
 
 

โปรแกรมสาํรวจหมู่บา้นกวางเรนเดียร ์

ประเทศมองโกเลีย 

�� วนั �� คืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

โปรแกรมสรุป 

วนัแรก  30 พย. 62   กรุงเทพ-อุลาบาตาร ์
วนัที�สอง  1 ธ.ค.62  สนามบินเจงกิสขา่น-ตลาดมืด- Erdenet city (��� กม.) 
วนัที�สาม  2 ธ.ค.62  Erdernet City – Murun City (400 กม.) 
วนัที�สี�   3 ธ.ค.62  Murun City- Ulaan-Uul village (��� กม.) off road 
วนัที�หา้  4 ธ.ค.62  Ulaan-Uul - Tsagaan Nuur - Zun Taiga (หมู่บา้นกวางเรนเดียร)์ ��� กม.  
วนัที�หก  5 ธค.62  Zun Taiga 
วนัที�เจ็ด  � ธค.��  Zun Taiga 
วนัที�แปด  7 ธค.62  Zun Taiga 
วนัที�เกา้  8 ธ.ค. 62   Zun Taiga – Murun City 
วนัที�สิบ  9 ธ.ค.62   Murun City-Edernet city-Ulaabataar 
วนัที�สิบเอ็ด  10 ธ.ค.62  Ulaabataar-กรุงเทพมหานคร 



โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง �� พย.�� กรุงเทพ-อุลาบาตาร ์

��.�� นัดพบที�เคาน์เตอรส์ายการบินมองโกเลียแอรไ์ลน์ สนามบินสุวรรณภูมิมีเจา้หนา้ที�บริษัทอาํนวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 
��.�� ออกเดินทางโดยสายการบินมองโกเลียแอรไ์ลน์เที�ยวบินที� OM702 
มีอาหารรอ้นเสริฟบนเครื�อง กระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งไดท่้านละ � ใบไม่เกิน �� ก.ก. 
**หมายเหตกุาํหนดการบินเป็นตารางเดมิหากสายการบินทาํการเปลี� ยนแปลงจะแจง้ใหท้ราบ** 
 
วนัที�สอง � ธ.ค.�� สนามบินเจงกิสข่าน-ตลาดมืด- Erdenet city (��� กม.) 
 07.00 เดินทางถึงสนามบินเจงกิสขา่นโดยสวสัดิภาพ 
หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ นําท่านไปยงัซุปเปอรม์าเกตและตลาดมือ 
��.�� นําท่านออกเดินทางไปซื� อสินคา้และอุปกรณ์กันหนาวเพิ�มเติมในตลาดมืด (Naran Tuul/Black 
Market) ซึ�งมีสินคา้อุปกรณ์กนัหนาวใหเ้ลือกมากมาย ตลาดกลางแจง้คลา้ยๆกับตลาดนัดจตุจกัร และเป็น
ตลาด  ใหญ่ที�สุดของเมืองอลูนับาตอร ์   
ออกเดินทางขึ� นเหนือต่อไปยงัเมือง Erdenet city ระยะทางประมาณ ��� กม.โดยใชเ้วลาประมาณ � ชม. แวะ
รบัประทานอาหารระหวา่งทาง  
ที�พกั Molor Erdene hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที�สาม � ธ.ค.�� Erdernet City – Murun City (400 กม.) 
หลงัรบัประทานอาหารเชา้ วนันี� เป็นวนัที�เดินทางค่อนขา้งยาวนาน ใชเ้วลาประมาณ � ชม. ระหว่างเป็นทุ่ง
หิมะสีขาวโพลนที�ปกคลุมทุ่งหญา้เสตปป์ในฤดูหนาว หากโชคดีก็จะไดพ้บชนเผ่าเร่ร่อนระหว่างทาง สามารถ
แวะจอดใหท่้านเขา้ไปพูดคุยทักทายกับชนเผ่าเร่ร่อน ไดเ้รียนรูว้ิถีชีวิตของ Nomad แห่งทุ่งหญา้ Steppe 
Mongolia 
รับประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง บ่ายแก่จะถึงเมือง Murun city เขา้พกั ที�เมืองนี� จะมีตลาดมืดที�ชาว
มองโกเลียนิยมมาซื� อหาจบัจา่ยการอีกตลาดหนึ�งหากไปทนัตลาดจะทาํการแวะใหซื้� อของจบัจา่ย 
ที�พกั Tenkhleg hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สี� � ธ.ค.�� Murun City- Ulaan-Uul village (��� กม.) off road 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้เดินทางต่อไปยงั Ullan-Uul Villag ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชม.เนื�องจากเป็น
ถนน Off road และเต็มไปดว้ยหิมะ เราจะรบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
ที�พกั Ulaan-Uul hostel วนัที�พกัในเมืองเล็กๆจะไม่ดีนักแต่สะอาด 
 
 
 
 
 
 



 
วนัที�หา้ � ธ.ค.�� Ulaan-Uul - Tsagaan Nuur - Zun Taiga (หมู่บา้นกวางเรนเดียร)์ ��� กม.  

หลงัรบัประทานอาหารเชา้เดินทางต่อไปยงัหมู่บา้นเรนเดียร ์Zun Taiga โดยขบัรถผ่านนํ�าแข็ง/หิมะไปจนถึง
หมู่บา้น ซึ�งจะทาํไดใ้นฤดูหนาวเท่านั�น หากเป็นฤดูรอ้นตอ้งเดินเทรคเขา้ไปประมาณ �-� วนั หลงัจากไปถึง
หมู่บา้นกวางเรนเดียร ์วนัแรกอาจจะไดท้นัแสงเยน็ หรือทกัทายพดูคุยกบัคนในหมู่บา้นตามอธัยาศยั 
ทีพกัในวนันี� เรียกวา่ TIPI ลกัษณะเหมือนกระโจมอินเดียแดง 

 
 

วนัที�หก � ธค.�� Zun Taiga 

 สาํรวจและศึกษาวิถีชีวิตของชาว Dukha หรือชนเผ่าเลี� ยงกวางเรนเดียรเ์ร่รอน ชื�นชมกบัธรรมชาติในเขตป่า 
Trunda   
ที�พกั TIPI/ Wooden House (หากทนหนาวไม่ไหว เป็นพกัรวมทุกท่านอยูใ่นบา้นหลงัเดียวกนัมี Heater) 
 
วนัที�เจด็ � ธค.�� Zun Taiga 

 สาํรวจและศึกษาวิถีชีวิตของชาว Dukha หรือชนเผ่าเลี� ยงกวางเรนเดียรเ์ร่รอน ชื�นชมกบัธรรมชาติในเขตป่า 
Trunda   
ที�พกั TIPI / Wooden House (หากทนหนาวไม่ไหว เป็นพกัรวมทุกท่านอยูใ่นบา้นหลงัเดียวกนัมี Heater) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�แปด � ธค.�� Zun Taiga 

 สาํรวจและศึกษาวิถีชีวิตของชาว Dukha หรือชนเผ่าเลี� ยงกวางเรนเดียรเ์ร่รอน ชื�นชมกบัธรรมชาติในเขตป่า 
Trunda   
ที�พกั TIPI /Wooden House (หากทนหนาวไม่ไหว เป็นพกัรวมทุกท่านอยูใ่นบา้นหลงัเดียวกนัมี Heater) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วนัที�เกา้ � ธ.ค. ��  Zun Taiga – Murun City 

หลังรับประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางไปยัง Murun City วันนี� จะเป็นวันที�เดินทางดว้ยระยะทางที�ยาว
ประมาณ ��� กม. ใชเ้วลาประมาณ � ชม. ในการเดินทาง 
ที�พกั Tenkhleg hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัที�สบิ 9 ธ.ค.��  Murun City-Edernet city-Ulaabataar 
หลังรับประทานอาหารเชา้เดินทางกลับเมือง Ulaabataar ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชม. แวะรับประทาน
อาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
ที�พกั Khuvsgul Lake hotel 
 
วนัที�สบิเอ็ด �� ธ.ค.�� Ulaabataar-กรุงเทพมหานคร 
หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านเดินทางไปยงัวดั Gandan Monastery ซึ�งเป็นวดัพุทธในมองโกเลีย อาคาร
หลังแรกสรา้งขึ� นใน ปี ค.ศ.���� ภายในประดิษฐานพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรทรงประทับยืน ใหท่้านได้
บนัทึกภาพพระลามะที�จาํวดัประมาณ ��� รูป (หา้มถ่ายภาพขณะทาํพิธีในพระอุโบสถ สามารถถ่ายรอบตวั
วดัได)้  
จากนั�นนําท่านเดินทางเขา้สู่เมืองอูลานบาตาร ์เพื�อชมโรงงานทอผา้แคชเมียร ์ นําคณะชมเลือกซื� อสินคา้ที� 
CASHMERE FACTORY  and CASHMERE SHOP(โรงงานนี� ส่งออกสินคา้ไปที�ยุโรป)   ใหท่้านเลือกซื� อสินคา้ 
เชน่ เสื� อผา้เครื�องแต่งตวัแบบดั�งเดิมของชาวมองโกเลียผลิต ภณัฑเ์สื� อผา้ขนสตัวแ์คชเมียรแ์ท้ๆ  มากมาย 
จากนั�น เดินทางกลบัเขา้ตวัเมือง อลูานบาตอร ์      
 ��.�� น.   นําท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการการบินมองโกเลีย แอรไ์ลน์ OM 701 
*หมายเหต ุ: บนเครื� องมีเสรฟิอาหารรอ้น+เครื� องดื� ม,ที� นั�งแบบ �:� ,เป๋าโหลด �ท่าน/�ใบ=��kg. 
��.�� น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
***************************************************** 
 หมายเหตุ  รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็น ทั�งนี� ขึ� นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั
ต่าง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได.้    
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ จาํนวน ผูเ้ดินทาง 10-12 ท่าน ไม่รวมตั �วเครื�องบิน 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี�ยว 

30 พ.ย.��-�� ธค.�� 39,900 บาท 10,900 บาท 

คา่ตั�วเครื�องบินสายการบินมองโกเลียแอรไ์ลนชั์�นประหยดัประมาณ �����-����� บาท สามารถใหท้างบรษิทัฯ

จองใหไ้ดโ้ดยไม่คดิค่าบริการ 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าที�พกัหอ้งคู่ ดงัที�ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหาร ดงัที�ระบุในรายการ 

 ค่ารถนาํเที�ยว  

 ค่าประกนัการเดินทางแบบมีประกนัสุขาภ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าตั �วเครื�องบินโดยสารชั�นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื� อเพลิง 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทวัร ์ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร ์ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบันํ�าหนกักระเป๋าเดินทางที�เกินจากสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมั) 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเชื� อเพลิงที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลงั 

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

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

 

การสาํรองที�นั �ง 

       1. กรุณาสาํรองที�นั�ง+ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 15,000 บาท พรอ้มหนา้พาส ภายใน � วนันับจากวนัที�จอง ชาํระมดั

จาํก่อน �� เมษายน ���� รบัส่วนลด �,��� บาท 

2. ค่าทวัรส์่วนที�เหลือ ชาํระทั�งหมดก่อนการเดินทาง ��  วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนกาํหนด 

เนื�องจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที�พกัและตั �วเครื�องบินมิฉะนั�นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 

3. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั �วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทวัรท์ั�งหมด 



4. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินค่าบริการไมว่า่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

ใน เงื�อนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ที�ไดร้ะบุไวท้ั�งหมดนี� แลว้ 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

   1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ� นไป คืนเงินทั�งหมด/เก็บค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริง 

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

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

  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ �-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 100%ของราคาทวัร/์เก็บค่าใชจ้่ายตามความเป็น

จริง 

  5. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั�งจาก ตม. ไม่มีการคืนเงินทั�งหมดไมว่า่ กรณี

ใดๆทั�งสิ� น ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะทาํการ

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียม ใน

การมดัจาํตั �วท่านละ 15,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื�นๆ ตามเงื�อนไข 

6. ยกเวน้กรุป๊ที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั�งหมดเนื�องจากค่าตั �วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั�นๆ 

 
เงื�อนไขการเดินทาง 

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู ่     

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ� นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การ

ถูกทาํรา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ� นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิ�และจะไมร่บัผิดชอบคืน

ค่าบริการที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี� อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี� คิดตามราคาตั �วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั �วเครื�องบินปรบัสูงขึ� น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคา

ตั �วเครื�องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการ

ทวัรอื์�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการนั�นๆ 



8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ� นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั�น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั�งสิ� น แต่ทั�งนี� ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ

มาให ้โดยขอสงวนสิทธิ�การจดัหานี� โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�

บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธไ์มคื่นค่าบริการไมว่่ากรณีใด ๆทั�งสิ� น 

11. บริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคก์ารเดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น 

12. เที�ยวบิน และรายการท่องเที�ยวอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินค่าบริการไมว่า่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้

ยอมรบัในเงื�อนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ที�ไดร้ะบุไวท้ั�งหมดนี� แลว้ 

14. โรงแรมที�พกัในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของที�พกัแตกต่างกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมที�พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศ

อินโดนีเซียตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยวเท่านั�น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือ Double) 

ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน ขึ� นอยู่กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของ

แต่ละโรงแรม ซึ�งมีความแตกต่างกนัอาจจะทาํใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียงไดต้ามที�

ตอ้งการ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย 

ล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั�งสิ� น 

16. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไมเ่ดินทางพรอ้ม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

17. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั�ง มิเช่นนั�น

ทางบริษัท ฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั�งสิ� น 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย � 

ท่านในกรณีนี� บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รบัผิดชอบใด  ๆในกรณีที�สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

อุบตัเิหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่าง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 




