
มองโกเลีย เป�นประเทศในทว�ปเอเชียที่ไม�มีทางออกสู�ทะเลใหญ� ประเทศมองโกเลียเป�นหนึ่งในประเทศ
ที่มีความหนาแน�นของประชากรน�อยที่สุดในโลก ด�วยความที่มีพ�้นที่เยอะแต�ประชากรน�อยมาก 
ส�วนมากจะอาศัยอยู�ที่อูลานบาตอร� (Ulaanbaatar) เมืองหลวงของประเทศ  นอกจากเร�่องของ
ธรรมชาติแล�ว สิ�งที่เป�นเสน�ห�ของมองโกเลียอีกอย�างก็คือศิลปวัฒนธรรมและผู�คนซึ่งมีเอกลักษณ�
แตกต�างจากท่ีอ่ืนๆ ผู�คนท�องถิ�นยังคงดำเนินชีว�ตแบบเร�ยบง�ายไปพร�อมกับการอยู�ร�วมกับธรรมชาติ
อย�างยั่งยืน จ�งไม�แปลกใจที่ดินแดนแห�งนี้จะเป�นจ�ดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วโลก

DAY 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.55 น. ออกเดินทางสู� เมืองอูลานบาตอร� (Ulaanbaatar) ประเทศมองโกเลีย (BKK-ULN) โดยสายการบิน 

มองโกเลียนแอร� ไลน� Mongolian Airlines (MIAT)  (เวลาเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)



DAY 2
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจงกีสข�าน จากน้ันนำท�านเดินทางไปยังท่ีพักเพ�อ่เช็คอิน เก็บสัมภาระ 

รับประทานอาหารเช�า ณ โรงแรมที่พัก และพักผ�อนตามอัธยาศัย เพ�่อปรับตัวกับสภาพอากาศ

นำท�านช�อปป��ง ณ ตลาด Black market Dunjingarav16.30 น.

12.00 น. เดินทางไปยังวัดกานดาน (Gandan) วัดท่ีมีความสำคัญแห�งหน่ึงซ่ึงถือเป�นศูนย�รวมจ�ตใจชาวพ�ทธ

ของชาวมองโกเลีย 

14.00 น. เดินทางไปจตุรัสซัคบาทาร� (Sukbataar Square) ศูนย�กลางของประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป�นที่

ประดิษฐานของรูปป��นซัคบาทาร� ผู�ประกาศอิสรภาพแก�มองโกเลีย

14.30 น. เยี่ยมชมพ�พ�ธภัณฑ�ประวัติศาสตร�แห�งชาติ (National History Museum) 

13.00 น.

พ�พ�ธภัณฑประวัติศาสตรแหงชาติ (National History Museum)  เป�นสถานที่เก็บรวบรวมสิ�งของวัตถุโบราณ
ต�างๆ และหลักฐานทางประวัติศาสตร�และยุคต�างๆ ของชาติพันธุ�มองโกเลียที่บ�งบอกถึงเร�่องราวความเป�นอยู�ตั้งแต�
อดีตถึงป�จจ�บันประวัติศาสตร�ความเป�นมาของประเทศชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต�างๆซึ่งสิ�งเหล�า
นี้สะท�อนให�เห็นได�จากเคร�่องเล�น เคร�่องดนตร�และเคร�่องแต�งกายที่จัดแสดงไว� รวมถึงสิ�งที่น�าสนใจมากที่สุดที่ท�านไม�
ควรพลาดชมในพ�พ�ธภัณฑ�คือมุมเร�่องราวของอดีตจักรพรรดิ์เจงกิสข�าน ซึ่งจัดแสดงไว�ให�เร�ยนรู�และเข�าใจง�ายเป�น
อย�างดี พาท�านชม

รับประทานอาหารกลางวัน (Modern nomads restaurant)

วัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery)  ชาวมองโกเลียส�วนใหญ�คือชาวพ�ทธที่มีความคล�ายคลึงกับ
ประเทศเนปาล วัดกานดานคือวัดใหญ�ที่มีความสำคัญแห�งหนึ่ง ถือเป�นศูนย�รวมจ�ตใจชาวพ�ทธของมองโกเลีย 
เป�นวัดที่มีประวัติศาสตร�ยาวนาน สร�างโดยท�านข�านโบกด� ราวป� ค.ศ.1835 เป�นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และศูนย�รวม
จ�ตใจ ของชาวพ�ทธในมองโกเลีย ชื่อวัดมีความหมายว�าสถานที่ที่มีความสุขอย�างสมบรูณ�แบบ ภายในพระว�หาร
ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความสูงถึง 20 เมตร

วัดกานดาน - จตุรัสซัคบาทาร� - ตลาด Black market Dunjingarav



เดินทางกลับที่พักเพ�่อพักค�างคืน

รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม08.30 น.

แวะถ�ายรูปที่ State Drama Theatre09.30 น.

นำท�านชมพ�พ�ธภัณฑ�พระราชวังบอกด�ข�านและพระราชวังฤดูหนาวของบอกด�ข�าน (Winter Palace 

of the Bogd Khan) เป�นหนึ่งในพ�พ�ธภัณฑ�ที่เก�าแก�และมีค�าที่สุด ตั้งอยู�ในอดีตพระราชวังสีเข�ยว 

(Green Palace) ของบอกด�ข�านองค�ที่ 8

10.20 น.

เยือนอนุสรณ�สถานแห�งการต�อสู� ไซซาน (Zaisan Memory Hill)  ซึ่งอยู�ทางตอนใต�ของเมือง สร�าง

เป�นเกียรติแก�เหล�าทหารโซเว�ยตที่ถูกสังหารในระหว�างสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอนุสาวร�ย�มีลักษณะ

เป�นภาพวาดบนแผ�นคอนกร�ตโค�งเป�นวงกลมบรรยายถึงมิตรภาพระหว�างสหภาพโซเว�ยตกับมองโก-

เลีย โดยสหภาพโซเว�ยตได�ช�วยเหลือมองโกเลียให� ได�รับอิสรภาพจากการเข�ายึดครองของญี่ปุ�น เป�น

จ�ดชมว�วที่สามารถมองเห็นเมืองอุลันบาตอร� ได�ทั้งเมือง ซึ่งอยู�ในหุบเขาเบื้องล�าง รวมถึงแม�น้ำทูอูล

 (Tuul River) ที่ไหลผ�านเมือง  อนุสรณ�สถานแห�งนี้จ�งกลายเป�นสถานที่ยอดนิยม 

11.30 น.

18.30 น.

19.30 น.

DAY 3

ตลาด BLACK MARKET DUNJINGARAV เป�นตลาดขายเสื้อผ�า อยู�ในตัวอาคารให�ท�านช�อปป��งอุปกรณ�
กันหนาว รองเท�า ถุงมือ หร�อหมวกพ�้นเมือง ซึ่งเป�นตลาดที่ชาวมองโกเลียจะมาจับจ�ายสินค�าอุปกรณ�เสื้อผ�า 
รองเท�า และอื่นๆ ท�านจะได�พบกับสินค�าราคาถูก คุณภาพใช�งานได�สำหรับกันหนาวที่มองโกเลีย

รับประทานอาหารเย็นท่ีภัตตาคารอาหารจ�น (Yu long Chinese restaurant)

(Premium hotel หร�อเทียบเท�า)

อูลานบาตอร� - Sky resort



DAY 4
รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม08.30 น.

ออกเดินทางไปยังเขตอนุรักษ�ธรรมชาติ Khustai Nature Reserve ห�างจากอูลานบาตอร�ออกไป 

1.5 ชั่วโมง โดยสถานที่แห�งนี้เป�นบ�านของสัตว�ป�าใกล�สูญพันธ�หลากหลายสายพันธุ� รวมถึงม�าป�า 

takhi ซึ่งเป�นหนึ่งในสายพันธุ�ม�าป�าสุดท�ายของโลก

09.30 น.

เดินทางถึงเขตอนุรักษ�ธรรมชาติ Khustai Nature Reserve จากน้ันชมสารคดีเก่ียวกับม�าป�า takhi  11.00 น.

เดินทางเข�าเขตอุทยานเพ�อ่ชมม�า takhi และ red deer13.00 น.

เดินทางกลับเมืองอูลานบาร�ตอร�16.30 น.

(Premium hotel หร�อเทียบเท�า)

จากนั้นนำท�านเดินทางสู� สกีร�สอร�ท SKY RESORT สถานที่

เล�นสกีที่ ได�รับความนิยมของประเทศมองโกเลีย ลานสกีที่ ได�

รับการออกแบบตามระดับมาตรฐานสากล  อิสระที่สกีร�สอร�ท 

มีกิจกรรมสนุกๆมากมาย อาทิ สกี (Ski) สโนว�บอร�ด (Snow

boarding) หร�อ กิจกรรมการนั่งบนห�วงยางแล�วสไลด�ลงมา

ตามทางบนหิมะ (Snow tubing)

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Korean Restaurant)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  European cuisine (chicken or pork) 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (The Bull Hot Pot restaurant)

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (Grill Studios)

19.30 น. เดินทางกลับท่ีพักเพ�อ่พักค�างคืน

(Premium hotel หร�อเทียบเท�า)19.30 น. นำท�านเดินทางกลับโรงแรม และพักผ�อนตามอัธยาศัย

เขตอนุรักษ�ธรรมชาติ Khustai Nature Reserve



รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม08.00 น.

นำท�านชมอนุสาวร�ย�เจงกิสข�าน ขนาดยักษ�สูงกว�า 40 เมตร ของท�านเจงกิสข�านกำลังข�่บนหลังม�า 

และชมความสวยงามบร�เวณรอบๆ

09.00 น.

เดินทางต�อเพ�่อเข�าเช็คอินที่ Terelj Star Resort

นำท�านเที่ยวชม Turtle Rock หินยักษ�รูปร�างคล�ายเต�า ที่มีความสูงกว�า 24 เมตร ตั้งตะหง�านสวย

งามท�ามกลางว�วทิวทัศน�อันงดงาม

12.30 น.

พบปะครอบครัวชาวมองโกเลียที่มีรูปแบบการใช�ชีว�ตแบบ NOMAD 14.00 น.

กิจกรรมข�่ม�า15.00 น.

เดินทางกลับมายังที่พัก และพักผ�อนตามอัธยาศัย16.00 น.

รับประทานอาหารเย็น Course menu at Terelj Star Resort และพักค�างคืนในเกอร�  18.00 น.

DAY 5

รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม08.30 น.

09.30 น.

นำท�านเดินทางไป Aryabala Meditation Center ซึ่งตั้งอยู�บนภูเขา มีบันไดทอดยาวลงมา รอให�

ทุกท�านได�ข�้นไปสัมผัสความสวยงามบร�เวณด�านบน

10.00 น.

DAY 6

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Course menu at Terelj Star Resort 

อนุสาวร�ย�เจงกิสข�าน - อุทยานแห�งชาติทาราลจ� 

อุทยานแห�งชาติทาราลจ� - TURTLE ROCK - ARYABALA MEDITATION CENTER 



DAY 7 อุทยานแห�งชาติทาราลจ� - อูลานบาตอร� 

11.30 น. เดินทางกลับที่พัก

16.00 น. เดินทางกลับที่พัก Terelj Star Resort

10.00 น. นำท�านเดินทางไปเดินเขาซึ่งตั้งอยู�บร�เวณภายในอุทยาน จากนั้นเช็คเอ�าท�ออกจากที่พัก และเดิน

ทางกลับอูลานบาร�ตอร�

13.30 น. เดินทางเยี่ยมชมพ�พ�ธภัณฑ� Chinggis Khaan Museum

15.00 น. ช�อปป��งของฝากที่ Gobi Cashmere ซึ่งเป�น outlet ขายเสื้อผ�าขนสัตว�แบรนด� GOBI ที่มีชื่อเสียง

ของมองโกเลีย

17.00 น. ร�วมเล�นเกมส�ซึ่งเป�นวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งสืบทอดต�อกันมาของชาวมองโกล

19.30 น. สนุกสนานไปกับการนั่งล�อมวงรอบกองไฟ

14.00 น. นำท�านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ�แปลกใหม�สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนบนพ�้นแม�น้ำ

ที่กลายเป�นน้ำแข็งและปกคลุมด�วยหิมะ ซึ่งท�านจะได�มีโอกาสได�ขับลากเลื่อนสุนัขด�วยตนเองเป�นระยะ

ทางกว�า 5 กิโลเมตร

(Premium hotel หร�อเทียบเท�า)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Course menu at Terelj Star Resort 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Japanese Cuisine) 

รับประทานอาหารเย็น Mongolian traditional lamb barbeque “khorkhog”18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นและเข�าพักท่ีโรงแรม18.00 น.

รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม09.00 น.



อัตราดังกลาวรวม
• ไกด�ท�องถิ�น

• ค�ารถรับ-ส�ง นำเที่ยวตามรายการ

• ค�าสุนัขลากเลื่อน 5 ก.ม.

• ค�าเล�นสกีหร�อสโนว�บอร�ดที่สกีร�สอร�ต

• การอำนวยความสะดวกต�างๆเมื่อเดินทางถึง

• ค�าตั๋วเข�าอุทยาน

• ค�าตั๋วพ�พ�ธภัณฑ�

• ค�าอาหารตามที่ระบุในรายการ

• น้ำ 0.5 ลิตร 1 ขวดต�อวัน

• ประกันการเดินทาง

อัตราดังกลาวไมรวม
• ค�าตั๋วเดินทางไป-กลับ

• ค�าทิปไกด�ตามความพ�งพอใจ

• ค�าใช�จ�ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

• ค�าพักเดี่ยว

09.30 น. พาท�านช�อปป��งที่ห�างสรรพสินค�า ซึ่งท�านจะได�เพลิดเพลินไปกับการซื้อของฝาก ของที่ระลึก อาทิ 

อาหาร ขนม เคร�่องแต�งกายเสื้อกันหนาวแบรนด�แนมหลากหลายยี่ห�อ เช�น The North Face, 

Columbia และ Superdry เป�นต�น

PACKAGES - PERSON THB

Snowy Mongolia

Packages Name

38,900.- 32,400.- 29,200.-

2 pax 4 pax 6 pax

27,700.-

8 pax

26,600.-

10 pax

6N / 8D

Nights

12.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน International buffet 

13.20 น. ท�านเดินทางสู�สนามบิน เพ�อ่เดินทางกลับประเทศไทย

รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม08.30 น.

DAY 8 สนามบิน



เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก

การจอง หร�อสำรองที่นั่ง

การยกเลิก

•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณาเตร�ยมเง�นมัดจำ 50% 
    (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  ทางเราสามารถช�วยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินได�โดยเป�นราคาจากทางเว็ปไซต�ของสายการบินโดยตรง 
   ซึ่งราคาสามารถปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลาในแต�ละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำให�
   ชำระทันทีหลังจากได�ราคาที่พ�งพอใจ
•  การจองห�องพักข�้นอยู�กับห�องว�าง ณ วันที่ยืนยันการจอง
•  การสำรองห�องที่สมบูรณ�จะต�องมีการชำระเง�นบางส�วนหร�อทั้งหมดก�อน หากยังไม�มีการชำระเง�นจะไม�สามารถทำจองได�
•  ขอสงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของห�องพักทุกประเภท โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
 

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 30-44 วัน  เก็บค�าใช�จ�ายท�านละ 50% 

•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 30 วัน ก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมด

•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่นว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิก

   การเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด

•  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให�คณะเดินทางไม�ครบ

   ตามจำนวนที่บร�ษัทฯกำหนดไว� (10ท�านข�้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต�อทางบร�ษัทและผู�เดินทางอื่นที่เดิน

   ทางในคณะเดียวกันบร�ษัทต�องนำไปชำระค�าเสียหายต�างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท�าน

•  กรณีเจ็บป�วยจนไม�สามารถเดินทางได�ซึ่งจะต�องมีใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลรับรองบร�ษัทฯจะพ�จารณา

   เลื่อนการเดินทางของท�านไปยังคณะต�อไปแต�ทั้งนี้ท�านจะต�องเสียค�าใช�จ�ายที่ไม�สามารถเร�ยกคืนได� เช�นค�าตั๋วเคร�่อง

   บินค�าห�อง ค�าธรรมเนียมว�ซ�าตามที่สถานทูตฯ เร�ยกเก็บ และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกิดข�้นตามจร�ง ในกรณีที่ไม�สามารถเดินทางได� 

•  กรณีผู�เดินทางไม�สามารถเข�า-ออกเมืองได� เนื่องจากเอกสารปลอมหร�อการห�ามของเจ�าหน�าที่ไม�ว�าเหตุผลใดๆ 

   ก็ตามทางบร�ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ทั้งหมด


