.  คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 ประตูหมายเลข 8 

เคาน์เตอร์ R โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ รอให้การตอ้นรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง และ
อ านวยความสะดวกในการเชค็อิน 

 22.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนช่ันแนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย 
โดยสายการบิน MIAT MONGOLIAN AIRLINES เที่ยวบินที่  OM702 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง , น ้ าหนกักระเป๋าโหลดไดท้่านละ 1ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม 
และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม) 

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติ – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – เขาหินรูปเต่าขนาดยักษ์ – กิจกรรมข่ีม้า หรือ
สุนัขลากเลื่อน 

 06.05 น.  ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนช่ันแนล กรุงอูลาบา
เตอร์ ประเทศมองโกเลีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
และศุลกากร (เวลาท่ีมองโกเลียเร็วกว่าไทย 1 ชม.) 
มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน (ภาษาองักฤษ) ให้การตอ้นรับคณะท่ี
ทางออกสนามบินและแจกซิมกา ร์ดส าห รับ ใ ช้
อินเตอร์เน็ตทุกท่าน จากนั้นน าคณะเดินทางสู่โรงแรม 
เพ่ือรับประทานอาหารเชา้  

16 – 20 มีนาคม 2019 32,990 5,500 27 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตยีง พกักับผู้ใหญ่อีกสองท่านลด 2,000 บาท 
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  เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม EDELWEISS HOTEL (บุฟเฟ่ต์) จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ตลาด BLACK MARKET ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ืออุปกรณ์กนัหนาว รองเทา้ ถุงมือ หรือหมวก
พ้ืนเมืองเพ่ิมเติม ตลาดพ้ืนเมืองแห่งน้ี มีลักษณะคล้ายตลาดจตุจักร และเป็นตลาด       ท่ีชาว
มองโกเลียจะมาจับจ่ายสินค้าอุปกรณ์ เส้ือผา้ รองเท้า 
และอ่ืนๆ โดยสินค้าหลกัจะเป็นสินค้าพ้ืนเมือง และ
สินค้าน าเข้าจากจีน ท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูก
คุณภาพท่ีใชง้านไดจ้ริงส าหรับหน้าหนาวท่ีมองโกเลีย 
จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ “GORKHI-
TERELJ NATIONAL PARK”  ห่างจากตัวเมือง
อูลานบาตอร์ไปทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 
80 กิโลเมตร อนัเป็นท่ีตั้งของอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงเป็น
สถานท่ียอดนิยมของนกัเดินทางทัว่โลก ดว้ยมีธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม น่าสนใจ อากาศเยน็ตลอดปี ระหว่างทางหยุด
จอด ณ ซุปเปอร์มาเก็ตเพ่ือให้คณะไดเ้ลือกซ้ือของก่อน
เดินทางไปยงั CAMP 

  แวะชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน “GENGHIS KHAN STATUE COMPLEX” อนุสาวรียท่ี์ใหญ่ท่ีสุด
ของท่าน  เจงกิสข่าน มหาบุรุษผูค้รองโลกไปแลว้เกินคร่ึง ในปี ค.ศ. 2008 ทางการมองโกเลียไดส้ร้าง
อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน เพ่ือร าลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตของชนชาติมองโกล บริเวณท่ีตั้งอนุเสาวรีย์
มีต านานเล่าว่า อดีตข่านผูย้ิ่งใหญ่ไดพ้บแส้มา้ทองค า ณ บริเวณน้ี และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการรวมชน
เผ่าเร่ร่อน ข้ึนมาเป็นกองทพัอนัเกรียงไกร อนุสาวรีย์
แห่งน้ีมีความสูงประมาณ 40 เมตร น ้ าหนกักว่า 250 ตนั 
ซ่ึงตวัรูปป้ันสร้างมาจาก  สเตนเลสท่ีสะทอ้นแสงแสบ
ตาสว่างสุกใส ใตฐ้านของอนุสาวรียเ์ปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์
และร้านขายของท่ีระลึก และมีลิฟต์ให้ท่านข้ึนไปยงั
บริเวณดา้นบนหวัของมา้ (ประมาณอกท่านเจงกิสข่าน) 
ซ่ึงเป็นจุดให้ท่านชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  
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  จากนั้นน าคณะเข้าเช็คอินท่ีแคมป์กระโจม GURU 

ECO COMPLEX CAMP  ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ 
“GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK” โดยมี
พนกังานของแคมป์สวมชุดประจ าชาติให้การตอ้นรับ  

    

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ แคมป์กระโจม  
 
 
 
 
   น าท่านสมัผสัประสบการณ์ ทดลองขี่ม้าทากิ ชมและสัมผสัความงามของอุทยานและวิวธรรมชาติท่ี

สวยงาม ชาวมองโกลมีความผกูพนักบัมา้ตั้งแต่เดก็ จนมีค ากล่าวว่าขานกนัว่าเด็กชาวมองโกลข่ีมา้ได้
พร้อมกบัหดัเดิน  มา้สายพนัธ์พ้ืนเมืองของมองโกลเลีย หรือมา้สายพนัธ์ทากิน้ี เป็นมา้ท่ีมีลกัษณะตวั
เลก็ เต้ีย ไม่สูงใหญ่ เป็นมา้ประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกบัมา้โพน่ี Pony sหรือมา้แคระ เน่ืองจาก
เป็นมา้เต้ียท าให้จุดศูนย์ถ่วงต ่า เวลามา้ว่ิงมา้จึงไม่กระโดกกระแดก เหมือนมา้ขนาดใหญ่ และเป็น
หน่ึงในสาเหตุท่ีท าให้การเล็งและการยิงธนู ของนักรบมองโกลบนหลังม้าเป็นไปอย่างแม่นย  า   
จากนั้น ให้ท่านไดท้ดลองนัง่ สุนัขลากเลื่อน (MONGOL DOG SLEDDING) โดยเหล่าสุนขัแสน
น่ารักจะพาท่านลดัเลาะเท่ียวชมธรรมชาติ ริมแม่น ้ า เพ่ือให้ท่านสัมผสัประสบการณ์สุดแสนพิเศษ 
พร้อมสมัผสัความงามของป่าท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ และความต่ืนเตน้ในเวลาเดียวกนั 

  แวะชม หินรูปเต่าขนาดยักษ์ (TURTLE ROCK) ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดู
คลา้ยเต่าขนากยกัษ ์ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขา ทางเขา้อุทยานแห่งชาติ พร้อมวิวทิวทศัน์โดยรอบท่ีปกคลุม
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 ดว้ยหิมะ ให้ท่านถ่ายรู ปเป็นท่ีระลึก โดยในบริเวณเดียวกนัมีร้านขายของท่ีระลึก ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั  

ค า่  บริการอาหารค ่า  ณ  แคมป์กระโจม (บาร์บีคิวสไตลม์องโกเลีย)  

 

 
 
 
 พกัท่ี  GURU ECO COMPLEX CAMP,  (ท่ีพกัแบบกระโจม หรือเกอร์ (GER) สไตล์มองโกเลีย, 

ภายในท่ีพกัมีเตียงและผา้ห่มหนานุ่ม และพ้ืนเป็นแบบ มีฮีทเตอร์ให้ความร้อนในตวั ห้องน ้ าเป็นแบบ
ห้องน ้ ารวม ทนัสมยัสามารถ มีอ่างล้างหน้า แปรงฟัน และท าธุระหนักเบาได ้แต่จะไม่ได้อาบน ้ า
เน่ืองจากไม่มีห้องอาบน ้าบริการ ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที่สาม ครอบครัวชาวพืน้เมือง – สกีรีสอร์ท – กรุงอูลานบาตาร์ 
 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ Guru Eco Complex Camp 
  จากนั้นน าคณะเยี่ยมชม ครอบครัวชาวพืน้เมืองของมองโกลเลีย และสัมผสัวิถีความเป็นอยู่ โดยการ

อาศยัอยู่ในส่ิงท่ีเรียกว่า เกอร์ “GER” สมยัก่อนชาวมองโกลส่วนใหญ่ ถือเป็นชนเผ่าเร่ร่อน ในปี
หน่ึงๆ ชาวมองโกลจะยา้ยท่ีอยูไ่ปเร่ือย ๆ ตามฤดูกาล จึงมีการออกแบบให้ร้ือถอนไดง่้าย ภายในจะมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นเตียง, โต๊ะหรือตู้ และเตาผิงไฟ ส่วนใหญ่จะพักรวมกันเป็น
ครอบครัว และแต่ละครอบครัวจะเล้ียงววั, เเพะ และแกะไวเ้พ่ือบริโภคนม หรือเน้ือ โดยฝ่ายชายจะ
ท าหนา้ท่ีเล้ียงสตัว ์ส่วนฝ่ายหญิงก็จะมีหนา้ท่ีรีดนม และท างานบา้น ในหน่ึงวนัจ ะรีดนมประมาณ 3-
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 4 คร้ัง ใชเ้วลาตั้งแต่เชา้มืดไปจนดึก ๆ หลงัจากนั้นจะหาบนมมาเก็บไวท่ี้เกอร์ แต่ปัจจุบนัการใชชี้วิต
รูปแบบน้ีก าลงัเลือนหายไป อนัเน่ืองมาจากกระแสลทัธิทุนนิยมท่ีก าลงัขยายตวัในประเทศมองโกเลีย 
ทดลองชิม ผลิตภณัฑ์จากนมจามรี (Yaks) อาทิ นมสดแท้ๆ  เหลา้ท่ีหมกัจากนม และชีส ชนิดต่างๆ  

 
 
 
 
 
  

  จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท / SKY RESORT  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ห้องอาหาร ของสกายรีสอร์ท 

  ส าหรับคณะท่ีเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 24 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป  ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเล่นสกี สโนว์บอร็ด 
หรือสไลดเ์ดอร์ ณ สกีรีสอร์ท ซ่ึงสถานท่ีเล่นสกีแห่งน่ีถือว่าไดรั้บความนิยมส าหรับการเล่นสกี ของ
ประเทศมองโกเลีย  ลานสกีไดรั้บการออกแบบตามระดบัมาตรฐานสากล โดยพ้ืนท่ีถูกแบ่ง ส าหรับผู้
ท่ีเร่ิมเล่นเล่ือน ไปจนถึงระดบั ADVANCE  ทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น ท่ี
พกั โรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ฟิตเนส สปา หรือ คลบั
เฮาส์ ให้ท่านท่ี หลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกต่ืนเตน้
กบัความเร็วของสโนว์บอร์ดท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกี
บนภูเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (ค่าใชจ่้ายในการเชา้ชุดสกี+อุปกรณ์
สกี+กระเชา้ ไม่รวมในค่าทวัร์ ประมาณ  2,000บาท/ท่าน 
ข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ และประเภทท่ีลูกคา้ตอ้งการ)  

  จ ากนั้ นน า คณะ เ ดิ นท า ง เ ข้ า สู่ ก รุ ง อู ล านบ า เ ตอ ร์ 
(ULAANBAATAR)  เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย มี
ช่ือเรียกต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ.1639 – ค.ศ. 
1706 มีช่ือว่า อูร์กา URGA  และระหว่าง ค.ศ.1706 – ค.ศ.
1911 มีช่ือว่า คูเร KHUREE ในภายหลงัเรียกว่า อิค คูเร 
IKH KHUREE และมีช่ือจีนว่า K'ULUN เม่ือไดรั้บเอกราช
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 ในปี ค.ศ. 1911 ไดมี้การเปล่ียนแปลงอีกคร้ังเป็น นีสเล็ล คูเร NIISLE KHUREE จนกระทัง่เม่ือ ค.ศ. 
1924  ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ULAANBAATAR (วีรบุรุษแดง) เพ่ือเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษของมองโกเลีย 
แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผูช้ ักน ากองทัพของสหภาพ  โซเวียตเข้ามาเพ่ือ
ปลดปล่อยมองโกเลียจากการยึดครองของจีน โดยปัจจุบนัมีการสร้างรูปป้ันเพ่ือร าลึก ณ บริเวณจตุัรัส
กลาง ของ กรุงอูลานบาตาร์  น าคณะเขา้เชค็อินท่ีโรงแรม ให้ท่านผ่อนคลายจากความเหน่ือยลา้ และ
อาบน ้าเปล่ียนชุด  

 จากนั้ นน าคณะ สู่ ห้ าง  “STATE DEPARTMENT 
STORE” ให้ท่านได้เลือกซ้ือ สินค้าแบรนด์เนม ของท่ี
ร ะ ลึ ก  แ ล ะ ส้ิ น ค้ า พ้ื น เ มื อ ง จ า ก ซุ ป เ ป อ ร์ ม า เ ก็ ต 
ห้างสรรพสินคา้แห่งน้ีก่อตั้งข้ึนในปีพ. ศ. 2464 ถือเป็น
ห้างท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงอูลานบาเตอร์ โดยมี
สินคา้ท่ีดีท่ีสุดจากทัว่เมืองถูกบีบลงในอาคารเดียวไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใชภ้ายในบา้น เส้ือผา้แคสเมียร์ 
เส้ือผา้แบบดั้งเดิมของมองโกเลีย เคร่ืองหนงั และร้านหนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง อยู่ชั้นบนสุด
พร้อมร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ส าหรับซูเปอร์มาร์เก็ตในชั้น 1 มีสินคา้ทั้งสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้
น าเข้าท่ีราคาค่อนขา้งถูก ให้ท่านได้เลือกซ้ือกลบัมาเป็น
ของฝากของท่ีระลึก  

ค า่ บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหาร THE BULL HOT 
POT    (เมนูชาบู สไตล์มองโกเลียน เสริฟพร้อมเนือ้วัว เนือ้
หม ูและเนือ้ไก่ พร้อมผักสด)  

พกัท่ี  KHUVSGUL LAKE HOTEL ( ระดบั 4* ดาว) หรือเทียบเท่า 
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 วันที่ส่ี อนุสาวรีย์ร าลึกไซซาน – วัดกันดาน – จัตุรัสซัคบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
มองโกเลีย – พพิธิภัณฑ์ไดโนเสาร์   

 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าคณะชม อนุสาวรีย์ไซซาน (ZAISAN) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่บนยอดเขา ทางตอนใต้ของ

อูลานบาตอร์ สร้างข้ึนเพ่ือ  ร าลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อนุสาวรียท์รง
กลมวงแหวนประดบัภาพเขียนสี แสดงเร่ืองราวความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสหภาพโซเวียตและ
มองโกเลีย เช่น ภาพของโซเวียตให้การสนบัสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี 
ค.ศ. 1921 และการเขา้มาช่วยรบกบัญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ. 1939 

  
 
 
 
 

 จากนั้นน าคณะเขา้ชม วัดกันดาน (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) หน่ึงในวดัพุทธ
เก่าแก่ท่ีมีความส าคญั และถือเป็นศูนยร์วมจิตใจชาวพุทธของชาวมองโกเลีย สร้างโดยท่านข่านโบกด ์
ในช่วงราวปี ค.ศ.1835 เป็นวัดท่ีมีอาณาบริเวรกว้างขวาง มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอย่าง
น่าสนใจ ปัจจุบนัศาสนาพุทธในมองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง มีตน้ก าเนิดมาจาก
ทิเบต  เราจึงสามารถเห็นพระลามะเดินกนัขวกัไขว่ ท่ีวดัน้ีมีพระจ าพรรษาอยู่ราว 150 รูป ภายใน
วิหารใหญ่ยงัมีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) สูงท่ีสุดในโลก เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวร
โพธิสตัว ์สูง 26.5 เมตร บูรณะสร้างข้ึนในปีค.ศ.1996 (ท่านสามารถถ่ายรูปภาพบรรยากาศของวัดได้  
ยกเว้นหากต้องการถ่ายรูปภาพภายในอาคาร หรือภายใต้หลังคาวิหารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณ 
30 USD ) 
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  กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ห้องอาหาร BD’S Mongolian BBQ  (บุฟเฟ่ตบ์าบีคิว)  
  ให้ท่านไดเ้ลือกสรรคเน้ือสตัว ์ผกั และซอส หลากหลายชนิด พร้อมเพลิดเพลินไปกบัการโชวใ์ดย    

ใชอุ้ปกรณ์คลา้ยดาบร่ายร าและคลกุเคลา้เพ่ือปรุงอาหารให้กบัท่าน  
 
 
 
 
 

  จากนั้นน าคณะชม จัตุรัสซัคบาทาร์ “SUKHBAATAR 
SQUARE”   ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เม่ือมี
งานพาเหรดขององคก์รต่าง ๆ  มกัจะมาจดัข้ึนบริเวณน้ี ถือ
เป็นหัวใจท่ีส าคญัของเมืองน้ีเลยทีเดียว ซ่ึงมีรูปป้ันของ 
แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผูน้ าการ
ปฏิวติัในปี ค.ศ. 1921 ตั้งอยา่งสง่างามอยูก่ลาง 

 จตุัรัส โดยมีรูปป้ันของเจงกิสข่าน อยู่ในบริเวณใกลเ้คียง
กนั ดา้นหลงัของรูปป้ันซัคบาทาร์เป็นอาคารรัฐสภาท่ีโอ่
อ่ าสวยงาม ส่วนทางด้านตะวันตกเ ป็นพิพิธภัณฑ์
ประวติัศาสตร์ และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ 

  ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “NATIONAL 
HISTORY MUSEUM”  เ ดิ ม ช่ื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประวติัศาสตร์แห่งประเทศมองโกเลียตั้งอยู่ในอูลานบา
ตาร์ พิพิธภณัฑ์น้ีเป็นองค์กรทางวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ 
และการศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมการ
อนุรักษ์ และตีความวตัถุภายใต้การควบคุมของพิพิธภณัฑ์ก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ. 2467 และกลายเป็น
พ้ืนฐานส าหรับพิพิธภณัฑอ่ื์น ๆ รวมทั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติของมองโกเลีย 
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   ชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ (CENTRAL MUSEUM OF 
MONGOLIAN DINOSAURS) ชมฟอสซิลกระดูก
ไดโนเสาร์ หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีเคยท่องทะเลทรายโก
บี รวมทั้งฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ ท่ีถูกคน้พบคร้ังแรกในปี 
ค . ศ .  1920 โ ด ย  นั ก ส า ร ว จ ช า ว อ เ ม ริ กัน  ROY 
CHAPMAN ANDREWS หรือฟอสซิลไดโนเสาร์ 
TARBOSAURUS BATAAR สายพนัธ์ุกินเน้ือท่ีมีความสูงกว่า 4 เมตร น ้ าหนักกว่า 3 ตนั (เป็น
ไดโนเสา ร์สายพัน ธ์ุ ใกล้ เ คี ย งกับ  T-Rex)  และ  ฟอสซิลไดโนเสา ร์ขนาด เล็กสายพัน ธ์ุ 
SAUROLOPHUS โดยมีกะโหลกศีรษะมีลกัษณะเป็นหงอนโดดเด่นพิเศษ  

ค า่ บริการอาหารค ่า  ณ ห้องภตัตราคารอาหารจีน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัท่ี  KHUVSGUL LAKE HOTEL ( ระดบั 4* ดาว) หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 
 
 

วันที่ห้า โรงงานท าเส้ือผ้าแคชเมียร์ – มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ)  

 เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นท าการเชค็เอาท ์
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   น าท่านชมช็อปป้ิงของฝากท่ี “GOBI Factory Outlet ” เป็น Outlet ขายเส้ือผา้ขนสัตว์ แบรนด ์
GOBI ท่ีท าส่งออกมาตราฐานยโุรป อเมริกา ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเส้ือผา้ และผลิตภณัฑ์จากขนสัตว์ท่ีมี
ช่ือเสียงของมองโกเลีย และมีคุณภาพสูงสุดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก มีความเป็นเลิศมานานกว่า 30 ปี  
จากนั้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช็อปป้ิง เลือกซ้ือสินค้าของฝาก ของท่ีระลึก สินคา้แบรนด์เนม ณ 
ห้างแชง  กรีล่ามอล ์  

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ THE CAFÉ’ PARK,  โรงแรม SHANGRI LA ( ระดับ 5* ดาว)  
 
 
 
 
 
   ไดเ้วลาอนัน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่านอินเตอร์เนช่ันแนล เพ่ือเชค็อินไฟลท์ OM701  
 16.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดย MIAT MONGOLIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OM701 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง , น ้ าหนกักระเป๋าโหลดไดท้่านละ 1ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม 
และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม) 

 21.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

============End of ============ Amazing Winter in Mongolia
 

****โปรแกรมอาจมกีารเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั**** 

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวซ่ีา 
หนงัสือเดินทางไทยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเมื่อเขา้ประเทศมองโกเลีย สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 30 วนั** ใชห้นงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือใชง้าน
อยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และมีหนา้ว่างอยา่นอ้ย 2 หนา้ส าหรับประทบัลงตรา   

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดัตามท่ีระบุ 
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
 ค่าพาหนะรถบสัตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
 อาหารตามรายการ น ้ าด่ืมวนัละ 2 ขวดต่อท่าน  
 ฟรี INTERNET SIM CARD ส าหรับใชอิ้นเตอร์เน็ต 
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  ค่าบริการกิจกรรมข่ีมา้  หรือ ค่าบริการสุนขัลากล่ืน  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท 

การประกนัอุบัตเิหตุไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, 
ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, 
เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) 
การโจรกรรม, การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง ค่าใชจ่้ายการเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใชจ่้ายในการส่งศพ
กลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ ค่ามินิบาร์, ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนดให ้23   กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน (1 ช้ิน)  
 ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และ พนกังานขบัรถ วนัละ 5USD / ท่าน (20 USD ตลอดทริป) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทยวนัละ 100 บาท / ท่าน (500 บาท ตลอดทริป) 
 ไม่รวมค่าถ่ายรูปภายในวดั (ลกูค้าไม่จ าเป็นต้องจ่ายเพิม่ หากไม่มคีวามประสงค์จะถ่ายรูปภายในวดั) 

เงือ่นไขการช าระเงนิ   

 ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง พร้อมส าเนาพาสปอร์ต  

 ช าระเงนิส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  
 
การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 10,000.- บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

ส าหรับลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางเพิม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิกับทางบริษัทได้** 
 เบีย้ประกนัภัย (บาท)  แผนรายเที่ยว 
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 จ านวนวัน Easy 1 Easy 2 Easy 3 

Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide 

5 1,055 1,450 775 1,050 510 675 
แผนประกนัภัยการเดนิทางต่างประเทศ 

ความคุ้มครอง จ านวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 
Easy1 Easy2 Easy3 

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบติัเหตุ 
ผูเ้อาประกนัที่มีอาย ุ15 – 75 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัที่มีอาย ุ1 – 14 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัที่มีอาย ุ76 – 80 ปีบริบูรณ์ 

 
5,000,000 
1,500,000 
1,000,000 

 
4,000,000 
1,500,000 
1,000,000 

 
1,5000,000 
1,5000,000 

750,000 

2. ค่ารักษาพยาบาลระหวา่งการเดินทางในต่างประเทศ 
ผูเ้อาประกนัที่มีอาย ุ15 – 75 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัที่มีอาย ุ1 – 14 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัที่มีอาย ุ76 – 80 ปีบริบูรณ์ 

 
5,000,000 
2,000,000 
1,500,000 

 
3,000,000 
2,000,000 
1,500,000 

 
2,000,000 
2,000,000 
1,500,000 

ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนเงิน
เอาประกนัรวมของความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล) 
ผูเ้อาประกนัที่มีอาย ุ15 – 75 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัที่มีอาย ุ1 – 14 ปีบริบูรณ์ 
ผูเ้อาประกนัที่มีอาย ุ76 – 80 ปีบริบูรณ์ 

 
 

250,000 
100,000 
75,000 

 
 

150,000 
100,000 
75,000 

 
 

100,000 
100,000 
75,000 

3. การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง 500,000 300,000 200,000 
4 ความสูญเสียหรือสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋า

เดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ 
60,000 40,000 30,000 

5. การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง -20% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ต่อเน่ือง 8 ชัว่โมง 35,000 25,000 10,000 
6. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินส่วนตวั 6,000 4,000 - 
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 25,000 25,000 10,000 

 
หมายเหตุ :                 
ขอ้ 2 : จ านวนเงินเอาประกนัภยัค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัของค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในประเทศ 
ขอ้ 4 : คุม้ครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อช้ินหรือต่อคู่ และ ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท 
ขอ้ 6 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท 
ขอ้ 7 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท 

2
. 
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 **เงื่อนไขเป็นไปตามข้อก าหนดกรมธรรม์ จากบริษัท MISG ทางบริษัทเพยีงช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าเท่านั้น** 
 

เงือ่นไขอื่น ๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็น

ทวัร์เหมาจ่าย 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความ 
ล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของ
หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี้” 
*****************************************************************  
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