
 

 



 

โปรแกรมการเดินทาง 

                ออกเดินทางวันที่   ปีใหม่   31 ธ.ค. – 7 มกราคม 2566    (รวมทิปแล้ว) 

วนัแรก กรุงเทพฯ- อูรันบาตอร์                                                                                              (-/-/-) 
13.30น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์การบิน MIAT MONGOLIAN 

AIRLINES เคาน์เตอร์ Q   พบเจา้หนา้ที่บริษทัฯ  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

หมายเหตุ ท่านตอ้งแสดงวคัซีนพาสปอร์ตหรือเอกสารการไดรั้บวคัซีน Covid- 19 ครบ 2 เขม็ 
16.20น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MIAT MONGOLIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OM 

704 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง กระเป๋าโหลดไดสู้งสุดท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก. 
(หมายเหตุ ไม่ตอ้งตรวจแบบ RT PCT TEST ก่อนเขา้ประเทศ) 

23.40น.         เดินทางถึงสนามบิน เจงกิสข่าน อินเตอร์เนช่ันแนล อูรันบาตอร์ (Ulaanbaatar) เวลาทอ้งถ่ิน (เร็ว
กวา่ไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางเขา้โรงแรมที่พกั 

***  แจกซิมการ์ดท้องถิ่นส าหรับใช้อนิเตอร์เน็ตให้กับทุกท่านระหว่างอยู่ทีม่องโกเลีย *** 
 ที่พัก  Premuim Hotel  หรือเทียบเท่า (4 ดาว+)  

 

วนัทีส่อง  อรัูนบาตอร์ - อทุยานแห่งชาติโกรชิ เตเรลจ์ (Terelj National Park)  - ขีม้่าทาก ิ- สุนัข
ลากเล่ือน     (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                          

 
 



 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ โกรขิ เตเรลจ์น าท่านเข้าที่พกั Terelj Resort  
 น าท่านเยีย่มชมวถีิความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมืองมองโกเลียและน าท่านสมัผสัประสบการณ์ ทดลองขี่

ม้าทากิ เป็นมา้สายพนัธุพ์ื้นเมืองของมองโกเลียมีลกัษณะตวัเล็ก เต้ียไม่สูง เป็นมา้ตระกูลเดียวกบั Pony 
หรือมา้แคระ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ แคมป์ที่พกั 
จากนั้นน าท่านร่วมสนุกกบักิจกรรม สุนัขลากเล่ือน (MONGOLIAN SLEDDING DOGS) ท่านจะ
ไดส้มัผสัประสบการณ์ ใหม่กบัการนัง่สุนขัลากเล่ือน 1 เล่ือน สามารถนัง่ได ้2 ท่าน ระหวา่งทางนัง่
สุนขัลากเล่ือนท่านจะไดส้มัผสัถึงความตื่นเตน้ และสามารถชมความสวยงามของป่าที่ปกคลุมไปดว้ย
หิมะขาวโพลน (ขี่มา้รวมในค่าทวัร์แลว้) จากนั้นน าท่านเดินทางกลบั Terelj Star Resort 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในแคมป์ที่พกั อาหารพื้นเมืองมองโกเลียบาบีควิ “Khorkhog” 
      ที่พกั Terelj Star Resort หรือเทียบเท่า 

เป็นที่พกัแบบเกอร์สไตลม์องโกเลีย ทางบริษทัไดอ้พัเกรด ภายในหอ้งจะมีฮีตเตอร์ใหค้วามร้อนและแบบ
มีหอ้งน ้ าในตวั  

 

วนัทีส่าม 
หินเต่า Turtle Rock – วดักานดาน - Black Market  -น่ังรถไฟไปเมือง เออร์ดเินต                                                               
(B/L/D)                                                                                                                       

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในแคมป์ที่พกั 
น าท่านชม หินเต่า (TURTLE ROCK) เป็นหินที่มีรูปร่างคลา้ยเต่า ไม่วา่จะมองมุมไหนกม็องดูคลา้ย
เต่าขนาดใหญ่ มีความสูง 24 เมตร เกิดขึ้น จากการกดักร่อนของน ้ าฝนและสายลมตามธรรมชาติ 
ภายในมีโพรงเล็กๆ ที่เป็นทอ้งเต่ามีต  านานเล่าวา่หวัหนา้เผา่ที่สู้รบแพ ้เขา้มาหลบซ่อนตวัอยูแ่ห่งน้ี  
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบั เมืองอูรันบาตอร์ 



 

น าท่านเขา้ชม อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2008 ออกแบบโดยสถาปนิก 
D.ERDENEBILEG และ J.ENKHJARGAL สถาปัตยกรรมแบบโกธิค รูปป้ันเจงกิสข่านขี่มา้ ตั้งอยูบ่น
อาคารที่สร้างไวเ้ป็นฐานรองรับ ความสูงประมาณ 40 เมตร น ้ าหนกักวา่ 250 ตนั สร้างจากสแตนเลสสี
เงินที่สะทอ้นแสงโดดเด่นแวววาวไปทัว่บริเวณทอ้งทุ่งหญา้ แสดงถึงการเชิดชูเกียรตินกัรบเจงกีสข่าน
ผูย้ิง่ใหญ่ ที่น าพากองทพัมองโกเลียขยายอาณาเขตดินแดน เกือบหน่ึงในส่ีพื้นที่ของโลก ตั้งแต่ เอเชีย
ตะวนัออกไกลจรดถึงยโุรปดา้นตะวนัออก ภายในอาหารที่เป็นฐานของรูปป้ัน ประกอบไปดว้ย 
พพิธิภณัฑจ์ดัแสดง นิทรรศการประวติัเจงกิสข่าน ส าหรับส่วนดา้นบนสุด สามารถขึ้นบนัไดเล่ือนจาก
ภายในอาคาร และออกมาทา่นจะพบกบัรูป ป้ันเจงกิสข่าน นอกจากนั้นท่านยงัสามารถชมววิ และเก็บ
ภาพบรรยากาศรอบๆไดอี้กดว้ย ซ่ึงบริเวณรอบๆจะเตม็ไปดว้ยเกอร์จ านวนมากมาย   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารสไตล์เกาหล ี
 จากนั้นน าท่านสู่  วัดกานดาน (Gandantegchinlen Monastery) เป็นหน่ึงในวดัพทุธเก่าแก่ที่มี

ความส าคญัและถือเป็นศูนยร์วมจิตใจชาวพทุธของมองโกเลีย สร้างโดยท่านข่านโบกด ์ในช่วงปี ค.ศ.
1835 เป็นวดัที่มีบริเวณกวา้งมีกิจกรรมทางพทุธศาสนาหลายอยา่ง ปัจจุบนัศาสนาพทุธในมองโกเลีย
เป็นแบบนิกายมหายานหมวกเหลือง มีตน้ก าเนิดมาจากธิเบต เราจะเห็นพระลามะเดินขวกัไขวท่ี่วดัน้ี
ภายในวหิารใหญ่มีพระพทุธรูปยนื(ในร่ม)สูงที่สุดในโลกเป็นรูปของอวโลกิเตศวรโพธิสตัว ์สูง 26.5
เมตร บูรณะสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1996  

 จากนั้นน าท่านสู่ Black Market อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง รวมถึงเส้ือผา้และเคร่ืองกนัหนาว
ต่างๆใหท้่านเลือกซ้ือเลือกชมตามอธัยาศยั 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร Hotpot สุกีม้องโกเลยี หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 
         20.20 น. น าท่านเดินทางโดยรถไฟไป เมือง เออร์ดิเนต (Erdenet) เป็นตูน้อนสะดวกสบาย นอนหอ้งละ 2 ท่านซ่ึง

ในหอ้งจะมีเตียง 4 เตียง ดา้นล่าง 2 เตียง ดา้นบน 2 เตียง 
 (รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ แบบ Set Box) 
 ***หมายเหตุ ตารางเที่ยวรถไฟอาจมกีารปลี่ยนแปลง*** 
 

วนัทีส่ี่  เมืองเออร์ดเินต – เมืองฮุฟสกุล – Deer Stones – ช้อปป้ิงตลาดพืน้เมือง (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                          



 

 
07.10 น.   เดินทางถึงสถานีรถไฟ เออร์ดิเน็ต เมืองเออร์ดิเนต เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัออร์คอนและเป็นเมืองที่

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศมองโกเลีย เมืองน้ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศในหุบเขาระหวา่ง
แม่น ้ าเซเลงกาและแม่น ้าออร์คอน อยูห่่างจากเมืองหลวงอูรันบาตาร์ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 241 
กิโลเมตร โดยมีเน้ือที่ทั้งหมด 208.0 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 97,814 คนเมืองน้ีก่อตั้งขึ้นในปี 
ค.ศ. 1974 หลงัจากการคน้พบแหล่งแร่ทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของโลก เมืองน้ี
ยงัเป็นที่ตั้งของบริษทัเหมืองแร่เออร์เดเน็ต ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งประเทศมองโกเลียและประเทศ
รัสเซีย และมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อเศรษฐกิจของประเทศ   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง ฮุฟสกลุ ให้
ท่านพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั  

          บ่าย บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมือง Muran 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ Camp ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมือง ฮุฟสกุล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.ระหวา่ง
ทางน าท่านแวะชม Deer Stones หินกวางโบราณแกะสลกัดว้ยสญัลกัษณ์ที่พบส่วนใหญ่ในไซบีเรียและ
มองโกเลีย จากนั้นน าท่านแวะ ช้อปป้ิงตลาดพื้นเมือง จากนั้นน าทา่น เช็คอินเขา้ที่พกั ใหท้่านพกัผ่อน
หรือเดินชมบริเวณแคมป์จนถึงเวลานดัหมาย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในที่พกั อาหารสไตล์ยุโรป 
ที่พกั 50 100 Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัทีห้่า  ทะสาบฮุฟสกลุ – ขีม้่าลากเล่ือน – Wishing Rock      (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ที่พกั 

 หลงัอาหารน าท่านสู่ ทะเลสาบฮุฟสกลุ ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามติดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ดว้ยมี
ธรรมชาติที่งดงาม โอบลอ้มไปดว้ยภูเขา ทุ่งหญา้ และป่าไมท้ี่อุดมสมบูรณ์ มีความยาวประมาณ 136 
กิโลเมตร และลึกถึง 262 กิโลเมตร มีแม่น ้ ามากกวา่ 90 สายที่ไหลมาสู่ทะเลสาบแห่งน้ี ใหท้่านชมและ
เก็บภาพบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวที่สวยงามแตกต่างไปจากช่วงฤดูใบไมผ้ลิ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารสไตล์ยุโรป 
 หลงัอาหารน าท่านขี่มาลากเล่ือน ชมความงามของทะเลสาบที่กลายเป็นน ้ าแขง็ (ค่าขีม่า้รวมในค่าทวัร์

แลว้)และชม  Wishing Rock    ซ่ึงจะเป็นกองหินนอ้ยใหญ่วางซอ้นกนัเพือ่สกัการะเทวดาฟ้าดินเหมือน
กองหินอธิษฐานเวลาใครมาถึงจุดน้ีเพีอ่ใหส้มหวงัหรือขอใหเ้ดินทางปลอดภยั จากนั้นน าท่านเดินทาง
กลบัสู่แคมป์ที่พกั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในแคมป์ที่พกั อาหารสไตล์ยุโรป 
ที่พกั Wooden House Resort หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีห่ก Wooden House Resort  - Muran – เมืองเออร์ดเินต – รถไฟสู่อรัูนบาตอร์  (B/L/D)                                                                                                                       
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ที่พกั 
 หลงัอาหารเชา้ใหท้่านอิสระเก็บภาพความประทบัใจกบัทะเลสาบในช่วงฤดูหนาวก่อนเดินทางสู่เมือง 

Muran 
บ่าย บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมือง เออร์ดิเนต(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) ใหท้่านพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั 
             ค ่า      บริการอาหารค ่า ณ ภตัาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 
21.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถไฟไป เมือง อูรันบาตอร์ เป็นตูน้อนสะดวกสบาย 



 

  

วนัทีเ่จด็ 
อนุสาวรีย์ไซซาน –จตุัรัสบาทาร์ – พพิธิภัณฑสถานมองโกเลยี -  อสิระช๊อปป้ิง 
(B/L/D)                                                                                                                                                                  

 
8.00น.       เดินทางถึงสถานีรถไฟ อูรันบาตอร์  
เชา้         บริการอาหารเชา้ 

  จากนั้นน าท่านชม อนุเสาวรีย์ไซซาน ซ่ึงเป็นอนุเสาวรียข์นาดใหญ่บนยอดเขาทางใตข้องอูรันบาตอร์ 
สร้างขึ้นเพือ่ร าลึกถึงวรีกรรมของทหารโซเวยีตในสงครามโลกคร้ังที่ 2 เป็นอนุเสารียท์รงกลมวงแหวน
ประดบัภาพเขียนสีแสดงเร่ืองราวความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Modern Nomads 
น าท่านชม จัตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองอูรันบาตอร์ เม่ือมีงานพาเหรด

ขององคก์รต่างๆมกัจะมาจดัขึ้นบริเวณน้ี ถือหวัใจส าคญัของเมืองน้ีเลยทีเดียวซ่ึงมีรูปป้ันของ แดมดิน ชุค

บาตาร์ Damdin Suhnaatar ผูน้ าการปฏิวติัในปี ค.ศ.1921 ตั้งอยา่งสง่างามอยูก่ลางจตุัรัส จากนั้นน าท่าน

ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย (NATIONAL MUSEUM) เดิมช่ือ พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ 

แห่งประเทศมองโกเลียตั้งอยูใ่นอูรันบาตอร์ พิพิธภณัฑน้ี์ เป็นองคก์ร ทางวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ และ

การศึกษาซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมการอนุรักษ์ และ  ตีความวตัถุภายใตก้ารควบคุมของ

พพิธิภณัฑก่์อตั้งเม่ื อปีพ.ศ. 2467 และกลายเป็นพื้นฐานส าหรับ พิพธิภณัฑอ่ื์น ๆ รวมทั้งพิพธิภณัฑสถาน

แห่งชาติของมองโกเลีย จากนั้นน าท่าน อิสระช็อปป้ิง GOBI FACTORY STORE เป็น OUTLET ของ

มองโกเลีย ภายในขายสินคา้แบรนด์เนมมีให้ท่านเลือก มากมาย อาทิเช่น เส้ือผา้ขนสัตว ์ของแบรนด์ 

GOBI ที่ส่งออกไปยงัยโุรป และอเมริกา นอกจากน้ียงัคงมีสินคา้อ่ืนๆ อีก มากมาย ที่ผลิตจากขนสตัว ์ซ่ึง

เป็นสินคา้ที่มีช่ือเสียงของมองโกเลีย 



 

ค ่า            บริการอาหารค ่า ณ ภตัาคาร อาหารจีน 

ที่พกั Best Western Premier Hotel  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วนัทีแ่ปด    อรัูนบาตอร์ – กรุงเทพ                                                                               (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน 

10.00น. ออกเดินทางจาก อูรันบาตอร์ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ OM 701 
17.30น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่     ท่านละ    69,800 บาท  (รวมทปิแล้ว ) 
พกัเดีย่วจ่ายเพิม่   ท่านละ    10,500  บาท 
 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อูรันบาตอร์โดยสายการ MIAT MONGOLIAN AIRLINES 
ค่าตัว๋รถไฟนอน 2 เที่ยว 
ค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ น ้ าด่ืมท่านละ 1 ขวด/วนั/และบนรถโคช้ 
 ไกดท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษหรือจีน)  

       ค่าหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไป  
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ไทย (  ตลอดการเดินทาง)  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 
บาทค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อา 
ประกนัภยัอายตุ่ากวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกนัคุม้ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี 
ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกวา่ 85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) ประกนั 
ครอบคลุมการติดโควดิและการรักษาในต่างประเทศ(ตอ้งมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และหลงัจากกลบัจาก
ต่างประเทศต่อเน่ืองอีก 7 วนั วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ อาหารเป็น
พษิเ ท่านั้น) แต่ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
อัตรานี้ไม่รวม 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. กรุณาจองที่นั่งล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท เม่ือท าการจอง 
พร้อมกบัส่งหนา้พาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมลก์ารบินไทยและเอกสารส าหรับการท าวซ่ีา  



 

2. ส่วนที่เหลือช าระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

ช่ือธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ช่ือบัญชี 
ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลป่ินเกลา้ ออมทรัพย ์ 758-2-42304-5 MR.ZHIHONG ZHOU 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ เดอะวอลค์ราชพฤกษ ์ ออมทรัพย ์ 403-4-22090-1 MR.ZHIHONG ZHOU 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 

หลังจากการจองและมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการมัดจ า ท่านละ 

10,000 บาท และบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ด  าเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียม 

วซ่ีา, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นต้น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป - เก็บค่าธรรมเนียม10,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ด  าเนินการไปแล้ว เช่น 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั – เก็บค่าธรรมเนียม 50 % ของราคาทวัร์ และค่าใชจ่้ายที่ด  าเนินการไปแล้ว เช่น 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา, ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

3. ทวัร์ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

หมายเหตุ 

1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น 
3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข  
ทีบ่ริษัทระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 



 

4. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
5. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกแลว้ ไม่สามารถท าการ Refund เปล่ียนช่ือ เปล่ียนเสน้ทาง เล่ือนวนัได ้
6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน 
7. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
8. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
9. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าหอ้งพกั ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง 
10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
11. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั

ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทั้งหมด 



 



 

 


