
MONGOLIA
รถไฟสาย TransMongolia - ทะเลสาบนํ�าแขง็ Khuvsgul Lake

เริ�มเดินทาง  เดือน พฤศจกิายน 2565 - มนีาคม 2566  (8D 6N)



เรื่องน�าจะรู�
ประเทศมองโกเลีย

Outer Mongolia / มองโกเลียนอก : 
ประเทศมองโกเลยี หรอืสาธารณรฐั
มองโกเลยี มเีมอืงหลวงชือ่ อลูานนาร�ตาร�  
(ฟร ีVisa สาํหรบัพาสสปอร�ตไทย)
********โปรแกรมของเราเทีย่วทีน่ีค่ะ********

Inner Mongolia  / มองโกเลียใน : 
เป�นเขตปกครองตนเองของประเทศ
มองโกเลยี ซึง่เป�นดนิแดนของประเทศจนี 
 (ต�องขอ Visa จนี)

มองโกเลียนอก  หรือ  มองโกเลียใน

มองโกเลยีมพีืน้ที ่ราวๆ 1.5 ล�านตาราง
กโิลเมตร (พืน้ทีก่ว�างใหญ�กว�าไทยประมาณ
3 เท�า)  แต�มปีระชากรราวๆ แค� 3 ล�านคน
เท�านัน้

ประชากรค่อนข้างน้อย

ใช�ภาษาหลกั คอื มองโกเลยีน (Mongolian)
ส�วนภาษาเขยีน มคีวามคล�ายคลงึ กบัภาษา
รสัเซยีอย�างมาก

ภาษา

กาํลงัวตัต�เท�ากบัประเทศไทย คอื 220 โวลต� 
(หวัปลัก๊ ใช�เหมอืนของไทยค�ะ)

เวลา
เรว็กว�าประเทศไทย 1 ชัว่โมง  หรอื GMT
Ulaanbatar  +8.00

ระบบไฟฟ�า      

เมืองหลวงชื่อ  U laanbaatar  (อูลานบาตาร� )
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MON
GO

LIA

ที�พกั : กระโจมทรงกลม

ทะเลสาบนํ�าแขง็ที�ไดช้ื�อวา่
"ไขมุ่กสฟี�าแหง่เอเชยี"

เป�นการนําเอาไมม้าสานเป�นโครงผนงัเกอร ์ แล้วเอาผา้ฝ�ายและ
หนังวตัวม์าคลมุทับโดยรอบเป�นชั�นๆ และเอาพลาสติกหนาสี
ขาวมาคลมุทับเป�นชั�นสดุท้ายเพื�อกันนํ�า และความหนาวเยน็
จากภายนอก

เกอรส์ามารถถอดประกอบเครื�อนยา้ยได้โดยรถบรรทกุบนหลัง
มา้/อูฐ/จามร ี ตัวเกอรเ์พดานจะเป�นกรอบไมว้งกลม และมรีู
วงกลมเจาะชอ่งไว ้เรยีกวา่ "Tono" เป�นทางออกของปล่องไฟ
ตัวกรอบไมว้งกลมเพดานจะยดึอยูกั่บเสาไม ้ 2 ต้น ตั�งกลาง
เกอร ์ เสาทั�งสองต้นนี�จะรองรบันํ�าหนกัของโครงสรา้งหลังคา
ทั�งหมด หลังจากนั�นจงึเอาไมที้�เตรยีมไวเ้สยีบเขา้กับรอ่งรอบๆ
กรอบวงกลมและพาดยดึกับผนังเกอรอี์กที สว่นของพื�นอาจ
เป�นแผน่ไมปู้ หรอืแผน่พลาสติกวางทับพื�นหญา้อีกทีในเกอรจ์ะ
มเีตาไฟตั�งตรงกลางเพื�อเผาฟ�นใหค้วามอบอุ่นในชว่งฤดหูนาว
รวมทั�งไวป้ระกอบอาหาร ต้มนํ�าชงชาอีกดว้ย

หมายเหต ุ: 
เกอรส์มยัใหม ่ บางเกอรอ์าจไมม่เีตาฟ�นกลางหอ้ง  โดยใชเ้ป�น
ฮีตเตอร ์แบบตั�ง/ฮีทเตอรแ์บบที�ฝ�งอยูพ่ื�นเกอรแ์ทน

นาํท่านเป�ดประสบการณ ์ "ขี�มา้ลากเลื�อนบน
ทะเลสาบฮุฟสกลุ" ที�เปรยีบดั�ง เจา้หญงิแหง่
มองโกเลียตอนเหนอืที�รูจ้กักัน ในหมูช่าว
มองโกเลีย ทะเลสาบนํ�าจดืที�ใหญเ่ป�นอันดบั
สอง ของเอเชยี และทะเลสาบแหง่นี�เป�นสิ�ง
ศักดิ�สทิธิ�ต่อชาวมองโกลทั�งหมดและนํ�าใส
สะอาดอยา่งไมน่า่เชื�อ 
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-สนามบนิเจงกิสขา่น-National Park
-SuperMarket-Turtle Rock-ขี�สนุัขลาก
เลื�อน-เยี�ยมชนเผา่เรร่อ่น-บรกิารชุดชนเผา่
แบบพื�นเมอืง-ถ่ายรูปคู่กับกระโจมแบบชาว
มองโกลพื�นเมอืง

-สถานีรถไฟErdenet City- Murun City
-The Chingunjav Square-Central
Amusemont park Garden

-อนุสาวรยีเ์จงกิสขา่น-ตลาดนาลันตู
-สถานีรถไฟUlaanbaatar

D2

D3

D4

D1 -สนามบนิสวุรรณภมูิPROGRAMSPROGRAMSPROGRAMS

D5 -Murun City- Khuvsgul Lake-หมูบ่า้น
คาทกาล-ตลาด-ท่าเรอืหลักของทะเลสาบ
-ขี�มา้ลากเลื�อนบนทะเลสาบนํ�าแขง็

D6 -Murun City- Erdenet City-วดัพุทธ-
สถานีรถไฟ Erdenet City

D7 -จตรุสัซคับาทาร-์DamdinSukhbaatar
-อาคารรฐัสภา-อนุสาวรยีส์ามขา่น
-วดักานดาน-วดัJanraising
-วดั Didan Lavran
-เจดยีข์าว -The Gandan Library
-ชอ็ปป�� ง CASHMERE FACTORY
-อนุสรณ์สถานแหง่การต่อสูไ้ซซาน
-ชอ็ปป�� ง State department store

D8 -สนามบนิเจงกิสขา่น
-สนามบนิสวุรรณภมู ิ    
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สนามบนิสวุรรณภมูิ

DAY 1
17.50  น.     คณะพรอ้มกันที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ
ผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั�น 4 

สายการบนิMongolian Airline โดยมเีจา้หน้าที�บรษัิทฯคอย
ใหก้ารต้อนรบ้และอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและ
เอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน

20.50  น.     เดินทางสูเ่มอืงอูลานบาตาร ์ประเทศ
มองโกเลีย โดยสายการบนิมองโกเลียแอรไ์ลน์
OM704_BKK - ULN 

หมายเหต ุ:  (มื�อเยน็ 1 )  
บนเครื�องมเีสรฟิอาหารรอ้น+เครื�องดื�ม
ที�นั �งแบบ 3 : 3 ,เป�าโหลด 1 ท่าน/1 ใบ=23 kg, 
เป�าขึ�นเคริ�อง 5 kg.
(ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 6 ชม. 20 นาที)

05Mongolia - Khuvsgul Lake

เสรฟิ : ขาไป - ขากลับ



04.10 น.      เดนิทางถึงสนามบนิเจงกิสขา่น เมอืงอูลานบาตอร์
ประเทศมองโกเลีย หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ 
 ศุลกากร นาํท่านพบกับมคัคเุทศก์ท้องถิ�น 
( พูดภาษาอังกฤษ/จนี )  กรณุาปรบัเวลาๆ ที�ประเทศมองโกล
เวลาเรว็กวา่ไทย 1 ชม. ค่ะ

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ( 2 ) 

นําคณะเดินทางสูอุ่ทยานแหง่ชาติโกรข-ิเตเรลจ ์พารค์ (GORKH-
TERELJ NATIONAL PARK) อุทยานแหง่ชาติที�มชีื�อเสยีงแหง่
หนึ�งของประเทศมองโกเลีย ใหญเ่ป�นอันดบั 3 ของประเทศ มหีนิที�
มรีปูรา่งแปลกตา เชน่ เทอรเ์ทิลรอ็ค Turtle Rock หรอืหนิรปูเต่า
ขนาดใหญ่  จากนั�นนาํท่านเดนิทางเขา้สูแ่คมป� เพื�อทําการเชค็อิน 
ระหวา่งทางจะพาท่านแวะSuperMarketเพื�อใหท่้านแวะเปลี�ยน
อรยิาบทและเขา้หอ้งนํ�า รวมถึงชอ็ปป�� งสนิค้าต่างๆ 

เที�ยง            รบัประทานอาหารเที�ยง ( 3 ) อาหารยุโรป

นําท่านจะได้เพลิดเพลิน กับ กิจกรรมสนุขัลากเลื�อน กลายเป�น
กิจกรรม ที�ดงึดดูนกัท่องเที�ยวจากทั�วโลก ( 1 คนนั�ง 1 คนยนื คือ
คนที�บงัคับหมา รอบละใชเ้วลา15-20 นาที)  (เล่นได1้รอบ) ค่าขี�หมา
ลากเลื�อน 
 ท่านละ 50 US (รวมในค่าทัวรแ์ล้ว)

หลังจากนั�นนาํท่าน เยี�ยมชมและถ่ายภาพ วถีิ Nomad ชนเผา่
เรร่อ่นแหง่ทุ่งหญ้ามองโกล
หลังจากนั�นนาํท่านเขา้สูที่�พกัที�ตั�งอยูใ่นอุทยานแหง่ชาติ ณ บรเิวณ
ที�พกั เป�นกระโจมพื�นเมอืง/ger ที�นี�มบีรกิารชุดชนเผา่แบบพื�น
เมอืงใหท่้านไดเ้ลือกสวมใส ่และถ่ายรปูคู่กับกระโจมแบบชาว
มองโกลพื�นเมอืง เพื�อเก็บภาพที�ระลึกในการมาเยอืนมองโกลเลีย

คํ�า              รบัประทานอาหารอาหารคํ�า ( 4 ) แบบพื�นเมอืงแบบ
ต้นตําหรบัของชาวมองโกลเลี�ยน ณ Ger camp 

พกัที�(1)       Telelj Star Camps  (Gers แบบทันสมยั) 

- สนามบินเจงกสิข�าน - National Park - SuperMarket
- Turtle Rock - ขีส่นุัขลากเลือ่น - เยีย่มชนเผ�าเร�ร�อน
-บรกิารชดุชนเผ�าแบบพืน้เมือง - ถ�ายรปูคู�กบักระโจมแบบ
ชาวมองโกลพืน้เมือง

DAY  2
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หอ้งนอน
(พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

Product 3

 - สิ�งอํานวยความสะดวกภายในกระโจมมีบริการ
    หมอน,ผ้าห่ม ,ผ้าขนหนู,รองเท้าใส่เดินในห้อง
    ,ชุดแปรงสีฟ�น - ยาสีฟ�น - สบู่อาบนํ�า 
    - นํ�าดื� ม 1 ขวด/ท่าน
 - มีฮีทเตอร์แบบไฟฟ�า 
-  WIFI / Internet /Tel.ในห้อง 

   (ไม่มีบริการค่ะ)

Gers  /  กระโจมที�พัก(แบบทันสมัย) 
ท่านจะได้สัมผัสวถีิชวีติแบบมองโกลเลี�ยนขนานแท้ แต่ทันสมัย ววินี�บอกเลยคะ หลัก
ล้านยังอาย ซึ�งภายในกระโจมที�พักแบบพื�นเมืองมองโกล ที�นี� ในตอนกลางคืน 
ถ้าอากาศดีดี ท่านจะได้เหน็ท้องฟ�า และดวงดาวชดัมากค่ะ 

หอ้งนํ�า - หอ้งอาบนํ�า

 - ห้องนํ�า ในห้องไม่มีห้องนํ�าส่วนตัว 
   เนื� องจากในฤดูหนาวนํ�าจะแข็งตัว จนไม่สามารถ
   ส่งนํ�าเข้าห้องพักได้

 ดังนั�น ทางที�พักจึง มี ห้องนํ�าไว้บริการ 2 จุด 
            จุดที� 1 :  บริเวณโซนกระโจมที�พัก
            จุดที� 2 : ห้องอาหาร)

- ห้องอาบนํ�า (มีเครื�องทํานํ�าอุ่น และ แยกหญิง-ชาย) 
   โดยอยู่ตรงห้องอาหาร ท่านสามารถเดินไปได้ไม่ไกลมากคะ
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- อนุสาวรยี�เจงกสิข�าน 
- ช�อปป��งตลาดนาลนัตู
- สถานีรถไฟ Ulaanbaatar

DAY 3
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ( 5 ) ณ Telelj Star Camps
 

 นําท่านเดนิทางชม Chinggis Khaan’s monument /อนสุาวรยีเ์จง
กิสขา่น รปูป�� นสแตนเลสขี�มา้ที�ใหญที่�สดุในโลก และเป�นอนสุาวรยีที์�
ใหญที่�สดุ ของเจงกีสขา่น สรา้งจากสแตนเลสล้วนๆ เป�นรปูป�� นของ
ผูนํ้าที�ยิ�งใหญที่�สดุของโลก ขนาดมากกวา่ 40 เมตร สรา้งในชว่งครบ
รอบ 800 ป� ของการก่อตั�งมองโกลโดยท่านผูน้าํเจงกิสขา่นผูย้ิ�งใหญ่
พื�นที�กวา่ 212 เฮกเตอร ์มนีํ�าหนกักวา่หนกั 250 ตัน ดา้นในมี
พพิธิภัณฑ์มกีารจดัแสดงภาพ และเครื�องแต่งกายของท่านผูน้าํ สว่น
ด้านบนหวัมา้เป�นจุดชมววิที�คณุสามารถขึ�นไปถ่ายภาพได ้และ ที�นี�มี
บรกิารเชา่ชุดท่านขา่น,ชุดภรยิาท่านขา่น, ชุดนกัรบ ใหท่้านไดส้วมใส่
ถ่ายรูปเป�นที�ระลึก โดย1ชุด/1ท่าน พรอ้มภาพถ่ายที�ระลึก จากชา่งภาพ
มอือาชพี 1 ภาพ/1ท่าน  ราคาท่านละ 10,000 ทรกูรกิ/ประมาณ112
บาท (ไมร่วมในค่าทัวร)์  หลังจากนั�นนาํท่านเดินทางกลับเขา้สูเ่มอืงอู
ลานบาตาร์

เที�ยง     รบัประทานอาหารเที�ยง ( 6 ) 
  

นําท่านชอ็ปป�� ง ตลาดนาลันต(ูNaran Tuul Market) หรอืที�รูจ้กัในชื�อ
ตลาดมดื Khar Zakh ตลาดกลางแจง้  คล้ายๆกับตลาดนดัจตจุกัร ตัว
อยางสนิค้าที�ขาย อุปกรณกั์นหนาว  เสื�อผา้ขนสตัว ์ ผลไมข้องแหง้
ต่างๆ 

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า ( 7 )  Hot pot / สกีุ�มองโกล

20.25 น.     นาํท่านเดนิทางไปยงัสถานรีถไฟ สถานUีlaanbaatar
เพื�อเดินทางไปสูเ่มอืง Erdenet City 
ด้วยรถไฟภายในประเทศ /Domestic Railway จากUlaanbaatar-
Tolgoit-Rashaant-Unegt-Zuunkharaa-Salkhit- T saidam-
Khutul-Darkhanl-Belendalai-Orkhontuul-Khangal-
Ulaantologoi ถึงสถานปีลายทางคือ Erdenetเวลา 07.30 น. ระยะ
ทาง 409 กม. 
   

พกัที� (2)     ตู้นอน (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
ในหอ้งจะม ี4 เตียง ประกอบไปดว้ย เตียงล่าง 2 ,เตียงบน 2



ขบวนรถไฟสายโรแมนติก ระหวา่งทางรถไฟ
ขบวนนี�จะวิ�งผ่านภูเขา และทุ่งหญ้าสีเขียวหรอื
สีทองหรอืปกคลมุไปด้วยหมิะหลายสิบแหง่
ผ่านโตรกผาขนาดใหญ่จาํนวนมาก มองผ่าน
หน้าต่างก็พบกับชาวมองโกลที�อยู่บนหลังอาน
มา้ท่องไปทั�วพื�นที�บรเิวณ ทอดสายตามอง
มวลหมูเ่กอรอั์นเป�นเอกลักษณ์ของชาว
มองโกลตลอดสองข้างทาง สรา้งความตื�น
เต้นใหท่้านได้ตลอดการเดินทาง

รถไฟสายทรานมองโกลเลียบนขบวนรถไฟจะ
เป�ด HEATER ในโบกี�และตู้นอนของผู้
โดยสารเฉพาะในฤดูหนาว หอ้งผู้โดยสารถูก
ออกแบบใหเ้ป�นหอ้งๆ ที� สามารถนอนค้าง
แรมบนรถไฟได้ โดยหอ้งตู้นอนม4ี เตียงนอน
โดยเตียงนอนชั�นล่างสามารถปรบัเป�นเบาะนั�ง
ได้ในชว่งกลางวนั ภายในตู้นอนมีพื�นที�เก็บ
สัมภาระทั�งบนหิ�ง และใต้ที�นอนมปีระตปู�ดล๊อ
คหอ้งจากด้านใน เพื�อใหผู้้โดยสารนอนหลับได้
อย่างปลอดภัยอีกทั�งมโีต๊ะที�พับเก็บได้ภายใน
หอ้ง มตีู้เสบียงบรกิารอาหารบนขบวนรถไฟ
(เฉพาะขบวนที�วิ�งทางไกล ในรสัเซยี) หอ้งด้าน
บนรถไฟเป�นแบบหอ้งนํ�ารวมสามารถใชไ้ด้ทุก
โบกี� 
(เหมาะแค่ใชล้้างหน้าแปรงฟ�น) 09Mongolia - Khuvsgul Lake



- สถานีรถไฟ Erdenet City - Murun City
- The Chingunjav Square
- Central Amusemont park Garden

DAY 4
07.30 น.      นําท่านเดินทางถึงเมอืง Erdenet City เมอืงที�มปีระชากร 90,000 คนเป�นเมอืงที�มคีวามสาํคัญอันดับ
สามของมองโกเลีย เป�นเมอืงหลวงของจงัหวดั Orkhon และตั�งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ ในประวติัศาสตร์
Erdenet เป�นหนึ�งในเมอืงที�อายุน้อยที�สดุของประเทศมองโกเลีย ประชากรมากกวา่ครึ�งเป�นชาวรสัเซยี ในเมอืงนี�มี
โรงงานผลิตทองแดงที�ใหญ่เป�นอันดับสี�ของโลก และที�นี�ยงัเป�นที�รูจ้กักันในเรื�องของเนื�อผา้พรมขนแกะ

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ( 8 ) Set box
หลังจากนั�นนําท่านเดินทางโดยรถบสั เพื�อเดินทางไปยงัเมอืง Murun City ระยะทาง  350 กม. ใชเ้วลาประมาณ 5 ชม.
เมอืงMurun ตั�งอยูใ่นเขตของจงัหวดั Khuvsgul Aimag ซึ�งอยูใ่นในภาคเหนือของมองโกเลีย เมอืงมูรนัได้รบัอิทธพิล
จากภมูอิากาศกึ�งแหง้แล้ง สง่ผลใหฤ้ดหูนาวแหง้แล้งหนาวจดัหนาวจดัและมฤีดรูอ้นที�สั �นและอบอุ่น 

เที�ยง            รบัประทานอาหารเที�ยง ( 9 )  ณ ภัตตาคาร (Nomad Modern)
               
หลังจากนั�นนําท่านไปชม The Chingunjav Square ตั�งอยูใ่จกลางเมอืงมูรนั เมื�อมงีานพาเหรดขององค์กรต่าง ๆ มกั
จะมาจดัขึ�นบรเิวณนี� ถือเป�นหวัใจที�สาํคัญของเมอืงนี�เลยทีเดียว
จากนั�นนําท่านชม Central Amusemont park Garden ที�นี�ถือเป�นสวนสาธารณะที�ใหญ่ที�สดุของเมอืงนี� ทกุตอนเชา้
และตอนเยน็ ท่านจะได้พบเหน็ผูช้นชาวเมอืงมูรนัที�ออกมาทํากิจกรรมต่างๆภายในสาวนแหง่นี�

คํ�า               รบัประทานอาหารคํ�า ( 10 )  ณ ภัตตาคาร (อาหารยุโรป)

พกัที� (3)       50 100 Hotel 4* หรอื เทียบเท่า หอ้งละ 2 - 3 ท่าน
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เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ( 11 ) ณ ภัตตาคาร Hotel

นําท่านนั�งรถบสั ระยะทาง 100 กม. เพื�อเดนิทางไปยงั Khuvsgul
Lake/ ทะเลสาบฮุฟสกลุ ที�เปรยีบดั�ง เจา้หญงิแหง่มองโกเลียตอน
เหนอืที�รูจ้กักันในชื�อ "ไขมุ่กสฟี�าแหง่เอเชยี" ในหมูช่าวมองโกเลีย
ทะเลสาบแหง่นี�เป�นสิ�งศักดิ�สทิธิ�ต่อชาวมองโกลทั�งหมดและนํ�าใสสะอาด
อยา่งไมน่า่เชื�อ ทะเลสาบตั�งอยูที่�ระดบัความสงู 1,645 เมตรเหนอืระดบั
นํ�าทะเลที�เชงิเขา Sayan ตะวนัออกใกล้กับชายแดนรสัเซยี เป�นหนึ�งใน
ทะเลสาบที�เก่าแก่ที�สดุในโลกมอีายุมากกวา่ 2 ล้านป� มนัเป�นทะเลสาบ
นํ�าจดืที�มขีนาดใหญเ่ป�นอันดบัสองในเอเชยีถือไดเ้กือบ 70% ของนํ�าจดื
ของมองโกเลีย เป�นที�อยูอ่าศัยของสตัวป์�านานาชนดิเชน่ ibex,
argali, elk, หมาป�า, มสัก์กวาง, หมสีนีํ�าตาล, กวางมูซและเซเบลิ
ทะเลสาบและสภาพแวดล้อมอันบรสิทุธิ� ตั�งอยูภ่ายในอุทยานแหง่ชาติ
ทะเลสาบฮุฟสกลุ เขตปกครองจงัหวดัฮุฟสกลุ ทางเหนอืสดุของ
ประเทศมองโกเลีย ติดกับพรมแดนสาธารณรฐับูเรยีตียา ประเทศ
รสัเซยี มปีระกาศใหเ้ป�นอุทยานแหง่ชาติเมื�อป�พ.ศ. 2535
ระหวา่งทาง นาํท่านไปชมหมูบ่า้นคาทกาล/Khatgal village  ชม
ตลาด/Khatgal village market และท่าเรอืหลักของ
ทะเลสาบ/Main port of the lake เพื�อสาํรวจวถีิชวีติแบบพื�นเมอืง
ของชาวบา้น  ที�แหง่นี�เป�นที�อยูอ่าศัยของฝูงกวางเรนเดียรพ์ื�นเมอืง
ทางตอนใต้ของโลก 

เที�ยง            รบัประทานอาหาร ( 12 ) ณ ภัตตาคาร (อาหารรสัเซยี)

หลังจากนั�นนาํท่านขี�มา้ลากเลื�อน  โดยปกติบนพื�นนํ�าแขง็ เราจะเหน็
แค่หมาลากเลื�อนแต่ที�ทะเลสาบแหง่นี� ท่านจะไดเ้ป�ดประสบการณอั์นนา่
หฤหรรษ์ โดยการขี�มา้ลากเลื�อน โดย 1 ล้อลาก จะนั�งได ้3 คน 1 คนขบั
2 ผูโ้ดยสาร ราคาท่านละ 50 us (รวมในค่าทัวรแ์ล้ว)

คํ�า               รบัประทานอาหารคํ�า ( 13 ) ณ ภัตตาคาร (อาหารยุโรป)

พกัที� (4)      Ashikhai Camp (Gers แบบดั�งเดิม) 
                  หรอื เทียบเท่า หอ้งละ 2- 3 ท่าน
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 - ห้องนํ�า ในห้อง ไม่มีห้องนํ�าส่วนตัว 
   เนื� องจากในฤดูหนาวนํ�าจะแข็งตัว จนไม่สามารถ
   ส่งนํ�าเข้าห้องพักได้  ดังนั�น ทางที�พักจึง มี ห้องนํ�า
   ไว้บริการด้านนอกกระโจม
           
- ห้องอาบนํ�า (มีเครื�องทํานํ�าอุ่น) 
   

Gers  /  กระโจมที�พัก (แบบดั�งเดิม)
ท่านจะได้สัมผัสวถีิชวีติแบบมองโกลเลี�ยนดั�งเดิมขนานแท้  พื�นที�พักอาจเป�นแผ่นไมปู้
หรอืแผ่นพลาสติกวางทับพื�นหญ้าอีกทีในเกอรจ์ะมเีตาไฟตั�งตรงกลางเพื�อเผาฟ�นให้
ความอบอุ่นในชว่งฤดหูนาว รวมทั�งไวป้ระกอบอาหาร ต้มนํ�าชงชาอีกด้วย

ววิหน้ากระโจม ฟ�วส์แบบตื�นเชา้มาแล้วเป�ดกระตเูกอร ์ชมแสงเชา้รบัอรุณ กับหมิะ
สวยๆ และเหน็ทะเลสาบ Khuvsgul Lake  เลยคะ

 - สิ�งอํานวยความสะดวกภายในกระโจม คือ
    หมอน,ผ้าห่ม ,ผ้าขนหนู,นํ�าดื� ม 1 ขวด/ท่าน
 - มีเตาฝ�นตรงกลางห้อง 
-  WIFI / Internet /Tel.ในห้อง 
   (ไม่มีบริการค่ะ)

ห�องนอน
(พกัห�องละ 2-3 ท�าน) 

ห�องนํา้ - ห�องอาบนํา้
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ( 14 ) ณ ที�พกั
          อิสระถ่ายรูปบรเิวณที�พกั 
10.00 น. หลังจากนั�นนําท่านออกเดินทางสู ่Erdenet City เมอืง
ที�มปีระชากร 90,000 คนเป�นเมอืงที�มคีวามสาํคัญอันดับสาม
ของมองโกเลีย เป�นเมอืงหลวงของจงัหวดั Orkhon และตั�งอยู่
ทางตอนเหนือของประเทศ  ในประวติัศาสตรE์rdenet เป�นหนึ�งใน
เมอืงที�อายุน้อยที�สดุของประเทศมองโกเลีย ประชากรมากกวา่
ครึ�งเป�นชาวรสัเซยี ในเมอืงนี�มโีรงงานผลิตทองแดงที�ใหญ่เป�น
อันดับสี�ของโลก และที�นี�ยงัเป�นที�รูจ้กักันในเรื�องของเนื�อผา้พรม
ขนแกะ ระยะทาง 450 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชม.

เที�ยง     รบัประทานอาหารเที�ยง ( 15 ) ณ ภัตตาคาร 

บา่ย      นําท่านชมวดัพุทธ/Budda Parkที�ประดิษฐานพระพุทธ
รูป ชาวพุทธนิยมไปกราบไหวส้กัการะ
                
เยน็       รบัประทานอาหารคํ�า ( 16 ) ณ ภัตตาคาร (อาหารเกาหลี)

18.35 น.     นําท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟ Erdenet เพื�อเดิน
ทางไปสูเ่มอืง Ulaanbaatar ด้วยรถไฟภายในประเทศ
/Domestic Railway จาก Erdenet-Ulaantolgol-Khangal-
Orkhontuul-Belendalai-Khutul-Salkhit-Darkhanl-
Baruunkharaa-Zuunkharaa-Unegt-Tunkh-Mandal-
Rashaant-Emeelt-Emeelt-Tolgoit ถึงสถานีปลายทางคือ
Ulaanbaatar ถึงเวลา 05.40 น. ระยะทาง 409 กม.
   
พกัที� (5)        ตู้นอน  (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ในหอ้งจะม ี4 เตียง ประกอบไปด้วย เตียงล่าง 2 ,เตียงบน 2
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-Murun City- Erdenet City-วัดพุทธ
-สถานีรถไฟ Erdenet City



DAY 7 

- จตรุสัซัคบาทาร� - รปูป��นDamdinSukhbaatar - อาคารรฐัสภา-อนุสาวรยี�สามข�าน
- วดักานดาน - วดัJanraising - วดั Didan Lavran - เจดยี�ขาว 
- The Gandan Library

05.40 น.       นาํท่านเดนิทางถึงเมอืง Ulaanbaatar 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ( 17 ) ณ  Local Cafe

หลังจากนั�นนาํท่าน ชมจตรุสัซคับาทาร ์ ตั�งอยูใ่จกลางเมอืง
อูลานบาตอร ์เมื�อมงีานพาเหรดขององค์กรต่าง ๆ มกัจะมาจดั
ขึ�นบรเิวณนี� ถือเป�นหวัใจที�สาํคัญของเมอืงนี�เลยทีเดยีว 
ตรงกลาง : มรีปูป�� นของ DamdinSukhbaatar ผูน้าํการปฏิวติั
จากจนี ในป� ค.ศ. 1921 ตั�งอยา่งสง่างามอยูก่ลางจตัรุสั โดยมี
รปูป�� นของเจงกิสขา่นอยูใ่นบรเิวณใกล้เคียงกัน 
ทางด้านเหนอื : เป�นอาคารรฐัสภา ที�มาํจากหนิอ่อน ตรงกลาง
ของอาคารมรีปูป�� นของท่านเจงกิสขา่นขนาดใหญ่
และชมอนสุาวรยีส์ามขา่น เรยีกไดว้า่เป�นอนสุาวรยีส์ามขา่นผูย้ิ�ง
ใหญ่แหง่จกัรวรรดิมองโกล ตั�งอยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของอาคาร
รฐัสภา(อนสุาวรยีเ์จงกิสขา่น -อนุสาวรยีโ์อเกเดขา่น -อนสุาวรยี์
กบุไลขา่น 

วดักานดาน (Gandan Tegchinlen Monastery) แปลวา่
สถานที�สดุแสนยนิดี เป�นพุทธสถานแบบทิเบต สรา้งในป� ค.ศ.
1838 เป�นวดัที�ยิ�งใหญแ่ละสาํคัญต่อชาวมองโกเลีย ภายในวหิาร
มวีดัตั�งอยูห่ลายหลังที�สาํคัญคือ วดั Janraising ภานในวดัมี
องค์พระโพธสิตัวอ์วโลกิ-เตศวร ขนาดใหญ ่รวมทั�งมพีระพุทธรปู
ขนาดเล็กกวา่ 1,000 องค์   *ค่ากล้องถ่ายภาพ กล้องละ 7,000
ทกูรกิ / ประมาณ 90 บาท (ค่าถ่ายภาพไมร่วมในค่าทัวร)์ นาํ
ท่านชมวดั Didan Lavran ซึ�งวดันี�อยูใ่นบรเิวณวดักานดาน โดย
เป�นวทิยาลัยลามะ Durnkhor อาคาร2 นาํท่านชม เจดยีข์าว
บรเิวณหนา้วดักานดานท่านจะได้พบเจดยีแ์หง่นี� ซึ�งเป�น
สญัลักษณข์องวดัพุทธ สว่นของสถปูเป�นที�เก็บบรรจุพระธาตุ
ของพระพุทธเจา้ 

หลังจากนั�นนาํท่านชม The Gandan Libraryหรอื หอ้งเก็บพระ
คัมภีรพุ์ทธศาสนาที�คัดลอกโดยพระลามะ พระทิเบต และนกับวช
ชาวอินเดีย
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เที�ยง       รบัประทานอาหารเที�ยง ( 18 )  บุฟเฟ�นาชาชาติ @
Novotel 

นําคณะชมเลือกซื�อสนิค้าที� CASHMERE FACTORY and
CASHMERE SHOP (โรงงานนี�สง่ออกสนิค้าไปที�ยุโรป) ใหท่้าน
เลือกซื�อสนิค้า เชน่ เสื�อผา้เครื�องแต่งตัวแบบดั�งเดมิของชาว
มองโกเลียผลิต ภัณฑ์เสื�อผา้ขนสตัวแ์คชเมยีรแ์ท้ๆ มากมาย 
          

จากนั�นนาํท่านเดนิทางไปอนสุรณส์ถานแหง่การต่อสูไ้ซซาน
(Zaisan Memory Hill)  ที�นี�เป�นอนสุรณส์ถานแหง่ชาติที�แสดง
ความสมัพนัธ ์ระหวา่งรสัเซยีและ มองโกเลีย ซึ�งที�นี�ท่านจะไดช้มววิ
และถ่ายรปูที�สามารถมองเหน็เมอืงอูลานบาตอรไ์ดทั้�งเมอืง 

จากนั�น นาํท่านชอ็ปป�� ง หา้ง State department store เป�น
หา้งที�ใหญที่�สดุในเมอืง อูลานบาตาร ์ที�นี� สนิค้ามใีหเ้ลือกหลาก
หลาย 
 ชั�น 1 : ซุปเปอรม์าเก็ต ,รบัแลกเงิน , นํ�าหอม , เครื�องสาํอาง 
          , รา้นกาแฟ , รา้นพซิซา่
 ชั�น 2 : เสื�อผา้แบรนเ์นม , ผา้ขนสตัว์
 ชั�น 3 : รองเท้า
 ชั�น 4 : เสื�อผา้ และ ของเล่นเดก็
 ชั�น 5 : เครื�องใชไ้ฟฟ�า
 ชั�น 6 : รา้นขายของที�ระลึก 

คํ�า     รบัประทานอาหารคํ�า ( 19 ) 
         Yulong Restaurant   (อาหารจนี)

พกัที� (N6)      Premuim Hotel 4* หรอืเทียบเท่า 
                     พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน

- ชอ็ปป��งCASHMERE FACTORY - อนุสรณ�สถานแห�งการต�อสู�ไซซาน
- ชอ็ปป��งState department store

DAY 7 
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-สนามบินเจงกสิข�าน

-สนามบินสวุรรณภมู ิ    

DAY 8

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ( 20 ) ณ ภัตตาคาร Hotel

จากนั�น นาํท่านเดินทางไปสนามบนิเจงกิสขา่น    

10.00 น.   นาํท่านเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการการ
บนิมองโกเลีย แอรไ์ลน ์OM 703_ULN - BKK

เที�ยง           รบัประทาน อาหารบนเครื�อง ( 21 ) 
เสรฟิอาหารรอ้น+เครื�องดื�ม, ที�นั �งแบบ 3:3 ,เป�าโหลด
1ท่าน/1ใบ=23kg. เป�าขึ�นเครื�อง ท่านละ 5 kg./ใบ 
(ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 6 ชม. 20 นาที)

17.30 น.     เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิ
                  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ
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เดินทางวนัที�
23 - 30 พ.ย. 2565                            ราคา  61,999  บาท          พกัเดี�ยวเพิ�ม  7,900   บาท
30  พ.ย. - 07 ธ.ค. 2565                    ราคา  61,999  บาท          พกัเดี�ยวเพิ�ม  7,900   บาท
07 - 14 ธ.ค. 2565                             ราคา  61,999   บาท         พกัเดี�ยวเพิ�ม  7,900   บาท
14 - 21 ธ.ค. 2565                              ราคา 61,999   บาท          พกัเดี�ยวเพิ�ม 7,900    บาท
21 - 28 ธ.ค. 2565                             ราคา  61,999   บาท         พกัเดี�ยวเพิ�ม  7,900   บาท
28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2566 ( ป�ใหม ่)        ราคา 69,999  บาท          พกัเดี�ยวเพิ�ม 9,900    บาท  (รวมทิปแล้ว)
31  ธ.ค. - 07 ม.ค. 2566 ( ป�ใหม ่)        ราคา   69,999  บาท        พกัเดี�ยวเพิ�ม 9,900    บาท   (รวมทิปแล้ว)
18  - 25 ม.ค. 2566                            ราคา   61,999   บาท        พกัเดี�ยวเพิ�ม 7,900    บาท
01  - 08 ก.พ. 2566                            ราคา   59,999   บาท       พกัเดี�ยวเพิ�ม 7,900    บาท
15 - 22 ก.พ. 2566                            ราคา  59,999   บาท        พกัเดี�ยวเพิ�ม  7,900    บาท
01 - 08 ม.ีค. 2566                             ราคา  59,999   บาท        พกัเดี�ยวเพิ�ม  7,900    บาท
08 - 15 ม.ีค. 2566                              ราคา 61,999    บาท        พกัเดี�ยวเพิ�ม  7,900    บาท
15 - 22 ม.ีค. 2566                             ราคา  61,999   บาท         พกัเดี�ยวเพิ�ม  7,900   บาท

การสาํรองที�นั�ง
 1. กรุณาสาํรองที�นั�ง + ชาํระเงินมดัจาํท่านละ  26,000 บาท 
    พรอ้มหนา้พาส ภายใน 3  วนั  นบัจากวนัที�ทําการจอง 

    หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน/ 180 วนั นบัจากวนัเดินทาง
           และ มหีนา้ที�เหลือ ไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้

 **** กรณ ีถือหนังสอืเดนิทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ****
2. ค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ ชาํระทั�งหมดก่อนการเดินทาง 20 วนั  ท่านควรจดัเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด
เนื�องจากทางบรษัิทต้องสาํรองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าที�พกัและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิ
ทางโดยอัตโนมติั
3. หากในคณะของท่านมผีูต้้องการดแูลพเิศษ นั�งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจาํตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป�นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจาํเป�นต้องดแูลคณะ
ทัวรทั์�งหมด
 4. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินค่าบรกิารไมว่า่ทั�งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั
ใน เงื�อนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ที�ไดร้ะบุไวทั้�งหมดนี�แล้ว

อัตราค่าบรกิารรวม
- ค่าตั�วเครื�องบนิโดยสารชั�นประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลิง
- ค่าที�พกัหอ้ง หอ้งละ 2-3 ท่าน ดงัที�ระบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกัน
- ค่าอาหาร ดงัที�ระบุในรายการ
- ค่ารถนําเที�ยว ดงัที�ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดนิทาง
- ค่าขี�หมาลากเลื�อน ท่านละ 50 US/ท่าน
- ค่าขี�มา้ลากเลื�อน ท่านละ 50 US/ท่าน
- ค่าSimCard มองโกล  สาํหรบั 10 Day  เนต็ 4G  ใชเ่นไ็ด้ 10 GB
- ค่าที�พกั ตามที�ระบุในรายการหรอืเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ�งหอ้ง)
- ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
- ค่าประกันภัยการเดนิทาง 1,000,000 บาท และอุบติัเหต ุ500,000 บาท ตามเงื�อนไขกรมธรรม์
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 อัตราค่าบรกิารไมร่วม
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการทัวร ์ค่าซกัรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าปรบั สาํหรบันํ�าหนกักระเป�าเดนิทางที�เกินจากสายการบนิกําหนด (23 Kg./ 1 กระเป�าโหลด/ท่าน)
หากนํ�าหนักเกิน ค่านํ�าหนักกระเป�า จะถกูคิดที� 30 Kg.ราคา 4,XXX บาท (ชาํระ ณ เคารเ์ตอรเ์ชค็อินที�สนาม
บนิ)
- ค่าทิปคนขบัรถ ไกด์ท้องถิ�น ท่านละ 2,500 บาท /ท่าน (หัวหนา้ทัวรไ์ทย แล้วแต่ลกูค้าจะกรุณาให้ค่ะ)
- ค่าทําหนังสอืเดนิทาง 
- ค่าธรรมเนียมเชื�อเพลิงที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเติมในภายหลัง
- ค่าถ่ายภาพ (พระพุทธรูปขนาดใหญ ่ณ วดักานดาน)  กล้องละ 7,000 ทกูรกิ / ประมาณ 90 บาท)
- ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

เอกสารเดินทาง (ฟรวีซีา่ : สาํหรบัพาสสปอรต์ไทย เล่มแดง)
      1.   หนงัสอืเดินทางที�มอีายุการใชง้านเหลือไมน้่อยกวา่  6 เดือน หรอื 180 วนั  (นบัจากวนัเดนิทางกลับ) 
           หนงัสอืเดนิทางควรมหีนา้วา่ง ๆ สาํหรบัประทับตรา เขา้ - ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม
     2.   เอกสารแสดงการฉีดวคัซนีโควทิ 19 (พาสวคัซนี หรอื E วคัซนี)

กรณียกเลิก
·ยกเลิกหลังจากวางเงินมดัจาํ บรษัิทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�นจรงิ ณ วนันั�น ที�ไมส่ามารถ คืนเงินได้
(ตัวอยา่งเชน่ ค่าตั�วเครื�องบนิ, ค่าวซีา่, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป�นต้น)
·ยกเลิกหลังจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทกุกรณี
·กรณีเจบ็ป�วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะต้องมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรื�อง
ยื�นเอกสารไปยงัสายการบนิ , โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพื�อใหพ้จิารณาอีกครั�ง ทั�งนี� อาจจะต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดทั้�งหมด หรอื บางสว่น เพราะ จะขึ�นอยู่
กับการพจิารณาและตัดสนิใจ ของ สายการบนิ , โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิารอื�นๆ เป�นสาํคัญ

ขอ้มูลเพิ�มเติมเรื�องตั�วเครื�องบนิและที�นั�งบนเครื�องบนิ
- ทางบรษัิทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั�วเครื�องบนิแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บค่ามดัจาํตั�วเครื�องบนิ ซึ�งแล้วแต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง 
§หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแล้ว แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บ ค่าใชจ้า่ย
ตามที�เกิดขึ�นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือน เป�นอยา่งนอ้ย
- นั�งที� Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูที้�จะนั�งต้องมคีณุสมบติัตรงตามที�สายการ
บนิกําหนด เชน่ ต้องเป�นผูที้�มรีา่งกายแขง็แรง และชว่ยเหลือผูอื้�นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณทีี�เครื�องบนิมปี�ญหา
เชน่ สามารถเป�ดประตฉูกุเฉินได ้ ไมใ่ชผู่ที้�มปี�ญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหที้�นั �ง Long
leg ขึ�นอยูกั่บทางเจา้หนา้ที�เชค็อินสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อินเท่านั�น
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 ขอ้มูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั
§เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single),
หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) อาจได้ 3เตียง ร ึ1เตียงใหญ ่1เตียงเล็ก หอ้ง
พกัต่างประเภทอาจจะไมติ่ดกันและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

การเดินทางเป�นครอบครวั
หากท่านเดินทางเป�นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัที�ต้องไดร้บัการดแูลเป�น
พเิศษ(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-
5 ชั�วโมงติดต่อกันท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิ
ทางเป�นหมูค่ณะ หวัหน้าทัวรม์คีวามจาํเป�นต้องดแูลคณะทัวรทั์�งหมด

หมายเหตุ
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์� เมื�อเกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัจนไม่
อาจแก้ไขได้ และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีี�สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที�นอกเหนือความรบัผดิ
ชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
2. เนื�องจากรายการทัวรนี์�เป�นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื
ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมคื่นเงินในทกุกรณ ี
3. เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรอืทั�งหมด ไมว่า่จะเป�นการชาํระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ
4. กําหนดการเดินทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั�งนี�ทางบรษัิทฯ จะยดึถือผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป�นสาํคัญ           
5. ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีี�ท่านถกูปฏิเสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืง
6. สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไมไ่ดถื้อ PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ดยสารต้องรบัผดิชอบเรื�อง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมร่บัผดิชอบในกรณ ีที� ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ
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20THE END.

การเดินทางนับพันไมล์ 
เริ�มต้นได้จากก้าวเล็กๆ ทีละก้าว


