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เยือนดินแดนเจงกิสข่าน มองโกเลีย(นอก) 

5วนั3คืน 

เดินทาง 02- 06 มี.ค. 2562 

ราคา 39,900 บาท 

 

 

• ร่วมถ่ายภาพชมเทศกาลอินทรีทอง/Golden Eagle Hunting Festival หาชมไดห้น่ึงเดียว จดัปีละ

สองครั้ง ที่มองโกเลียเท่านั้น 

• ถ่ายภาพวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ร่อน (Nomad) 

• ร่วมชมเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง / ICE FISH FESTIVAL 

• ชมรอบเมืองอูลานบาตอร ์ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมองโกเลีย  

• เพลิดเพลิน กบั สุนชัลากเล่ือนชมวิวทิวทศัน ์

• พกัโรงแรม มาตรฐาน  ณ เมืองอูลานบาตอร ์1 คืน 

• พกักระโจมที่ตกแตง่แบบชนเผ่า 2 คืน 
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วนัแรก 2 มี.ค.62 สนามบินสุวรรณภูมิ        - / - /- 

20.50  น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก โดยมเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบ้  และอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน 

23.50  น. เดินทางสู่เมืองอลูานบาตอร ์ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบินมองโกเลียแอรไ์ลน์...OM702 

*หมายเหตุ : บนเคร่ืองมีเสริฟอาหารรอ้น+เคร่ืองด่ืม,ท่ีนัง่แบบ 3:3 ,เป๋าโหลด 1ท่าน/1ใบ=20kg. 

วนัสอง 03 มี.ค.62          B / L /D 

สนามบินเจงกิสข่าน  -   อนุสรณส์ถานแห่งการตอ่สูไ้ซซาน –  Chingisiin Khuree tourist ger camp 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอลูานบาตอร ์หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ ศุลกากร จากน้ัน 

พบ      มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ( พดูภาษาองักฤษ/จีน )  กรุณาปรบัเวลาๆ ท่ีมองโกล เร็วกวา่ไทย 1 ชม. ค่ะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคาร  

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางไปถ่ายภาพแสงเชา้ 

ณ อนุสรณส์ถานแห่งการต่อสูไ้ซซาน (Zaisan 

Memory Hill) ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมือง

อลูานบาตอร ์ท่ีน่ีเป็นอนุสรณส์ถานแห่งชาติท่ี

แสดงความสมัพนัธ ์ระหวา่งรสัเซียและ 

มองโกเลีย ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหาร

โซเวียตท่ีเสียชีวิตไปในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี

สอง ซ่ึงท่ีน่ีท่านจะไดช้มวิวและถ่ายรูปท่ีสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอรไ์ดท้ั้งเมือง หลงัจากน้ันพาท่านไปเลือก

ซ้ือสินคา้และอุปกรณก์นัหนาวเพ่ิมเติมในตลาดมืด (Black Market) 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  SEOUL RESTAURANT (อาหารเกาหลี) 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงัแคมป์ท่ีพกั เพ่ือถ่ายภาพแสงเย็น แคมป์แห่งน้ีเป็นแคมป์ ท่ีมีวิวทิวทศัน์ และไดร้บัการ

ตกแต่งท่ีสวยงามแบบชนเผ่า  ซ่ึงหลายท่านมกัพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ท่านตอ้งตราตึงใจเมื่อไดพ้บเห็น” (แคมป์

แห่งน้ีนักท่องเท่ียว ตลอดจนชาวมองโกลนิยมมาพกักนัมาก) 

*หมายเหต ุ

ชนเผา่มองโกล มีประชากรทัง้หมด 

4,806,000 คน ส่วนใหญอ่าศยัอยูใ่นเขต

ปกครองตนเองชนชาติมองโกเลยี ตัง้แตส่มยั

โบราณมา ชนเผา่มองโกลประกอบอาชีพเลี้ยงสตัว ์

และลา่สตัวเ์ป็นหลกัในการด ารงชีวติ ให้

ความส าคญักบัแกะ（วา่เป็นแหลง่ท่ีมาของความ

มัง่คัง่และหลกัประกนัในการด ารงชีวติ พวกเขา

เรยีกตนเองวา่ “มองโกล” ซ่ึงมีความหมายวา่ “ไฟ

ท่ีโชติชว่งตลอดกาล” ไดร้บัฉายานามวา่ “ชนชาติ

บนหลงัมา้” ชนเผา่มองโกลรบัประทานอาหารวนั

ละ 3 ม้ือ ช านาญในดา้นประกอบอาหารประเภทเผา   ตม้  ป้ิงหรอืยา่ง ทัง้น้ี มีอาหารหลกัท่ีแทบขาดไม่ไดใ้นแตล่ะม้ือก็คือ 

อาหารท่ีท าจากนมและเน้ือสตัว ์อาหารท่ีท าจากนมเป็นหลกัเรยีกวา่ อาหาร(สี)ขาว ซ่ึงหมายถงึอาหารท่ีสะอาด ศักดิ์ สิทธ์ิ
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และบรสิุทธ์ิไรร้าคี ส่วนอาหารท่ีท าจากเน้ือสตัวเ์ป็นหลกั ซ่ึงมีความหมายวา่ อาหาร(สี)แดงอาหาร(สี)ขาว แบ่งออกเป็น

นมสด นมเปรี้ยว เหลา้ท่ีมีส่วนประกอบของนม และอาหารชนิดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แผน่ฟองนม แผน่บางๆ ท่ีลอยอยูช่ัน้บนสุดของ

น า้นม ลกัษณะคลา้ยฟองเตา้หู ้ชีส บิสกิตเนย เตา้หูน้ม 

ซ่ึงอาหารเหลา่น้ีตา่งเป็นอาหารท่ีมีรสชาติอรอ่ยน่า

รบัประทาน และยงัมีประโยชน์ตอ่รา่งกายอยา่งมาก

ดว้ย สว่นวธีิท าก็งา่ยดาย และน่าสนใจทีเดยีว มารยาท

ในการรบัประทานอยา่งหน่ึงซ่ึงถือเป็นประเพณีท่ีปฏบิตัิ

ตอ่เน่ืองกนัมานาน ก็คือการยกแกว้หรอืถว้ยอาหารยื่ น

ใหแ้ขกชิมอาหารก่อน ชนเผา่มองโกลนอกจากจะ

รบัประทานนมววัท่ีพบเห็นไดบ้่อยท่ีสุดแลว้ ยงั

รบัประทานนมแพะ นมมา้ นมกวาง และนมอูฐ ซ่ึงใน

จ านวนท่ีกลา่วมาแลว้น้ัน มีเพียงส่วนนอ้ยเท่าน้ันท่ีรบัประทานสด ๆ ส่วนใหญแ่ลว้จะใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหาร

ประเภทนมตา่งๆ 

อาหาร(สี)แดง ก็คืออาหารท่ีท าจากเน้ือสตัวป์ระเภทตา่งๆ เน้ือสตัวท่ี์ใชใ้นการประกอบอาหารท่ีส าคญัของชาวมองโกล

ไดแ้ก่ เน้ือววั  และเน้ือแกะ  รองลงมาจะเป็นเน้ือแพะภูเขา และส่วนนอ้ยท่ีเป็นเน้ือมา้ นอกจากน้ี ในชว่งฤดูลา่สตัวก็์จะมี

การลา่แพะเหลือง น าเน้ีอมาประกอบอาหาร 

ส่ิงท่ีขาดเสียไม่ไดเ้ลยในแตล่ะวนัของชาวมอง

โกลก็คือการดื่ มชา นอกจากนิยมดื่ มชาแดง

แลว้ ยงัมีความเคยชินในการดื่ มชานมอีกดว้ย 

ส่ิงแรกท่ีตอ้งท าหลงัจากต่ืนนอนในตอนเชา้ก็

คือการตม้ชานม วธีิท่ีดท่ีีสุดในการชงชานมก็

คือตอ้งใชน้ า้สะอาดท่ีเพ่ิงตกัใหม่ๆ หลงัจากตม้

น า้เดอืดแลว้ ก็จะเทน า้ลงในกาหรอืหมอ้ท่ีมีผง

ชา แลว้น าไปตม้ดว้ยไฟอ่อน ๆ 2 – 3 นาที 

จากน้ันจึงเทน า้นมสดและเกลือลงไป รอ

กระทัง่เดอืดก็เป็นอนัใชไ้ด ้ชานมของชาวมองโกลบางครัง้อาจผสมดว้ยเนยแขง็, แผน่ฟองนม, ขา้วคัว่ เป็นตน้ ซ่ึงจะมี

รสชาติอนัหอมหวนชวนดื่ ม พรอ้มดว้ยรสเค็มนิด ๆ และยงัเป็นเครื่ องดื่ มบ ารงุรา่งกายท่ีเต็มไปดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์

มากมายหลายชนิด กระทัง่เกิดค ากลา่วท่ีวา่“สามวนัไม่กินขา้วปลาอาหารก็อยูไ่ด ้แตจ่ะขาดชานมเพียงวนัเดยีวไม่ได”้

นอกจากน้ี ชาวมองโกลยงัช่ืนชอบการน าเอาดอก ใบ และผลของพืชป่าจ  านวนมากมาใชใ้นการตม้ชานม ดงัน้ัน น า้ชาท่ีได ้

จะมีลกัษณะท่ีหลากหลายแตกตา่งกนัไป บางอยา่งยงัสามารถใชใ้นการป้องกนัและรกัษาโรคไดอี้กดว้ย นอกจากชาแลว้ ชน

เผา่มองโกลสว่นใหญล่ว้นดื่ มเหลา้เป็น เหลา้ท่ีดื่ มส่วนมากจะเป็นเหลา้ขาวและเบียร ์ในบางทอ้งท่ียงันิยมดื่ มเหลา้นม และ

เหลา้นมมา้ ในทกุๆ ชว่งท่ีมีงานเทศกาล หรอืงานเลี้ยงสงัสรรคต์า่งๆ ลว้นนิยมดื่ มเหลา้เป็นจ านวนมาก ทัง้น้ี เหลา้นมมา้

น้ัน ก็คือเหลา้ท่ีเกิดจากการน าเอานมมา้สดๆ มาหมกัจนกลายเป็นเหลา้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นการกลัน่ 

 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ แบบพ้ืนเมืองตน้ต ารบั  ณ Chingisiin Khuree tourist ger camp 

คืนแรกพกัท่ี    :  Chingisiin Khuree tourist ger camp *หมายเหตุ กระโจมท่ีพกั / Ger   

-ไมม่ีหอ้งน ้าในกระโจม หากท่านตอ้งการเขา้หอ้งน ้าเพ่ือท าธุระส่วนตวั  ตอ้งใชห้อ้งน ้าแบบรวม 

- ฮีทเตอร ์เป็นแบบฝืน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะมาจุดใหท่้านทุกๆ 3 ชม. กรุณาอยา่ล็อคประตูหอ้ง 

- WIFI / Internet ไมม่ีบริการค่ะ 
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  วนัสาม 04 มี.ค.62   เทศกาลอินทรียท์อง         B / L /D 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้แบบพ้ืนเมืองของมองโกล ณ  Chingisiin Khuree tourist ger camp 

  หลงัจากน้ันน าท่าน เดินทางไป

ชม และถ่ายภาพ  “เทศกาลอินทรีย์

ทอง / Golden Eagle Hunting Festival 

” ท่ียิ่งใหญ่อลงัการ ซ่ึงหาชมได ้หน่ึง

เดียว ท่ีประเทศมองโกลเลียเท่าน้ัน 

วนัน้ีพิธีเปิดและการแนะน าจะเร่ิม

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไปเล่า

เร่ืองเล่าเก่ียวกบัประเพณีและ

ประวติัศาสตรก์ารล่านกอินทรี จากน้ัน

ชุดเคร่ืองแต่งกายแบบดั้งเดิมจะจดัข้ึน

ในท่ีเกิดเหตุ และนักล่าชาว

คาซคัสถานจะแสดงชุดของตวัเองในบา้น ก่อนเวลากลางวนัการแสดงจะด าเนินต่อไปโดยการแขง่ขนั จะ

ทดสอบความสามารถในการล่าสตัวข์องนักล่าเพ่ือเรียกนกอินทรีไปยงัมา้จากระยะไกล หลงัจากรบัประทาน

อาหารเชา้คุณจะเห็นเกมแบบดั้งเดิม

ของชาวคาซคักบัมา้  ลากจงูเล่นบน

หลงัมา้กบัผิวหนังแพะทัว่เอเชียกลาง  

โดยการแขง่ขนัระหวา่งชายและหญิง

บนหลงัมา้ ผูข้บัขี่แขง่ขนักนัเพ่ือหยิบ

เหรียญจากพื้ นดินในระหวา่งการ

แขง่ขนั 

เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ

พ้ืนเมือง 

หลงัเวลากลางวนั ท่านจะไดช้มเป็น

การแขง่ขนัเพ่ือผิวสุนัขจ้ิงจอก น่ีคือการ

ทดสอบความสามารถของนักล่าอยา่ง

แทจ้ริงอินทรี ตอ้งจบัผิวสุนัขจ้ิงจอกท่ี

ลากหลงัมา้ของผูฝึ้กสอน  งานเล้ียง

อาหารค า่และพิธีมอบรางวลั 
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ค า่            รบัประทานอาหารอาหารค า่ ณ Terelj  Ger Camp 

พกัท่ี        Terelj  Ger Camp  (เน่ืองจากเทศกาลน้ีพกั

หอ้งละ 2-4 ท่าน) 

*หมายเหตุ กระโจมท่ีพกั / Ger   

-ไมม่ีหอ้งน ้าในกระโจม หากท่านตอ้งการ

เขา้หอ้งน ้าเพ่ือท าธุระส่วนตวั  ตอ้งใชห้อ้งน ้าแบบ

รวม 

- ฮีทเตอร ์เป็นแบบฝืน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะมา

จุดใหท่้านทุกๆ 3 ชม. กรุณาอยา่ล็อคประตูหอ้ง 

- WIFI / Internet ไมม่ีบริการ 

 

วนัสี ่ 05 มี.ค.62           B / L / D 

เยีย่มชนเผ่าพ้ืนเมืองมองโกล/Nomad - อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน -กิจกรรมสุนขัลากเล่ือน และ ข่ีมา้โพน่ีชมวิวทิวทศัน์

ในฤดูหนาว- เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง / ICE FISH FESTIVAL    

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ Terelj  Ger Camp 

หลงัจากน้ันน าท่าน เยี่ยมชมและถ่ายภาพ วิถี Nomad ชนเผ่าเร่ร่อนแห่งทุ่งหญา้มองโกลหากเอ่ยถึงค าว่า “เร่ร่อน” หลาย

คนอาจนึกถึงคนไรบ้า้น หรือการไม่มีท่ีอยู่อาศยัเป็นท่ีเป็นทาง แต่การเร่ร่อนในวิถีของ nomad คือการหมุนเวียนเปล่ียนถ่ิน

ฐานไปตามสภาวะแห่งปัจจุบนั กล่าวคือเม่ือลมฟ้าอากาศเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล  

  

กลุ่มคนเร่ร่อนเหล่าน้ีก็จะยา้ยต าแหน่งชุมชนของพวกเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกว่า ดงัน้ันการไม่ฝังรากสรา้งเรือนอยู่กบัท่ี

เป็นหลกัแหล่งถาวร ไม่ไดห้มายความว่าพวกเขาไม่มีบา้น หากแต่บา้นของพวกเขาน้ันมีพ้ืนเป็นทุ่งหญา้ มีฝ้าเป็นผืนฟ้าท่ีสูง 

สุดตา มีภูเขาเป็นก าแพงกั้นหอ้งและมีดาวประดับ

ตกแต่งผนังทั้งส่ีดา้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันวิถีชีวิต

ของชนเผ่าเร่ร่อนในมองโกลก็ไดม้ีความเปล่ียนแปลง

ตามยุคสมัย แมจ้ะใชชี้วิตในกระโจมแต่พวกเขาก็มี

โทรทัศน์ดู แมจ้ะขี่มา้ขี่อูฐแต่พวกเขาก็มีรถยนต์และ

มอเตอรไ์ซค ์มีความสะดวกสบายแบบคนเมืองเขา้มา

ผสมผสานกับวิถีดั้งเดิม และถึงแมพ้วกเขาจะอยู่กัน

กลางทุ่ง แต่พวกเขากลบัมีทรพัยสิ์นมากกว่าคนเมือง

ส่วนใหญ่เสียอีก ชนเผ่าเร่ร่อนเหล่าน้ีมกัจะไม่ถือเงิน

สด ไม่ตอ้งมีบญัชีธนาคาร เมื่อพวกเขาตอ้งการใชเ้งิน
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เมื่อไหร่ก็จะน าเอาสตัวท่ี์เล้ียงไวไ้ปแลกมาเป็นเงิน เรียกไดว้า่ธนบตัรเป็นเพียงเศษกระดาษเท่าน้ัน 

น าท่านเดินทางชม Chinggis Khaan’s monument /อนุสาวรียเ์จงกิสข่านท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สรา้งจากสแตนเลสล้

วนๆ เป็นรูปป้ันของผูน้ าท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก ขนาดมากกว่า 40 เมตร  สรา้งในช่วงครบรอบ 800 ปี ของการ

ก่อตั้งมองโกลโดยท่านผูน้ าเจงกิสข่านผูย้ิ่งใหญ่ ดา้นในมีพิพิธภณัฑ์มีการจดัแสดงภาพ และเคร่ืองแต่งกายของท่าน

ผูน้ า ส่วนดา้นบนหวัมา้เป็นจุดชมวิวท่ีคุณสามารถข้ึนไปถ่ายภาพได ้ 

เท่ียง     รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร MAXI HOTPOT RESTAURANT (สุก้ีมองโกล) 

น าท่านจะไดเ้พลิดเพลิน กบั กิจกรรมสุนัขลากเล่ือน ชมวิวทิวทศัน์ในฤดูหนาว กลายเป็นกิจกรรม ท่ีดึงดูด

นักท่องเท่ียวจากทัว่โลก ท่ีชอบความเร็ว และบรรยากาศของธรรมชาติท่ีเต็มไปดว้ยหิมะ ใหม้าท่องเท่ียวท่ีมองโกเลีย 

ทวัรสุ์นัขลากเล่ือนน้ี เรียกว่า"Mongol Dog Sledding"ถูกคิดคน้ขึ้ นมาโดย สองสามีภรรยาคู่หน่ึง โดยเขาจะให้

นักท่องเท่ียวท่ีสน  ใจอยากลองสมัผสัความเร็ว ขึ้ นไปนัง่บนรถลากเล่ือน ท่ีผูกติดกบัฝงูสุนัข (รวมในค่าทวัรแ์ลว้) 

*หมายเหตุ : รอบละ 15- 20 นาที 

สุนัชลากเล่ือน (นัง่ 1 ท่าน, ยืน 1 ท่าน) และ ขี่มา้โพน่ี(มา้1ตวั:1ท่าน)  

น าท่านไปร่วมกิจกรรม เทศกาลตกปลาน ้ าแข็ง / ICE FISH FESTIVAL  จัดขึ้ นทุกปี ถือว่าเป็นหน่ึงในสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมในช่วงฤดูหนาว  ไฮไลท์ส าคัญ

ของ การตกปลาน ้าเเข็ง หรือ ตกปลาหิมะ คือพ้ืน

ทะเลสาบท่ีเป็นน ้ าแข็งจะมีการเจาะรูไวเ้พ่ือให้

หยอ่นเบ็ดลงไปในรู แลว้รอใหป้ลามากินเบ็  ด โดย

ปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาขนาดเล็ก นักท่องเท่ียว

สามารถตกแลว้น ้ามารบัประทานกันไดเ้เบบสดๆ 

ทานกบัน ้าจ้ิม / ซอส โดยไมม่ีกล่ินคาว  หรือถา้ได้

เ ป็นปลาขนาดใหญ่  ก็ สามารถ ป้ิ งย่ า ง และ

รับประทานกันไดเ้ลย นอกจากน้ียังสามารถเดินหาท่ี

เหมาะๆ แลว้ใชพ้ลัว่แซะน ้าเเข็งใหเ้ป็นรู หรือจะเลือก

หย่อนเบ็ดตามรูท่ีคนอ่ืนไดเ้จาะท้ิงเอาไวก็้ได ้เทศกาล

ตกปลาน ้าเเข็ง IceFish หรือ เทศกาลตกปลาหิมะ เป็น

อีกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาดในช่วง เดือน ธ.ค. – 

มี.ค. ของทุกปี จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองอูลาน

บาตาร ์

ค า่       รบัประทานอาหารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร THAI ELEPHANT (อาหารไทย) 

คืน 3 พกัท่ี    :  ICHMON HOTEL. 4* (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) หรือเทียบเท่า 

 

วนัหา้ 06 มี.ค.62         B / L /- 

หา้งState deparment store -CASHMERE FACTORY and CASHMERE SHOP   – ชอ้ปป้ิงตลาดสินคา้พ้ืนเมือง/Naran 

Tuul Market  สนามบินเจงกิสข่าน -สนามบินสุวรรณภูมิ 

 เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม   ICHMON HOTEL 
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หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านเดินทางไป

ยังวัด Gandan Monastery ซ่ึงเป็นวัดพุทธใน

มองโกเลีย อาคารหลังแรกสรา้งขึ้ นใน ปี ค.ศ.

1805 ภายในประดิษฐานพระโพธิสัตวอ์วโลกิ

เตศวรทรงประทบัยืน ใหท่้านไดบ้นัทึกภาพพระ

ลามะท่ีจ าวดัประมาณ 100 รูป (หา้มถ่ายภาพ

ขณะท าพิธีในพระอุโบสถ สามารถถ่ายรอบตัว

วดัได)้  

 

 

จากน้ัน น าท่านช็อปป้ิง หา้งState deparment store ซ่ึงเป็นหา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง อูลานบาตาร ์สินคา้มีใหเ้ลือก

หลากหลาย อาทิ เช่น  สินคา้ของท่ีระลึกของมองโกล  สินคา้แบรนเนมมองโกล น ้าหอม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดบั 

เส้ือผา้ขนสตัว ์ และ ซุปเปอรม์าเก็ต 

น าคณะชมเลือกซ้ือสินคา้ท่ี CASHMERE FACTORY  and CASHMERE SHOP(โรงงานน้ีส่งออกสินคา้ไปท่ียุโรป)   ให้

ท่านเลือกซ้ือสินคา้ เช่น เส้ือผา้เคร่ืองแต่งตวัแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียผลิต ภณัฑเ์ส้ือผา้ขนสตัวแ์คชเมียรแ์ท้ๆ  

มากมาย  

 *หมายเหต ุขนแคชเมียร ์ 

เป็นขนท่ีไดจัากแพะแคชเมียร ์ซ่ึงมีอยูใ่นแถวเอเชีย มีมากในธิเบต ช่ือ Cashmere ไดม้าจากช่ือเมืองในแควน้กษั

มีระ โนประเทศอินเดียภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเเหล่งท่ีเลี้ยงแพะแคช เมียรม์ากท่ีสุด แพะแคชเมียรูร์ปร่างเล็กกวา่

แพะเเองกอรา่ ขนแพะแคชเมียรมี์ 2 ชัน้ ชัน้นอก (ขนเครา) ขนหยาบและยาว จะมีความยาวประมาณ 2-5 น้ิว 

ขนชัน้ในละเอียดอ่อนนุ่มแต่ สัน้ จะมีความยาวประมาณ 1-3 น้ิว สีธรรมชาติ สีขาว เทา และสีน ้าตาลอ่อน เสน้

ใยจะถูกสาง จากตวัแพะแคขเมียร ์ไม่ใชก้ารตดัขนเพราะในทกุๆฤดู

ใบไมัผลิ แพะแคชเมียรจ์ะผลดัขนกันเป็นเวลานาน หลายสปัดาห ์

เจา้ของแพะจะตอังใชแ้ปรง ๆ ขนใหห้ลุดแลว้แยกขนชัน้นอกและขัน้

ในออกจากกัน แพะแคชเมียร ์1 ตัว จะไดข้นชั้นในประมาณ 4 

ออนซเ์ท่าน้ัน 

รูปร่างของขนแคชเมียร ์เมือสองดว้ยกลอ้งจุลทัศน์ความยาวจะ

เซลลผ์วิชัน้นอกเป็น สเกลหา่ง ๆ ซ่ึงแตกตา่งจากขนสตัวช์นิดอ่ืน ๆ 

ชดัเจน ส่วนกลางของเสน้ขนจะใหญก่วา่ตอนหวั และปลายขน ถา้ดู

ตามขวางมีลักษณะกลม ขนท่ีมีสีน ้าตาลจะเห็นจุดสีอยู่ภายใน 

ถึงแมว้่าขนแคชเมียร ์จะมีคุณสมบัติทัว่ ๆ ไปคลา้ยขนแกะ แต่ก็

แตกต่างกันตรงท่ีดา่ง ท าอันตรายต่อขนแคชเมียร ์งา่ยกวา่ขนสตัว์

ชนิดอ่ืนๆ 

ผลผลิตท่ีไดจ้ากแพะแคเมียรแ์ท ้ๆ ต่อปีมีปริมาณน้อยมาก ถ ้าจะ

ตดัเส้ือคลุม 1 ตวั จะตอ้งใชข้นแพะแคชเมียรถ์ึง 30 ตวั เส้ือผา้ท่ี

ผลิตจากขนแพะแคชเมียรแ์ท ้ๆ จึงมีราคาแพง มาก และเน่ืองจากความสวยงามอ่อนนุ่ม สวมใส่สบายและให้

ความอบอุ่นดี จึงเป็นท่ีพิมนิยมส าหรบ้ผูท่ิ้มี ฐานะดี ขนแคชเมียรส์ามารถป่ันเป็นเสน้ดา้ยแบบต่าง ๆ มากชนิด 



9 | P a g e  
 

และสามารถผลิตท าเป็นผา้ไดท้ั้ง ผา้เน้ือหนาและผา้เน้ือบาง ขนแคชเมียรช์นิดตีมักใหต้ดัชุดสูท เส้ือกันหนาว 

เส้ือคลุม ส่วนชนิดหยาบ ใชท้อกระสอบและใชผ้สมกบัขนแกะเพ่ือท าผา้บุเครื่ องเรอืน เป็นตน้ 

หลงัจากน้ันน าท่านสู่ ตลาดนาลนัตู(Naran Tuul  Market) หรือท่ีรูจ้กัในช่ือตลาดมืด Khar Zakh   ตลาดกลางแจง้

คลา้ยๆกบัตลาดนัดจตุจกัร และเป็นตลาด  ใหญ่ท่ีสุดของเมืองอลูนับาตอร ์   

เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  BD’S Mongolian Barbeque 

  (เป็นรา้นท่ีใหท่้านเชฟท าอาหารโชวใ์หท่้านดู พิเศษท่านไดเ้ลือกวตัถุดิบและดีไซน์รสชาดอาหารดว้ยตนเอง) 

 

 จากน้ัน เดินทางกลบัเขา้ตวัเมือง อลูานบาตอร ์      

 17.30 น.   น าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการการบินมองโกเลีย แอรไ์ลน์ OM 701 

 *หมายเหตุ : บนเคร่ืองมีเสริฟอาหารรอ้น+เคร่ืองด่ืม,ท่ีนัง่แบบ 3:3 ,เป๋าโหลด 1ท่าน/1ใบ=20kg. 

22.50 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

***************************************************** 

             หมายเหตุ  รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ 

ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์่วงหนา้ได.้    

 

 

อตัราค่าบริการ จ  านวน ผูเ้ดินทาง 20 ท่านข้ึนไป 

 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว 

02 – 06 มี.ค. 62 39,900 บาท 7,900 บาท 

 

การส ารองที่นัง่ 

       1. กรุณาส ารองท่ีนัง่+ช าระเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท พรอ้มหนา้พาส ภายใน 3 วนันับจากวนัท่ีจอง ช าระมดั

จ าก่อน 30 สิงหาคม 2561 รบัส่วนลด 1,000 บาท 

2. ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 25  วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด 

เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 

3. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทวัรท์ั้งหมด 

4. เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

ใน เง่ือนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

   1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด/เก็บค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริง 

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท/เก็บค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริง 

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร/์เก็บค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริง 

  4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100%ของราคาทวัร/์เก็บค่าใชจ้่ายตามความเป็น

จริง 

  5. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจาก ตม. ไมม่ีการคืนเงินทั้งหมดไมว่่า กรณี

ใดๆทั้งส้ิน ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียม 

ในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 15,000 บาท และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ตามเง่ือนไข 

6. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

อตัราค่าบริการรวม 

▪ ค่าตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

▪ ค่าที่พกัหอ้งคู่ ดงัที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

▪ ค่าอาหาร ดงัที่ระบุในรายการ 

▪ ค่าเขา้ชมเทศกาล ดงัที่ระบุในรายการ 

▪ ค่ารถน าเที่ยว ดงัที่ระบุในรายการ 

▪ ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง 

▪ ค่าสุนัขลากเล่ือน(นัง่ 1 ท่าน, ยืน 1 ท่าน) (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง พรอ้มทั้งแจง้ความประสงค ์ว่า 

สุนขั ก่อนการเดินทาง 7-10 วนั) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

▪ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทวัร ์ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร ์ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

▪ ค่าปรบั ส  าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมั) 

▪ ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

▪ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิในภายหลงั 

▪ ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ่น หวัหนา้ทวัรไ์ทย   ท่านละ 1,000  บาท / ท่าน 

▪ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

 1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่     

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การ

ถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบคืน

ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 
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หรือเอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง 

และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการ

ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ

มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธไ์มคื่นค่าบริการไมว่่ากรณีใด ๆทั้งส้ิน 

11. บริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13. เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้

ยอมรบัในเง่ือนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศ

อินโดนีเซียตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่าน้ัน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือ Double) 

ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน ขึ้ นอยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของ

แต่ละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ี

ตอ้งการ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย 

ล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

17. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นน้ัน

ทางบริษัท ฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 18 

ท่านในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รบัผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

อุบตัเิหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 


