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โปรแกรมสรุปการเดินทาง 

�� ต.ค.�� กรุงเทพ-อุลาบาตาร ์  
�� ตค.�� โรงงานทอผา้แคชเมียร-์อุทยานแหง่ชาติกุดไซต Ger Camp* 
�พ.ย.�� อุทยานแหง่ชาติกุดไซ-มา้ป่า-เจงกิสซิตี�  HOTEL 4* 
� พ.ย.�� เจงกิสซิตี� -เทศกาลมา้แข่ง Ger Camp* 
3 พ.ย.�� เทศกาลมา้แขง่-อุลาบาตอร-์วดักานดา HOTEL 4* 

� พ.ย.�� อุลาบาตาร-์กรุงเทพ  
 



 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัที� 30 ตลุาคม ��  กรุงเทพ-อุลาบาตาร ์

��.�� พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิเพื�อทําการเช็คอินที�เคาน์เตอรส์ายการบินมองโกเลีย 

��.�� ออกเดินทาง โดยสายการบินมองโกเลียแอรไ์ลน์ 

 

วนัที� �� ตลุาคม �� อุลาบารต์อร-์โรงงานทอผา้แคชเมียร-์อุทยานแห่งชาติกุดไซ 

��.�� เดินทางถึงสนามบินอุลาบารต์ารเ์มืองหลวงประเทศมองโกเลีย ผ่านพิธีศุลากากร 

รบัประทานอาหารเชา้  

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ นําท่านเดินทางไปยงัเมืองหลวงอุลาบารต์าร ์นําท่านเขา้ชมโรงงานผลิต
ขนแคชเมียร ์และนําท่านชอ้ปปิ� งในหา้งสรรพสินคา้ราคาไม่แพงและส่วนใหญ่นําเขา้จากเกาหลี  

รบัประทานอาหารกลางวนั  

เราจะนําท่านเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติกุดไซ ระหว่างทางแวะเที�ยวชม ชนเผ่าเร่ร่อน (Nomad)  
Nomad ชนเผ่าเรร่อ่นแห่งทุ่งหญา้มองโกลหากเอ่ยถึงคาํวา่ “เร่รอ่น” หลายคนอาจนึกถึงคนไรบ้า้น หรือ
การไม่มีที�อยู่อาศัยเป็นที�เป็นทาง แต่การเร่ร่อนในวิถีของ nomad คือการหมุนเวียนเปลี�ยนถิ�นฐานไป
ตามสภาวะแห่งปัจจุบนั กล่าวคือเมื�อลมฟ้าอากาศเปลี�ยนแปลงตามฤดูกาล  กลุ่มคนเรร่่อนเหล่านี� ก็จะ
ยา้ยตําแหน่งชุมชนของพวกเขาไปในพื� นที�ที�เหมาะสมกว่า ดังนั�นการไม่ฝังรากสรา้งเรือนอยู่กับที�เป็น
หลกัแหล่งถาวร ไม่ไดห้มายความวา่พวกเขาไม่มีบา้น หากแต่บา้นของพวกเขานั�นมีพื� นเป็นทุ่งหญา้ มีฝ้า
เป็นผืนฟ้าที�สูง สุดตา มีภูเขาเป็นกําแพงกั�นหอ้งและมีดาวประดับตกแต่งผนังทั�งสี�ดา้น อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบนัวิถีชีวติของชนเผ่าเรร่อ่นในมองโกลก็ไดมี้ความเปลี�ยนแปลงตามยุคสมยั แมจ้ะใชชี้วิตในกระโจม
แต่พวกเขาก็มีโทรทศัน์ดู แมจ้ะขี�มา้ขี�อฐูแต่พวกเขาก็มีรถยนต์และมอเตอรไ์ซค ์มีความสะดวกสบายแบบ
คนเมืองเขา้มาผสมผสานกบัวิถีดั�งเดิม และถึงแมพ้วกเขาจะอยู่กนักลางทุ่ง แต่พวกเขากลับมีทรพัยสิ์น
มากกว่าคนเมืองส่วนใหญ่เสียอีก ชนเผ่าเร่ร่อนเหล่านี� มักจะไม่ถือเงินสด ไม่ตอ้งมีบัญชีธนาคาร เมื�อ
พวกเขาตอ้งการใชเ้งินเมื�อไหร่ก็จะนําเอาสัตวที์�เลี� ยงไวไ้ปแลกมาเป็นเงิน เรียกไดว้่าธนบัตรเป็นเพียง
เศษกระดาษเท่านั�น 

รบัประทานอาหารกลางวนั  

ช่วงบ่ายเดินทางถึงอุทยานแหง่ชาติกุดไซ(Khutsai National Park)  

วนัที�  � พ.ย.�� อทุยานแห่งชาติกุดไซ-อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน - เจงกิสซิตี�  

นําท่านเที�ยวชมอุทยานแห่งชาติกุดไซ ตอนเชา้นําท่าขึ� นจุดชมวิวหากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นภาพฝูงมา้ป่า
อาบแสงทองในตอนเชา้ และกวางสีแดง (Red Deer) ซึ�งหาชมไดไ้มย่ากนักในเขตอุทยานแหง่ชาติกุดไช  

หลงัรบัประทานอาหารเชา้  



ออกเดินทางไปยงัเจงกิสซิตี�  ระหวา่งทางนําท่านเขา้ชม อนุสาวรียเ์จงกิสขา่น อนุสาวรียแ์สตนเลสที�ใหญ่
ที�สุดในโลก เป็นรูปปั�นของผูนํ้าที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของโลก ขนาดมากกว่า �� เมตร  สรา้งในช่วงครบรอบ 
��� ปี ของการก่อตั�งมองโกลโดยท่านผูนํ้าเจงกิสข่านผูยิ้�งใหญ่ ดา้นในมีพิพิธภณัฑมี์การจดัแสดงภาพ 
และเครื�องแต่งกายของท่านผูนํ้า ส่วนดา้นบนหวัมา้เป็นจุดชมววิที�คุณสามารถขึ� นไปถ่ายภาพได ้ 

หลงัจากนั�นนําท่านเดินทางสูเ่มือง เทศกาลมา้ป่า  ในช่วงบ่ายเขา้พกัที�เกอรแ์คมบริเวณใกลที้�จดังาน 

พกัที� โรงแรมในเจงกิสซิตี�   

วนัที� � พ.ย.��  เจงกิสซิตี� -เทศกาลมา้ป่า 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ นําท่านไปยงัสถานที�จดังานเทศกาลมา้ป่า อิสระใหท่้านเที�ยวชมงานเทศกาล
แขง่จบัมา้ป่ามองโกล ซึ�งเป็นเทศกาลที�จดัขึ� นปีละครั�ง โดยชาวมองโกลไดชื้�อวา่เป็นชนชาติที�ใชช้ีวิตบน
หลงัมา้ ดงันน้ทกัษะในการจบัมา้ป่าจงึเป็นสิ�งสาํคญัในการดาํรงชีวิต การแขง่มา้เป็นความสนุกสนาน
ตื�นเตน้เรา้ใจ และหาชมไดย้าก หนึ�งปีจดัเพียงครั�งเดียว  

พกัที� Ger Camp 

วนัที� � พ.ย.�� เทศกาลแข่งมา้ป่ามองโกล-เจงกิสซิกี�   

หลังรบัประทานอาหาร นําท่านเดินทางกลับไปยงัเมืองอุลาบาตอร ์ พาท่านเดินทางไปยงัวดั Gandan 
Monastery ซึ�งเป็นวดัพุทธในมองโกเลีย อาคารหลังแรกสรา้งขึ� นใน ปี ค.ศ.���� ภายในประดิษฐาน
พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรทรงประทับยืน ใหท่้านไดบ้ันทึกภาพพระลามะที�จําวดัประมาณ ��� รูป 
(หา้มถ่ายภาพขณะทําพิธีในพระอุโบสถ สามารถถ่ายรอบตวัวดัได)้  

รบัประทานอาหารเยน็ 

ที�พกั Hotel 4* 

วนัที�  �  พ.ย. �� วดักานดา-จุดชมวิวอนุสรณส์ถานไซซาน-กรุงเทพ 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้  

10.00 น.   นําท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการการบินมองโกเลีย แอรไ์ลน์ OM 701 

*หมายเหตุ : บนเครื�องมีเสริฟอาหารรอ้น+เครื�องดื�ม,ที�นั�งแบบ 3:3 ,เป๋าโหลด 1ท่าน/1ใบ=20kg. 
แวะเปลี�ยนเครื�องที�ฮ่องกง  

22.50 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

อตัราค่าบรกิาร จาํนวน ผูเ้ดินทาง �� ทา่นขึ� นไป 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี�ยว 

�� ต.ค.��-� พ.ย.�� 40,900 บาท 7,900 บาท 

 

 



การสาํรองที�นั �ง 

1. กรุณาสาํรองที�นั�ง+ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 15,000 บาท พรอ้มหน้าพาส ภายใน � วนันับจากวนัที�
จอง  

2. ค่าทวัรส์่วนที�เหลือ ชาํระทั�งหมดก่อนการเดินทาง 45 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยกอ่น
กาํหนด เนื�องจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าที�พกัและตั �วเครื�องบินมิฉะนั�นจะถือวา่
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

3. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั �วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรมี์
ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั�งหมด 
4. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินค่าบริการไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่าน
ไดย้อมรบัใน เงื�อนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ที�ไดร้ะบุไวท้ั�งหมดนี� แลว้ 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตั �วเครื�องบินโดยสารชั�นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื� อเพลิง 

 ค่าที�พกัหอ้งคู่ ดงัที�ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหาร ดังที�ระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมเทศกาล ดังที�ระบุในรายการ 

 ค่ารถนําเที�ยว ดงัที�ระบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร ์ค่า
โทรศพัท ์ฯลฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบันํ�าหนักกระเป๋าเดินทางที�เกินจากสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมั) 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเชื� อเพลิงที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 

 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น หวัหน้าทวัรไ์ทย   ท่านละ �,000  บาท / ท่าน 

 ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 

 


