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  สัมผัสประเทศมองโกเลีย ดนิแดนทุ่งหญ้า กว้างใหญ่สุดสายตา  
  ชม รูปป้ันท่านเจงกีสข่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 
ก าหนดการเดนิทาง    19 – 23   ตุลาคม 2562  
วันที่แรก        กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมูิ  – ฮ่องกง  –  อูลันบาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)   

08.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาเตอร์สายการบิน 
คาเธย์แปซิฟิก ( CX ) 

11.00 น.   น าทา่นเหิรฟ้าสูฮ่่องกง โดย เที่ยวบินที่ CX750 

   อิสระพกัผอ่นบนเคร่ือง  
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง แล้ว น าทา่นท าการเช็คอินตอ่  โดยกระเป๋าเช็คทรู 
16.45 น.  น าทา่นเหิรฟ้าสูอู่ลนับาตอร์  โดยสาย การบินมองโกเล่ียนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ OM2972 
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21.20 น. ถึงเมือง Ulaanbaatar（乌兰巴托）เมืองหลวงของ
ประเทศมองโกเลยี  ประเทศมองโกเลยี เป็นประเทศเลก็ 
ๆ ท่ีมีประชากรน้อยมาก คือประมาณ 3 ล้านคน ในอดีต 
ประเทศมองโกเลยี เคยเป็นศนูย์ กลางของจกัรวรรดิมอง
โกลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ซึง่ตอ่มาได้ยดึอ านาจ
เข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวน   แตก็่ต้องมา
เสยีอ านาจเม่ือราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอ านาจซึง่ทางมองโกเลยีเองต้องอยูใ่ต้อ านาจของ
ราชวงศ์ดงักลา่วอีกด้วย  มองโกเลยีได้รับเอกราชจากจีนเม่ือปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลอื
ของสหภาพโซเวียต แตต้่องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ทธิ
คอมมิวนิสต์สิน้สดุลงจากมองโกเลยีเม่ือปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกนักบัการลม่สลายของสหภาพ
โซเวียต ซึง่ตอ่มามองโกเลยีได้น าระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้  ประชากรสว่นใหญ่นบั  ถือ

ศาสนาพทุธนิกายวชัรยานแบบธิเบต  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
พักอูลันบาตอร์  Best western Premier Tuushin hotel หรือ Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง       อูลันบาดอร์ - อุทยานแห่งชาตเิทอเรลจ์  –รูปป้ันท่านเจงกีสข่าน 
                   - เมืองอูลันบาดอร์  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม GenghisKhan Equestrian Statue 成吉

思汗塑像 รูปป้ันท่านเจงกีสข่านระดบัมห ึ

มา อลงัการงานสร้างกบับรรยากาศรอบๆ  ท่ีเป็น
ธรรมชาติสวยงามตามสไตล์มองโกเลีย   น าท่านสู่ 
อุทยานแห่งชาตเิทอเรลจ์   (Terelj national park 

特尔勒吉货架公园)  เป็นเขตคุ้มครองขนาดใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ของมองโกเลีย อยู่หา่งจากเมืองอลูนับาตอร์ ประมาณ  80 กิโลเมตร  
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านชมตระเวนขบัรถชมจดุสวยงามต่างๆ ในเชต อุทยาน
แห่งชาตเิทอเรลจ์ สมกบัท่ีถกูขนานนามวา่ “Land of Blue 
Sky”  มีหินรูปร่างแปลกตา เป็นเส้นทางท่ีมีสีสนั ถ้าได้เหน็เส้น
ขอบฟ้าตดักบัทุง่หญ้าสีเขียว ก็จะรู้วา่ท่ีน่ีงดงามเพียงใด  ทุง่
หญ้าท่ีไร้ต้นไม้ใหญ่ เรียกกนัวา่ ทุง่หญ้าสเตปป์ จะพบเหน็ได้
มาก  พร้อมทัง้ก้อนหินรูปร่างแปลกตามากมาย 

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางกลบัตวัเมืองอูลันบาดอร์   Ulaanbaatar  
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

พักอูลันบาตอร์  Best western Premier Tuushin hotel หรือ Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม         อูลันบาดอร์– Hustai National Park พืน้ที่คุ้มครองม้าป่า – อูลันบาดอร์  
                      – การแสดงพืน้เมือง     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  น าทา่นเดินทางสูอุ่ทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู (Hustain Nuruu Protected Reserve Park) ซึง่เป็น

อุทยานทางตอนกลางของประเทศ และอยูท่างตอนใต้ของเมืองอูลนับาตาร์ เป็นอุทยานท่ีได้ขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี 2002 เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ม้าพืน้เมือง หรือ ม้าป่ามองโกเลยี ซึง่มีถ่ินท่ีอยูใ่น
บริเวณอุทยานแหง่นี ้ และเป็นม้าป่าหายาก เรียกได้วา่ใกล้สญูพนัธ์ุแล้ว น าทา่นเท่ียวชมอุทยานและสอ่ง
หาสตัว์ป่าท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณอุทยานแหง่นี ้ 
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย   ให้ทา่นเก็บภาพทศันียภาพท่ีสวยงาม ไม่วา่จะเป็นทุง่หญ้า, เนินทราย (Sand Dune), แม่น้าและภเูขาสลบั

ทุง่หญ้า นบัเป็นอีกหนึง่ธรรมชาติท่ีมีช่ือเสยีงของประเทศมองโกเลยี 
 

  
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางกลบัตวัเมืองอูลันบาดอร์   Ulaanbaatar  
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

หลงัอาหารน าท่านชมการแสดงพืน้เมืองของชาวมองโกเลีย ณ โรงละคร 
 

  

 

 
  

 
 

พักอูลันบาตอร์  Best western Premier Tuushin hotel หรือ Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี           อูลันบาดอร์– วัดกานดาน– พระราชวังฤดูหนาว – Zaizan Hill – ช้อปป้ิง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม วัดกานดาน  甘丹寺院  พระ
อารามพทุธมหายานทิเบต ซึง่เป็นวดัส าคญัและใหญ่
ท่ีสดุของประเทศ เป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวเมือง สร้าง
ในปี ค.ศ.1835 แตใ่นยคุ หนึง่  ถกูปิดเน่ืองจากสตาลนิ
สัง่ให้ท าลายวดัทัว่ประเทศ รวมถึงก าจดัลามะ แม้ท่ีน่ีจะ
ถกูท าลาย แตก็่สร้างใหม่โดยใช้ต้นแบบเดิม ซึง่ภายใน
พระวิหารเป็นท่ีประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร สงูถึง 20 เมตร รอบๆ มีกงล้อมนตราให้หมนุภาวนา  
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 ท่ีน่ีเป็นท่ีเก็บรักษาร่างของ Dashi –Dorzho itigilov หรือ 
Khambo Lama พระสงฆ์สญัชาติรัสเซีย ซึง่มรณะในปี ค.ศ. 
1927 แตร่่างของทา่นยงัไม่เนา่เป่ือยและยงัคงนัง่อยูใ่นทา่ท า
สมาธิลกัษณะดอกบวั ในปัจจบุนัทา่นได้รับการขนานนาม
วา่ “Hambo Lama” องค์ท่ี 12 และเป็นผู้น าศาสนาพทุธใน
ประเทศรัสเซีย ทา่นมีบทบาทท่ีส าคญัในการให้ความ
ช่วยเหลอืทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทัง้ยงัช่วยเหลอืประเทศในเร่ืองอาหาร เคร่ืองนุง่หม่ 
และยารักษาโรค ตอ่มาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปลีย่นแปลงการปกครองในประเทศรัสเซีย ทา่นเกรงวา่
อาจเป็นอนัตรายตอ่พระสงฆ์ ทา่นจึงให้บรรดาศิษย์อพยพไปอยูธิ่เบต แตต่วัทา่นยงัอยูท่ี่ไซบีเรีย จนปี 
ค.ศ. 1927 ทา่นจึงละสงัขาร ในขณะท่ีมีอาย ุ75 ปี สานศิุษย์ได้เก็บรักษาร่างทา่นไว้ในโรงไม้ในท่านัง่ตาม
ค าสัง่ของทา่นก่อนมรณภาพ 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าชม พระราชวังฤดูหนาวโบกด์ข่าน Winter Palace of 

Bogd Khan เป็นพระราชวงัของขา่น  องค์สดุท้ายแหง่
มองโกเลยีท่ีไม่ถกูท าลายลงโดยรัสเซีย ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑ์จดัแสดงสิง่ล า้คา่ตา่ง ๆ อาทิ เคร่ืองราชบรรณาการท่ีถกูสง่มาจากประเทศตา่ง ๆ ในสมยัขา่น
เรืองอ านาจ พระพทุธรูป และงานศิลปะของศาสนาพทุธนิกายวชัรยานอนันา่ชม พระราชวงัแหง่นีถ้กูสร้าง
ขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1893-1903 ซึง่โบกด์ ขา่น ประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นเวลา 20 ปี ก่อนท่ีพระองค์จะ
ทรงเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1924 จากนัน้พระราชวงัแหง่นีไ้ด้ถกูปรับเปลีย่นให้เป็นพิพิธภณัฑ์แหง่ชาติ 

เปิดให้เข้าชมเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1926  จากนัน้น าท่านชมวิวพาโนรามาสดุสวยของเมืองท่ี  Zaisan 

Hill หรือ จุดชมวิว Zaisan Memorial 载山苏联红军纪念碑 ซึง่ท่ีน่ีเป็นอนสุรณ์สถานท่ีแสดงถึง
ความสนิทสนมระหวา่งอดีตสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย ซึง่สหภาพโซเวียตได้สร้างให้มองโกเลีย 
โดยส่ิงท่ีบง่ชีถ้ึงมิตรไมตรีระหวา่งสองประเทศนีคื้อภาพเขียนด้านในท่ีมีเร่ืองราวบาง
อย่างเช่น  นกับินอวกาศคนแรกของมองโกเลียท่ีร่วมโครงการของสหภาพโซเวียตและขึน้ไปบน
อวกาศปี 1981 หรือตอนท่ีมองโกเลียได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตในด้านตา่งๆอย่างแรงชว่ง 70 
ปีหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  
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 จากนัน้อิสระให้ทา่นช้อปปิง้เลือกซือ้ของฝาก ของท่ีระลกึกลบับ้านท่ีซปุเปอร์ 
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

พักอูลันบาตอร์  Best western Premier Tuushin hotel หรือ Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า         จัตุรัสซัคบาทาร์  – อูลันบาตอร์  – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชม จตัุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar 
Square) ศนูย์กลางของประเทศ มองโกเลยี ซึง่เป็นท่ี
ประดิษฐ์สถานของรูปปัน้ ซคับาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพ
แก่มองโกเลยี ในปี ค.ศ. 1921  

10.30 น.  สมควรแก่เวลาน าทา่นสู่สนามบิน 
12.50 น.   โดยการบินมองโกเล่ียนแอร์ไลน์  
   เที่ยวบินที่ OM297 สูฮ่่องกง อิสระพกัผอ่นบนเคร่ือง  
17.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง แล้ว น าทา่นท าการเช็คอินตอ่  โดยกระเป๋าเช็คทรู 
21.35น.  น าทา่นเหิรฟ้าสูอู่ลนับาตอร์  โดย เที่ยวบินที่ CX617 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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ก าหนดการเดินทาง  
ผู้ใหญ่ 16 ท่านขึน้ไป ราคา/ท่าน พักเดี่ยว 

        ผู้ใหญ่ /ท่าน  พักห้องละ 2 ท่าน 58,800 บาท/ท่าน   9,900 บาท 

อัตรานีร้วม        คา่ไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกินท่ีสายการบินก าหนด 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม  
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่น า้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินก าหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน     
 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว ( หนงัสอืเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซา่มองโกเลยี และรัสเซีย ) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่น      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิ
การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 
 


