
 
 

OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N 
โดยสายการบินแห่งชาตมิองโกเลียนแอรไ์ลน ์(OM) 

นอนเกอร.์...ข่ีสุนขัลากเลื่อน...ตะลุยความหนาว ณ ลานสกี….สไตลม์องโกเลีย 

***เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษบิ์นตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพรอ้มเทศกาลหิมะที่ก าลงัจะมาถึง*** 

***เยอืนดินแดนนกัรบมองโกเลีย ดินแดนแห่งธรรมชาตทิี่เงียบสงบ ชมวิถีชีวิตเรยีบง่าย 

***เปิดประสบการณ ์สนุกสนานกบักิจกรรม สุนขัลากเล่ือน สุดน่ารกั ท่ีทุกท่านจะไดส้มัผสัดว้ยตา
ตวัเอง  ***พกักระโจม (GER) แบบชาวโนเมดแท ้สไตลม์องโกเลีย หากมาแลว้หา้มพลาด  

พรอ้มสวมชุดแบบชาวมองโกดั้งเดิมฟร!ี!  

บรกิารฟร ี!!! SIM CARD...ท่านละ 1 อนั เช็คอิน เก็บภาพความประทับใจไม่รูลื้ม แบบไม่มีสะดุด  

 ***เมนูพิเศษ +++ชาบู ชาบู สไตลม์องโกเลีย ,บารบี์คิวป้ิงยา่งสไตลม์องโกเลียแบบตน้ต าหรบั  

ทวัรม์องโกเลีย : รหสั MGL5 



วนัแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน Mongolian 

Airlines ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์Q โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบ้ และอ านวยความ

สะดวกในเร่ืองสมัภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน 

22.55 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูลานบาตอร ์(Ulaanbaatar) ประเทศมองโกเลีย (BKK-ULN) 

โดยสายการบิน มองโกเลียนแอรไ์ลน์ Mongolian Airlines (MIAT) เท่ียวบินท่ี OM702 

เท่ียวบินท่ี OM702 มีบริการเสริฟอาหารรอ้น เครื่องดื่ม และของว่างบนเครื่องบิน 

***หมายเหต ุ: กระเป๋าโหลด 1ท่านตอ่1ใบ = 23kg และ Carry onไดอ้ีกไม่เกิน 5 kg /ท่าน*****  

 

วนัที่สอง   สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม –วดักานดนั -จตรุสัซคับาทาร ์ - พิพิธภณัฑ ์Bogd Khaan Winter 

Palace Museum ตลาดทอ้งถิ่น Black Market – ที่พกั   

06.05 น.  เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร  ์หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ 

ศุลกากร  เมืองอูลานบาตอรเ์ป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของมองโกเลีย ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของประเทศ กวา่จะมาเป็นอลูานบาตอรไ์ดม้ีการเปล่ียนช่ือเมืองมาหลายครั้งจนสรุปเมื่อปี 1924 

ซ่ึงมีความหมายวา่วีรบุรุษสีแดง เพ่ือเป็นเกียรติแก่ ดมัดิน ซคับาตอร ์(Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการ

ปฏิวติัการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปัจจุบันเมืองหลวงแห่งน้ีถือเป็น

ศนูยก์ลางการคมนาคมของประเทศ จากน้ันใหท่้านไดพ้บ พบมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น (ภาษาองักฤษ) มา

รอรบัท่านท่ีทางเขา้สนามบิน 

เชา้ น าท่านเดินทางเขา้โรงแรมที่พัก รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม PERMUIM 

HOTEL หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดน้ าสมัภาระเช็คอิน ท่านสามารถ ท าภาระกิจอาบน ้าพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั และใหท้่านปรบัสภาพกบัสภาพอากาศ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางท่องเที่ยว

ตามรายการที่ระบุ  

 



จากน้ันน าท่านชม วดักานดาน (Gandantegchilen Monastery) ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่คือชาวพุทธท่ี

มีความคลา้ยคลึงกบัประเทศเนปาล วดักานดานคือวดัใหญ่ท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงถือเป็นศูนยร์วม

จิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย เป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน สรา้งโดยท่านข่านโบกด์ ราวปี ค.ศ.

1835เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เป็นศุนย์รวมจิตใจ ของชาวพุทธในมองโกเลีย ช่ือวัดมีความหมายว่า 

สถานท่ีท่ีมีความสุขอย่างสมบรูณแ์บบ  ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซ่ึงมีความสูงถึง 

20 เมตร 

 

น าคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตุรสัซัคบาทาร ์  (Sukhbaatar Square) ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ 

เป็นท่ีประดิษฐานของรูปป้ันซัคบาทาร ์ผูป้ระกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี  ค.ศ.1921 ตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองอลูานบาตอร ์เป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดังานพาเหรดต่างๆ ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือการไปเยี่ยมชม 

รูปป้ันของดัมดินซัคบาตอร์ (Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการปฏิวติัในปี 1921 ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ใจ

กลางจตุัรสั ในบริเวณใกลเ้คียงกนัน้ันมีรูปป้ันของเจงกิสข่านตั้งอยู่ดว้ย เรียกไดว้่าไปท่ีเดียวไดเ้ห็นรูป

ป้ันบุคคลส าคญัของมองโกเลียถึงสองคน นอกจากน้ีในบริเวณจตุัรสัยงัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัอีก



หลายแห่ง ทั้งอาคารรัฐสภา พิพิธภัณฑ์ประวติัศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซ่ึงมีการจัดแสดง

นิทรรศการและผลงานต่างๆ มากมาย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู EUROPEAN SET รา้น SILK ROAD RESTAURANT 

น าท่านเดินทางสู่ Bogd Khaan Winter Palace Museum ภายในพิพิธภณัฑ ์มีการจดัแสดงส่ิงของท่ีชาว

มอง โกล สมยัอดีตใชง้าน และประดิษฐ์ขึ้ นจริงซ่ึงประกอบไปดว้ย งานหตัถกรรมท่ีมีลวดลายสวยงาม

อันเป็น เอกลักษณ์ของชาวมองโกล รวมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการส่ิงของเคร่ืองใช้ ของ

บรรณาการ และของสะสมท่ีถูกใชใ้นสมยัราชวงศ์ของพระราชาองคสุ์ดทา้ยของมองโกเลีย (ดา้นใน

พระราชวงัฤดูรอ้นหา้มถ่ายรูป)  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ตลาด BLACK MARGET DUNJINGARAV เป็นตลาดขายเส้ือผ้า อยู่ในตัว

อาคาร  ใหท่้านชอ้ปป้ิงอุปกรณ์กนัหนาว รองเทา้ ถุงมือ หรือหมวกพ้ืนเมือง ณ ตลาด DUNJINGARAV 

ซ่ึงเป็นตลาดท่ีชาวมองโกเลียจะมาจับจ่ายสินคา้อุปกรณ์ เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆ ท่านจะไดพ้บกับ

สินคา้ราคาถูกคุณภาพใชง้านไดส้ าหรบักนัหนาวท่ีมองโกเลีย  

 

 

 



จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือ สินคา้ หา้ง STATE DEPARTMENT STORE น้ีเป็นหา้งอยู่ใจกลาง   

เมืองอูลานบอตอร์ อยู่ใกล้ๆ จตุรสัซุกบาทา มีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตส าหรบั

ซ้ือของกิน ของใช้ ของฝาก ถ้าใครหนาวขาดอุปกรณ์ก็มาหาซ้ือได้ 

โดยเฉพาะอุปกรณ ์กนัหนาว ท่ีน่ีมีราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทย อาทิ

เช่นNORTHFACE,UNDER URMOUR , NIKE ,รองเทา้ส าหรบัปืนเขา เดิน

ป่า , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า , ของท่ีระลึกต่างๆเป็นตน้ 

ค า่             รบัประทานอาหารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู THE BULL HOT 

POT ( เมนู ชาบู สไตลม์องโกเลียน เสริฟพรอ้มเน้ือววั เน้ือมา้ เน้ือ

ไก่ เน้ือแกะ เสริฟคู่พรอ้มผกัสด )  

พกัที่   โรงแรม PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว ยา่นใจกลางเมือง 

หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม อนุสรณส์ถานแห่งการตอ่สูไ้ซซาน (Zaisan Hill) - SUPERMARKET - Turtle Rock – แวะชม

สินคา้พ้ืนเมือง – เดินทางไปยงั GER CAMP – ทดลองข่ี สุนขัลากเล่ือน ( Dog Sledding ) – พกัเกอร ์ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั  

 

 

 

 

 

 

 



จากน้ันน าท่านขึ้ นชม อนุสรณส์ถานแห่งการตอ่สูไ้ซซาน (Zaisan Hill) ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองถือ

เป็นจุดชมวิวท่ีอยู่สูงเหนือเมืองขึ้ นไป แต่ยิ่งสูงกลบัยิ่งสวย ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอร์

ไดร้อบเมืองแบบ 360 องศา สรา้งเพ่ือใหเ้กียรติแก่ฝ่ายสมัพนัธมิตรของทหารมองโกเลียและโซเวียตท่ี

เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ีสอง อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนใตข้องเมืองอนุสาวรียแ์ห่ง

น้ีมีภาพวาดท่ีระลึกเป็นวงกลม ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงฉากต่างๆเช่นโซเวียตสนับสนุนการ

ประกาศเอกราชของมองโกเลียในปีพ. ศ. 2464 ความพ่ายแพข้อง

กองทัพญ่ีปุ่นKwantung โดยโซเวียตท่ี KhalhkinGol บนพรมแดน

มองโกเลียในปี 1939 เป็นตน้ ท่ีน่ีเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น

เมืองอูลานบาตอรไ์ดท้ั้งเมือง (Zaisan Memory Hill) จากน้ันน าท่าน 

ชอ้ปป้ิง SUPER MARKET เพ่ือเลือกซ้ือของก่อนเดินทางไปยงั CAMP  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Terelj Mountain National Park ชมเสน้ทางธรรมชาติระหว่างนัง่รถ ท่านจะ

ไดพ้บกบัภูเขาน้อยใหญ่ เนินเขารูปร่างแปลกตา ท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลนสุดลกูหลูกูตา หาก

ท่านโชคดีอาจไดพ้บกับสุนัขจ้ิงจอกขนฟูฟ่องท่ีวิ่งผ่านแมกไมใ้นป่าสีขาว ระยะทาง ประมาณ 130 

กิโลเมตร จากน้ันน าท่าน Check in ณ TERELJ STAR RESORT เป็น RESORT GER ระดบั DELUXE  

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ เกอรแ์คมป์ บริการอาหารพ้ืนเมือง  

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าทุกท่านสมัผัสประสบการณ์แปลกใหม่สนุกสนานกบักิจกรรมสุนัขลากเล่ือน บนพ้ืนหิมะ

หนาๆ มีช่ือวา่ "Mongol Dog Sledding หรือ มองโกล ด็อก สเลดด้ิง" (รวมค่าบริการเรียบรอ้ยแลว้)  

ริเ ร่ิมโดย สองสามีภรรยาคู่หน่ึง ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด  และอยากให้

นักท่องเท่ียวไดล้องสมัผสัประสบการณก์ารนัง่รถลากเล่ือน ท่ีผูกติดกบัฝงูสุนัข ชมความสวยงามของป่า

และริมฝัง่แมน่ ้าตลู ท่ามกลางอุณหภมูิท่ีลดต า่ถึง -40 องศาเซลเซียส  สุนัขทุกตวัเล้ียงมากบัมือ ตั้งแต่

มนัเกิด พวกเขาจึงรูนิ้สยั และพฤติกรรมของมนัเป็นอย่างดี และรูว้่าสุนัขตวัใดท างานไดดี้กบัตวัใด จึง

สามารถจัดกลุ่มการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยท่ีสุด  ก าหนดใหนั้่งไม่เกิน 2 ท่าน. 

(ส าหรับกิจกรรมสุนัขลากเล่ือนจะจดัในฤดูหนาว ประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน – จนถึง

เดือน มีนาคม ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในวนัเดินทาง ซ่ึงในแต่ละปี จะมีหิมะปกคลุมไม่พรอ้มกัน 

ทั้งน้ีข้ึนอยูซ่ึ่งสภาพอากาศเป็นส าคญั เขา้ร่วมกิจกรรมสุนัขลากเล่ือนจะใชเ้วลาประมาณ 20-30

นาที เน่ืองจากช่วงที่เดินทางตน้เดือนพฤศจกิายนอาจจะยงัไม่มีหิมะ ทางบริษทัจงึพาทุกท่านข่ีมา้

แทน โดยรวมในค่าใชจ้า่ยเรียบรอ้ย ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบก่อนวนัเดินทาง   )    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***การข่ีมา้ (**ส าหรบัรายการที่ไม่สามารถข่ีสุนัขลากเล่ือนได ้**) มา้ของชาวมองโกลเป็นมา้ท่ีมี

ลกัษณะตวัเล็ก เต้ีย ไมส่งูใหญ่ เป็นมา้ประเภทเดียวหรือตระกูลเดียวกบัมา้โพน่ี Pony ซ่ึงท าใหเ้ด็กมอง

โกลอายุสัก 3-4 ขวบก็สามารถขี่ได ้และมีความ  ผูกพันธ์กับมา้มาตั้งแต่เด็กธรรมชาติของมา้มอง

โกลเน่ืองจากเป็นมา้เต้ียท าใหจุ้ดศูนยถ่์วงต า่ เวลามา้วิ่งมา้จึงไม่กระโดกกระแดกเช่นมา้ท่ีมีขนาดใหญ่ 

หลงัมา้เรียบราบไปกบัพ้ืนท่ีวิ่ง ขอ้ดี คือ เมื่อมา้วิ่งหลงัมา้เรียบราบไปกบัพ้ืนท่ีวิ่ง ไม่กระโดกกระแดก 

ท าใหก้ารยิงและเล็งธนูของนักรบบนหลงัมา้เป็นไปอยา่งแม่นย า นักรบมองโกลจึงยิงธนูบนหลงัมา้แม่น

ขอ้ดีอีกขอ้ของการท่ีมา้เต้ียวิ่งหรือเดินไมก่ระโดกกระแดก ท าใหนั้กรบมองโกลสามารถนอนบนหลงัมา้

ไดอ้ย่างสบาย โดยไม่ตกมา้ และไม่ตอ้งใชเ้ชือกหรือเข็มขดัรดัตวัติดกบัมา้ จึงไดเ้ห็นว่า นักรบมองโกล

สามารถเดินทางรอมแรมไปไหนไดไ้กลๆเป็นเวลาหลายวนั โดยไม่ตอ้งหยุดพกั การข่ีมา้ชาวมองโกล



ที่ไม่ข่ีม้าเปรียบเสมือนอินทรียท์ี่ไม่มีปีก เด็กชาวมองโกลทุกคนข่ีม้าเป็นตั้งแต่อายุยังไม่

เขา้เกณฑโ์รงเรียน!! 

จากน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Gorkhi Terelj National Park แวะชม Turtle Rock หินเต่า หินท่ี

มีรปูร่างคลา้ยเต่าขนาดใหญ่ เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีสวยงาม โดยวิวทิวทศัน์โดยรอบปกคลุมดว้ย 

หิมะ ซ่ึงไดร้บัการพฒันาขึ้ นมาส าหรบันักท่องเท่ียว เกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ซ่ึงไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดู

คลา้ยเต่าขนาดยกัษ์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ทางเขา้อุทยานแห่งชาติ พรอ้มวิวทิวทัศน์โดยรอบ ใหท่้าน

แวะชมสินคา้ พ้ืนเมือง ท าจากเคร่ืองหนัง อาทิเช่น พวงกุญแจหนัง ปกพาสปอรต์ ท าจากหนัง เป็นของ

ท่ีระลึก ของฝากคนทางบา้น 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพ้ืนเมืองของมองโกเลีย  Mongol Nomadic family ใน

ค่าย Mongol Nomadic Ger Camp นัน่คือการไดช้มการด าเนินกบัชาวมองโกเลีย โนแมดส ์(Nomad-

ชาวเผ่าเร่ร่อน)แท้ๆ  Nomad คือ ชนเผ่าเล้ียงสตัวเ์ร่ร่อนในมองโกเลีย พวกเขายา้ยถ่ินฐานกนัหลาย

ครั้ง เพ่ือหาแหล่งอาหารและน ้าส าหรับสัตวท์ั้งหลายของพวกเขา โดยส่วนใหญ่แลว้ พวกเขาจะยา้ย

กลบัมาท่ีเดิมหลงัส้ินสุดหน้าหนาวในทุกๆปี  พวกเขาจะยา้ยท่ีอยู่ทั้งหมด 4-5 ครั้งต่อปี เพ่ือหาแหล่ง

อาหารท่ีสมบูรณท่ี์สุดส าหรบัสตัวเ์ล้ียงของพวกเขา ท่ีเป็น HIGHT LIGHT ของโปรแกรม ใหท่้านไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามอธัยาศยั ใหท่้านไดช้ม ไดท้ดลองชิมฟรี ผลิตภณัฑจ์ากนม จามร ี(yaks)และ

ชิมรสชาตินมสดแท้ๆ  และ เหลา้พ้ืนเมือง  

 

 



 

 

 

 

 

ค า่             รบัประทานอาหารอาหารค า่ ณ แคมป์กระโจม (บารบ์ีคิวมองโกเลีย)  

หลงัรบัประทานอาหารค า่ร่วมเรียนรูว้ิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล พรอ้มสงัสรรคพ์บปะกบัชาวคณะ 

มีกิจกรรมเกมสใ์หท่้านไดร้่วมเล่นสนุกภานในแคมป์  สนุกสนานไปกบับรรยากาศสุดอบอุ่นผิงไฟใน

กระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆ  ใหท้่านไดท้ดลองสวมใส่ชุดมองโกเลียฟรี !!! 

 

 

 

                   

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ เกอรท์ี่พกั   

  

 

 

 

 

พกัที่      TERELJ STAR RESORT เป็น RESORT GER  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั at TERELJ STAR 

RESORT เป็น Ger ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอันสวยงาม ห่างจาก Ulaanbaatar ค่ายเป็นหน่ึงในไม่ก่ีค่าย Ger ท่ี

ท างานตลอดทั้งปี วนัน้ีเราจ ะ พกัเกอร ์(GER) หรือ กระโจม ระดบั DELUXE GER  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** GER CAMP เป็นแบบ DELUXE GER เป็นเกอร ์ที่มีฮิตเตอรท์  าความรอ้นในตวั ไม่ตอ้งเตมิเตา

ถ่าน มีประตกูระจกล็อค เพื่อความปลอดภยั ภายในเกอรจ์ะไม่มีหอ้งอาบน ้าบริการ แตมี่หอ้งน ้า

สะอาดใหบ้ริการใกลก้บักระโจม 2 นาที มีอ่างลา้งหนา้สามารถลา้งหนา้แปรงฟันได ้และท าธุระ

หนกัเบาไดป้กติ แยกชาย และ แยกหญิงเป็นสดัส่วน) *** 

 

-ภายในหอ้งพกั TWN/TRP/DBL 

 

 

 

 

 

 

-หอ้งอาบน ้าแยก /ชาย หญิง  

 



วนัที่สี่  อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน -สกีรีสอรท์ SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan – ที่พกั  

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ แคม้ป์ ทีพ่กั   

จากน้ันระหว่างทางใหท่้านไดเ้ขา้ชม อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน ใหท่้านไดเ้ดินขึ้ นชม ดา้นหน้าเป็นรูปป้ัน

ขนาดใหญ่ 40 เมตร (130 ฟุต) ของท่านเจงกีสข่านขี่บนหลงัมา้ ตั้งอยูบ่นฝัง่แม่น ้าทางตะวนัออกของ

เมืองหลวงมองโกเลียอลูานบาตอร์ รูปป้ันน้ีช้ีไปทางทิศตะวนัออก ซ่ึงว่ากนัว่าไปทางจุดก าเนิดของเขา 

พ้ืนท่ีรูปป้ันหลกัจะถูกลอ้มรอบดว้ย200 ger (กระโจม)และดา้นในขึ้ นสู่จุดชมวิวท่ีคุณสามารถขึ้ นไป

ถ่ายภาพกบั เจงกิสขา่นไดอ้ยา่งสวยงาม  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง 

เที่ยง      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารเกาหลี  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สกีรีสอรท์ SKY RESORT สถานท่ีเล่นสกีท่ีไดร้บัความนิยมส าหรบัการเล่น

สกีของประเทศ มองโกเลีย ลานสกีไดร้ับการออกแบบตามระดับมาตรฐานสากล โดยพ้นืท่ีถูกแบ่ง  

ส าหรบัผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือน ไปจนถึงระดบั ADVANCE ทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวม้ากมาย ไม่ว่าจะ 

เป็นท่ีพกัโรงแรม รา้นอาหาร มินิมารท์ ฟิ ตเนส สปา หรือ คลบั เฮาส ์ให ้ท่านท่ีหลงใหลในการเล่น

สกีหรือจะสนุกต่ืนเตน้กบคัวามเร็วของสโนวบอ์รด์ท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนิน สกีบนภูเขาไดอ้ย่างเต็มท่ี 

(ค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเทา้+กระเชา้+ ครูฝึกสอนเล่น ท่านละ  30 USD /(ใน

ราคาดงักล่าวตอ้งมีจ  านวนผูเ้ล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นใหบ้ริการ) ค่าสโนวบ์อรด์ด้ิง 

ท่านละ $35 USD และห่วงยางเนินหิมะ ท่านละ 10 USD ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่        รบัประทานอาหารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี YU LONG RESTAURANT  

พกัที่   โรงแรม PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว ยา่นใจกลางเมือง หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้  ชอ้ปป้ิงของฝากที่ “GOBI Factory Outlet  - BD BARBEQUE บารบ์ีคิว มองโกโลเลีย – สนามบิน 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  

น าาท่านชม ชอ้ปป้ิงของฝากที่ “GOBI Factory Outlet  เป็น Outlet ขายเส้ือผา้ขนสตัว ์แบรนด ์GOBI 

ท่ี ท าส่งออกมาตราฐานยุโรป อเมริกา ให ้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเส้ื อผา้ และผลิตภัณฑ์จากขนสัตวท่ี์ มี

ช่ือเสียงของมองโกเลีย และมีคุณภาพสูงสุดอนัดับ ตน้ ๆ ของโลก มีความเป็ นเลิศมานานกว่า30 ปี 

จากน้ัน ผ่านการตรวจ QC. มาอย่างดี ผา้ทนทานแข็งแรง เน้ือสมัผัสนุ่มนวล อาทิเช่น ผา้พนัคอ ถุงมือ 

ถุงเทา้ รวมทั้งเส้ือผา้ท่ีไดร้บัการออกแบบดีไซน์มาอยา่งทนัสมยั ใหท่้านเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝากได ้



เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู BD BARBEQUE บารบ์ีคิว มองโกโลเลีย (ใชเ้วลารบัประทาน

ประมาณ 1.30-2 ชม.) 

ไดเ้วลาอนัสามควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

16.35 น.   เหิรฟ้าเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย บริการโดยสายการการบินมองโกเลียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ 

OM701  (มีบริการเสริฟอาหารรอ้น+เครื่องดื่ม+ของว่าง บนเครื่องบิน ) 

21.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มภาพความประทบัใจ 

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

หมายเหต ุ: ทางบรษิทัของสงวนสทิธ์ิการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมดงักล่าว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพ

ดิน ฟ้า อากาศและเหตุการณไ์ม่คาดฝัน ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่าง หรือก่อนการเดินทาง เพื่อ

ความปลอดภัยและความสบายใจของทุกท่าน / พาสปอรต์ชาวไทยสามารถเดินทางเขา้

ประเทศมองโกเลีย และพ านกัอยูไ่ดไ้ม่เกิน 30 วนั 

-เทศกาลปีใหม่ รายการอาจมีการสลบั สบัเปลี่ยน เน่ืองจากเป็นเทศกาล สถานที่บางที่อาจ

ปิดท าการ อาจตอ้งมีการสลบัรายการ ทางบริษทัจะแจง้พรอ้มกบัใบเตรียมตวัการเดินทางอีก

ครั้งนะคะ   

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ  

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นราคาโปรโมชัน่พิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ต  า่กว่า 12 ปี ราคา

เด็กเทา่ราคาผูใ้หญ่ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม จ  านวนที่

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 

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

ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในการบริการ   

**กรุณาแจง้พนกังานขณะด าเนินการจอง หากไม่สามารถทานเน้ือสตัวช์นิดใดได ้ 

อนัไดแ้ก่ เน้ือววั/เน้ือแกะ/เน้ือแพะ/เน้ือหมู/เน้ือไก่ หรอืมงัสวิรตั ิและอาหารส าหรบัอิสลามซ่ึงหาก

ท่านไม่ประสงคจ์ะทานอาหารดงักล่าว ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ มิเช่นนั้นหากเดินทางไปแลว้ อาจ

จดัเตรยีมใหท้่านไม่ทนันะคะ *** ** 

** ราคาตัว๋เด็กทารก กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครั้งนะคะ ** 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 23 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ อาทิ เช่น ค่าข่ีสุนชัลากเล่ือน , SIM CARD   

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า  

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) (เฉพาะรายการที่มีไป SKY SKI RESORT ) 

  ค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเทา้+กระเชา้+ ครฝึูกสอนเล่น ท่านละ $30/ท่าน (ในราคาดงักล่าวตอ้ง

มีจ านวนผูเ้ล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครฝึูกสอนเล่นใหบ้ริการ) ราคาสโนวบ์อรด์ด้ิง ท่านละ $35/ท่าน และห่วงยางเนิน

หิมะ $10/ท่าน แจง้หัวหนา้ทวัรพ์รอ้มช าระเงินก่อนเดินทางไปลานสกี 1 วัน ช าระเป็นเงินดอลล่าร์

เท่านั้น (เฉพาะในช่วงเทศกาลที่สามารถไปลานสกีได)้ 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจ  าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั (ไม่

นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่าย

มดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการ

ยกเลิกหรือขอเล่ือนเดินทางผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได้ เวน้

แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะ

ไมห่กัค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่น

วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม 

ผูย้กเลิกตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการซ้ือตัว๋ใบใหม ่ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 



เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั ยึดในส่วนของค่ามดัจ าทั้งหมด   

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ า

ท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ

เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ

เหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การ

ถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือ

เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ

มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ัน

ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1.มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้ แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวัง : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศมองโกเลีย กับ

เจา้หนา้ที่ทุกครั้ง 

 

 


