
 

 

  

 
 

  



 

 

 

 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอลูานบาตอร์     

2 
สนามบนิอูลานบาตอร์ – กรุงอูลานบาตอร์ – วดักนัดนัเทชีชนิ
เล็น – อนุสาวรีย์สามข่าน – จตุรสัซุคบาทาร์ – พิพิธภณัฑ์
พระราชวงัฤดูหนาว – อสิระซอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ 

   
PREMIER 
HOTEL  
หรือเทยีบเทา่  

3 
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – อุทยานแห่งชาติโก 
เตเรลจ์ พาร์ค – ทดลองขีม่า้ทาก ิ(มา้แคระ) – สนุขัลากเลือ่น 

   
TERELJ STAR 
RESORT  
หรือเทยีบเทา่  

4 
อนุสาวรีย์เจงกสิขา่น – สกีรีสอร์ท (รวมคา่อปุกรณ์ และคา่เขา้
ลานสกีแลว้) 

   
PREMIER 
HOTEL  
หรือเทยีบเทา่  

5 
รา้นคา้ปลอดภาษี – สนามบนิอลูานบาตอร์ – สนามบนิสวุรรณ
ภมู ิ

    

 



 

 

 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอูลานบาตอร์ 

20.00 พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MONGOLIAN 
AIRLINES (OM) โดยมีเจ้าหน้าที ่เลทส์โกกรุ๊ป ใหก้ารตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ
ใหแ้กท่า่น 

20.55 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน MONGOLIAN 
AIRLINES (OM เทีย่วบนิที ่OM702 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

Day2 สนามบนิอูลานบาตอร์ – กรุงอูลานบาตอร์ – วดักนัดนัเทชีชนิเล็น – อนุสาวรีย์สามขา่น 
– จตุรสัซุคบาทาร์ – พพิธิภณัฑ์พระราชวงัฤดูหนาว – อสิระซ้อปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ 

06.05 เดินทางถึง สนามบินอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย หลงัจากนั้นน าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รบั
กระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

 จากนั้นน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรุงอูลานบาตอร์ (ULAANBAATAR) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย มี
ชื่อเรียกต่าง ๆ ในประวตัิศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ.1639 - ค.ศ.1706 มีชื่อว่า (URGA) และระหว่าง ค.ศ.
1706 - ค.ศ. 1911 มีชื่อวา่ คูเร (KHUREE) ในภายหลงัเรียกวา่ อคิ คูเร (IKHKHUREE) และมีชือ่จีน
ว่า K'ULUN เมือ่ได้รบัเอกราชในปี ค.ศ. 1911 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกคร ัง้เป็น นีสเล็ล คูเร (NIISLE 
KHUREE) จนกระท ั่งเมื่อ ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ULAANBAATAR (วีรบรุษแดง) เพื่อเป็น
เกียรติแก่วีรบุรุษของมองโกเลีย แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผู้ชกัน ากองทพัของ
สหภาพ โซเวียตเขา้มาเพือ่ปลดปลอ่ยมองโกเลียจากการยดึครองของจีน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชม วดักนัดนัเทชีชินเล็น (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) เป็นวดัพุทธขนาดใหญ ่
เป็นทีป่ระดษิฐานของ พระอวโลกเิตศวรโพธสิตัว์ ซึง่เป็นรูปปั้นทองสมัฤทธิ ์ทีม่ีความสูง 26.5 เมตร และ
เป็นรูปปั้นในรม่ทีส่งูทีส่ดุในโลก ในปี ค.ศ. 1996 วดัแหง่น้ียงัสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ พระพุทธศาสนาแบบทเิบต 
อยูใ่นใจกลางของ เมืองอูลานบาตอร์ วดัแหง่น้ีรอดพน้จาก การท าลายลา้งคร ัง้ใหญ่ ภายในวหิารใหญย่งัมี
พระพุทธรูปยืน (ในรม่) เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกเิตศวรโพธสิตัว์ สูง 26.5 เมตร บูรณะสรา้งขึน้ใน
ปีค.ศ. 1996 หมายเหตุ: หากถา่ยรูปภาพภายภายใตห้ลงัคาวหิารจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 30 USD 



 

 

 

จ ากนั้ นน า ท่ าน  ชมจ ัตุ ร ัสซ ัคบาทา ร์  (SUKHBAATAR 
SQUARE) มีชื่อเรียกในระหว่างปี ค.ศ. 2013-2016 ในนาม
วา่ จตุรสัเจงกีสสแควร์ (Chinggis Square) เพือ่เป็นเกียรตแิก่
เจงกีสขา่น ผู้ก่อต ัง้อาณาจกัรมองโกล ตุรสัสาธารณะขนาดใหญ่
แหง่น้ี ถือเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คส าคญั ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ยอดนิยม และศูนย์กลางในการจดั กจิกรรมทางวฒันธรรมตา่งๆ 
ในใจกลางของเมอืง พื้นทีส่ว่นใหญข่อง จตุรสัซุคบาตาร์ เคยเป็น
พื้นทีข่องพระอารามหลวง 

 

 
 

น าท่ านชม  อ นุ ส าวรี ย์ ส ามข่าน  (MONUMENT OF THE THREE GREAT KHAN OF THE 
MONGOL EMPIRE) เรียกได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์สามข่านผู้ยิ่งใหญแ่หง่จกัรวรรดิมองโกล ต ัง้อยู่บริเวณ
ดา้นหน้าของอาคารรฐัสภา ซึง่อยูท่างดา้นทศิเหนือของ จตุรสัซุคบาตอร์ อาคารทีม่ีรูปแบบสถาปตัยกรรม
งดงาม ไปดว้ยเสาหนิทีถู่กแกะสลกัขนาดใหญ ่โดยในระหวา่งชอ่งเสาเป็นทีป่ระดษิฐาน ของอนุสาวรีย์ของ 
สามขา่นผูย้ิง่ใหญแ่หง่จกัรวรรดมิองโกล ซึง่ถูกสรา้งขึน้แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 2006 ในวาระครบรอบ 800 ปี 
ของพธิีราชาภเิษกของ เจงกีสขา่น  

 อนุสาวรีย์เจงกสิขา่น เป็นรูปปั้นทีม่ีขนาดใหญท่ีสุ่ด ต ัง้อยูต่รงกลางอยา่งโดดเดน่ รูปปั้นทีน่ ั่งอยูบ่น
บลัลงัก์ของกษตัรย์ิในทว่งทา่สงา่งามน่าเกรงขามของ 

 อนุสาวรีย์โอเกเดข่าน เป็นรูปปั้นซึ่งอยู่ด้านซ้ายสุด ทรงเป็นข่านผู้ยิ่งใหญ ่แหง่จกัรวรรดิมองโกล
ล าดบัทีส่อง ซึง่สบืตอ่จากพอ่ของเขาคอื เจงกีส ขา่น  

 อนุสาวรีย์กุบไลขา่น เป็นรูปปั้นซึง่อยูด่า้นขวาสุด ทรงเป็นขา่นที ่5 แหง่จกัรวรรดมิองโกล และทรง
เป็นพระราชนดัดาของ เจงกีสข่าน         ผู้สามารถพิชิตประเทศจีน และก่อต ัง้ราชวงศ์หยวน ได้
สถาปนาตนเองขึน้เป็นจกัรพรรดแิหง่จีน โดยทรงเป็นจกัรพรรดอิงค์ที ่1 แหง่ราชวงศ์หยวน ซึ่งมี
พระนามวา่ซือ่จูหวางตี้ หรือ ซีโจว๊ฮอ่งเต ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาววนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 น าทา่นชม พพิธิภณัฑ์พระราชวงัฤดหูนาว (BOGD KHAN WINTER PALACE MUSEUM) หรือรูจ้กั
กนัโดยท ั่วไปในชื่อ พิพิธภณัฑ์พระราชวงับอกด์ข่าน และพระราชวงัฤดูหนาวของบอกด์ข่าน เป็นหน่ึงใน
พิพิธภณัฑ์ ทีเ่ก่าแก่และมีคา่ทีสุ่ด อาคารต ัง้อยูใ่นอดีตพระราชวงัสีเขียว ของบอกด์ข่านองค์ที ่8 พระองค์
ทรงเป็นประมขุแหง่ สาธารณรฐัประชาชนมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1911 ภายหลงัการประกาศอสิรภาพ จาก
ราชวงศ์ชงิของประเทศจีน และยงัทรงเป็นกษตัรย์ิองค์สุดทา้ย ของประเทศมองโกเลีย ซึง่พระราชวงัแหง่น้ี 
เป็นเพียงพระราชวงัเดียวทีเ่หลืออยู ่จากเดมิทีม่ีอยูถ่งึสีพ่ระราชวงั อนัเป็นทีป่ระทบัของพระองค์ ในแตล่ะ
ช่วงเวลาหรือฤดูกาล พิพิธภณัฑ์แหง่น้ีถือเป็น อนุสาวรีย์แหง่ประวตัศิาสตร์ ทางศาสนาของตน้ศตวรรษที่
ยีส่บิ และเป็นอนุสรณ์สถานของศลิปะและวฒันธรรม ผลงานชิ้นเอกของชา่งฝีมือชาวมองโกเลีย รวมไปถงึ
การจดัแสดงสมบตัิ และโบราณวตัถุอนัเป็นเอกลกัษณ์ราชวงศ์ เช่น บลัลงัก์, เตียงนอน, งานศลิปะ, ตุ๊กตา
สตัว์, รองเทา้บูท, เสื้อคลุม, เครื่องประดบัและเสื้อผ้าราชินี, ของทีร่ะลึกจากทูตต่างประเทศ ยงัถือว่าเป็น
หน่ึงในพพิธิภณัฑ์ ทีม่ีของสะสมทีใ่หญท่ีสุ่ด ในประเทศมองโกเลีย หมายเหตุ: พพิภิณัฑ์ปิดวนัองัคาร และ
วนัพุธ หรือมกีารปิดกระทนัหนัในชว่งฤดูหนาว 

 จากนั้นน าท่าน อิสระซ้อปป้ิงตลาดท้องถิ่น (LOCAL MARKET) ภายในตลาดมีสินค้าท้องถิ่น รวมถึง
เสือ้ผา้ และอปุกรณ์กนัหนาวใหท้า่นไดเ้ลือกชมมากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั PREMIER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 
 

Day3 อนุสรณ์สถานแหง่การตอ่สูไ้ซซาน – อุทยานแหง่ชาตโิกรข-ิเตเรลจ์ พาร์ค – ทดลองขี่
มา้ทาก ิ(มา้แคระ) – สุนขัลากเลือ่น 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 

น าท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (ZAISAN 
HILL) ต ั้งอยู่บนยอดเขาไซซาน ข้างบนจะมีอนุสาวรีย์
รูปทรงวงกลม ศิลปะแบบฟิวเจอร์ริสม์ (FUTURISM) 
ร่วมกบัแนวคิดคิวบิสม์ (CUBISM) สร้างขึ้นเพื่อเป็น
เกียรติร าลึกถึงทหารมองโกเลียที่เข้าร่วมรบกบั ทหาร
สหภาพโซเวียตในช่ว’สงครามโลกคร ั้งที่ 2 ส าหรบัการ
ครบรอบ 50 ปีของการปฏวิตัปิระกาศอสิรภาพของประเทศ
มองโกเลีย รอบวงกลม จะตกแตง่ดว้ยคอนกรีตรูปปั้นซคับา
ทาร์ โจเซฟ สตาลิน ส่วนภายในวงกลมเป็นภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังบนกระเบื้องหิน บอกเล่า เรื่องราว
ประวตัิศาสตร์ ระหว่างสหภาพโซเวียต และมองโกเลีย 
พรอ้มกบัทา่นจะไดช้มววิเมอืงอลูานบาตอร์แบบ 360 องศา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาววนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาติโกรขิ-
เ ต เ ร ล จ์  พ า ร์ ค  ( GORKH- TERELJ NATIONAL 
PARK)  น าท่านชมทศันียภาพอนังดงามของอุทยาน
แหง่ชาติทีม่ีชื่อเสียงแหง่หน่ึงของประเทศมองโกเลีย ใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พ้ืนทีท่ ัง้หมด 1
ลา้น 2แสนเอเคอร์ ลกัษณะพื้นทีค่ลา้ยคลิง้กบัทอืกเขาแอลป์ 
มีสตัว์ป่าหลากหลายชนิดและ มีหินทีม่ีรูปรา่งแปลกตา เชน่ 
เทอร์เทิลร็อค Turtle Rock หรือเมลขิขาด หินเต่าขนาด
ใหญ่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กข องอุทยานที่ทุกคนต้องมา
เยือนและถา่ยรูป โดยชาวมองโกเยเอวา่เตาเนสตัว์ศกัดิส์ทิธิ ์
เป็นสตัว์น าโชค จากนั้นน าทา่นเดนิทางเขา้สูแ่คมป์ เพือ่ท า
การเช็คอนิ 

 

น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ ทดลองขีม่า้ทาก ิ(RIDE A HORSE) หรือมา้แคระ ใหท้า่นชมและสมัผสัความ
งามของอุทยานและวธรรมชาต ิทีส่วยงาม ชาวมองโกลมีความผูกพนักบัมา้ต ัง้แตเ่ด็ก จนมีค ากลา่ววา่ขาน
กนัวา่เด็กชาวมองโกลขีม่า้ไดพ้รอ้มกบัหดัเดนิ มา้สายพนัธ์พื้นเมืองของมองโกลเลีย หรือมา้สายพนัธ์ทากน้ีิ 
เป็นมา้ทีม่ีลกัษณะตวัเล็กเตี้ย ไมสู่งใหญ ่เป็นมา้ประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกบัมา้โพน่ี Pony หรือมา้
แคระ เน่ืองจากเป็นมา้เตี้ยท าใหจุ้ดศูนย์ถว่งต ่า เวลามา้วิง่มา้จงึไมก่ระโดกกระแดก เหมือนมา้ขนาดใหญ ่
และเป็นหน่ึงในสาเหตุที่ท าให้การเล็งและการยิง ธนู ของนกัรบมองโกลบนหลงัม้าเป็นไปอย่างแม่นย า 
หมายเหตุ: ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี
 

  



 

 

 

 

จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกบักิจกรรม สุนขัลากเลื่อน 
(MONGOL DOG SLEDDING) 2 ท่านต่อ 1 เลื่อน 
โดยเหล่าสุน ัขแสนน่ารกัจะพาท่านล ัดเลาะเที่ยวชม
ธรรมชาติ เพื่อใหท้า่น สมัผสัประสบการณ์สุดแสนพิเศษ 
พรอ้มสมัผสัความงามของป่าทีป่กคลุมดว้ยหมิะ และความ
ตื่นเต้นในเวลาเดียวกนัหลงัจากนั้นอิสระท่านท่องเที่ยว
ภายในอุทยาน ดืม่ด ่ากบับรรยาศ กบัทีพ่กัอยา่ง เกอร์ หรือ 
ทีพ่กัแบบกระโจม สไตล์มองโกเลีย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ แคมป์ทีพ่กั 
ทีพ่กั TERELJ STAR RESORT หรือระดบัเทยีบเทา่  

ทีพ่กัแบบเกอร์ สไตล์มองโกเลีย ภายในหอ้งจะมีตเตอร์ให้ความรอ้นในตวั จะไมม่หีอ้งน ้าสว่นตวั หอ้งน ้าเป็นหอ้งน ้ารวม แต่
แยกไวส้ าหรบัชายและหญงิ สามารถลา้งหน้า แปรงฟนั ท าธุระหนกัเบาได ้และมหีอ้งอาบน ้า หา่งจากเกอร์ทีพ่กัไมไ่กล 

   
 

Day4 อนุสาวรีย์เจงกสิขา่น – สกีรีสอร์ท (รวมคา่อุปกรณ์ และคา่เขา้ลานสกีแลว้) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่อนุสาวรีย์เจงกสิขา่น (CHINGGIS KHAN 
STATUE) เป็นศูนย์การทอ่งเทีย่ว และสนัทนาการ ซึ่งมีสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีม่ีชื่อเสียง คือ พระบรมรูปทรงมา้เจงกสิขา่น ซึง่เป็นรูป
ปั้นขี่ม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุด ของ
เจงกีสขา่น ครอบคลุมพื้นทีก่วา่ 212 เฮกเตอร์ และอยูไ่มไ่กลจาก 
อุทยานแหง่ชาติกอร์ไกเทเรลจ์ ซึ่งเป็นหน่ึงในอุทยานแหง่ชาติ ที่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่อยู่ห่างเพียง 65 กิโลเมตร จาก
เมอืงอลูานบาตอร์ รูปปั้นก าลงันั่งอยูบ่นหลงัมา้ และหนัหน้าไปทาง
ทศิตะวนัออก ซึ่งเป็นบา้นเกดิของเขา ขนาดของรูปปั้นมีความสูง 
40 เมตร ไม่รวมฐานซึ่งเป็นอาคารสองช ั้นสูงสิบเมตร รูปปั้นถูก
ปกคลุมไปดว้ยสแตนเลส ทีม่นี ้าหนกักวา่หนกั 250 ตนั 

 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท (SKI RESORT) เป็นลานสกีที่ได้รบัความนิยมของชาวมองโกเลีย ท่าน

สามารถสนุกกบัการเลน่สกีได ้ 
รวมคา่อปุกรณ์แลว้ดงัน้ี 

 บตัรเขา้ลานสกี 

 อปุกรณ์ หรือ กระดานสกี 

 หว่งยางลากเลือ่น 

 ชุดสกี 

 ล็อกเกอร์ส าหรบัเก็บของ 
* อสิระทา่นทอ่งเทีย่ว ณ ลานสกีตามอธัยาศยั 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั PREMIER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 



 

 

Day5 รา้นคา้ปลอดภาษี – สนามบนิอูลานบาตอร์ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษี (GOBI FACTORY STORE OUTLET) เป็นเอาท์เล็ทของ

มองโกเลีย ภายในขายสนิคา้แบรนด์เนมมใีหท้า่นเลือกมากมาย อาทเิชน่ เสือ้ผา้ขนสตัว์ ของแบรนด์ GOBI  
ทีส่ง่ออกไปยงัยุโรป และอเมรกิา นอกจากน้ียงัคงมีสนิคา้อืน่ๆ อีกมากมาย ทีผ่ลติจากขนสตัว์ ซึง่เป็นสนิคา้
ทีม่ชืีอ่เสยีงของมองโกเลีย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนูหมอ้ไฟ The Bull Hot Pot 
* กรณีรา้นอาหารปิด หรือไมพ่รอ้มให้บรกิารไมว่่ากรณีใด ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรา้นอาหาร 

   
 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิอูลานบาตอร์ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
16.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ MONGOLIAN AIRLINES (OM) 

เทีย่วบนิที ่OM701 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
21.55 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดิภ์าพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็ไมมี่เตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

03 – 07 ธนัวาคม 2565 47,990 46,990 9,900 

10 – 14 ธนัวาคม 2565 47,990 46,990 9,900 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2566 49,990 48,990 12,900 

21 – 25 มกราคม 2566 43,990 42,990 9,900 

11 – 15 กุมภาพนัธ์ 2566 43,990 42,990 9,900 

04 – 08 มนีาคม 2566 47,990 46,990 9,900 

** ราคาทวัร์ไมร่วมต ั๋วเครือ่งบนิ (Join Land) ลด 20,000 บาท ** 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 
ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 

วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั หรือราคาโปรโมชั่นตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 



 

 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


