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มองโกเลยี เป็นอกีหนึง่จดุหมายของนักเดนิทางทีรั่กอสิระและความทา้ทายจากท่ัวโลก ทีใ่ฝ่ฝันจะไดไ้ปสมัผัส
ดว้ยตัวเองสกัครัง้หนึง่ในชวีติ ดว้ยความยิง่ใหญใ่นต านานนักรบเจงกสีขา่น และดนิแดนอันน่าอัศจรรย ์ทีม่คีวาม
แตกตา่งอยา่งสดุขัว้ ทัง้ในเรือ่งของภมูปิระเทศและภมูอิากาศในแตล่ะฤด ูฤดรูอ้นอากาศรอ้นไดถ้งึ 40 องศา แต่
ในฤดหูนาวก็เย็นเยอืกถงึ -40 องศาไดเ้ชน่กัน ชาวมองโกเลยีบอกวา่ประเทศตัวเองนัน้เป็นดนิแดนแหง่ทอ้งฟ้าสี

คราม เพราะตัง้อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1,580 เมตร จงึมแีดดจา้ฟ้าใสเฉลีย่ปีละ 250 วนั  
 
มองโกเลยี  คอืสญัลักษณ์แหง่ความยิง่ใหญเ่กรยีงไกรของอดตีจักรพรรด ินักรบบนหลังมา้ผูน่้าเกรงขามอยา่ง
เจงกสีขา่น ทีค่รอบครองดนิแดนกวา้งใหญไ่พศาล ทางเหนอืตดิกับรัสเซยี และทางใตจ้รดจนี ท าใหไ้ดรั้บ
อทิธพิลจากทัง้ 2 ประเทศ มองโกเลยีมทัีง้ภเูขาสงูตระหงา่น ทุง่หญา้กวา้งใหญท่ีเ่ขยีวสด และทุง่หญา้กึง่
ทะเลทราย  
 
ทะเลทรายโกบ ีในมองโกเลยี เป็นทะเลทรายทีก่วา้งใหญต่ดิอันดับ 1 ใน 5 ของโลก การไดไ้ปลองใชช้วีติชาว
ทะเลทรายสกัครัง้ นับเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีท่า้ทายของนักเดนิทางทอ่งโลก   
 

 
 
“เกอร”์ กระโจมทรงกลม ซึง่เป็นทีอ่ยูท่ีพั่กอาศัยของชาวมองโกล จะเรยีกวา่บา้นก็ได ้แตจ่ะมลีักษณะเป็น
กระโจมทรงกลม มโีครงทีท่ าจากไมค้ลมุดว้ยผา้ใบหรอืหนังสตัว ์แข็งแรงแตก็่สะดวกตอ่การรือ้ถอน เนือ่งจาก
สมัยกอ่นชาวมองโกลจะอพยพโยกยา้ยทีอ่ยูอ่าศัยตามฤดกูาล เป็นชนเผา่เรร่่อนเลีย้งสตัวแ์ละท าการเพาะปลกู 
ท าใหต้อ้งยา้ยทีอ่ยูใ่หส้อดคลอ้งกับสภาพอากาศในการด ารงชวีติ แมใ้นปัจจบุันก็ยังคงม ี“เกอร”์ อยูท่ั่วไปใน
มองโกเลยี และเราจะไดไ้ปพักคา้งคนืใน เกอร ์เพือ่สมัผัสบรรยากาศแบบมองโกเลยีดัง้เดมิกันดว้ย  
 
ไปรว่มส ารวจโลกกวา้งๆ เปิดเสน้ทางใหม่ๆ  กับพวกเรา “วนัแรมทาง” แลว้โลกใบเดมิจะแคบลงเสมอ เมือ่เรา
ออกเดนิ 
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วนัศกุรท์ี ่1 มถินุายน พ.ศ. 2561 เวลา 21.00 น. (สามทุม่ตรง) 
สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู10 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประต ู

  

             
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

     
 

DAY 01 วันเสารท์ี ่2 มถินุายน พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง Bangkok-Beijing 

CA980 เวลา 01.00-06.20 
 

เดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Air China 
มุง่หนา้สูส่นามบนิปักกิง่ ประเทศจนี เพือ่ตอ่เครือ่งตอ่ไปยัง 
เมอืงอลูานบาตอร ์เมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี   
 
01.00 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก   
06.20 น. ตามเวลาทอ้งถิน่ (เร็วกวา่เวลาประเทศไทย 1 ชม.) 
             เดนิทางถงึสนามบนิกรงุปักกิง่ 
             ตอ่เครือ่งไปมองโกเลยี 
 
      อาหารเชา้ - (คา่อาหารมือ้นี ้ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ 

 

 

           

เสน้ทาง Beijing-Ulaanbaatar 

CA901 เวลา 08.35-10.50 
 

08.35 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก  
10.50 น. ตามเวลาทอ้งถิน่ (เร็วกวา่เวลาประเทศไทย 1 ชม.)  
เดนิทางถงึสนามบนิเจงกสีขา่น เมอืงอลูานบาตอร ์ 
เมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี  
เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

      อาหารกลางวัน - (คา่อาหารมือ้นี ้ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ 
 

 

เทีย่ว อลูานบาตอร ์     
มองโกเลยี จัดวา่เป็นประเทศทีไ่มม่เีขตแดนตดิทะเล ทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของโลก รองจากคาซคัสถาน 
บา่ยนีไ้ปเทีย่วชม เมอืงอลูานบาตอร ์เมอืงหลวงยคุใหมข่องมองโกเลยี ซึง่อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 1,310 เมตร  
เทีย่วชม วดักานดาน Gandan Monastery เป็นวดัทีม่ขีนาดใหญแ่ละส าคัญมากของอลูานบาตอร ์เป็นศนูย์
รวมจติใจของชาวพทุธในมองโกเลยี สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1835 ชือ่วดักานดาน มคีวามหมายวา่ “สถานทีท่ีม่ ี
ความสขุอยา่งสมบรูณ์” หลังจากนัน้หากมเีวลาพอ ไปเทีย่วพพิธิภัณฑป์ระวตัศิาสตร ์ National History 
Museum กันตอ่ 
 
      ชว่งค า่ - กนิอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร (คา่อาหารมือ้นี ้ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ 
 

พักผอ่นคา้งคนืทีโ่รงแรม   มสี ิง่อ านวยความสะดวกพรอ้ม    
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DAY 02 วันอาทติยท์ี ่3 มถินุายน พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง Ulaanbaatar – Tsagaan Suvarga 
การเดนิทาง 400 กม. น่ังรถ 6-7 ชม. สภาพถนน 360 กม. เป็นถนนลาดยาง , 40 กม. ถนนไมด่ ีมฝีุ่ น 
ทีพ่ัก Ger Guest House 

น ้าอาบ x ไมม่ ี

ไฟฟ้า x ไมม่ ี

อนิเตอรเ์นท x ไมม่ ี

อาหาร  รวมทกุมือ้ 
  

 

เทีย่ว Tsagaan Suvarga 
      กนิอาหารเชา้ เก็บกระเป๋าแลว้ออกเดนิทาง วนันีเ้ราจะเริม่เดนิทางเขา้สูก่ลิน่อายของทะเลทรายโกบ ี 
      ไปเทีย่วกันที ่Tsagaan Suvarga หรอื White Stupa หนา้ผาธรรมชาตทิีส่วยงามยิง่ใหญ ่ตัง้ตระหงา่นสงู
ชนัถงึ 30 เมตรและกวา้งถงึ 100 เมตร ความสวยงามแปลกตาทีส่รา้งสรรคข์ ึน้จากแรงลมทีพั่ดผา่นขดัเกลามา
นานนับพันปี จนิตนาการเสมอืนหนึง่เป็นซากเมอืงโบราณ ลักษณะเป็นหนา้ผาทรงสถปู มสีขีาวของหนิปนู  
และสดีนิทีแ่ตกตา่งกันเป็นชัน้ๆ สายลมชว่ยเปลีย่นรปูรา่งไปตามกาลเวลา วา่กันวา่ความลาดชนัของทีน่ีนั่น้  
เป็นกน้ทะเลโบราณทีม่โีครงสรา้งตะกอนอายนัุบลา้นปีทีเ่กดิจากการพัดของลม  
      กนิอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 
 
พักผอ่นคา้งคนืที ่Ger Guest House  
ทีพั่กนักทอ่งเทีย่ว ทีด่ดัแปลงใหเ้หมอืนเกอรข์องชาวบา้น                      กนิอาหารเย็น 

 
DAY 03 วันจันทรท์ี ่4 มถินุายน พ.ศ. 2561 

 

เสน้ทาง Tsagaan Suvarga – Yol Valley 
การเดนิทาง 250 กม. น่ังรถ 5 ชม. สภาพถนน 200 กม. เป็นถนนลาดยาง , 40-50 กม. ถนนไมด่ ีมฝีุ่ น 
ทีพ่ัก Local Ger (พักรว่มกบัชาวบา้น) 
น ้าอาบ x ไมม่ใีนทีพ่กั  (มทีีอ่าบน ้าสาธารณะ ที ่Dalanzadgad city) 
ไฟฟ้า x ไมม่ ี

อนิเตอรเ์นท x ไมม่ ี

อาหาร  รวมทกุมือ้ 
  

  
เทีย่ว Yol Valley 
      กนิอาหารเชา้ เก็บกระเป๋าแลว้ออกเดนิทาง  
      วนันี้ไปกันที ่Yol Valley เป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นชอ่งเขา อยูใ่น Gurvan Saikhan Mountain ทางตอนใตข้อง
มองโกเลยี กอ่นเคยมชีือ่เรยีกวา่ Lammergeier’s Mouth (Lammergeier เป็นนกอนิทรชีนดิหนึง่ หรอืมอีกีชือ่
วา่ Eagle Valley ในสมัยกอ่น)  
      Yol Valley เป็นสว่นหนึง่ของทะเลทรายโกบ ีอยูใ่นอทุยานแหง่ชาต ิGobi Gurvansaikhan National Park  
ทีน่ีเ่รยีกไดว้า่เป็นจดุทีส่วยงามทีส่ดุของฝ่ังตะวนัออก (ของเทอืกเขา) มทีุง่น ้าแข็งทีอ่าจจะยังไดเ้ห็นในชว่งกอ่น
ฤดรูอ้น และเราจะใชเ้วลา Trek ทีน่ีก่ันสกั 2-3 ชัว่โมง บนทุง่น ้าแข็งแหง่นี้   
(ในชว่งทีเ่ราไปเป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิน่าจะยังมทีุง่น ้าแข็งใหเ้ห็นและเดนิบนน ้าแข็งไดบ้า้ง)  
  
      กนิอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 
 
พักผอ่นคา้งคนืที ่Local Ger เกอรข์องชาวบา้นจรงิๆ 
สมัผัสความรูส้กึแบบชาวมองโกเลยีแท ้ๆ                                            กนิอาหารเย็น  
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DAY 04 วันองัคารที ่5 มถินุายน พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง Yol Valley – Khongor Sand Dunes 
การเดนิทาง 180 กม. น่ังรถ 6 ชม. สภาพถนนถนนไมด่ ีมฝีุ่ น ตลอดเสน้ทาง 
ทีพ่ัก Ger Guest House   

น ้าอาบ 
  

อาจจะมนีดิหน่อย พอใหล้า้งตัว   
(ถา้ตอ้งการอาบน ้า ตอ้งขบัรถไปที ่Tourist Camp และเสยีเงนิคา่อาบน ้า เพิม่ตา่งหาก) 

ไฟฟ้า x ไมม่ ี

อนิเตอรเ์นท x ไมม่ ี

อาหาร  รวมทกุมือ้ 
  

  
เทีย่ว Khongor Sand Dunes 
      กนิอาหารเชา้ เก็บกระเป๋าแลว้ออกเดนิทาง  
      วนันี้เราจะเดนิทางไปที ่Khongor Sand Dunes แหง่ทะเลทรายโกบ ีเป็นเนนิทรายทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ  
(สงูถงึ 800 เมตร กวา้ง 20 กโิลเมตร ยาว 100 กโิลเมตร) หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ Singing Sands อยากรูว้า่
เสยีงเพลงของทะเลทรายไพเราะเพยีงใด คงตอ้งไปสมัผัสดว้ยหขูองตัวเอง  
      Sand Dune ทีน่ีก่วา้งใหญถ่งึ 965 ตารางกโิลเมตร อยูใ่นอทุยานแหง่ชาตโิกบ ีเชน่เดยีวกัน  
      ในชว่งเย็นเราจะเดนิขึน้ไปชมแสงอัสดงยามพระอาทติยล์ับขอบฟ้าบนสนัของทะเลทรายทีส่วยงามและ
กวา้งใหญแ่หง่นีก้ัน  
      ระหวา่งเสน้ทางแวะทักทายกับชาวพืน้เมอืงมองโกเลยีทีพ่บผา่น 
  
      กนิอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 
 
พักผอ่นคา้งคนืที ่Ger Guest House  
ทีพั่กนักทอ่งเทีย่ว ทีด่ดัแปลงใหเ้หมอืนเกอรข์องชาวบา้น                     กนิอาหารเย็น  

 

DAY 05 วันพธุที ่6 มถินุายน พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง Khongor Sand Dunes – Bayanzag (Flaming cliffs) 
การเดนิทาง 120 กม. น่ังรถ 3-4 ชม. สภาพถนนถนนไมด่ ีมฝีุ่ น ตลอดเสน้ทาง 
ทีพ่ัก Tourist Camp   

น ้าอาบ มพีอใหอ้าบน ้า 

ไฟฟ้า มพีอแคช่ารท์แบต กลอ้ง มอืถอื  
อนิเตอรเ์นท x ไมม่ ี

อาหาร  รวมทกุมือ้ 
  

  
เทีย่ว Bayanzag (Flaming cliffs) 
      กนิอาหารเชา้ เตรยีมเก็บกระเป๋าไวใ้หพ้รอ้ม  
      เชา้นีเ้ราจะไปขีอ่ฐูในทะเลทรายกันกอ่น และออกเดนิทางราว 11 โมง เพือ่ไปชม Bayanzag (Flaming 
Cliffs) หนา้ผาเพลงิ หนา้ผาทรายทีม่ฟีอสซสิไดโนเสารเ์ป็นจ านวนมาก และเป็นทีค่น้พบไขไ่ดโนเสารเ์ป็นครัง้
แรก โดยนักบรรพชวีนีวทิยา ชาวอเมรกิัน ชือ่ Roy Chapman Andrews ในปี ค.ศ. 1920  
      สแีดงเพลงิทีฉ่าบอยูบ่นหนา้ผานัน้ มาจากสขีองดนิเหลอืงรวมกับสขีองแสงยามพระอาทติยต์ก จงึเห็นเป็น
หนา้ผาสแีดงเพลงิตัง้ตระหงา่น 
  
      กนิอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 
 
พักผอ่นคา้งคนืที ่Tourist Camp  
ทีพั่กนักทอ่งเทีย่ว ไดม้นี ้าอาบกันในวนันี้                                          กนิอาหารเย็น  
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DAY 06 วันพฤหสับดทีี ่7 มถินุายน พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง Bayanzag (Flaming cliffs) – Baga Gazriin Chuluu 
การเดนิทาง 420 กม. น่ังรถ 8 ชม. สภาพถนน 220 กม. เป็นถนนลาดยาง , 200 กม. ถนนไมด่ ีมฝีุ่ น 
ทีพ่ัก Ger Guest House 

น ้าอาบ x ไมม่ ี

ไฟฟ้า x ไมม่ ี

อนิเตอรเ์นท x ไมม่ ี

อาหาร  รวมทกุมือ้ 
  

  
เทีย่ว Baga Gazriin Chuluu 
      กนิอาหารเชา้ เก็บกระเป๋าแลว้ออกเดนิทาง  
      วนันี้เราเดนิทางสู ่Baga Gazriin Chuluu เป็นภเูขาหนิกราไนท ์ตัง้อยูใ่นเขตของโกบเีชน่กัน  
เป็นอกีหนึง่ทวิทัศนแ์ปลกตาทีจ่ะเห็นไดใ้นทรปินี ้ทีน่ีเ่คยมวีดัวาอารามมากอ่น แตเ่นือ่งจากในชว่งปี  
ค.ศ. 1930 สหภาพโซเวยีตตอ้งการก าจัดศาสนาออกจากมองโกเลยี ในครัง้นัน้ไดม้กีารฆา่พระถงึ 20,000 รปู  
และท าลายวดัไปอกีกวา่ 2,000 วดั 
  
      กนิอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 
 
พักผอ่นคา้งคนืที ่Ger Guest House  
ทีพั่กนักทอ่งเทีย่ว ทีด่ดัแปลงใหเ้หมอืนเกอรข์องชาวบา้น                     กนิอาหารเย็น 

  
DAY 07 วันศกุรท์ี ่8 มถินุายน พ.ศ. 2561 

 

เสน้ทาง Baga Gazriin Chuluu - Khustai National Park - Ulaanbaatar 
การเดนิทาง 380 กม. น่ังรถ 5-6 ชม. สภาพถนน 310 กม. เป็นถนนลาดยาง , 70 กม. ถนนไมด่ ีมฝีุ่ น 
ทีพ่ัก Hotel in Ulaanbaatar 

น ้าอาบ ม ี

ไฟฟ้า ม ี

อนิเตอรเ์นท ม ี

อาหาร  รวมเฉพาะมือ้เชา้ และ มือ้กลางวัน 
  

  
เทีย่ว Khustai National Park 
      กนิอาหารเชา้ เก็บกระเป๋าแลว้ออกเดนิทาง 
      วนันี้เราเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาต ิKhustai National Park รัฐบาลมองโกเลยีไดป้ระกาศใหอ้ทุยาน
แหง่ชาต ิKhustai เป็นเขตคุม้ครองพเิศษตัง้แตปี่ พ.ศ. 2536 ทีอ่ทุยานนีเ้ราจะไดเ้ห็นมา้ป่าพันธุท์อ้งถิน่ทีช่ ือ่
ทาค ิ(Takhi) หรอื Przewalsky ถอืเป็นสตัวส์ญัลกัษณ์ของมองโกเลยี ทีแ่สดงถงึการมชีวีติอยูใ่นป่าอยา่ง
แข็งแกรง่ และอดทด            
      Takhi ครัง้หนึง่เคยสญูพันธุไ์ปจากป่ามองโกเลยีแลว้ ทางรัฐบาลมโีครงการน ามา้มาปลอ่ยใหมใ่นอทุยาน
แหง่ชาต ิKhustai นี ้ปัจจบุันทีอ่ทุยานนีม้มีา้ป่า Takhi อยูป่ระมาณ 20 ฝงู รวมประมาณ 200 ตัว โดยเปิดให ้
นักทอ่งเทีย่วเขา้ชมไดว้นัละครัง้  
  
      กนิอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 
 
พักผอ่นคา้งคนืทีโ่รงแรม            กนิอาหารเย็น - (คา่อาหารมือ้นี ้ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ 
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DAY 08 วันเสารท์ี ่9 มถินุายน พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง Ulaanbaatar - Chinggis Khaan Statue - Ulaanbaatar 
การเดนิทาง 300 กม. น่ังรถ 5 ชม. สภาพถนน 260 กม. เป็นถนนลาดยาง , 40 กม. ถนนไมด่ ีมฝีุ่ น 
ทีพ่ัก Hotel in Ulaanbaatar 

น ้าอาบ ม ี

ไฟฟ้า ม ี

อนิเตอรเ์นท ม ี

อาหาร  รวมเฉพาะมือ้เชา้ และ มือ้กลางวัน 
  

  
เทีย่ว Chinggis Khaan Statue 
      กนิอาหารเชา้ แลว้ขึน้รถไปเทีย่วกัน 
      วนันี้เราเดนิทางสูอ่ทุยาน Terelj National Park เทีย่วชมอนุสาวรยีเ์จงกสีขา่นทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  
  
      กนิอาหารกลางวนั   
 
ชว่งบา่ยเดนิทางกลับเขา้เมอืงอลูานบาตอร ์เดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
 
พักทีโ่รงแรมเดมิ            กนิอาหารเย็น - (คา่อาหารมือ้นี ้ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ 

 

DAY 09 วันอาทติยท์ี ่10 มถินุายน พ.ศ. 2561 
 

เสน้ทาง Ulaanbaatar-Beijing 

CA902 เวลา 11.50-13.55 
 

       กนิอาหารเชา้ แลว้เก็บกระเป๋า กลับบา้นกัน 
   
11.50 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก   
เดนิทางจากสนามบนิเจงกสิขา่น เมอืงอลูานบาตอร ์
โดยสายการบนิ Air China สูส่นามบนิปักกิง่ ประเทศจนี  
เพือ่ตอ่เครือ่งกลับกรงุเทพ     
 

     อาหารกลางวนั - (คา่อาหารมือ้นี ้ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ 
 
 

 

 

เสน้ทาง Beijing-Bangkok 

CA979 เวลา 19.35-23.40 
 

  19.35 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก จากสนามบนิปักกิง่ 
 
      อาหารค า่ – บนเครือ่งบนิ  
 
23.40 น. ตามเวลาประเทศไทย  
เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

 

 

         

 

 
 

หมายเหต ุ  โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา และสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
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คา่เดนิทาง    

   คา่ทัวร ์ 42,000 บาท 

   คา่ตั๋วเครือ่งบนิ*  *28,000 บาท 
        หมายเหต-ุ จา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบนิตามจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ *เป็นราคาตั๋วโดยประมาณ 

    
 

 

โปรดทราบ-  
การค านวณคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ คดิจากอตัราแลกเปลีย่น ที ่ 32.00 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ  
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ปรับเปลีย่นราคาคา่เดนิทาง หากมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของ
อตัราแลกเปลีย่น โดยยดึอตัราแลกเปลีย่น ณ วันทีจ่า่ยเงนิคา่ทวัรค์รบเต็มจ านวนเป็นหลัก 

 

 เงือ่นไข-  
ตอ้งการนอนเดีย่ว กรณุาสอบถามราคา 

 
 

ราคานีร้วม- 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ สายการบนิ    
  เสน้ทาง    BKK-PEK-ULN-PEK-BKK  
- คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ 
- อาหารมือ้หลกั ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
- คา่น ้าดืม่  
- ทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (หรอืมากกวา่ ตามสถานการณ์)    
- คา่รถตลอดเสน้ทาง  
- คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ (เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม) 
- คา่บรกิารหวัหนา้ทวัรค์นไทย และไกดท์อ้งถิน่ (ไมร่วมทปิ) 

   ประกนัอุบตัเิหต ุCHARTIS New Hampshire Insurance  

    วงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
    เงือ่นไข- ภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ครอบคลมุเฉพาะกรณีอบุตัเิหต ุ 
   ไมค่รอบคลมุกรณี เจ็บไข ้ป่วย เป็นไขห้วดั ทอ้งเสยี หรอื อาหารเป็นพษิ ระหวา่งเดนิทาง 

 

 

ราคานีไ้มร่วม- 
- คา่กลอ้งถา่ยรปู และ คา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเก็บเป็นบางสถานที ่
- คา่กจิกรรมตา่งๆ เชน่ขีอ่ฐู เป็นตน้ 
- คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย 
- คา่ทปิ guide ทอ้งถิน่ 
- คา่ทปิ พนักงานบรกิารในโรงแรมหรอืทีพ่ัก, คนขบัรถ , เด็กยกกระเป๋า และทปิอืน่ๆ 
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 

 

คา่ทปิ-  
 หวัหนา้ทวัรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 
 ทมีงานทอ้งถิน่ (Guide และ คนขบัรถ) เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 50 U$ ส าหรับ 9 วัน ในมองโกเลยี  
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การช าระเงนิ 

 

1) จา่ยมดัจ าคา่ทวัร ์ จ านวน 10,000 
บาท จา่ยทันททีีจ่อง  

2) จา่ยคา่ตัว๋เครือ่งบนิ จ านวน *28,000 
บาท จา่ยทันททีีจ่อง ตามราคาออกตั๋วจรงิ 

*กรุณาโทรสอบถามคา่ตั๋วกอ่นโอนเงนิ 
 

3) จา่ยสว่นทีเ่หลอื จ านวน 32,000 
บาท จา่ยภายในวันที ่ 2 เมษายน 2561 

 

 

                
โอนเงนิไดท้ี ่

 
 
 
 
 
 

 

 

                 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

  จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด ช าระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้ 

ขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหกัคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 30 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

 

  เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่  
เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ 

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศในรายการเดนิทาง หรอื กรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล  
ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

 

  

 

 


