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OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N 
โดยสายการบินแห่งชาติมองโกเลียนแอรไ์ลน ์(OM) 

นอนเกอร.์...ข่ีสุนขัลากเล่ือน...ตะลุยความหนาว ณ ลานสกี….สไตลม์องโกเลีย 

***เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษบ์ินตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพรอ้มเทศกาลหิมะที่กาํลงัจะมาถึง*** 

***เยอืนดินแดนนักรบมองโกเลีย ดินแดนแห่งธรรมชาติที่เงียบสงบ ชมวิถีชีวิตเรียบง่าย 

***เปิดประสบการณ ์สนุกสนานกบักิจกรรมสุนขัลากเล่ือนสุดน่ารกัท่ีทุกท่านจะไดส้ัมผสัดว้ยตา

ตวัเอง***พกักระโจม (GER) แบบชาวโนเมดแท ้สไตลม์องโกเลีย หากมาแลว้หา้มพลาด  

พรอ้มสวมชุดแบบชาวมองโกดั้งเดิมฟร!ี! 

บริการฟรี !!!SIM CARD...ท่านละ 1 อัน เช็คอิน เก็บภาพความประทับใจไม่รูลื้มแบบไม่มีสะดุด  

***เมนูพิเศษ+++ชาบูชาบูสไตลม์องโกเลีย,บารบ์ีคิวป้ิงยา่งสไตลม์องโกเลียแบบตน้ตาํหรบั 
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วนัแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 สายการบิน Mongolian 

Airlines ชั้น 4 ประตู  7 เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบ้และอาํนวยความ

สะดวกในเรื่องสมัภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน 

22.55น. นําท่านออกเดินทางสู่เมืองอูลานบาตอร ์(Ulaanbaatar)ประเทศมองโกเลีย(BKK-ULN) 

โดยสายการบินมองโกเลียนแอรไ์ลน์Mongolian Airlines (MIAT)เท่ียวบินท่ีOM702 

เท่ียวบินท่ีOM702มีบริการเสริฟอาหารรอ้น เครื่องดืม่ และของว่างบนเครื่องบิน 

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

 

วนัท่ีสอง   สนามบินเจง กิสข่าน – โรงแรม –วดักานดนั -จตรุสัซัคบาทาร ์ - พิพิธภณัฑB์ogd Khaan Winter 

Palace Museumตลาดทอ้งถ่ิน Black Market – ท่ีพกั  

06.05น. เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร ์หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เมืองอูลานบาตอรเ์ป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของมองโกเลียตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศกว่าจะมาเป็นอูลานบาตอรไ์ดม้ีการเปล่ียนช่ือเมืองมาหลายครั้งจนสรุปเมื่อปี 1924 ซึ่งมี

ความหมายว่าวีรบุรุษสีแดงเพื่อเป็นเกียรติแก่ดมัดินซคับาตอร์  (DamdinSukhbaatar) ผูนํ้าการปฏิวติั

การปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปัจจุบนัเมืองหลวงแห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลาง

การคมนาคมของประเทศ จากน้ันใหท่้านไดพ้บ พบมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (ภาษาองักฤษ) มารอรบัท่าน

ท่ีทางเขา้สนามบิน 

เชา้ นาํท่านเดนิทางเขา้โรงแรมท่ีพกั  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม PERMUIM 

HOTEL หรือเทียบเท่า ใหท่้านไดน้าํสมัภาระเช็คอิน ท่านสามารถ ทาํภาระกิจอาบนํ้าพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั และใหท่้านปรบัสภาพกบัสภาพอากาศ จนไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดนิทางท่องเท่ียว

ตามรายการท่ีระบุ  
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จากน้ันนําท่านชม วดักานดาน(Gandantegchilen Monastery) ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่คือชาวพุทธท่ี

มีความคลา้ยคลึงกบัประเทศเนปาล วดักานดานคือวดัใหญ่ท่ีมีความสาํคญัแห่งหน่ึงถือเป็นศูนยร์วม

จิตใจชาวพุทธของมองโกเลียเป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน สรา้งโดยท่านข่านโบกด ์ราวปี ค.ศ.

1835เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นศุนยร์วมจิตใจ ของชาวพุทธในมองโกเลีย ช่ือวดัมีความหมายว่า 

สถานท่ีท่ีมีความสุขอย่างสมบรูณ์แบบ  ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความสูงถึง 

20 เมตร 

 

นําคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตรุสัซัคบาทาร(์Sukhbaatar Square)ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ เป็น

ท่ีประดิษฐานของรูปป้ันซคับาทาร ์ผูป้ระกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี  ค.ศ. 1921ตั้งอยู่ใจกลาง

เมืองอูลานบาตอรเ์ป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดังานพาเหรดต่างๆไฮไลทข์องท่ีน่ีคือการไปเยี่ยมชม 
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รูปป้ันของดมัดินซคับาตอร(์DamdinSukhbaatar) ผูนํ้าการปฏิวติัในปี1921 ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ใจกลาง

จตุัรสัในบริเวณใกลเ้คียงกนัน้ันมีรูปป้ันของเจงกิสข่านตั้งอยู่ดว้ยเรียกไดว้่าไปท่ีเดียวไดเ้ห็นรูปป้ัน

บุคคลสาํคญัของมองโกเลียถึงสองคนนอกจากน้ีในบริเวณจตุัรสัยงัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสาํคญัอีกหลาย

แห่งทั้งอาคารรฐัสภาพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรแ์ละพิพิธภณัฑธ์รรมชาติซึ่งมีการจดัแสดงนิทรรศการ

และผลงานต่างๆมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู EUROPEAN SET รา้น SILK ROAD RESTAURANT 

นําท่านเดินทางสู่ Bogd Khaan Winter Palace Museumภายในพิพิธภณัฑ ์มีการจดัแสดงส่ิงของท่ีชาว

มองโกล สมยัอดีตใชง้าน และประดิษฐข์ึ้ นจริงซึ่งประกอบไปดว้ย งานหตัถกรรมท่ีมีลวดลายสวยงาม

อนัเป็น เอกลกัษณ์ของชาวมองโกล รวมทั้งยงัมีการจดัแสดงนิทรรศการส่ิงของเครื่องใช ้ของ

บรรณาการ และของสะสมท่ีถูกใชใ้นสมยัราชวงศข์องพระราชาองคสุ์ดทา้ยของมองโกเลีย (ดา้นใน

พระราชวงัฤดรูอ้นหา้มถ่ายรูป)  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ตลาดBLACK MARGETDUNJINGARAV เป็นตลาดขายเส้ือผา้ อยู่ในตวัอาคาร 

ใหท่้านชอ้ปป้ิงอุปกรณ์กนัหนาวรองเทา้ถุงมือหรือหมวกพื้ นเมืองณตลาด DUNJINGARAVซึ่งเป็นตลาดท่ี

ชาวมองโกเลียจะมาจบัจ่ายสินคา้อุปกรณ์เส้ือผา้รองเทา้และอื่นๆท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ราคาถูก

คุณภาพใชง้านไดส้าํหรบักนัหนาวท่ีมองโกเลีย 
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จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซื้ อ สินคา้ หา้ง STATE DEPARTMENT STOREน้ีเป็นหา้งอยู่ใจกลาง

เมืองอูลานบอตอรอ์ยู่ใกล้ๆ จตุรสัซุกบาทามีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตสาํหรบัซื้ อ

ของกินของใชข้องฝากถา้ใครหนาวขาดอุปกรณ์ก็มาหาซื้ อไดโ้ดยเฉพาะ

อุปกรณ์ กนัหนาว ที่น่ีมีราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทย อาทิเช่น

NORTHFACE,UNDER URMOUR , NIKE ,รองเทา้สาํหรบัปืนเขา เดินป่า 

, เครื่องใชไ้ฟฟ้า , ของท่ีระลึกต่างๆเป็นตน้ 

คํา่             รบัประทานอาหารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู THE BULL HOT 

POT ( เมนู ชาบูสไตลม์องโกเลียนเสริฟพรอ้มเน้ือววัเน้ือมา้เน้ือไก่

เน้ือแกะ เสริฟคู่พรอ้มผกัสด ) 

พกัที่   โรงแรม PREMIUM HOTELระดบั 4 ดาว ยา่นใจกลางเมือง 

หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม อนุสรณส์ถานแห่งการตอ่สูไ้ซซาน  (Zaisan Hill) - SUPERMARKET -Turtle Rock – แวะชมสนิคา้

พื้ นเมือง –เดนิทางไปยงั GER CAMP –ทดลองขี่ สุนัขลากเล่ือน ( Dog Sledding ) – พกัเกอร ์

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั 
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จากน้ันนําท่านขึ้ นชมอนุสรณส์ถานแห่งการตอ่สูไ้ซซาน (Zaisan Hill)ซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องเมืองถือ

เป็นจุดชมวิวท่ีอยู่สูงเหนือเมืองขึ้ นไปแต่ยิ่งสูงกลบัยิ่งสวยท่านจะสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอรไ์ด้

รอบเมืองแบบ360 องศาสรา้งเพื่อใหเ้กียรติแก่ฝ่ายสมัพนัธมิตรของทหารมองโกเลียและโซเวียตท่ี

เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ีสองอนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนใตข้องเมืองอนุสาวรียแ์ห่งน้ี

มีภาพวาดท่ีระลึกเป็นวงกลมภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงฉากต่างๆเช่นโซเวียตสนับสนุนการ

ประกาศเอกราชของมองโกเลียในปีพ . ศ. 2464 ความพ่ายแพข้อง

กองทพัญ่ีปุ่ น Kwantung โดยโซเวียตท่ี KhalhkinGolบนพรมแดน

มองโกเลียในปี1939 เป็นตน้ท่ีน่ีเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมือง

อูลานบาตอรไ์ดท้ั้งเมือง (Zaisan Memory Hill)จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง

SUPER MARKETเพื่อเลือกซื้ อของก่อนเดินทางไปยงัCAMP 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ Terelj Mountain National Park ชมเสน้ทางธรรมชาติระหว่างนัง่รถท่านจะได้

พบกบัภูเขานอ้ยใหญ่เนินเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลนสุดลูกหูลูกตาหากท่าน

โชคดีอาจไดพ้บกบัสุนัขจิ้ งจอกขนฟูฟ่องท่ีวิ่งผ่านแมกไมใ้นป่าสีขาว ระยะทาง ประมาณ 130 กิโลเมตร 

จากน้ันนําท่าน Check in ณ TERELJ STAR RESORT เป็น RESORT GER ระดบั DELUXE  

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ เกอรแ์คมป์ บริการอาหารพื้ นเมือง  

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําทุกท่านสมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่สนุกสนานกบักิจกรรมสุนัขลากเล่ือน บนพื้ นหิมะ

หนาๆ มีช่ือว่า"Mongol Dog Sledding หรือมองโกลดอ็กสเลดดิ้ ง "(รวมค่าบริการเรียบรอ้ยแลว้)

ริเริ่มโดยสองสามีภรรยาคู่หน่ึงท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากภาพยนตรฮ์อลลีวูดและอยากใหนั้กท่องเท่ียว

ไดล้องสมัผสัประสบการณ์การนัง่รถลากเล่ือนท่ีผูกติดกบัฝูงสุนัขชมความสวยงามของป่าและริมฝัง่

แม่น้ําตูลท่ามกลางอุณหภูมิท่ีลดตํา่ถึง -40 องศาเซลเซียสสุนัขทุกตวัเล้ียงมากบัมือตั้งแต่มนัเกิดพวก

เขาจึงรูนิ้สยัและพฤติกรรมของมนัเป็นอย่างดีและรูว้่าสุนัขตวัใดทาํงานไดดี้กบัตวัใดจึงสามารถจดักลุ่ม

การวิ่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัท่ีสุดกาํหนดใหนั้ง่ไม่เกิน 2 ท่าน. (สาํหรบักิจกรรมสุนัข

ลากเล่ือนจะจดัในฤดหูนาวประมาณปลายเดอืนพฤศจิกายน –จนถึงเดอืนมีนาคมขึ้ นอยูก่บัสภาพ

อากาศในวนัเดนิทางซ่ึงในแตล่ะปีจะมีหิมะปกคลมุไม่พรอ้มกนัทั้งน้ีขึ้ นอยูซ่ึ่งสภาพอากาศเป็น
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สาํคญัเขา้ร่วมกิจกรรมสุนัขลากเล่ือนจะใชเ้วลาประมาณ 20-30นาทีเน่ืองจากช่วงท่ีเดนิทางตน้

เดอืนพฤศจิกายนอาจจะยงัไม่มีหิมะทางบริษัทจึงพาทุกท่านขี่มา้แทน โดยรวมในค่าใชจ้่าย

เรียบรอ้ย ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบก่อนวนัเดนิทาง   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***การขี่มา้ (**สาํหรบัรายการท่ีไม่สามารถขี่สุนัขลากเล่ือนได ้ **)มา้ของชาวมองโกลเป็นมา้ที่มี

ลกัษณะตวัเล็ก เต้ีย ไม่สูงใหญ่ เป็นมา้ประเภทเดียวหรือตระกูลเดียวกบัมา้โพน่ี Pony ซึ่งทาํใหเ้ด็กมอง

โกลอายุสกั 3-4 ขวบก็สามารถขี่ได ้และมีความ ผูกพนัธก์บัมา้มาตั้งแต่เด็กธรรมชาติของมา้มอง

โกลเน่ืองจากเป็นมา้เต้ียทาํใหจุ้ดศูนยถ่์วงตํา่ เวลามา้วิ่งมา้จึงไม่กระโดกกระแดกเช่นมา้ที่มีขนาดใหญ่ 

หลงัมา้เรียบราบไปกบัพื้ นท่ีวิ่ง ขอ้ดี คือ เมื่อมา้วิ่งหลงัมา้เรียบราบไปกบัพื้ นท่ีวิ่ง ไม่กระโดกกระแดก 
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ทาํใหก้ารยิงและเล็งธนูของนักรบบนหลงัมา้เป็นไปอย่างแม่นยาํ นักรบมองโกลจึงยิงธนูบนหลงัมา้แม่น

ขอ้ดีอีกขอ้ของการท่ีมา้เต้ียวิ่งหรือเดินไม่กระโดกกระแดก ทาํใหนั้กรบมองโกลสามารถนอนบนหลงัมา้

ไดอ้ย่างสบาย โดยไม่ตกมา้ และไม่ตอ้งใชเ้ชือกหรือเข็มขดัรดัตวัติดกบัมา้ จึงไดเ้ห็นว่า นักรบมองโกล

สามารถเดินทางรอมแรมไปไหนไดไ้กลๆเป็นเวลาหลายวนั โดยไม่ตอ้งหยุดพกั การขี่มา้ชาวมองโกล

ท่ีไม่ขี่มา้เปรียบเสมือนอินทรียท่ี์ไม่มีปีกเดก็ชาวมองโกลทุกคนขี่มา้เป็นตัง้แตอ่ายุยงัไม่เขา้เกณฑ์

โรงเรียน!! 

จากนําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ GorkhiTerelj National Park แวะชม Turtle Rock หินเต่าหินท่ีมี

รูปร่างคลา้ยเต่าขนาดใหญ่เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติมีสวยงามโดยวิวทิวทศัน์โดยรอบปกคลุมดว้ย 

หิมะซึ่งไดร้บัการพฒันาขึ้ นมาสาํหรบันักท่องเท่ียวเกิดขึ้ นโดยธรรมชาติซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูคลา้ย

เต่าขนาดยกัษ์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางเขา้อุทยานแห่งชาติพรอ้มวิวทิวทศัน์โดยรอบใหท่้านแวะชม

สินคา้พื้ นเมืองทาํจากเครื่องหนังอาทิเช่นพวงกุญแจหนังปกพาสปอรต์ทาํจากหนังเป็นของท่ีระลึกของ

ฝากคนทางบา้น 

จากน้ันนําท่านเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้ นเมืองของมองโกเลีย  Mongol Nomadic familyใน

ค่าย Mongol Nomadic Ger Campนัน่คือการไดช้มการดาํเนินกบัชาวมองโกเลีย โนแมดส์  (Nomad-

ชาวเผ่าเร่ร่อน)แท้ๆ Nomad คือชนเผ่าเล้ียงสตัวเ์ร่ร่อนในมองโกเลียพวกเขายา้ยถ่ินฐานกนัหลายครั้ง

เพื่อหาแหล่งอาหารและน้ําสาํหรบัสตัวท์ั้งหลายของพวกเขาโดยส่วนใหญ่แลว้พวกเขาจะยา้ยกลบัมาท่ี

เดิมหลงัส้ินสุดหนา้หนาวในทุกๆปีพวกเขาจะยา้ยท่ีอยู่ทั้งหมด  4-5 ครั้งต่อปีเพื่อหาแหล่งอาหารท่ี
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สมบูรณ์ท่ีสุดสาํหรบัสตัวเ์ล้ียงของพวกเขาที่เป็น  HIGHT LIGHT ของโปรแกรม ใหท่้านไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมต่างๆ ตามอธัยาศยั ใหท่้านไดช้มไดท้ดลองชิมฟรี ผลิตภณัฑจ์ากนม  จามร ี (yaks)และชิม

รสชาตินมสดแท้ๆ  และ เหลา้พื้ นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่             รบัประทานอาหารอาหารคํา่ ณ แคมป์กระโจม  (บารบี์คิวมองโกเลีย) 

หลงัรบัประทานอาหารคํา่ร่วมเรียนรูว้ิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล พรอ้มสงัสรรคพ์บปะกบัชาวคณะ  

มีกิจกรรมเกมสใ์หท่้านไดร้่วมเล่นสนุกภานในแคมป์  สนุกสนานไปกบับรรยากาศสุดอบอุ่นผิงไฟใน

กระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆ ใหท่้านไดท้ดลองสวมใสชุ่ดมองโกเลียฟรี !!! 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารคํา่ ณ เกอรท่ี์พกั   
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พกัที่     TERELJ STAR RESORT เป็นRESORT GER จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั at TERELJ STAR 

RESORTเป็นGerตั้งอยู่ในพื้ นท่ีอนัสวยงามห่างจาก Ulaanbaatar ค่ายเป็นหน่ึงในไม่ก่ีค่าย Gerท่ีทาํงาน

ตลอดทั้งปี วนัน้ีเราจะพกัเกอร(์GER) หรือ กระโจมระดบั DELUXE GER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** GER CAMP เป็นแบบ DELUXEGER เป็นเกอร ์ท่ีมีฮิตเตอรท์าํความรอ้นในตวั ไม่ตอ้งเตมิเตา

ถ่าน มีประตกูระจกล็อค เพื่อความปลอดภยั ภายในเกอรจ์ะไม่มีหอ้งอาบนํ้าบริการ แตมี่หอ้งนํ้า

สะอาดใหบ้ริการใกลก้บักระโจม 2 นาที มีอ่างลา้งหนา้สามารถลา้งหนา้แปรงฟันได ้และทาํธุระ

หนักเบาไดป้กติ แยกชาย และ แยกหญงิเป็นสดัสว่น)***  

 

-ภายในหอ้งพกั TWN/TRP/DBL 
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-หอ้งอาบนํ้าแยก /ชาย หญงิ 

 

วนัท่ีสี่  อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน -สกีรีสอรท์ SKY RESORT-บนเขาBogd Khaan – ท่ีพกั 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้  ณ แคม้ป์ ท่ีพกั  

จากน้ันระหว่างทางใหท่้านไดเ้ขา้ชม อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน ใหท่้านไดเ้ดินขึ้ นชมดา้นหนา้เป็นรูปป้ัน

ขนาดใหญ่ 40 เมตร (130 ฟุต) ของท่านเจงกีสข่านขี่บนหลงัมา้ตั้งอยู่บนฝัง่แม่น้ําทางตะวนัออกของ

เมืองหลวงมองโกเลียอูลานบาตอรร์ูปป้ันน้ีช้ีไปทางทิศตะวนัออกซึ่งว่ากนัว่าไปทางจุดกาํเนิดของเขา

พื้ นท่ีรูปป้ันหลกัจะถูกลอ้มรอบดว้ย200 ger(กระโจม )และดา้นในขึ้ นสู่จุดชมวิวท่ีคุณสามารถขึ้ นไป

ถ่ายภาพกบัเจงกิสข่านไดอ้ย่างสวยงาม ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ตวัเมือง 

เท่ียง      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารเกาหลี  

จากน้นันําท่านเดินทางสู่ สกีรีสอรท์ SKY RESORTสถานท่ีเล่นสกีท่ีไดร้บัความนิยมสาํหรบัการเล่นสกี

ของประเทศมองโกเลีย ลานสกีไดร้บัการออกแบบตามระดบั

มาตรฐานสากลโดยพ้นืท่ีถูกแบ่ง สาํหรบัผูท่ี้เริ่มเล่นเล่ือน ไปจนถึง
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ระดบั ADVANCE ทั้งยงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นท่ีพกัโรงแรม รา้นอาหาร มินิ

มารท์ ฟิ ตเนส สปา หรือ คลบัเฮาสใ์ห ้ท่านท่ีหลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกต่ืนเตนก้บคัวามเร็ว

ของสโนวบอ์รด์ท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาไดอ้ย่างเต็มท่ี (ค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี +ชุดเล่น

สกี+รองเทา้+กระเชา้+ ครูฝึกสอนเล่นท่านละ 30USD /(ในราคาดงักล่าวตอ้งมีจาํนวนผูเ้ล่นถึง  

10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นใหบ้ริการ ) ค่าสโนวบ์อรด์ดิ้ งท่านละ $35 USDและห่วงยางเนิน

หิมะท่านละ 10USD ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่       รบัประทานอาหารอาหารคํา่ณ ภตัตาคาร อาหารจีนYU LONG RESTAURANT  

พกัที่   โรงแรม PREMIUM HOTELระดบั 4 ดาว ยา่นใจกลางเมือง หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้  ชอ้ปป้ิงของฝากท่ี “GOBI Factory Outlet  -BD BARBEQUE บารบี์คิวมองโกโลเลีย – สนามบิน 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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นําาท่านชมชอ้ปป้ิงของฝากท่ี “GOBI Factory Outlet  เป็นOutletขายเส้ือผา้ขนสตัวแ์บรนด์ GOBI ท่ี

ทาํส่งออกมาตราฐานยุโรปอเมริกาให ้ท่านไดเ้ลือกซื้ อเส้ือผา้และผลิตภณัฑจ์ากขนสตัวท่ี์ มีช่ือเสียงของ

มองโกเลียและมีคุณภาพสูงสุดอนัดบั ตน้ๆของโลกมีความเป็นเลิศมานานกว่า 30 ปีจากน้ัน ผ่านการ

ตรวจQC. มาอย่างดีผา้ทนทานแข็งแรงเน้ือสมัผสันุ่มนวลอาทิเช่นผา้พนัคอถุงมือถุงเทา้รวมทั้งเส้ือผา้ที่

ไดร้บัการออกแบบดีไซน์มาอย่างทนัสมยัใหท่้านเลือกซื้ อกลบัไปเป็นของฝากได ้

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู BD BARBEQUE บารบี์คิว มองโกโลเลีย (ใชเ้วลา

รบัประทานประมาณ 1.30-2 ชม.) 

ไดเ้วลาอนัสามควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

16.35 น. เหิรฟ้าเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย บริการโดยสายการการบินมองโกเลียน แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี 

OM701(มีบริการเสริฟอาหารรอ้น+เครื่องดืม่+ของว่าง บนเครื่องบิน) 

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มภาพความประทบัใจ 

.......................................................................................... 

หมายเหตุ: ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิการปรบัเปล่ียนโปรแกรมดงักล่าว ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพ

ดิน ฟ้า อากาศและเหตุการณไ์ม่คาดฝัน ที่อาจเกิดขึ้ นระหว่าง หรือก่อนการเดินทาง เพ่ือ
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ความปลอดภยัและความสบายใจของทุกท่าน / พาสปอรต์ชาวไทยสามารถเดินทางเขา้

ประเทศมองโกเลีย และพาํนักอยูไ่ดไ้ม่เกิน 30 วนั 

-เทศกาลปีใหม่ รายการอาจมีการสลบั สบัเปล่ียน เน่ืองจากเป็นเทศกาล สถานที่บางที่อาจ

ปิดทาํการ อาจตอ้งมีการสลบัรายการ ทางบริษทัจะแจง้พรอ้มกบัใบเตรียมตวัการเดินทางอีก

ครั้งนะคะ   

อตัราค่าบริการ 

เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาโปรโมชัน่พิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ตํา่กว่า 12 ปี ราคา

เด็กเทา่ราคาผูใ้หญ ่

 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม จาํนวนที่

นัง่ 

02- 06 NOV 2019 29,999.- 29,999.- 5,500.- 25+1 

16 – 20 NOV 2019 29,999.- 29,999.- 5,500.- 25+1 

7 – 11 DEC 2019 32,999.- 32,999.- 5,500.- 31+1 

14 - 18 DEC  2019 31,999.- 31,999.- 5,500.- 25+1 

21 – 25 DEC 2019 31,999.- 31,999.- 5,500.- 25+1 

28 DEC – 1 JAN 2020 

BUS 1 

37,999.- 37,999.- 6,500.- 31+1 

28 DEC – 1 JAN 2020 

BUS 2 

37,999.- 37,999.- 6,500.- 31+1 

08 – 12 FEB 2020    32,999.- 32,999.- 5,500.- 31+1 

22  -26 FEB 2020 31,999.- 31,999.- 5,500.- 25+1 

07 – 11 MAR 2020  31,999.- 31,999.- 5,500.- 20+1 

14 – 18 MAR 2020 31,999.- 31,999.- 5,500.- 20+1 

***ราคาน้ีไม่รวมคา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ  1,200 บาท /ทา่น/ทริป 

ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทยข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจในการบริการ   
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**กรุณาแจง้พนักงานขณะดาํเนินการจอง หากไม่สามารถทานเน้ือสตัวช์นิดใดได ้ 

อันไดแ้ก่ เน้ือววั/เน้ือแกะ/เน้ือแพะ/เน้ือหมู/เน้ือไก่ หรือมังสวิรตั ิและอาหารสาํหรบัอิสลามซ่ึงหาก

ท่านไม่ประสงคจ์ะทานอาหารดงักล่าวตอ้งแจง้ล่วงหนา้มิเช่นน้ันหากเดินทางไปแลว้อาจ

จดัเตรียมใหท้่านไม่ทนันะคะ *** ** 

** ราคาตัว๋เด็กทารก กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที่อีกครั้งนะคะ ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการอาทิ เช่น ค่าขี่สุนัชลากเล่ือน,SIM CARD  

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)(เฉพาะรายการท่ีมีไป SKY SKI RESORT ) 

ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเทา้+กระเชา้+ ครูฝึกสอนเล่น ท่านละ $30/ท่าน (ในราคาดงักล่าวตอ้ง

มีจาํนวนผูเ้ล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นใหบ้ริการ) ราคาสโนวบ์อรด์ด้ิง ท่านละ $35/ท่าน และห่วงยาง

เนินหิมะ $10/ท่าน แจง้หัวหนา้ทัวรพ์รอ้มช าระเงินก่อนเดินทางไปลานสกี 1 วันชาํระเป็นเงินดอล

ล่ารเ์ท่าน้ัน(เฉพาะในช่วงเทศกาลที่สามารถไปลานสกีได)้ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรกมดัจาํท่านละ15,000 บาทหรือทั้งหมดสว่นท่ีเหลือชาํระก่อนเดนิทาง 20 วนั (ไม่นับ

รวมวนัเสารอ์าทิตยแ์ละวนัหยุดราชการ)   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมดั

จาํแลว้ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆทั้งส้ินและในกรณีท่ีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้หากมีการยกเลิกหรือ

ขอเล่ือนเดินทางผูจ้องจะไม่สามารถทาํเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนไดเ้วน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบินบริษัทฯจะไม่

หกัค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ินถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่าหรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอื่นใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เครื่องบินแต่มีการยื่นวี

ซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอื่นใดบริษัทฯจะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทางตัว๋เครื่องบินไดอ้อกไปแลว้แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิมผู ้

ยกเลิกตอ้งรบัผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการซื้ อตัว๋ใบใหม่  
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2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทางบริษัทฯของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไปคืนเงินในส่วนมดัจาํ 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนัยึดในส่วนของค่ามดัจาํทั้งหมด   

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนัเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจาํที่

พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น

EXTRA FLIGHT และCHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํา่ผูใ้หญ่ 30ท่านขึ้ นไปเท่ียวบิน , ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบินภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้มเช่นการเจ็บป่วย , การถูกทาํรา้ย , 

การสูญหาย, ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน , 

การก่อจลาจลหรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติความล่าชา้และความผิดพลาด

จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาใหโ้ดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงขึ้ นบริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เครื่องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า  6 เดือนและบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่

ทานอาหารบางมื้ อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ /หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 
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11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษเมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดก็ตามตัว๋เครื่องบินไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

14.1.มคัคุเทศกพ์นักงานหรือตวัแทนของทางบริษัทไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆแทนบริษัท เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศมองโกเลียกบัเจา้หนา้ท่ี

ทุกครั้ง 

 

 


