
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วดักานดาน | จตัรัุสซคับาทาร์ | อนสุรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน | อทุยานแห่งชาตเิทอเรลจ์  

สนุขัลากเล่ือน | อนสุาวรีย์เจงกิสข่าน | พิพิธภณัฑ์พระราชวงับอจด์ข่าน 
 เมนพูิเศษ ชาบ ูและ ปิง้ย่างสไตล์มองโกเลีย | พิเศษ แถมซิมการ์ด ท่านละ 1 ซิม | พกัเกอร์ 1 คืน   
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  28,900.- 

ทวัรม์องโกเลีย : รหสั MGL6 



 

 

 

 

  

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) 
(OM702 : 22.55-06.05+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ประต ู7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุท่าน 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอูลานบาตอร์ (ประเทศมองโกเลีย) โดยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OM702 (บริการ
อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่2 
มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - วัดกานดาน - จัตุรัสซัคบาทาร์ - 
พพิธิภัณฑ์มองโกเลีย - อิสระช้อปป้ิงตลาดท้องถิ่น (BLACK MARKET) 

06.05 น. เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน (เมืองอลูานบาตอร์) เมืองหลวงของมองโกเลีย ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ กว่าจะมา
เป็นอูลานบาตอร์ได้มีการเปล่ียนชื่อเมืองมาหลายครัง้จนสรุปเมื่อปี 1924 ซึ่งมีความหมายว่าวีรบุรุษสีแดง เพื่อเป็นเกียรติแก่ 
ดมัดิน ซคับาตอร์ (DAMDIN SUKHBAATAR) ผู้น าการปฏิวตัิการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลีย
ปัจจบุนัเมืองหลวงแห่งนีถื้อเป็นศนูย์กลางการคมนาคมของประเทศ จากนัน้น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม วัดกานดาน วดัทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของมองโกเลีย และเป็นศนูย์รวมจิตใจที่ส าคญัของชาว

มองโกเลีย ที่นี่มีกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับวดัในประเทศไทย และสามารถชมความงามทางวฒันธรรมของ
มองโกเลียได้จากวดัแห่งนี ้เพราะภายในบริเวณรอบๆ วัดมีพระพุทธรูปจ านวนกว่าพันองค์ให้ได้ชม ภายในวิหารใหญ่ยงัมี
พระพุทธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว์ที่สงูถึง 26.5 เมตร ให้เราได้ไปกราบไหว้ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปยืนในร่มที่สงูที่สดุใน
โลกอีกด้วย 

  
 
 
 
 
 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) (OM702 : 22.55-06.05+1) 
วนัที่ 2. มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - วดักานดาน - จตัรัุสซคับาทาร์ - พิพิธภณัฑ์มองโกเลีย - อิสระช้อปปิง้ตลาดท้องถิ่น 
(BLACK MARKET) 
วนัที่ 3. อนสุรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - อทุยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) - หินเต่า (TURTLE ROCK) – 
สนุขัลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 
วนัที่ 4. อนสุาวรีย์เจงกิสข่าน - สกีรีสอร์ท – พิพิธภณัฑ์พระราชวงับอกด์ข่าน (BOGD KHAN PALACE) 
วนัที่ 5. ช้อปปิ้ง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OM701 : 
16.35-21.55) 



จากนัน้น าท่านเที่ยวชม จัตุรัสซัคบาทาร์ หรือจตัุรัสเจงกิสข่าน ตัง้อยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจดั
งานพาเหรดต่างๆ ไฮไลท์ของที่นี่คือการไปเยี่ยมชมรูปปัน้ของดมัดิน ซคับาตอร์ (DAMDIN SUKHBAATAR) ผู้น าการปฏิวตัิใน
ปี 1921 ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ใจกลางจตัรัุส ในบริเวณใกล้เคียงกนันัน้มีรูปปัน้ของเจงกสิข่านตัง้อยู่ด้วย เรียกได้ว่าไปท่ีเดียวได้เหน็
รูปปัน้บุคคลส าคญัของมองโกเลียถึงสองคน นอกจากนีใ้นบริเวณจตัรัุสยงัเป็นท่ีตัง้ของสถานที่ส าคญัอีกหลายแห่ง ทัง้อาคาร
รัฐสภา พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ และพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติ ซึง่มีการจดัแสดงนิทรรศการและผลงานต่างๆ 

  
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ชาบู THE BULL HOT POT สไตล์มองโกเลีย 

 
 น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของมองโกเลียศิลปวัฒนธรรม 

ตัง้แต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์สมัยโบราณ บอกเล่าเร่ืองราวการขยายอาณาเขตที่
ยิ่งใหญ่ของมองโกเลีย ยุคจักรวรรดิมองโกเลียมองโกเลียในการปกครองของแมนจูเรีย แรวมไปถึ งยุคชาติพันธุ์วัฒนธรรม
ดัง้เดิมของมองโกเลีย  และยุคปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละชัน้เต็มไปด้วยวัตถุโบราณล า้ค่าทางประวตัิศาสตร์กว่า 15 ,000 ชิน้ ทัง้
เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายของชนเผ่าเร่ร่อนและทหารมองโกเลีย ดาบ ถ้วยชาม เคร่ืองเงิน  

 จากนัน้น าท่าน อิสระช้อปป้ิงตลาดท้องถิ่น ภายในตลาดมีสินค้าท้องถิ่น รวมถึงเสือ้ผ้า และอปุกรณ์กนัหนาวให้ท่านได้เลือก
ชมมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



วันที่ 3 
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) 
- หนิเต่า (TURTLE ROCK) – สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ตัง้อยู่บนยอดเขาไซซาน ข้างบนจะมีอนุสาวรีย์รูปทรงวงกลม ศิลปะ

แบบฟิวเจอร์ริสม์ (FUTURISM) ร่วมกบัแนวคิดคิวบิสม์ (CUBISM)  สร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติร าลกึถึงทหารมองโกเลียที่เข้าร่วม
รบกบั ทหารสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ส าหรับการครบรอบ 50 ปีของการปฏิวตัิประกาศอิสรภาพของประเทศ
มองโกเลีย รอบวงกลม จะตกแต่งด้วยคอนกรีตรูปปัน้ซคับาทาร์ โจเซฟ สตาลิน ส่วนภายในวงกลมเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนงับนกระเบือ้งหิน บอกเล่าเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ ระหว่างสหภาพโซเวียต และมองโกเลีย พร้อมกับท่านจะได้ชมวิวเมือง
อลูานบาตอร์แบบ 360 องศา จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ อทุยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELI NATION PARK) 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (TERELJ NATIONAL PARK) เป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่มี
ภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา เป็นที่ รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ  และท่านจะได้ชม หินเต่า 
(TURTLE ROCK) เป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายเต่า ไม่ว่าจะมองมมุไหนก็มองดูคล้ายเต่าขนาดใหญ่ มีความสงู 24 เมตร เกิดขึน้
จากการกัดกร่อนของน า้ฝนและสายลมตามธรรมชาติ ภายในมีโพรงเล็กๆ ที่เป็นท้องเต่ามีต านานเล่าว่าหวัหน้าเผ่าที่สู้รบแพ้ 
เข้ามาหลบซ่อนตวัอยู่แห่งนี ้  

 

 



 จากนัน้น าท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์
ใหม่กบัการนัง่สนุขัลากเล่ือน 1 เล่ือน สามารถนัง่ได้ 2 ท่าน ระหว่างทางนัง่สนุขัลากเล่ือนท่านจะได้ส้มผสัถึงความตื่นเต้น และ
สามารถชมความสวยงามของป่าที่ปกคลมุไปด้วยหิมะ 

 

 
 (กิจกรรมสนุขัลากเล่ือนสามารถจดัได้ในฤดหูนาว และขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากกรุ๊ปท่ีเดินทางไม่สามารถร่วมกิจกรรมสุนขั

ลากเล่ือนได้ ทางบริษัทขอสงวนปรับเปล่ียนเป็นการขี่ม้าแทน) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พกั โรงแรม TERELJ STAR CAMP TSOMTSOG YURT หรือเทียบเท่า 

 
 ที่พักแบบเกอร์ สไตล์มองโกเลีย ภายในห้องจะมีฮีตเตอร์ให้ความร้อนในตัว จะไม่มีห้องน า้ส่วนตัว ห้องน า้เป็น

ห้องน า้รวม แต่แยกไว้ส าหรับชายและหญิง สามารถล้างหน้า แปรงฟัน ท าธุระหนักเบาได้ และมีห้องอาบน า้ ห่าง
จากเกอร์ที่พักไม่ไกล 

วันที่ 4 
อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน 
(BOGD KHAN PALACE) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเข้าชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน  สร้างขึ น้ในปี ค.ศ. 2008 ออกแบบโดยสถาปนิก D.ERDENEBILEG และ 

J.ENKHJARGAL สถาปัตยกรรมแบบโกธิค รูปปัน้เจงกิสข่านขี่ม้า ตัง้อยู่บนอาคารท่ีสร้างไว้เป็นฐานรองรับ ความสงูประมาณ 
40 เมตร น า้หนกักว่า 250 ตนั สร้างจากสแตนเลสสีเงินที่สะท้อนแสงโดดเด่นแวววาวไปทัว่บริเวณท้องทุ่งหญ้า แสดงถึงการ
เชิดชูเกียรตินกัรบเจงกีสข่านผู้ยิ่งใหญ่ ที่น าพากองทพัมองโกเลียขยายอาณาเขตดินแดน เกือบหนึ่งในส่ีพืน้ที่ของโลก ตัง้แต่
เอเชียตะวันออกไกลจรดถึงยุโรปด้านตะวันออก ภายในอาหารที่เป็นฐานของรูปปัน้ ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์จัดแสดง
นิทรรศการประวตัิเจงกิสข่าน ส าหรับส่วนด้านบนสดุ สามารถขึน้บนัไดเล่ือนจากภายในอาคาร และออกมาท่านจะพบกับรูป



ปัน้เจงกิสข่าน นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถชมวิว และเก็บภาพบรรยากาศรอบๆได้อีกด้วย ซึ่งบริเวณรอบๆจะเต็มไปด้วยเกอร์
จ านวนมากมาย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท เป็นลานสกีที่ได้รับความนิยมของชาวมองโกเลีย ท่านสามารถสนกุกบัการเล่นสกีได้  
(ค่าใช้จ่ายส าหรับอปุกรณ์เล่นสกี ไม่รวมในค่าทวัร์ ราคาขึน้อยู่กบัอปุกรณ์ และประเภทท่ีลกูค้าต้องการ โดยราคาเช่าอปุกรณ์
โดยประมาณ เร่ิมต้นท่ี 20 USD หากลกูค้าสนใจสามารถติดต่อหวัหน้าทวัร์ไทย หรือไกด์ท้องถิ่นวนัเดินทางได้เลย)  

 

 
 น าท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน(BOGD KHAN PALACE) หรือพระราชวงัฤดูหนาว สร้างขึน้ระหว่างปี 

ค.ศ. 1893 – 1903 เป็นที่ประทับของบอกด์ ข่าน ยาวนานถึง 20 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1924 หลังจากนัน้ได้
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์พระราชวงัฤดหูนาวของ บอกด์ ข่าน เปิดให้เข้าชมครัง้แรกในปี ค.ศ. 1926 และกองทนุโบราณสถานโลก 
(WORLD MONUMENTS FUND : WMF) ได้ประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
ประวตัิศาสตร์มองโกเลียในศตวรรษที่ 17-20 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั โรงแรม CHINGGIS KHAAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
ช้อปป้ิง GOBI FACTORY STORE - มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) - 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (OM701 : 16.35-21.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านออกเดินทางสู่ GOBI FACTORY STORE เป็น OUTLET ของมองโกเลีย ภายในขายสินค้าแบรนด์เนมมีให้ท่านเลือก

มากมาย อาทิเช่น เสือ้ผ้าขนสัตว์ ของแบรนด์  GOBI ที่ส่งออกไปยังยุโรป และอเมริกา นอกจากนีย้ังคงมีสินค้าอื่นๆ อีก
มากมาย ที่ผลิตจากขนสตัว์ ซึง่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ป้ิงย่างสไตล์มองโก 



 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน 
16.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OM701 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

DISCOVER MONGOLIA 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบนิมองโกเลียนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-15 ม.ค. 63 33,900.- 33,900.- 5,000.- ไม่รับจอยแลนด ์
วนัท่ี 01-05 ก.พ. 63 28,900.- 28,900.- 5,000.- ไม่รับจอยแลนด ์
วนัท่ี 07-11 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 5,000.- ไม่รับจอยแลนด ์

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 

ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย ฟรีวีซ่าเข้ามองโกเลีย 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคนขับรถและหวัหน้าทวัร์ไทย  

รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 



    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่า
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

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

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่า SIM CARD ท่านละ 1 ซิม 
5.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
9.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

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


อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 

ส่วนเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
6. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นคนขบัรถและหวัหน้าทวัร์ไทย รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  



11. หนงัสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศมองโกเลีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วนั หากหนงัสือเดินทาง
ต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองวีซ่าและค่าใช้จ่ายในการเข้าประเทศมองโกเลียกบัเจ้าหน้าที่อีกครัง้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


