 สัมผัสประเทศมองโกเลีย ดินแดนทุ่งหญ้ า กว้ างใหญ่ สุดสายตา
 ชม รู ปปั ้นท่ านเจงกีสข่ าน ที่ใหญ่ ท่ สี ุดในโลก
กาหนดการเดินทาง
วันที่แรก
08.30 น.

19 – 23 ตุลาคม 2562

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่ องกง – อูลันบาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)
 พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาเตอร์ สายการบิน
คาเธย์แปซิฟิก ( CX )

11.00 น.
15.00 น.
16.45 น.

 นาท่านเหิรฟ้าสูฮ่ ่องกง โดย เที่ยวบินที่ CX750
อิสระพักผ่อนบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง แล้ ว นาท่านทาการเช็คอินต่อ โดยกระเป๋ าเช็คทรู
 นาท่านเหิรฟ้าสูอ่ ูลนั บาตอร์ โดยสาย การบินมองโกเลี่ยนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ OM2972
1

21.20 น.

ถึงเมือง Ulaanbaatar （乌兰巴托）เมืองหลวงของ
ประเทศมองโกเลีย ประเทศมองโกเลีย เป็ นประเทศเล็ก
ๆ ที่มีประชากรน้ อยมาก คือประมาณ 3 ล้ านคน ในอดีต
ประเทศมองโกเลีย เคยเป็ นศูนย์ กลางของจักรวรรดิมอง
โกลในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ซึง่ ต่อมาได้ ยดึ อานาจ
เข้ าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวน แต่ก็ต้องมา
เสียอานาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ ามามีอานาจซึง่ ทางมองโกเลียเองต้ องอยูใ่ ต้ อานาจของ
ราชวงศ์ดงั กล่าวอีกด้ วย มองโกเลียได้ รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลือ
ของสหภาพโซเวียต แต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้ าน ทธิ
คอมมิวนิสต์สิ ้นสุดลงจากมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปี เดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพ
โซเวียต ซึง่ ต่อมามองโกเลียได้ นาระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้ ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือ
ศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบธิเบต
จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักอูลันบาตอร์ Best western Premier Tuushin hotel หรือ Novotel Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

อูลันบาดอร์ - อุทยานแห่ งชาติเทอเรลจ์ –รู ปปั ้นท่ านเจงกีสข่ าน
- เมืองอูลันบาดอร์

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชม GenghisKhan Equestrian Statue 成吉
思汗塑像 รู ปปั ้นท่ านเจงกีสข่ านระดับมหึ
มา อลังการงานสร้ างกับบรรยากาศรอบๆ ที่เป็ น
ธรรมชาติสวยงามตามสไตล์มองโกเลีย
นาท่านสู่
อุทยานแห่ งชาติเทอเรลจ์ (Terelj national park
特尔勒吉货架公园) เป็ นเขตคุ้มครองขนาดใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของมองโกเลีย อยู่หา่ งจากเมืองอูลนั บาตอร์ ประมาณ 80 กิโลเมตร

2

เที่ยง
บ่าย

เย็น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมตระเวนขับรถชมจุดสวยงามต่างๆ ในเชต อุทยาน
แห่ งชาติเทอเรลจ์ สมกับที่ถกู ขนานนามว่า “Land of Blue
Sky” มีหินรูปร่ างแปลกตา เป็ นเส้ นทางที่มีสีสนั ถ้ าได้ เห็นเส้ น
ขอบฟ้าตัดกับทุง่ หญ้ าสีเขียว ก็จะรู้วา่ ที่นี่งดงามเพียงใด ทุง่
หญ้ าที่ไร้ ต้นไม้ ใหญ่ เรี ยกกันว่า ทุง่ หญ้ าสเตปป์ จะพบเห็นได้
มาก พร้ อมทั ้งก้ อนหินรูปร่ างแปลกตามากมาย

นาท่านเดินทางกลับตัวเมืองอูลันบาดอร์ Ulaanbaatar
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักอูลันบาตอร์ Best western Premier Tuushin hotel หรือ Novotel Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

อูลันบาดอร์ – Hustai National Park พืน้ ที่ค้ มุ ครองม้ าป่ า – อูลันบาดอร์
– การแสดงพืน้ เมือง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสูอ่ ุทยานแห่ งชาติคุสเตน นุรูรู (Hustain Nuruu Protected Reserve Park) ซึง่ เป็ น
อุทยานทางตอนกลางของประเทศ และอยูท่ างตอนใต้ ของเมืองอูลนั บาตาร์ เป็ นอุทยานที่ได้ ขึ ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกในปี 2002 เนื่องจากเป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ ม้าพื ้นเมือง หรื อ ม้ าป่ ามองโกเลีย ซึง่ มีถิ่นที่อยูใ่ น
บริ เวณอุทยานแห่งนี ้ และเป็ นม้ าป่ าหายาก เรี ยกได้ วา่ ใกล้ สญ
ู พันธุ์แล้ ว นาท่านเที่ยวชมอุทยานและส่อง
หาสัตว์ป่าที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณอุทยานแห่งนี ้

3

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ ทา่ นเก็บภาพทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่วา่ จะเป็ นทุง่ หญ้ า, เนินทราย (Sand Dune), แม่น้าและภูเขาสลับ
ทุง่ หญ้ า นับเป็ นอีกหนึง่ ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศมองโกเลีย

เย็น

นาท่านเดินทางกลับตัวเมืองอูลันบาดอร์ Ulaanbaatar
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชมการแสดงพืน้ เมืองของชาวมองโกเลีย ณ โรงละคร

พักอูลันบาตอร์ Best western Premier Tuushin hotel หรือ Novotel Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

อูลันบาดอร์ – วัดกานดาน– พระราชวังฤดูหนาว – Zaizan Hill – ช้ อปปิ ้ ง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันน
้ าท่านชม วัดกานดาน 甘丹寺院 พระ
อารามพุทธมหายานทิเบต ซึง่ เป็ นวัดสาคัญและใหญ่
ที่สดุ ของประเทศ เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง สร้ าง
ในปี ค.ศ.1835 แต่ในยุค หนึง่ ถูกปิ ดเนื่องจากสตาลิน
สัง่ ให้ ทาลายวัดทัว่ ประเทศ รวมถึงกาจัดลามะ แม้ ที่นี่จะ
ถูกทาลาย แต่ก็สร้ างใหม่โดยใช้ ต้นแบบเดิม ซึง่ ภายใน
พระวิหารเป็ นที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร สูงถึง 20 เมตร รอบๆ มีกงล้ อมนตราให้ หมุนภาวนา
4

เที่ยง

ที่นี่เป็ นที่เก็บรักษาร่างของ Dashi –Dorzho itigilov หรื อ
Khambo Lama พระสงฆ์สญ
ั ชาติรัสเซีย ซึง่ มรณะในปี ค.ศ.
1927 แต่ร่างของท่านยังไม่เน่าเปื่ อยและยังคงนัง่ อยูใ่ นท่าทา
สมาธิลกั ษณะดอกบัว ในปั จจุบนั ท่านได้ รับการขนานนาม
ว่า “Hambo Lama” องค์ที่ 12 และเป็ นผู้นาศาสนาพุทธใน
ประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทที่สาคัญในการให้ ความ
ช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทังยั
้ งช่วยเหลือประเทศในเรื่ องอาหาร เครื่ องนุง่ ห่ม
และยารักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปลีย่ นแปลงการปกครองในประเทศรัสเซีย ท่านเกรงว่า
อาจเป็ นอันตรายต่อพระสงฆ์ ท่านจึงให้ บรรดาศิษย์อพยพไปอยูธ่ ิเบต แต่ตวั ท่านยังอยูท่ ี่ไซบีเรี ย จนปี
ค.ศ. 1927 ท่านจึงละสังขาร ในขณะที่มีอายุ 75 ปี สานุศิษย์ได้ เก็บรักษาร่างท่านไว้ ในโรงไม้ ในท่านัง่ ตาม
คาสัง่ ของท่านก่อนมรณภาพ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชม พระราชวังฤดูหนาวโบกด์ ข่าน Winter Palace of
Bogd Khan เป็ นพระราชวังของข่าน องค์สดุ ท้ ายแห่ง
มองโกเลียที่ไม่ถกู ทาลายลงโดยรัสเซีย ปั จจุบนั เป็ น
พิพิธภัณฑ์จดั แสดงสิง่ ล ้าค่าต่าง ๆ อาทิ เครื่ องราชบรรณาการที่ถกู ส่งมาจากประเทศต่าง ๆ ในสมัยข่าน
เรื องอานาจ พระพุทธรูป และงานศิลปะของศาสนาพุทธนิกายวัชรยานอันน่าชม พระราชวังแห่งนี ้ถูกสร้ าง
ขึ ้นในช่วงปี ค.ศ. 1893-1903 ซึง่ โบกด์ ข่าน ประทับอยูท่ ี่พระราชวังแห่งนี ้เป็ นเวลา 20 ปี ก่อนที่พระองค์จะ
ทรงเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1924 จากนันพระราชวั
้
งแห่งนี ้ได้ ถกู ปรับเปลีย่ นให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
เปิ ดให้ เข้ าชมเป็ นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1926 จากนั ้นนาท่านชมวิวพาโนรามาสุดสวยของเมืองที่ Zaisan

Hill หรื อ จุดชมวิว Zaisan Memorial 载山苏联红军纪念碑 ซึง่ ที่นี่เป็ นอนุสรณ์สถานที่แสดงถึง
ความสนิทสนมระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย ซึง่ สหภาพโซเวียตได้ สร้ างให้ มองโกเลีย
โดยสิ่งที่บง่ ชี ้ถึงมิตรไมตรี ระหว่างสองประเทศนี ้คือภาพเขียนด้ านในที่มีเรื่ องราวบาง
อย่างเช่น นักบินอวกาศคนแรกของมองโกเลียที่ร่วมโครงการของสหภาพโซเวียตและขึ ้นไปบน
อวกาศปี 1981 หรื อตอนที่มองโกเลียได้ รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตในด้ านต่างๆอย่างแรงช่วง 70
ปี หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2

5

เย็น

จากนั ้นอิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ เลือกซื ้อของฝาก ของที่ระลึกกลับบ้ านที่ซปุ เปอร์
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักอูลันบาตอร์ Best western Premier Tuushin hotel หรือ Novotel Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

จัตุรัสซัคบาทาร์ – อูลันบาตอร์ – ฮ่ องกง – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
จากนันน
้ าท่านชม จัตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar
Square) ศูนย์กลางของประเทศ มองโกเลีย ซึง่ เป็ นที่
ประดิษฐ์ สถานของรูปปั น้ ซัคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพ
แก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921

10.30 น.

สมควรแก่เวลานาท่านสู่สนามบิน

12.50 น.

 โดยการบินมองโกเลี่ยนแอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ OM297 สูฮ่ ่ องกง อิสระพักผ่อนบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง แล้ ว นาท่านทาการเช็คอินต่อ โดยกระเป๋ าเช็คทรู
 นาท่านเหิรฟ้าสูอ่ ูลนั บาตอร์ โดย เที่ยวบินที่ CX617

17.20 น.
21.35น.
23.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริ การ
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กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ 16 ท่ านขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ /ท่ าน พักห้ องละ 2 ท่ าน

ราคา/ท่ าน

พักเดี่ยว

58,800 บาท/ท่ าน

9,900 บาท

 ค่าไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกินที่สายการบินกาหนด
 ค่าที่พกั โรงแรม
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าน ้าหนักเกิน ตามที่สายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยว ( หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซา่ มองโกเลีย และรัสเซีย )
อัตรานีร้ วม

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 20,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมื องทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิ ให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอ
คืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการ
คืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจาก
้
ไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื อ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่ อ ท่านตกลงช าระเงิน ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับ ทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อ ว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
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