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OUTER MONGOLIA (Kharkaorum) 

อลูนับาตาร-์Elsen-คาราโครมั-Ugii Lake-คสุเตน-เทอเรลจ ์9 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ (CA) 
 

 

 

 

 

 

 

 
เยอืนดนิแดนอดตีจักรพรรดเิจงกสีขา่น นักรบบนหลังมา้ทีย่ ิง่ใหญ ่ผูค้รอบครองจักรวรรดิท์ีก่วา้งใหญส่ดุขอบฟ้า 
จากเหนอืจรดใต ้2,400 กม. สมัผัสชวีติชาวมองโกลทีน่่าคน้หา ชืน่ชอบการเรร่อ่น เคลือ่นยา้ยทีอ่ยูเ่ป็นนจิ 
อาศัยบนทุง่หญา้ เลน่มวยปล ้า ขีม่า้ ยงิธนู รอ้งเพลง เตน้ร า สมัผัสวถิทีางความเชือ่ในศาสนาวชัรยานทเิบต 

 

 

 

 

 

 

 

- AIR CHINA บรกิารอาหาร+เครือ่งดืม่ - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คนื ในอลูันบาตาร ์

- นอนนับดาว พักกระโจมมองโก 5 คนื  - ชมอลูันบาตาร ์เมอืงหลวงยคุใหมแ่หง่มองโกเลยี 

- ชมคาราโครัม เมอืงหลวงเกา่แกย่คุโบราณ - ชมเนนิทรายอัศจรรย ์ขอบทะเลทรายโกบ ีที ่Elsen 

- ชม 2 อทุยานแหง่ชาต+ิทะเลสาบ Ugii   - ชมโชวพ์ืน้เมอืง / บรกิารน ้าดืม่ วนัละ 1 ขวด 

 

เดนิทาง  พ.ค.-ต.ค. 2561 
 ** ไมแ่จกกระเป๋า ไมม่รีาคาเด็ก  
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วันแรก  นัดพบสนามบิน 

23.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบนิแอร์ไช 
  นา่ (จอดรถสง่ผู้ เดนิทางได้ท่ี อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  
วันท่ีสอง สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–อูลับบาตาร์ 
01.05 น. เดนิทางสูก่รุงปักก่ิง โดยเท่ียวบนิ CA 980 หมายเหต ุจะมีการผา่น SECURITY CHECKING อีก 
  ครัง้เม่ือตอ่เคร่ืองท่ีสนามบนิปักก่ิง ดงันัน้การซือ้สรุา น า้หอม ของเหลวตา่งๆ ท่ี DUTY FREE ขอให้ทา่น
  ระบกุารรับของ ท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ (ขากลบั) airportthai.co.th/main/th/684-security-information 
06.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิกรุงปักก่ิง (TRANSIT FLIGHT / ไมมี่วีซา่จีนเข้ากรุงปักก่ิง/ ไมอ่อกนอกสนามบนิ) 
  (เวลาท่ีปักก่ิงเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.35 น. โดยสายการบนิแอร์ไชนา่ เท่ียวบนิ CA 901 ออกเดินทางไปกรุงอลูนับาตาร์ นครหลวงของประเทศ

มองโกเลีย มองโกเลียเป็นประเทศในทวีปเอเชีย ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลก

ราคารวม   คา่ตั๋วเครือ่งบนิ+ชดุภาษีตัว๋, คา่ทีพ่กั, ค่าอาหาร, คา่บตัรผา่นประตทูอ่งเทีย่ว 
ราคาไมร่วม  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ U$D 24 ดอลลา่ห ์ และคา่ทปิคนรถทอ้งถิน่ U$D 24 ดอลลา่ห ์ และ คา่ทปิ
หัวหนา้ทัวรต์ามสมควร   
หมายเหต ุ 1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอื สบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 2. ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีคา่เงนิผันผวน กรณีมกีารปรับขึน้คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ, กรณีประกาศขึน้
ราคาคา่บตัรผา่นประต ูหรอื คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ * 15 คน ออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยไปกบัคณะ ** บรกิารน ้าดืม่
ทกุวันทอ่งเทีย่ว, ทกุทีน่ั่งมปีระกนัอบุตัเิหตวุงเงนิหนึง่ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
โปรดทราบ สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรับเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาเผือ่เวลา
และสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
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รองจากคาซคัสถาน มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกบัรัสเซียและทางทิศใต้ตดิกบัจีน มีพืน้ท่ีท่ีสามารถใช้
ส าหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึง่ มีประชากรทัง้ประเทศเพียงประมาณ 3 ล้านคน เป็นชาวมอง
โกล 90 % ชาวคาซคั 4 % ชาวรัสเซีย 2 % ชาวจีน 2 % อ่ืนๆ 2 % ซึง่สว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นเมืองหลวง  

11.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิเจงกีสข่าน เมืองอลูนับาตาร์ (เวลาอลูนับาตาร์เร็วกว่าปักก่ิง 1 ชัว่โมง) เมืองหลวง
ยคุใหมข่องประเทศมองโกเลีย ท่ีถกูสถาปนาให้เป็นศนูย์กลางทัง้ทางด้านการเมืองการปกครองและด้าน
พทุธศาสนา เมืองแหง่นีต้ัง้อยูใ่นระดบัความสงู 1,310 เมตรจากระดบัน า้ทะเล มีแม่น า้สายส าคญัสาย
หลกัคือแมน่ า้ทลูไหลผ่าน ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วน าทา่นเดนิทางเข้าสูต่วัเมืองอลูนับาตาร์  

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
  น าทา่นเย่ียมชมจตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ศนูย์กลางของประเทศมองโกเลีย ซึง่เป็น

ท่ีประดิษฐ์สถานของรูปปัน้ซคับาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921  
 น าทา่นชมอนุสาวรีย์เจงกีสข่าน (Chinggis Khaan Monument) นกัรบท่ียิ่งใหญ่และผู้น าของชาว
มองโกเลีย เม่ือปี พ.ศ. 1754 ด้วยการรบพุง่หลายครัง้ เจงกีสขา่น สามารถยึดครองจีนตอนเหนือ 
จกัรวรรดคิารา-จิไต (Kara-Chitai Empire) จกัรวรรดคิาเรสม์ และดินแดนอ่ืน ๆ อีกหลายแหง่ นบัถึง
เวลาเม่ือเจงกีส ขา่น สิน้ชีพ จกัรวรรดมิองโกลได้แผข่ยายตัง้แต่ทะเลด าไปจรดมหาสมทุรแปซิฟิก  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  ชมการแสดงพืน้บา้นของชาวมองโกเลยี 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
 พกัท่ี RAMADA CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว (พกัห้องละ 2 ทา่น)  

www.ramada.com/hotels/mongolia/ulaanbaatar/ramada-ulaanbaatar-citycenter/photos-video 

Bayangol District 17th Khoroo, Gandan Peace Avenue 35/1, Ulaanbaatar, MN 
  
 
 
 
 

เจงกสีขา่น / จากวกิพิเีดยี สารานุกรมเสร ี
 

เจงกสีขา่น (Чингис Хаан, Chinggis Khaan, Činggis Qaɣan) 
เจงกสี แปลวา่ “เว ิง้สมทุร, มหาสมทุร” เป็นจักรพรรดนัิกรบชาวมอง
โกลผูก้อ่ตัง้จักรวรรดมิองโกล เดมิมนีามวา่ “เตมจูนิ” (Temüjin) เป็น
ผูน้ าครอบครัวแทนบดิาเมือ่อายเุพยีง 13 ปี ตอ้งดิน้รนตอ่สูข้บัเคีย่วกับ
ชนเผา่ตา่ง ๆ ทีเ่ป็นอรอิยูห่ลายปี ปราบเผา่ “ไนแมน” ทางดา้น
ตะวนัตก พชิติชนชาต ิ “ตันกตุ” และยอมรับการจ านนของชาว “อยุกรู์
เตริก์”  ในปี พ.ศ. 1749 เตมจูนิ ไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น "เจงกสีขา่น" 
หลังจากขยายดนิแดนและสามารถยดึจงต ู(ปักกิง่ในปัจจบุัน) เจงกสี 

ขา่น ไดส้ง่ทตูไปยังเปอรเ์ซยี แตค่นทีส่ง่ไปโดนตัดหัว เจงกสีขา่นจงึสัง่ระดมพลบกุ
เปอรเ์ซยี หลังการนัน้ไดส้ัง่ทหาร 10,000 คน บกุตะลยุขึน้เหนอืจนสดุขอบทะเลยัน
ดนิแดนใกลเ้คยีงตะวนัออกกลาง ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นนักการทหารทีเ่กง่ทีส่ดุคนหนึง่ใน
ประวตัศิาสตรข์องโลก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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 *** คืนนีเ้ก็บกระเป๋าเสือ้ผ้าใบเล็ก เตรียมไปค้างคืนท่ีกระโจมแบบมองโกลขนานแท้ 
วันท่ีสาม   อูลันบาตาร์-เนินทราย Elsen Tasahai 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่ เนินทราย Elsen Tasahai ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีผสมผสานความหลากหลายของความ
งามตามธรรมชาตไิว้ด้วยกนั ไมว่า่จะเป็น ภเูขา ผืนป่า หรือทะเลทรายโกบี ท่านจะได้แนบชิดกบัความ
เงียบสงบตามธรรมชาติ ชมชีวิตสตัว์ป่าตา่งๆ อาทิ ฝงูอฐู ฝงูละมัง่ หมีโกบี และสมัผสัประสบการณ์
แปลกใหม่บนผืนทราย ชมเนินทรายเล็กๆ สวยงามนา่อศัจรรย์ราวกบัภาพวาด อากาศท่ีน่ีจะแตกตา่งกนั
มากมาย ระหวา่งกลางวนัและกลางคืน เหมือนอยูใ่นความฝันเม่ือค ่าคืนท่ีมืดสนิทมาเยือน ดวงดาว
แพรวพราวกระพริบพร่างตระการตา  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง  
 น าชมวดั Erdene Khamba วดัเล็กๆ ตัง้อยูใ่นเขตอทุยาน
แหง่ชาตคิอนโกขา่น ห่างจากเนินทราย Elsen Tasarhai เพียง 
18 กม. ปัจจบุนัคงเหลือเพียงซากปรักหกัพงั ซึง่เห็นได้ชดัวา่ตวั
วดัแบง่ออกเป็น 2 สว่น Erdene Khamba ได้ถกูท าลายลงใน
ยคุกลางหลงัจากจกัรวรรดมิองโกเลียลม่สลาย แล้วเดนิทางตอ่
อีก 280 กม. ไปยงักระโจมท่ีพกั 

** รับประทานอาหารอาหารค ่า ท่ีแค้มป์นกัทอ่งเท่ียว 

** พักกระโจมมองโกล (พกั 3-4 ทา่น / 1 กระโจม - ทกุกระโจมจะมี 3-4 เตียง) * ไมมี่ห้องเด่ียว 
วันท่ีส่ี            คาราโครัม (คาร์คอริน)-วัดเออร์ดนิซู-พพิธิภัณฑ์คาราโครัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีแค้มป์  

 น าทา่นเดนิทางสูค่าราโครัม อดีตราชธานีของอาณาจกัรมองโกล ระหว่างทางจะผา่นทุง่หญ้าเขียว
ขจีท่ีกว้างใหญ่ มีกระโจมอยู่อาศยัเรียงรายอยูเ่ป็นระยะๆ เมืองคาราโครัม Kharakhorum เป็นเมือง  
       

       
 
 
 
 
 
 
เจงกสีขา่น Temüjin  โอกไูดขา่น Ögedei Khan    กบุไลขา่น Kublai Khan 
 เกดิ ประมาณ ค.ศ. 1162  เกดิ 7 พ.ย. ค.ศ. 1186     เกดิ 23 ก.ย. ค.ศ. 1215 

 เสยีชวีติ 18 ส.ค. ค.ศ. 1227  เสยีชวีติ 11 ธ.ค. ค.ศ. 1241     เสยีชวีติ 18 ก.พ. ค.ศ. 1294  

(อาย ุ65 ปี)    (อาย ุ55 ปี)       (อาย ุ78 ปี) 
 

หลวงเก่า โดยเร่ิมสร้างขึน้เม่ือจกัรวรรดมิองโกลเรืองอ านาจ ในปี ค.ศ. 1220 โดยเจงกีสขา่นมีประสงค์จะ
สร้างเมืองหลวงของตนเองขึน้ท่ีหบุเขา Orkhon Valley ซึง่อยูใ่นต าแหนง่ท่ีเป็นทางผ่านของเส้นทางสาย
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ไหม คาราโครัมสร้างเสร็จสมบรูณ์ในยคุของ “โอกไูดข่าน” ลกูชายของเจงกีสขา่น แตถ่กูใช้เป็นราชธานี
เพียง 40 ปี ก่อนท่ีกบุไลขา่น (หลานเจงกีสขา่น) บกุเข้ากรุงปักก่ิงและสถาปนาปักก่ิงเป็นเมืองหลวงใหม่ 
เม่ือยคุเส่ือมของจกัรวรรดมิองโกลมาถึง คาราโครัมก็เส่ือมลงไปเร่ือยๆ ลม่สลายและถกูท าลายโดยกอง
ทหารแมนจ ูในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 16 วดัเออร์ดินซูได้ถกูสร้างในบริเวณใกล้เคียงคาราโครัม แตว่ดันีไ้ด้
ถกูท าลายลงในยคุของสตาลิน  ปัจจบุนัมีเมืองใหมช่ื่อ “คาร์คอริน” ได้ถกูสร้างขึน้บนจดุท่ีเคยเป็นเมือง
หลวงเก่า “คาราโครัม” ปัจจบุนัมีสญัลกัษณ์ของคาราโครัม คือ มีก าแพงยาว 400 เมตร มี 108 เจดีย์ขาว
เรียงราย ท่ีเคียงข้างด้วยวดัเออร์ดนิซ ู 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง 
  
 
 
 
 
   
  เดนิทางไปชม วัดเออร์ดนิซู Erdene Zuu Monastery ซึง่เป็นวดัแหง่แรกท่ียิ่งใหญ่ในต านาน มี

ความส าคญั และเก่าแกแ่หง่หนึง่ สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1586 เคยมีพระสงฆ์จ าพรรษาอยูถ่ึง 10,000 รูป 
เดมิเคยมีหมูว่ดัรวมอยู่ถึง 100 วดั ขนาดก าแพงแตล่ะวดักว้างใหญ่ถึง 400X400 เมตร แตว่ดัสว่นใหญ่
ได้ถกูท าลายลงไปในปี ค.ศ. 1937-1938 และยงัคงเหลืออยูเ่พียง 3 วดัเทา่นัน้ สภาพโดยรอบจะเห็นซาก
ปรักหกัพงัของสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างตา่งๆ เชน่ พระราชวงั “คเุมนอมาลกนั” ซึง่เป็นของโอกไูด
ขา่น เท่ียวชมความงามภายในบริเวณวดัเออร์คนิซู ชมเจดีย์ขาวท่ียงัหลงเหลืออยู่กวา่ 100 เจดีย์ รวมถึง
อาคารตา่งๆ ของวดั ชมภาพต้นแบบของพระพทุธเจ้าบนงานศลิปะแบบทงักา Thangka หรือการปักผ้า
หรือการทอผ้าให้เป็นรูปภาพ แล้วน าท่านเดินทางสูแ่ค้มป์นกัทอ่งเท่ียว (80 กม.) 

** รับประทานอาหารอาหารค ่า ท่ีแค้มป์นกัทอ่งเท่ียว 

** พักกระโจมมองโกล (พกั 3-4 ทา่น / 1 กระโจม - ทกุกระโจมจะมี 3-4 เตียง) * ไมมี่ห้องเด่ียว 
วันท่ีห้า ทะเลสาบ Ugii 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีแค้มป์ 

 เดนิทางสู ่ Lake Ugii ระหวา่งทางแวะชม Khosho Tsaidam ชมหลกัศลิาร าลกึ ท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือ
เป็นเกียรตแิก่ Bilge Khan ขา่นชาวเตร์ิก ซึง่ในศตวรรษท่ี 6-8 สามารถสยายอ านาจของจกัรวรรดเิติร์ก
ไปทัว่เอเชียกลาง รูปทรงเป็นแทน่บชูาหินแกรนิตรูปเตา่ มีหลกัศลิาปักอยู่ตรงกลางด้านบน มีอกัษรรูน 
(เตร์ิก) และอกัษรจีนสลกัอยู่ นบัเป็นร่องรอยทางประวตัศิาสตร์ท่ีมีคา่ยิ่งในการศกึษา ประวตัศิาสตร์ 
วฒันธรรม ศาสนา ความเช่ือ รูปแบบการก่อสร้าง ศลิปะ พฒันาการตวัอกัษร และความสมัพนัธ์ทางการ
เมือง ของประชาชนเอเชียกลาง  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง 
 น าชม Lake Ugii เป็นทะเลสาบขนาดไมใ่หญ่นกั ท่ีอยูใ่กล้เมืองอลูนับาตาร์มากท่ีสดุ เป็นสรวง
สวรรค์ของการเลน่เรือ ดนูก และตกปลา ตัง้อยู่ทางภาคกลางของมองโกเลีย มีพืน้ท่ี 27 ตารางกิโลเมตร 
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อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเล 1,337 เมตร สว่นท่ีลกึสดุของทะเลสาบคือ 15 เมตร แตมี่ความลกึโดยเฉล่ียไม่
เกิน 6.64 เมตร ท่ีน่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของนกและปลาหลากหลายพนัธุ์ รวมถึง นกกระเรียน เป็ดน า้ ห่านฟ้า 
พีลีแกน ฯลฯ ซึง่จะอพยพมาท่ีน่ีในชว่งปลายเดือนเมษายน เดนิทางไปยงัแค้มป์ท่ีพกัประมาณ 100 กม.  

** รับประทานอาหารอาหารค ่า ท่ีแค้มป์นกัทอ่งเท่ียว 

** พักกระโจมมองโกล (พกั 3-4 ทา่น / 1 กระโจม - ทกุกระโจมจะมี 3-4 เตียง) * ไมมี่ห้องเด่ียว 
วันท่ีหก อุทยานแห่งชาตคุิสเตนเนอรูอู 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีแค้มป์ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ อุทยานแห่งชาตคุิสเตนเนอรูอู ถึงอทุยานแหง่ชาตคิสุเตนเนอรูอ ู Khustai 
Nuruu ท่ีท่ีเตม็ไปด้วยสตัว์ป่าท่ีอนรัุกษ์ไว้โดยเฉพาะม้าป่าพนัธ์ Przewalsky หรือม้าป่าทาค่ีร์ ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของความส าเร็จของจกัรวรรดมิองโกลในอดีต เพราะทกุสถานท่ีท่ีนกัรบไป ก็จะมีม้าป่าทาค่ีร์
ไปด้วยเชน่กนั มีคนกล่าวไว้วา่ “ถ้ามามองโกเลียแล้วไม่ข่ีม้าทาค่ีห์ เหมือนมาไมถ่ึงมองโกเลีย" (ทา่น

สามารถข่ีม้าทาคีห์ พร้อมถ่ายรูป ** คา่ข่ีม้าไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์)  
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง 

 น าทา่นเย่ียมชมเผา่เร่ร่อนท่ีเลีย้งม้า และเลีย้งสตัว์ ในบริเวณนีจ้ะมีสตัว์ป่ามากมาย รวมถึง แกะป่า 
แพะป่า สนุขัป่า และกวางแดง แล้วน าทา่นเดนิทางสูแ่ค้มป์นกัท่องเท่ียว (290 กม.) 

** รับประทานอาหารอาหารค ่า ท่ีแค้มป์นกัทอ่งเท่ียว 

** พักกระโจมมองโกล (พกั 3-4 ทา่น / 1 กระโจม - ทกุกระโจมจะมี 3-4 เตียง) * ไมมี่ห้องเด่ียว 
วันท่ีเจ็ด   อุทยานแห่งชาตเิทอเรลจ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีแค้มป์   น าทา่นเดนิทางสู่เทอเรลจ์ (Terelj) อทุยานแหง่ชาติท่ีมีช่ืออีกแหง่หนึง่ 

ซึง่มีหินท่ีมีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ า้ลึกลบั เส้นทางจะขบัผา่นเมืองอลูนับาตาร์ เพ่ือและรับประทาน
อาหารเท่ียง 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคารในเมืองอลูนับาตาร์ 
  Short Stop แวะชม Teralj Ovoo กองหินศักดิ์สิทธ์ิของชาวมองโกเลีย ท่ีมองโกเลียใน เรียกกอง

หินนีว้า่ “เอาเปา” นอกจากมีความเช่ือวา่เป็นสถานท่ีศกัดิแ์ล้ว ยงัใช้เป็นจดุนดัพบ เป็นสญัลกัษณ์ของ
เส้นทางในท้องทุง่กว้างใหญ่ท่ีสามารถจดจ าได้ง่าย  
 น าชมอุทยานเทอเรลจ์ (Terelj) ทา่นสามารถเดนิชมธรรมชาติ ท่ีเสมือนราวกบัวา่ก าลงัเดินอยู่บน
เส้นทางท่ีสวยงามปดู้วยพรมซึง่ท าจากดอกไม้สีขาวสะอาดตา น าชมหินเตา่ ชมวดัแหง่การปฏิบตัสิมาธิ 
(Aryapara Meditation Monastery) ทา่นจะได้ชมทิวทศัน์บนยอดเขาท่ีสวยงามสดุจะบรรยาย  

 
 
 
 
 
 
** รับประทานอาหารอาหารค ่า ท่ีแค้มป์นกัทอ่งเท่ียว 
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** พักกระโจมมองโกล (พกั 3-4 ทา่น / 1 กระโจม - ทกุกระโจมจะมี 3-4 เตียง) * ไมมี่ห้องเด่ียว 
วันท่ีแปด เทอเรลจ์-อูลันบาตาร์-พิพิธภัณฑ์ประวัตศิาสตร์-วัดกานดาน-ช้อบป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีแค้มป์ 
  น าทา่นข่ีม้ามองโกล (รวมคา่บริการแล้ว) แวะเย่ียมชมความเป็นอยูข่องชาวพืน้เมือง เดนิทางกลบั

เข้าตวัเมืองอลูนับาตาร์ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
   น าทา่นชมพพิธิภัณฑ์ประวัตศิาสตร์แห่งชาติ (National History Museum) ซึง่ภายในมีการจดั 
  แสดงเก่ียวกบัความเป็นมา ของชาวมองโกเลียตัง้ แตย่คุก่อนประวตัิ 
  ศาสตร์จนถึงชว่งรุ่งเรืองท่ีสดุ  
  น าทา่นเย่ียมชมวัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery) 

เป็นวดัท่ีใหญ่และมีความส าคญัมากของเมืองอลูนับาตาร์ เป็นศนูย์
รวมจิตใจของชาวพทุธในประเทศมองโกเลีย  

  ถึงเวลาแหง่การซือ้ของ น าทา่นสู ่ Shopping Centre เลือกซือ้
ของท่ีระลกึหลากหลาย และผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้าขนสตัว์แค้ชเมียร์ ราคานา่ทึง่ถ้าทา่นเปรียบเทียบราคากบั
การซือ้เสือ้แค้ชเมียร์แท้ๆ ท่ีประเทศองักฤษ 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
 พกัท่ี RAMADA CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว (พกัห้องละ 2 ทา่น)  

Bayangol District 17th Khoroo, Gandan Peace Avenue 35/1, Ulaanbaatar, MN 
วันท่ีเก้า         อนุสรณ์ไซซาน-สนามบิน-ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ 
เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม 
  น าทา่นชมอนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan 

Memory Hill) ซึง่อยูท่างตอนใต้ของเมืองเป็นจดุชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นเมืองอลูนับาตาร์ ได้ทัง้เมือง  

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
12.50 น. เดนิทางกลบัปักก่ิง โดยเท่ียวบนิท่ี CA902 

หมายเหตุ จะมีการผา่น SECURITY CHECKING อีกครัง้เม่ือตอ่เคร่ืองท่ีสนามบินปักก่ิง ดงันัน้ทา่นไม่
สามารถ ซือ้ของ DUTY FREE ท่ีอลูนับาตาร์ เชน่ สรุา น า้หอม ของเหลวตา่งๆ ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 

13.55 น. ถึงสนามบนิกรุงปักก่ิง (เวลาปักก่ิงช้ากวา่อลูนับาตาร์ 1 ชัว่โมง)  *** พกัรอตอ่เคร่ือง ไมใ่ช้วีซา่จีน ไมอ่อก
นอกสนามบนิ  

20.35 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี CA 979 
00.10 น. กลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพฯ (เวลาไทยช้ากวา่ปักก่ิง 1 ชั่วโมง)    
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คา่บรกิาร    - พกัหอ้งเดีย่วทีโ่รงแรมในเมอืงระดบั 4 ดาว เพิม่ 5,800 บาท / 2 คนื 

** กระโจมมองโกล (พกั 3-4 ทา่น / 1 กระโจม - ทกุกระโจมจะมี 3-4 เตียง) * ไมมี่ห้องเด่ียว 

** 1 แค้มป์ จะมีท่ีพกั GUR ประมาณ 20-25 กระโจม ในฤดกูาลท่องเท่ียวหรือท่ีพกัได้ถกูจองเตม็ 
        การขอพกัห้องเด่ียว พร้อมจา่ยเงิน อาจไมส่ามารถจดัให้ได้  
- พกั 1 ทา่น ในกระโจม เพิม่ 4,000 บาท / 5 คนื 
- พกั 2 ทา่น ในกระโจม เพิม่ 1,500 บาท / คน / 5 คนื 

 
อตัรานีร้วม คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ทีพ่กั / คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ / คา่บตัรเขา้ชมสถานที่
ทอ่งเทีย่วตามรายการ / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. / คา่ภาษีสนามบนิ
ไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิมองโกเลยี 
 

อตัรานีไ้มร่วม  1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ เป็นตน้ 2. คา่ท า
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว 3. คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 4. คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั 5. คา่ทปิ
ไกดท์อ้งถิน่วันละ 3 ดอลลา่ร ์และ คา่ทปิคนรถทอ้งถิน่ วันละ 3 ดอลลา่ร ์/ คน / วัน 
 
หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่
จะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร ์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บั
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทีจ่า่ย 3%  
 

ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ า 20,000 บาท *พรอ้มสง่หนา้หนังสอืเดนิทาง *สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป – หกัคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 
20 วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 30,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน - เกบ็คา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 
ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไม่
อาจรับผดิชอบ 
- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิหรอืก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   
- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฏหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

ทา่นทีถ่อืบตัร APEX 

• ทา่นทีถ่อืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่วีซีา่ 
กบัองคก์รฯ ทีอ่อกบตัรนีใ้หก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออก
ประเทศของผูถ้อืเอกสารนี ้ 

• ทา่นทีถ่อืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 
1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจรงิ 
3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 
4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจา่ยคา่ทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ คา่ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิใบใหม ่ ฯลฯ ในขณะทีท่า่นอยูต่อ่ 

เพือ่ท าเรือ่งการออกบตัรใหม ่หรอืขอท าวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หัวหนา้ทัวร ์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 

ฯลฯ ไมรั่บ ไมรั่บฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรักษาแทน ดังนัน้หากทา่นฝากบตัร APEX และ/หรอืสง่บตัรตดิมากบั
เอกสาร หากมกีารสญูหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
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เพือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิ ป้องกนัการสญูหาย และมหีลกัฐานเป็นเอกสาร 
กรณุาโอนเงนิเขา้บญัช ีนางสาวนพมล บรุสมบรูณ์ ตามรายละเอยีดดา้นลา่งนี ้ 
แลว้สง่ใบโอน หรอื สลปิ มาที ่LINE: 0963949665 หรอิ LINE: golden9trip 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

อาหารเสรมิรายการมองโกเลยีนอก 9 วนั 7 คนื 
ทางบริษัทฯ ได้จดัให้หวัหน้าทวัร์ น าอาหารเสริมไปบริการลกูค้า เพ่ือให้การรับประทานอาหารท่ีไมคุ่้นเคยมี

ความสขุมากขึน้ แต ่ปริมาณอาหารเสริมอาจไม่มากพอ เน่ืองจากข้อจ ากดัเร่ืองน า้หนกัและความคลอ่งตวัของ
หวัหน้าทวัร์ จงึเรียนให้ลกูค้าทราบว่าทา่นชอบทานอะไร ทา่นขาดอะไรไมไ่ด้ สามารถน าติดตวัไปเอง  

(ผลไม้-ของสด อาจต้องห้ามในการน าเข้า / รายการอาหารเสริมอาจมีการเปล่ียนแปลง)   
(ขนมจากเมืองไทยจดัเตรียมไป 4 อยา่ง+แม๊กกี+้น า้จิม้แจว่เพ่ือทานกบั BBQ) 

วนัท่ีสาม อาหารเท่ียง-อาหารเสริม-น า้พริกเผา อาหารค ่า-อาหารเสริม-ย าทนูา่กระป๋อง 

วนัท่ีส่ี อาหารเท่ียง-อาหารเสริม-หมหูวาน อาหารค ่า-อาหารเสริม-ย าปลากระป๋อง 
วนัท่ีห้า อาหารเท่ียง-อาหารเสริม-น า้พริกตาแดง อาหารค ่า-อาหารเสริม-ย าปลากรอบ 
วนัท่ีหก อาหารเท่ียง-อาหารเสริม-หมเูส้น อาหารค ่า-อาหารเสริม-มาม่าต้มย า 
วนัท่ีเจ็ด อาหารเท่ียง-อาหารเสริม-น า้พริกกลางดง อาหารค ่า-อาหารเสริม-ผดัพริกทนูา่กระป๋อง 
วนัท่ีแปด อาหารเท่ียง-อาหารเสริม-น า้พริกตาแดง อาหารค ่า-อาหารเสริม-หมหูวาน 


