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Mongolia Highlight  

กรุ๊ปพเิศษ  แถมฟรี ชมเทศกาล MINI NADAM/ MINI CONCERT 

ของมองโกเลีย   หน่ึงปีมีคร้ังเดยีว   

8-13  กรกฎาคม 2559  ( 6 วัน 4 คนื) 

เยอืนมองโกเลีย      ดินแดนแห่งทุ่งหญา้ฟ้าสวย    ชมเมืองหลวง “อูลนับาร์ดอร์”  เมืองท่ีรูปแบบสถาปัตยกรรม
และวถีิชีวติไดรั้บอิทธิพลจากสองประเทศมหาอ านาจ รัสเซียและจีน  และชมธรรมชาติท่ีหาดูไดย้ากในวถีิชีวติแบบ
มองโกเลียแท ้ๆ   พกัโรงแรม 4 ดาวและกระโจมแบบมองโกเลียน  พกัผอ่นกบัธรรมชาติและอากาศสดช่ืนอยา่งเตม็ท่ี
ใหว้นัหยดุของท่านคุม้ค่าและสร้างพลงัใหก้ลบัมาอีกคร้ัง 

จุดเด่นของการเดินทาง  

 ชมมองโกเลียนอก และเมืองหลวงของมองโกเลีย   ท่ีแมแ้ต่ชาวจีนแผน่ดินใหญ่ท่ีอยูแ่ถบมองโกเลียในต่างก็
ใฝ่ฝันตอ้งมาเยอืนดินแดนแห่งน้ีสักคร้ัง 

 ชมวถีิชิวติความเป็นอยูแ่บบมองโกเลีย   ท่ีมีวถีิชิวติแบบเร่รอนอยูใ่นแผน่ดินอนักวา้งใหญ่  และอยูไ่ม่เป็นท่ี
ทาง   รวมทั้งรับทราบท่ีมาของประวติัศาสตร์  อดีตอนัยิง่ใหญ่ของมองโกเลียท่ีมีผูน้  าแบบเจงกิสข่าน 

 พบกบัการเปิดประเทศของมองโกเลียนอก   ซ่ึงหน่ึงปีจะมีเพียงสองเดือนท่ีประเทศน้ีจดักิจกรรมเฉลิมฉลอง
กนัอยา่งเตม้ท่ีและกิจกรรมเปิดรับนกัท่องเท่ียวอยา่งเตม็รูปแบบทุกท่ี  (ตามปกติมองโกเลียมีอากาศหนาว
เยน็จดัมากๆ เกือบตลอดทั้งปี   มีช่วงเดือนกรกฎาคมท่ีคณะเดินทางเท่านั้นท่ีถือเป็น high season ของ
การท่องเท่ียวของประเทศ  อากาศไม่หนาว ถือเป็น summer season ท่ีบรรยากาศสดช่ืน อุณภูมิอยู่
ราว 15-20 องศา C 

 พกักระโจมแบบมองโกเลีย  แต่เป็นกระโจมท่ีทนัสมยั มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ท่ามกลางธรรมชาติ 

(พกัหน่ึงคืนเพื่อสัมผสับรรยากาศ)  ส่วนคืนอ่ืนๆ พกัท่ีโรงแรมส่ีดาวในเมืองหลวง  
 ชมการแสดง MINI NADAM จ าลองเทศกาลเฉลิมฉลองของประเทศ  ซ่ึงมีเพียงปีละคร้ังเท่านั้น 

 ชม  MONGOLIAN CULTURE CONCERT  ดนตรีและการร้องร าแบบมองโกเลีย 
 รับประทานอาหารรสชาติมองโกเลียนแท ้ๆ   
 สนุกสนานกบัการถ่ายภาพธรรมชาติ  ในดินแดนทุ่งหญา้ฟ้าสวยแห่งน้ี 
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วนัเสาร์ที ่ 8  กรกฎาคม  2560  (กรุงเทพฯ – ฮ่องกง) 
 

18:00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน Hong Kong Airline  พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั                            
Star Voyage เพื่ออ านวยความสะดวกในการ check in ใหก้บัท่าน เอกสารของการเดินทาง
เช่น  ตัว๋เคร่ืองบิน / ใบ ตม. จะไดจ้ดัเตรียมใหทุ้กท่านเป็นชุด ๆ ส าหรับการเดินทาง     (ส าหรับคนไทย
ไม่ตอ้งใชว้ซ่ีาในการเขา้ประเทศ)    วนัเดินทางโปรดอยา่ลืมน า PASSPORT  ของท่านไปดว้ย  

20:50 น. เหินฟ้าสู่ Hong Kong โดย เท่ียวบินท่ี HK-766   พกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 

 

วนัอาทติย์ที ่9 กรกฎาคม 2560 (กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–อูลนับาตอร์) 
 

00:55 น. ถึงฮ่องกง (Terminal 1)  พกัผอ่นอิสระ ชอ้ปป้ิงในสนามบิน หรือรับประทานอาหารตามอธัยาศยั 
(ค่าใชจ่้ายทุกอยา่งระหวา่ง transit ท่ีสนามบินฮ่องกงเป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวัไม่รวมกบัค่าทวัร์) และ
เตรียม check in ของสายการบิน Mongolian Airline  ท่ีจะน าท่านไปสู่ประเทศมองโกเลีย 

10:00 น. Check in Mongolian Airline  

12:05 น. เดินทางออกจาก Hong Kong  สู่เมืองหลวงของมองโกเลีย เท่ียวบินท่ี OM-298 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 4:40 ชัว่โมง) 

17:45 น.      ถึงสนามบินอูลนับาตอร์ เมืองอูลนับาตอร์ เมืองหลวงยคุใหม่ของประเทศมองโกเลียท่ีไดรั้บการ

สถาปนาใหเ้ป็นศูนยก์ลางทั้งทางดา้นการเมืองการปกครองและดา้นพุทธศาสนา (เวลาท่ีมองโกเลียเร็ว

กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)   ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และรับสัมภาระ    

(เมืองอูลันบาตอร์ (แปลว่า วีรบุรุษแดง)  ต้ังช่ือเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษของมองโกเลียช่ือ Damdin  

Suhbaatar  ทีไ่ด้ร่วมกบัทหารรัสเซียปลดปล่อย  เมืองหลวงยคุใหม่ของประเทศมองโกเลีย ที่

ได้รับการสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางทัง้ทางด้านการเมืองการปกครองและด้านพุทธศาสนา     ประเทศ

มองโกเลียเป็นประเทศในทวีปเอเชียทีไ่ม่มีทางออกสู่ทะเล ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจาก ประเทศ

คาซัคสถาน  มีพรมแดนทางเหนือติดกบัประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกบัประเทศจีน   มีพืน้ที่ที่

สามารถใช้ส าหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหน่ึง      มีประชากรเพยีง 3 ล้านกว่าคน   แต่มีพืน้ที่

ใหญ่ กว่าประเทศไทยถงึ 3 เท่า  ซ่ึงท าให้ประเทศมองโกเลียเป็นหน่ึงในประเทศทีม่ีความหนาแน่นของ 

ประชากรน้อยทีสุ่ดในโลก   ประชากรส่วนมากนับถอืพุทธนิกายวัชรยาแบบทเิบต  และประชากร 
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38% อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลันบาตอร์น้ี  อย่างไรกด็ีอย่าแปลกใจหากท่านพบว่าในเมืองหลวงแห่งน้ี 

จะเต็มไปด้วยรถราและการจราจรอันคับคั่งเปรียบเสมือนกรุงเทพฯ หรือมหานครอ่ืน ๆ ในบางวัน) 

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอรับท่านดว้ยรถและไกดท์อ้งถ่ินส่วนตวั    

18:30  น าท่านเขา้เช็คอินท่ีโรงแรม Premium Palace Hotel  (หรือเทียบเท่า) โรงแรมระดบั 4 ดาว  

ตั้งอยูใ่จกลางเมือง  และใกลบ้ริเวณโรงแรมมีแหล่งชอ้ปป้ืง ธนาคาร ท่ีแลกเงิน อ านวยความสะดวกให้

ท่าน    (มี  Free Wifi  ในโรงแรม)    

19:30  รับประทานอาหารค ่าท่ีห้องอาหารของโรงแรม  หลงัจากนั้นใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัจันทร์ที ่10 กรกฎาคม 2560  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  บริการท่านดว้ยอาหารนานาชาติ หลงัจากนั้นเตรียม 

check out  เดินทางออกไปนอกเมืองทางทิศตะวนัตก  อยูห่่างจากเมืองหลวงไปเพียง 55 

กิโลเมตร   

10:00  น าท่านชม Nomadic Show  ซ่ึงเป็นวถีิชีวติหลกัของชาวมองโกเลีย   การแสดงน้ีเปิดให้

นกัท่องเท่ียวไดช้ม   เฉพาะในช่วงเปิดประเทศของเดือนกรกฎาคมเท่านั้น   ท่านจะไดช้มวฒันธรรม

ความเป็นอยู ่พร้อมการละเล่น กีฬาต่างๆ ทุกประเภทของชาวมองโกเลียอยา่งใกลชิ้ด (ประมาณสาม

ชัว่โมง) 

13:00 รับประทานอาหารกลางวนั 

14:00  MINI NAADAM FESTIVAL  ซ่ึงเป็นการจ าลองเทศกาลนาดมัซ่ึงเฉลิมฉลองกนัทั้ง

ประเทศของชาวมองโกเลีย  ใหท้่านไดส้ัมผมับรรยากาศและถ่ายรูปอยา่งใกลชิ้ด (ประมาณสามชัว่โมง) 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า   พกัผอ่นท่ีกระโจมตามอธัยาศยั (ในกระโจมจะเป็นท่ีพกัแบบแคมป์ในอุทยาน

เป็นธรรมชาติ   มีผา้ห่ม เคร่ืองนอน และผา้ขนหนู ใหเ้ป็นแคมป์ส าหรับนกัท่องเท่ียว สไตลม์องโกเลีย  

และมีหอ้งน ้า ลา้งหนา้ นอกกระโจม เป็นแบบหอ้งน ้ารวม              
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วนัองัคารที ่11 กรกฎาคม 2560  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม   

น าชมวดักานดาน(Gandan Tegchilen Monastery)  พระอารามพุทธมหายานธิเบต

สร้างข้ึนในปี พ.ศ.2378   ตรงกบัรัชสมยัท่ี 3 ของไทย  เพื่อเป็นศูนยก์ลางของศาสนาพุทธใน

มองโกเลีย   เวลาผา่นมาอีกร้อยปีเม่ือคอมมิวนิสตเ์ขา้ครอบครองมองโกเลีย  ตามแนวนโยบายของ

โจเซฟ สตาลิน  แห่งรัสเซียท่ีสัมผสัไม่ถึงแก่นแทข้องปรัชญาดา้นศาสนา    ไดส้ั่งท าลายวดัทัว่ประเทศ   

ก าจดัพระลามะ 15,000 รูป  ในมองโกเลีย  และพระอารามกาดานถูกปิดในปี พ.ศ. 2481  ปัจจุบนั

พระอารามไดถู้กฟ้ืนฟู  และเปิดใหผู้ค้นทัว่ไปเขา้มาประกอบพิธีกรรมและสักการะองคพ์ระโพธิสัตวอ์ว

โลกิเตศวร  ซ่ึงมีความสูงถึง 20 กวา่เมตร   และพระยนื Janraisag Buddha monument.   

รอบ ๆ วดัมีกงลอ้มนตรา   ใหทุ้กท่านไดห้มุนภาวนา โอม มณี ปัท เม ฮุม  ในความหมายและแก่น

เดียวกนักบัตราธรรมจกัร   ปัจจุบนัมีพระจ าวดัอยูท่ี่น่ีราว 150 รูป    

  

 น าท่านชมจตุัรัสสุขบาร์ตอร์ (Sukhbaatar Square / หรือ Chingis Square) ลานกวา้ง

ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง  นอกจากท าเนียบรัฐบาลแลว้ ยงัแวดลอ้มไวด้ว้ยอาคารส าคญัมากมาย เช่น  ศาลาวา่

การ โรงอะครโอเปร่าและบลัเล่ต ์ และอาคารคลาดหลกัทรัพยม์องโกเลีย     รวมทั้งอนุสาวรียข์อง 

Sukhbaatar นัง่บนหลงัมา้   และเจงกิสข่าน   ท่ีจตุรัสน้ีท่านจะไดเ้ห็นผูค้นท่ีนัง่พกัผอ่นกระจายอยู ่  
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และตึกรามซ่ึงมีสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมือง  จนดูไม่ออกวา่ท่ีน่ีคือจีนหรือรัสเซียกนัแน่  

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัสถานท่ีแหง่นี ้  ได้เวลาพอสมควรแล้วออกเดนิทางตอ่  

หลงัจากนัน้น าชมพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์แหง่ชาต ิNational History Museum ซึง่

ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัความเป็นมาของชาวมองโกเลียตัง้แตย่คุก่อนประวตัิศาสตร์จนถึงชว่ง

รุ่งเรืองท่ีสดุ   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นสู ่Shopping Centre  และ GOBI Outlet เลือกซือ้ของท่ีระลึกหลากหลายและ

ผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้าขนสตัว์ราคาดีมากถ้าทา่นเปรียบเทียบราคากบัการซือ้เสือ้แคชเมียร์แท้ๆ ท่ีประเทศ

องักฤษ   

เย็น น าทา่นชมอนสุรณ์สถานแหง่การตอ่สู้ ไซซาน (Zaisan Memorial Hill) อนสุรณ์สถานท่ีสร้าง

ขึน้เพ่ือร าลกึถึงทหารมองโกเลียท่ีร่วมรบกบัทหารรัสเซียในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึ่งอยูท่างตอนใต้

ของเมืองเป็นจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองอลูนับาตาร์ในยามค ่าคืนได้ทัง้เมือง    และเป็นมมุชมวิว

ท่ีดีท่ีสดุของเมือง     

18:00 น. รับชมมองโกเลีย Culture show (Mongolian National Song & Dance 

Ensemble) พร้อมระบ าพืน้เมืองท่ีแตง่กายสวยงาม   

19:30 น.  รับประทานอาหารค ่าในภตัตาคาร หลงัจากนัน้พกัผ่อนท่ีโรงแรม Premium Palace  อีกหนึง่คืน

หลงัจากนัน้น าทา่นพกัผ่อน ท่ีโรงแรม Premium Palace  Hotel  เชน่เดมิพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั 

 

วนัพุธที ่ 12 กรกฎาคม  2560   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีแคมป์   

ไดเ้วลาพอสมควรแลว้ออกเดินทางชมอนุเสาวรียเ์จงกีสข่าน (Tsonjin Boldog) ตั้งอยูริ่มฝ่ัง

แม่น ้าตูล  Tull River   เป็นรูปป้ันเจงกิสข่านข่ีมา้   ประดิษฐานอยูบ่นเนินเขาในท่ามกลางทอ้ง

ทุ่งหญา้ท่ีแวดลอ้มอยู ่ มีความสูง 10 เมตร  ลอ้มรอบดว้ยคอลมัน์ 36 เสา   เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึก

ถึง 36 ข่าน   ท่ีสืบทอดต่อจากเจงกิสข่าน   นบัวา่เป็นอนุสาวรียรู์ปป้ันอศัวินข่ีมา้ (Equestrain 
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Statue)  ขนาดใหญ่และสูงเด่นท่ีสุดในโลกซ่ึงชาวมองโกเลียภาคภูมิใจมาก     ชั้นล่างเป็นโถง

นิทรรศการประวติัเจงกิสข่านและการแผข่ยายของอาณาจกัรมองโกลในยคุต่าง ๆ รวมทั้งการแสดง

โบราณวตัถุและศิลปวตัถุต่าง ๆ ของมองโกเลีย   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ท่ีภตัตาคารมองโกเลียชั้นน า  อยูช่ั้นสองของอนุสาวรียแ์ห่งน้ี  ท่าน

สามารถทดลองอาหารรสชาติมองโกเลียแท้ๆ  อาทิเช่นเน้ือมา้   ซ่ึงสามารถเลือกอาหารท่ีท่านตอ้งการ

ไดต้ามสั่ง 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเมืองอูลนับาร์ตอร์ (ระยะทาง 90 กิโลเมตร)  

น าทา่นสู ่ Winter Palace หรือพิพิธภณัฑ์โบกด์ขา่น   (Bogd Kahn Museum) มีห้อง

จดัแสดงซึง่เปรียบเสมือนขมุทรัพย์ของมองโกเลีย  และท่ีน่ีเป็นเหมือนบ้านหลงัสดุท้ายของกษัตริย์   

เพราะพอหมดยคุกษัตริย์ท่ีน่ีก็ถกูแปลงเป็นพิพิธภณัฑ์   ในชว่งท่ีรัสเซียเข้าปกครองท่ีน่ีถกูท าลายไป

มาก   แตท่กุวนันีถ้กูปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพดีมีข้าวของและโบราณวตัถเุก็บสะสมไว้ไมน้่อย    

โดยเฉพาะพวกภาพทงัก้า (ผ้าพระบฎ)  ท่ีเก่าแก่    

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า หลงัจากนั้นน าท่านพกัผอ่น ท่ีโรงแรม Premium Palace Hotel  

เช่นเดิม    พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัพฤหัสที ่ 13 กรกฎาคม 2560 ( อูลนับาร์ตอร์ - เดินทางกลบัแวะต่อเคร่ืองทีฮ่่องกง – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ ปลุกท่านแต่เชา้มืด  น าอาหารกล่องไปรับประทานท่ีสนามบิน  check out ออกจากโรงแรมเพื่อ

เดินทางไปสนามบิน 

06:25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Mongolian  Airline  เท่ียวบินท่ี OM-297 

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมงคร่ึง) 

10:55 น. ถึงสนามบิน ฮ่องกง (Terminal 1)   พกัผอ่น รับประทานอาหารอิสระ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

15:00 น.   Check in สายการบิน Hong Kong Airline (Terminal 1) เตรียมต่อเคร่ือง 

18:00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน Hong Kong Airline  เท่ียวบินท่ี  HK-765   

  (ใชว้ลาบินประมาณ 2:50 ชัว่โมง) 
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19:50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

 

หมายเหตุ – โปรแกรมการมกีารปรับเปลีย่นหรือเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลาและสภาพ

อากาศ และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิความรับผดิชอบอนัเน่ืองมาจากความล่าช้า / เปลีย่นแปลงก าหนดการบิน 

ของสายการบิน 

 

 

 

 

อาหารการกนิ  

 1)  ในส่วนของอาหารท่ีมองโกเลียหากเป็นอาหารพื้นเมืองจะนิยมรับประทานเน้ือแพะ เน้ือควาย  เน้ือมา้ (ในช่วงหนา้

หนาวมาก ๆ เพื่อเพิ่มก าลงัและความอบอุ่นใหก้บัร่างกาย)   จะมีเน้ือววับา้งในบางท่ี    ส าหรับนกัท่องเท่ียวจะมีหมูและ

ไก่ใหเ้ลือกไดบ้า้ง   แต่ปลาจะไม่ค่อยมี หรือมีนอ้ยมาก     ในเมืองหลวงจะมีร้านอาหารเกาหลี   ร้านอาหารบาบีคิวบุฟ

เฟ่ตแ์บบมองโกเลียนสไตล ์ ภตัตาคารจีน ใหท้่านไดเ้ลือกชิม  ในบางม้ือ    แต่ส าหรับบางม้ือส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ

จะเป็นพวกซุป สลดั แซนวชิต่าง ๆ  เป็นตน้   ในอุทยานแคมป์จะเป็นอาหารแบบ set menu แบบท่ีเสริฟ

นกัท่องเท่ียวทัว่ไป  เช่น ซุป สลดัผกั  อาหารเชา้ในแคมป์จะเป็นอาหารง่าย ๆ เช่นขนมปัง คอนเฟลค ไข่ ชา กาแฟ เป็น

ตน้  แต่หากท่านใดคาดวา่ทานอาหารพื้นเมืองไม่ไดแ้น่ ๆ อาจน าอาหารท่ีท่านชอบติดไปดว้ย พร้อมของขบเค้ียวท่ีท่าน

ชอบดว้ย) 

2)  ทางทวัร์บริการน ้าด่ืมขวดระหวา่งการเดินทาง   ยกเวน้เคร่ืองด่ืมแอกอฮอล ์และ soft drink และอาหารพิเศษท่ี

ท่านสั่งเพิ่มนอกเหนือจากท่ีจดัไวใ้ห ้  ท่านสามารถช าระตรงกบัทางภตัตาคารได ้    

อณุหภูม ิ– ตอนกลางวนัประมาณ  15-20  องศา C/   ตอนกลางคืน 10 – 15 องศา C  โปรดเตรียมเส้ือหนาว/ 

ร่ม ติดไปดว้ย แมอ้ากาศจะไม่หนาวจดัแต่อากาศอาจแปรปรวนไดแ้ละช่วงอยูแ่คมป์อาจจะอากาศเยน็มากกวา่อยูใ่นเมือง

หลวง 

ค่าบริการรวม         -  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน BKK - Hong Kong – Ulanbaatar (Economy Class) 
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                      -  ค่ายานพาหนะ / ค่าท่ีพกั / ค่าเขา้ชม / ค่าอาหาร / น ้าด่ืมขวด ตลอดรายการตามท่ีระบุในรายการ 

                    -  ค่าประกนัภยัการเดินทาง   

ค่าบริการไม่รวม –  ค่าอาหารและค่าใชจ่้ายระหวา่งการ transit เปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินฮ่องกง / ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์   ค่าซักรีด ฯลฯ /ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีนอกเหนือจากเมนูทวัร์ / ค่าภาษีหกั ณ  ท่ีจ่าย 3%   /   ค่าทิปไกด์  คนขับรถ โหัวหน้าทัวร์ไทย 

  

**ต้องการใบเสร็จหรือใบก ากับภาษี  กรุณาแจ้งก่อนช าระเงิน ** 


