
 

    
  

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ĐẶC BIỆT 2023 
 

ULAN BATOR , MONGOLIA! 
 

“Ở NHÀ GER CAMP – BƯỚC TRÊN LƯNG NGỰA – CHIÊM 
NGƯỠNG THỤY SĨ TẠI VÙNG THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ” 

 
 
 
 

 
 

Ngày Khởi Hành   : 

Tháng 6 – 25.06.2023 
Tháng 7 – 23.07.2023 
Tháng 8 – 06.08.2023   
Tháng 9 –  17.09.2023 

Thời gian : 09 ngày 08 đêm 

Phương tiện : Máy bay + Xe ô tô 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

“ULAN BATOR , MONGOLIA!” 
 

 Khách sạn 5 sao tại Ulaanbaatar, trải nghiệm nhiều loại hình Ger Camp 

chọn lọc tốt nhất khu vực. 

 Trải nghiệm di chuyển đa dạng loại hình: xe bus và xe chuyên dụng Land 

Cruise,,.. 

  Ngắm nhìn hồ Khuvsgul là một trong số 17 hồ cổ đại trên khắp thế giới đã 

trên 2 triệu năm tuổi- được ví như “Thụy Sĩ” của đất nước Mông Cổ. 

 Giảm nhẹ cung đường di chuyển bằng chặng bay nội địa từ Miền Trung đến 

Miền Bắc Mông Cổ. 

  Thưởng thức đặc sản ẩm thực của Mông Cổ: Mỳ thịt cừu, Dê nướng đá, sữa 

và rượu được chế biến từ sữa ngựa, các loại bánh truyền thống địa phương…. 

 Trải nghiệm và giao lưu cùng người dân du mục và khoác lên bộ trang phục 

truyền thống người Mông Cổ. 

 Chụp hình lưu niệm với chim Đại Bàng - biểu tượng kiêu hùng của người 

Mông Cổ 

  Cưỡi lạc đà trên vùng sa mạc hoang dã, cưỡi ngựa và bò Yak trên vùng thảo 

nguyên xanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

NGÀY 1 

TP. HCM 

- 

SEOUL 

Lúc 21:00 Trưởng đoàn đón Quý khách tại điểm hẹn Ga quốc tế, Sân 
bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay Asiana Airlines hoặc 
Korean Airlines 5*  đến sân bay Incheon – Hàn Quốc. (Thời gian bay 04 
giờ 30 phút) 
Đoàn nghỉ đêm trên máy bay. 

NGÀY 2 
 

SEOUL 

- 

ULAANBAATAR 

- 

VƯỜN QUỐC 
GIA TERELJ 

 
 (Ăn sáng trên 
máy bay, trưa, 

tối) 

Sáng: Sau khi đến Sân bay Incheon Hàn Quốc, đoàn tiếp tục nối 
chuyến bay đến Sân bay quốc tế Chinggis Khaan (Ulaanbaatar) làm 
thủ tục nhập cảnh, đoàn dùng bữa sáng trên máy bay. (Thời gian bay 03 
giờ 40 phút) 
Trưa: Xe và HDV đón đoàn dùng bữa trưa, sau đó khởi hành tham quan: 

• Vườn Quốc gia Gorkhi Terelj – Đắm mình vào phong cảnh như 
tranh hoạ đồ: 
 Trải nghiệm Cưỡi ngựa.  
 Tham quan Đá hình Rùa và đền Thiền linh thiêng.  
 Tìm hiểu Đời sống tâm linh du mục của người Mông Cổ.  

Tối:  Đoàn dùng bữa tối với các món ăn địa phương của người Mông Cổ. 
Sau đó Quý khách trải nghiệm cuộc sống thảo nguyên tại Terelj Lodge, 
ở nhà “Ger Camp” – căn nhà di động gọn nhẹ của người du mục Mông 
Cổ, trong Ger Camp có đầy đủ đồ dùng cơ bản phục vụ khách du lịch.  
 

NGÀY 3 
 

 VƯỜN QUỐC 
GIA TERELJ 

- 
THỦ ĐÔ 

ULAANBAATAR 
 

(Ăn sáng, trưa, 
tối) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Đoàn làm thủ tục trả phòng và 
khởi hành ghé tham quan: 

• Bảo tàng phức hợp Tượng Chinggis Khan – Công trình kiến trúc 
đồ sộ tôn vinh Genghis Khan hay Thành Cát Tư Hãn, nhân vật vĩ đại 
của lịch sử Mông Cổ. Bao quanh bức tượng Thành Cát Tư  

Trưa: Trên đường di chuyển trở về thủ đô Ulaanbaatar. Đoàn dùng bữa 
trưa tại nhà hàng địa phương với các món ăn truyền thống. Quý khách 
tiếp tục tham quan: 

• Quảng trường trung tâm Sukhbaatar – Nằm tại khu hành chính 
ở trung tâm Ulaanbaatar, đây là quảng trường lớn nhất Mông Cổ. 
Tham quan các kiến trúc xung quanh như Toà nhà Quốc Hội, cung 
điện văn hoá Xô Viết hoặc khu phố cổ ngay gần đó. 



 

• Bảo tàng Quốc gia Mông Cổ – Tìm hiểu về lịch sử văn hóa triều 
đại Mông Cổ cổ đại, một trong những đế chế hùng mạnh nhất lịch 
sử thế giới. 

Tối:  Xe đưa Quý khách khách dùng bữa tối và về khách sạn nhận phòng 
nghỉ ngơi. Đoàn trải nghiệm lưu trú Khách sạn 5 sao ở Ulaanbaatar theo 
tiêu chuẩn với dịch vụ chuyên nghiệp, tiện nghi sang trọng cũng như 
các trung tâm thương mại lớn nhất Mông Cổ đều tập trung ở đây.   
 
 
 

NGÀY 4 
  

THỦ ĐÔ 
ULAANBAATAR 

- 
ĐỒI CÁT  
ELSEN 

TASAKHAI 
- 

 KHARKHORIN 
 

(Ăn sáng, trưa, 
tối) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Đoàn làm thủ tục trả 
phòng và khởi hành tham quan: 

• Đồi cát Elsen Tasarkhai –  Được mệnh danh là Hoả diệm sơn trong 
Tây Du Ký, đồi cát được bao quanh bởi thảo nguyên bất tận và 
những rặng cây, bụi bỏ quý hiếm. Quý khách sẽ trải nghiệm Cưỡi 
lạc đà hai bướu Bactrian trên sa mạc và đi bộ trên cồn cát. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa. Sau bữa trưa, đoàn tiếp tục tìm hiểu: 

• Tu viện Erdene Zuu –  Là tu viện Phật giáo xây dựng đầu tiên tại 
Mông Cổ, công trình với hệ thống phức hợp khổng lồ được vây 
quanh bởi một bức tường bao phủ của 108 ngọn bảo tháp. 

• Trải nghiệm khoác lên mình trang phục truyền thống của người 
Mông Cổ để chụp hình lưu niệm. 

• Lặng ngắm và chụp hình với Chim Đại Bàng – Biểu tượng của sức 
mạnh, sự kiêu hùng của người Mông Cổ. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối với các món ăn địa phương và hoà mình vào 
những nét văn hóa của người dân ở khu vực Kharkhorin. Sau đó, đoàn 
nghỉ đêm và ngủ lều Ger Camp đẹp nhất tại Kharkhorin dành cho 
khách du lịch . Quý khách tự do khám phá và hít thở không khí trong 
lành trên vùng thảo nguyên xanh thành phố Kharkhorin. 
Đoàn nghỉ đêm tại Kharkhorin. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

NGÀY 5 
 

  KHARKHORIN 
- 

 KHORGO 
VOLCANO 

- 
TERKH WHITE 

LAKE 
 

(Ăn sáng, trưa, 
tối) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại Ger Camp. Đoàn làm thủ tục trả 
phòng và khởi hành tham quan: 

• Vườn quốc gia Khorgo Terkhiin Tsagaan Nuur: 
 Tận mắt chứng kiến những cảnh quan được kiến tạo bởi ngọn 

núi lửa hùng vĩ dọc đường đi.  

 Lên đến khám phá miệng núi lửa Khorgo ở độ cao 2240m. Từ 
đây, quý khách sẽ có những khung cảnh tuyệt đẹp với những 
dung nham hơn ngàn năm tuổi với hình thù vô cùng lạ lẫm. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa và tiếp tục hành trình đến với: 

• Terkh White Lake hay còn gọi là Hồ Trắng – Như cách để thể hiện 
sự tôn trọng đến thiên nhiên, mặt hồ trong vắt và lấp lánh như 
những viên pha lê. Khu vực này được bảo tồn từ năm 1965.  

Tối: Đoàn nhận phòng và dùng bữa tối với các món ăn đặc sản. Sau đó 
tiếp tục nghỉ đêm và ở Ger Camp khu vực Hồ Trắng.  
 
 
 
 
 
 

NGÀY 6 
 

 TERK WHITE 
LAKE 

- 
 KHUVSGUL 

LAKE 
 

(Ăn sáng, trưa, 
tối) 

Sáng: Quý khách có thể dậy sớm “ngắm bình minh tuyệt đẹp và lung 
linh trên Hồ Trắng”. Đoàn dùng bữa sáng, làm thủ tục trả phòng và sau 
đó khởi hành tham quan Hồ Khuvsgul  
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa và tham quan: 

• Hồ Khuvsgul – Được mệnh danh là “Thuỵ Sĩ giữa lòng Mông Cổ” 

 Với tuổi đời lên đến Gần 2 triệu năm tuổi. Hồ Khuvsgul còn là hồ 
sạch nhất và sâu nhất tại Mông cổ.  

 Tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời tại đây với khoảng thời 
gian 60 phút ngồi thuyền dạo trên mặt hồ để chiêm ngưỡng 
cảnh sắc tuyệt vời do mẹ thiên nhiên ban tặng cho khu vực này.  

Tối: Quý khách làm thủ tục nhận phòng và dùng bữa tối. Sau đó, Quý 
Khách có thể đi dạo và ngắm những vì sao sáng trên bầu trời rộng lớn. 
Nghỉ đêm Ger Camp khu vực Hồ Khuvsgul. 
 



 

NGÀY 7 
 

 KHÁM PHÁ 
“THUỴ SĨ”  

CỦA MÔNG CỔ 
- 

CƯỠI NGỰA 
 

(Ăn sáng, trưa, 
tối) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng, trả phòng. Sau đó, đoàn có một ngày 
tham quan và tận hưởng “Thuỵ Sĩ” tại khu vực Hồ Khuvsgul 
 Quý khách sẽ được hướng dẫn Cách Cưỡi Ngựa để đi dạo quanh 

đến một hòn đảo nhỏ gần hồ.  

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa Picnic dưới khung cảnh tuyệt đẹp như một 
bức tranh cổ tích. 

 Buổi chiều Quý khách đi bộ lên Đỉnh Zuchi, nơi cách 2700m so với 
mực nước biển (đi bộ 6km, khoảng 2h), tận mắt chiêm ngưỡng 
tiên cảnh từ trên cao của Hồ Khuvsgul là hồ sâu nhất ở Trung Á, 
hồ chứa đến hơn 1% nước ngọt của thế giới, với cảnh tượng hùng 
vĩ mở ra trước mắt đẹp như “Thụy Sĩ” của đất nước Mông Cổ. 

Tối: Quý khách trở về Ger Camp. Ăn tối và nghỉ đêm Ger Camp tại khu 
vực Hồ Khuvsgul. 
 
 
  
 
 

NGÀY 8 
 

 KHUVSGUL 
LAKE 

- 
MURUN 

- 
ULAANBAATAR 

 
(Ăn sáng, trưa, 

tối) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng và trả phòng sớm. Sau đó, khởi hành 
đến Sân bay thuộc thành phố Murun đáp chuyến bay lúc 10:30 sáng 
đến Ulaanbaatar lúc 11:30.  

Trưa: Xe đưa Quý Khách dùng bữa trưa với các món ăn truyền thống tại 
nhà hàng địa phương 

Sau đó, Xe và HDV đưa đoàn tự do tham quan mua sắm ở các khu vực 
gần trung tâm thủ đô Ulaanbaatar. 

Tối: Tối Quý khách về nhận phòng khách sạn. Thưởng thức buổi tiệc tối 
cuối chia tay đoàn.  

Nghỉ đêm tại Khách sạn 5 sao Ulaanbaatar. 
 
 
 
 
 



 

(Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình giao 
thông, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra) 

 

 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 
(Giá áp dụng cho đoàn từ 12 khách người lớn) 

Giá: VNĐ/khách 

HÀNH TRÌNH  
THỜI GIAN 

NGÀY KHỞI HÀNH 
GIÁ TOUR 

(Người Lớn đủ 11 
tuổi trở lên) 

GIÁ TOUR  
(Trẻ Em từ 2 

đến dưới 11 tuổi) 

GIÁ TOUR 
(Trẻ Em dưới 2 

tuổi) 

ULANBATOR, 
MONGOLIA! 

-- 
09 ngày 08 đêm  

 

25/06/2023 

78,850,000 59,150,000 23,750,000 
23/07/2023 

06/08/2023 

17/09/2023 

 

  

NGÀY 9 
ULAANBARTAR 

- 
TP.HCM 

(Ăn sáng, trưa 
trên máy bay) 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó làm thủ tục trả phòng. 
Xe đưa Quý khách di chuyển ra sân bay và làm thủ tục xuất cảnh để khởi 
hành về Việt Nam (quá cảnh sân bay Incheon-Seoul). 
Về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trưởng đoàn chia tay quý khách 
và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến đi sắp tới. 



 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

G
IÁ

 T
O

U
R

  
B

A
O

 G
Ồ

M
 

1. Vé máy bay khứ hồi SGN-ULN-SGN/ Hãng hàng không Asiana Airlines hoặc 
Korean Airlines 5*. 

2. Thuế sân bay quốc tế hai nước + phí xăng dầu máy bay + thuế an ninh. 
3. Vé máy bay nội địa Mông Cổ 01 chặng Murun-Ulaanbaatar. 
4. Trải nghiệm di chuyển đa dạng loại hình: xe bus và xe chuyên dụng Land Cruise 
5. Khách sạn tiêu chuẩn 5* tại Ulaanbaatar (2 khách/1 phòng), GerCamp địa phương 

(2-4 khách/1 Ger-tùy nhu cầu) tại các điểm theo chương trình. 
6. Các bữa ăn theo chương trình bao gồm: 

 08 bữa ăn sáng. Trong đó có 05 bữa sáng tại Ger Camp, 02 bữa sáng tại 
khách sạn 5 sao, và 01 bữa sáng nhẹ trên máy bay. 

 15 bữa ăn chính với các món ăn đặc sản địa phương, trong đó, có 01 bữa ăn 
trưa trên máy bay. 

7. Phí tham quan, phí môi trường tại các điểm tham quan theo chương trình. 
8. Visa nhập cảnh Mông Cổ. 
9. Hướng dẫn viên tiếng Việt theo đoàn suốt hành trình. 
10. Bảo hiểm du lịch toàn cầu với các chi phí y tế về tai nạn và ốm đau ( bao gồm chi 

phí điều trị covid). 
11. QUÀ TẶNG đặc biệt của Golden Smile Travel. 

G
IÁ

 C
H

Ư
A

 
 B

A
O

 G
Ồ

M
 

1. Hộ chiếu (phải còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày về Việt Nam). 
2. Hoá đơn GTGT. 
3. Hành lý quá cước qui định, xe vận chuyển ngoài chương trình. 
4. Các điểm tham quan ngoài chương trình như: chi phí cưỡi ngựa, tham gia các 

hoạt động mạo hiểm (quý khách có nhu cầu tham quan thêm nếu thời gian và lộ 
trình cho phép) 

5. Phí phục vụ khi mang rượu bia, nước ngọt vào nhà hàng (nếu có). 
6. Chi phí cá nhân (điện thoại, giặt ủi, nước uống trong mini bar...). 
7. Các chi phí cá nhân không được đề cập trong mục bao gồm.  
8. Thức ăn, nước uống ngoài chương trình. 
9. Phụ thu phòng đơn: 8.000.000 đồng/khách/tour (nếu có). 
10. Chi phí phục vụ Quốc tế bắt buộc. 
11. Phụ thu hộ chiếu ngoài quốc tịch Việt Nam: 50 USD/ khách (chỉ dành cho các 

quốc tịch không được miễn visa Mông Cổ). 
12. Visa nhập cảnh Việt Nam (đối với người nước ngoài): LIÊN HỆ TƯ VẤN. 
13.  Visa nhập cảnh Mông Cổ (đối với người nước ngoài): LIÊN HỆ TƯ VẤN. 
14. Chi phí phát sinh trong trường hợp chuyến bay bị huỷ. 

Q
U
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Đ
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H
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 1. Quý khách vui lòng đặt cọc 60% tổng giá tour khi đăng ký. 

2. Hủy tour trước 10 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 70% tổng giá tour. 
3. Hủy tour trước 7 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 80% tổng giá tour. 
Hủy tour trong vòng 5 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour. 

 
 
 
 



 

 LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TOUR  
 Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng 

như không bao gồm, các điều kiện hủy tour trong chương trình.  
 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn khởi hành 

đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn khách dưới 09 khách người lớn, Công ty sẽ có trách nhiệm thông 
báo cho khách trước ngày khởi hành chậm nhất 10 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, 
hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

 Mông Cổ là đất nước nói không với thuốc lá, đặc biệt nơi công cộng, trường hợp vi phạm quy định 
sẽ phải đóng phí 20 USD/1 lần. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi: Cần ký cam kết về sức khoẻ với Công ty. 
 Trường hợp khách từ 70 – 75 tuổi: phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài 

do bác sĩ chứng nhận + ký cam kết về sức khoẻ với Công ty và đi kèm 1 người thân từ 18 – 55 tuổi. 
Khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp. 

 Quý khách từ 80 tuổi trở lên: Công ty xin phép không nhận quý khách tham gia tour. 
 Quý khách đang mang thai: Vui lòng báo cho chuyên viên tư vấn tại thời điểm đăng ký để được tư 

vấn thêm thông tin. Không nhận khách mang thai vì lí do an toàn cho quý khách. 
 Trường hợp quý khách quốc tịch nước ngoài có visa vào Việt Nam 1 lần: Cần làm visa tái nhập Việt 

Nam (phụ thu phí). Nếu quý khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo khi đi 
tour. 

 Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình linh động cho 
phù hợp tuy nhiên các tuyến du lịch vẫn đảm bảo đầy đủ. Các chuyến bay có thể thay đổi vào giờ 
chót tùy thuộc vào các hãng hàng không và thời tiết. 

 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân Golden Smile Travel sẽ 
không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

HỒ SƠ XIN VISA MÔNG CỔ 

CHUẨN BỊ 

1. Hộ chiếu gốc còn giá trị sử dụng trên 6 tháng tính đến ngày kết thúc chuyến đi 
Nếu từng sử dụng hộ chiếu cũ, xin vui lòng kèm theo 

2. 2 ảnh khổ 3x4cm nền trắng (hình chụp không quá 6 tháng) 
3. Form khai thông tin có ký tên (Công ty cung cấp) 
4. Giấy xác nhận tiêm 2 mũi Vaccine Covid-19 (Bản Tiếng Anh) 

(Bổ sung hồ sơ tối thiểu trước 2 tuần tour khởi hành) 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH 
THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ TẠI VÙNG THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ! 


