
 
 



 
 

 

     

 
 

 
 

รายละเอียดการเดินทาง  

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) – กรุงอลูาบาเตอร ์(สนามบินเจงกิสข่าน)  

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 

เคานเ์ตอร ์Q โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ รอใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทาง และ

อาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

22.55 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล (ULN) กรุงอลูาบาเตอร ์ประเทศ

มองโกเลีย โดยสายการบิน มองโกเลียแอรไ์ลน ์(OM) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, 

น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ                

ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

 

 

 

 

 
 

 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัท่ีหน่ึง OM702 กรุงเทพฯ อลูาบาเตอร ์ 22.55 06.05+1 

วนัท่ีส่ี EXPRESS TRAIN #305 อลูาบาเตอร ์ เอียรคุตส ์ 15:22 14:17+1 

วนัท่ีแปด S7 6338 เอียรคุตส ์ กรุงเทพฯ 10.10 15.30 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท  

ส าหรบัคณะเดินทาง 16 ท่าน 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

5 – 12 กุมภาพนัธ ์ 2563 

26 กุมภาพนัธ ์– 4 มีนาคม 2563 
69,990 13,000 

*พิเศษ ทุกท่านรบั 

 SIM CARD ส าหรบัใชง้านท่ีประเทศ มองโกเลีย ใชอิ้นเตอรเ์น็ตได ้3 GB 

 SIM CARD ส าหรบัใชง้านท่ีประเทศ รสัเซีย ใชอิ้นเตอรเ์น็ตได ้5 GB (ไม่สามารถใช ้line ได)้ 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียง/ไม่มีเตียง ช าระเต็มจ านวนเท่าผูใ้หญ่  

ราคาไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ขัน้ต า่ 45 USD ต่อท่าน  

ราคาไม่รวมค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทยท่ีเดินทางดูแล คณะเพ่ือเป็นสินน ้าใจ ขัน้ต า่ 800 บาท ต่อท่าน  



 
 

 

     

วนัท่ีสอง กรุงอลูาบาเตอร ์– อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน - อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ –  

                  นัง่สุนขัลากเล่ือน - หินรูปเต่าขนาดยกัษ ์- ทดลองสวมใส่ชุดประจ าชาติชาวมองโกเลีย  

06.05 น.  ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล กรุงอลูาบาเตอร ์ประเทศมองโกเลีย  ผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร  (เวลาท่ีประเทศมองโกเลียเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง ทางบริษัท

แนะน าใหลู้กคา้ท าการปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลานัดหมาย ) ตวัแทนบริษัท         

ใหก้ารตอ้นรับคณะท่ีทางออกสนามบิน และ แจกซิมการด์ส าหรบัใชอิ้นเตอรเ์น็ตใหก้บัทุกท่าน

ระหว่างอยู่ในประเทศมองโกเลีย จากน้ันนําคณะเดินทางสูโ่รงแรม เพ่ือทานอาหารเชา้ 

  อุณหภูมิเฉล่ียประเทศมองโกเลียในช่วงฤดูหนาว (อา้งอิงจาก : https://m.accuweather.com ) 

  กุมภาพนัธ ์ อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด (-10)’ C ตํ่าสุด (-20)’C 

  มีนาคม  อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด 5’ C ตํ่าสุด (-10)’C 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําคณะเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติโกรขิ- เตเรลจ ์Gorkhi-Terelj National Park ซ่ึงอยูท่าง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือระยะทาง 66 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.  

  ระหวา่ง ทางนําคณะชม อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน “Genghis Khan Statue Complex” 

อนุสาวรียท่ี์ใหญท่ี่สุดของทา่น เจงกิสขา่น มหาบุรุษผูค้รองโลกไปแลว้เกินคร่ึง ในปี ค .ศ. 2008 

ทางการมองโกเลียไดส้รา้งอนุสาวรียเ์จงกิสขา่น เพ่ือรําลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตของชนชาติมอง

โกล บริเวณท่ีตัง้อนุเสาวรียมี์ตาํนานเลา่วา่ อดีตขา่นผูย่ิ้งใหญไ่ดพ้บแสม้า้ทองคาํ ณ บริเวณน้ี และเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการรวมชนเผา่เร่ร่อน ข้ึนมาเป็นกองทพัอนัเกรียงไกร อนุสาวรียแ์หง่น้ีมีความสูง

ประมาณ 40 เมตร น้ําหนักกวา่ 250 ตนั ซ่ึงตวัรูปปั้นสรา้งมาจากสเตนเลสท่ีสะทอ้นแสงแสบตาสวา่ง

สุกใส ใตฐ้านของอนุสาวรียเ์ปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์และรา้นขายของท่ีระลึก และมีลิฟตใ์หท้า่นข้ึนไปยงั

บริเวณดา้นบนหวัของมา้ (ประมาณอกทา่นเจงกิสขา่น) ซ่ึงเป็นจุดใหท้า่นชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา 

 

 

 

 

 

 

  จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สู่  เขตอุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ ์Gorkhi-Terelj National Park 

นําทา่นชมทศันียภาพอนังดงามของอุทยานแหง่ชาติท่ีมีช่ือเสียงแหง่หน่ึง ของประเทศมองโกเลีย ใหญ่

เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พ้ืนท่ีท ัง้หมด 1ลา้น 2แสนเอเคอร์ ลกัษณะพ้ืนท่ีคลา้ยคลึง

กบัเทือกเขาแอลป์ มีสตัวป่์าหลากหลายชนิดและ มีหินท่ีมีรูปร่างแปลกตา เชน่ เทอรเ์ทิลร็อค Turtle 

https://m.accuweather.com/


 
 

 

     

Rock หรือเมลขิขาด หินเตา่ขนาดใหญเ่ป็นเสมือนแลนดม์าร์กของอุทยานท่ีทุกคนตอ้งมาเยือนและ

ถา่ยรูป โดยชาวมองโกเลียเช่ือวา่เตา่เป็นสตัวศ์กัด์ิสิทธ์ิ เป็นสตัวนํ์าโชค  

  จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่แคมป์ เพ่ือทาํการเช็คอิน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

   จากน้ันใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั กิจกรรมสุนขัลาก เล่ือน (MONGOL DOG SLEDDING) 

ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร สลบักนัน่ัง 2 ทา่นตอ่ 1 เล่ือน ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง โดยเหลา่

สุนัขแสนน่ารักจะพาทา่นลดัเลาะเท่ียวชมธรรมชาติ ริมแมน้ํ่า เพ่ือใหท้า่น  สมัผสัประสบการณ์สุดแสน

พิเศษ พรอ้มสมัผสัความงามของป่าท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ  และความต่ืนเตน้ในเวลาเดียวกนั   

 

 

 
   

  นําคณะชม หินรูปเต่าขนาดยกัษ ์(TURTLE ROCK) ท่ีเกิดข้ึนโดย ธรรมชาติ ซ่ึงไมว่า่จะมองมุมไหนก็ดูเหมือนเตา่ ตัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขา ทางเขา้อุทยานแหง่ชาติ ใหท้า่นถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารแคมป์ท่ีพกั (GER CAMP) 

  หลงัรับประทานอาหารใหท้า่นไดมี้โอกาส  ทดลองสวมใส่ชุดประจ าชาติชาวมองโกเลีย               

พรอ้มถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก และทดลองเลน่เกมสพ้ื์นบา้นของชาวมองโกเลีย 

 ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั พรอ้มทดลองใสชุ่ดทอ้งถ่ินของชาวมองโกเลีย 

ท่ีพกั TEREJI STAR RESORT หรือเทียบเท่า 

  (ท่ีพกัแบบกระโจม หรือเกอร ์(GER) สไตลม์องโกเลีย , ภายในท่ีพกัมีเตียงและผา้หม่หนานุ่ ม และพ้ืนเป็นแบบ มีฮีท

เตอรไ์ฟฟ้าใหค้วามรอ้นในตวั หอ้งน ้าเป็นหอ้งน ้ารวมแบบทนัสมยั แยกชาย หญิง สามารถลา้งหนา้ แปรงฟนั และท า

ธุระหนักเบาได ้และมีหอ้งอาบน ้าได)้ 

 

 

 
 



 
 

 

     

วนัท่ีสาม ทดลองข่ีมา้ทากิ  - อนุสาวรียไ์ซซาน  – พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย  

จตัุรสัซุคบาตอร ์- GOBI Factory Outlet 

เชา้ บริการอาหารกลางเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

  นําทา่นสมัผสัประสบการณ์ ทดลองข่ีมา้ทากิ ชมและสมัผสัความงามของอุทยานและวิวธรรมชาติท่ี

สวยงาม ชาวมองโกลมีความผูกพนักบัมา้ตัง้แตเ่ด็ก  จนมีคาํกลา่ววา่ขานกนัวา่เด็กชาวมองโกลขี่ มา้ได ้

พรอ้มกบัหดัเดิน มา้สายพนัธพ้ื์นเมืองของมองโกลเลีย หรือมา้สายพนัธท์ากิน้ี เป็นมา้ท่ีมีลกัษณะตวัเล็ก  

เต้ีย ไมสู่งใหญ ่เป็นมา้ประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกบัมา้โพน่ี  Pony sหรือมา้แคระ  เน่ืองจากเป็นมา้

เต้ียทาํใหจุ้ดศูนยถ์ว่งตํ่า  เวลามา้ว่ิงมา้จึงไมก่ระโดกกระแดก  เหมือนมา้ขนาดใหญ่  และเป็นหน่ึงใน

สาเหตุท่ีทาํใหก้ารเล็งและการยิง ธนู ของนักรบมองโกลบนหลงัมา้เป็นไปอยา่งแมน่ยาํ  

 

 

 

 

 
 

จากน้ันนํา ทา่น เดินทาง กลบั เขา้สู่  กรุงอูลานบาเตอร์  “ULAANBAATAR” เมืองหลวงของ

ประเทศมองโกเลีย มีช่ือเรียกตา่ง ๆ ในประวติัศาสตร์ ระหวา่ง ค .ศ.1639 –  ค.ศ.1706 มีช่ือวา่                  

อูร์กา (URGA)  และระหวา่ง ค .ศ.1706 – ค.ศ.1911 มีช่ือวา่ คูเร KHUREE ในภายหลงัเรียกวา่ อิค 

คูเร (IKH KHUREE) และมีช่ือจีนวา่ K'ULUN เม่ือไดร้ับเอกราชในปี ค.ศ. 1911 ไดมี้การเปล่ียนแปลง

อีกครั้งเป็น นีสเล็ล คูเร (NIISLE KHUREE) จนกระทัง่เม่ือ ค .ศ. 1924  ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 

ULAANBAATAR (วีรบุรุษแดง ) เพ่ือเป็นเกียรติแกวี่รบุรุษของมองโกเลีย แดมดิน ชุคบาตาร์ 

(DAMDIN SUHNAATAR) ผูช้กันํากองทพัของสหภาพ  โซเวียตเขา้มาเพ่ือปลดปลอ่ยมองโกเลียจาก

การยึดครองของจีน โดยปัจจุบนัมีการสรา้งรูปปั้นเพ่ือรําลึก ณ บริเวณจตุัรัสกลางของกรุงอูลาน       

บาตาร์   



 
 

 

     

 
 

นําทา่น ชม อนุสาวรียไ์ซซาน (ZAISAN) อนุสาวรียข์นาดใหญบ่นยอดเขาทางตอนใตข้อง

อูลานบาตอร์ สรา้งข้ึนเพ่ือรําลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต  ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อนุสาวรียท์รง

กลมวงแหวนประดบัภาพเขียนสี แสดงเร่ืองราวความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย 

เชน่ ภาพของ โซเวียตใหก้ารสนับสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี ค .ศ. 1921 

และการเขา้มาชว่ยรบกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1939 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร YULONG (อาหารจีน) 

หลงัรับประทานอาหารมือกลางวนั นําทา่นเช็คอินเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกัใหท้า่นอาบน้ํา เปล่ียนชุด                 

และผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้  

 

 

 

 

 

 

 
 

จานน้ัน นําทา่นชม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “NATIONAL MUSEUM”                

เดิมช่ือพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ แหง่ประเทศมองโกเลียตัง้อยูใ่นอูลานบาตาร์  พิพิธภณัฑน้ี์เป็นองคก์ร

ทางวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมการอนุรักษ์ และตีความ

วตัถุภายใตก้ารควบคุมของพิพิธภณัฑก์อ่ตัง้เม่ือปีพ .ศ. 2467 และกลายเป็นพ้ืนฐานสาํหรับพิพิธภณัฑ์

อ่ืน ๆ รวมทัง้พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติของมองโกเลีย  

 

 



 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม จตัุรสัซคับาทาร ์ “SUKHBAATAR SQUARE” ซ่ึงตัง้อยูใ่จกลางเมืองอูลานบาตอร์ เม่ือมี

งานพาเหรดขององคก์รตา่งๆ มกัจะมาจดัข้ึนบริเวณน้ี ถือเป็น  หวัใจท่ีสาํคญัของเมืองน้ีเลยทีเดียว ซ่ึงมี

รูปปั้นของ แดมดิน ชุคบาตาร์ DAMDIN SUHNAATAR) ผูนํ้าการปฏิวติัในปี ค .ศ. 1921 ตัง้อยา่ง

สงา่งามอยูก่ลางจตุัรัส โดยมีรูปปั้นของเจงกิสขา่นอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั ดา้นหลงัของรูปปั้นซคับา

ทาร์เป็นอาคารรัฐสภาท่ีโออ่า่สวยงาม สว่นทางดา้นตะวนัตกเป็นพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ และ

พิพิธภณัฑธ์รรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชมช็อปป้ิงของฝากท่ี “GOBI Factory Outlet ” เป็น Outlet ขายเส้ือผา้ขนสตัว ์แบรนด ์

GOBI ท่ีทาํสง่ออกมาตราฐานยุโรป อเมริกา ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเส้ือผา้ และผลิตภณัฑจ์ากขนสตัวท่ี์ มี

ช่ือเสียงของมองโกเลีย และมีคุณภาพสูงสุดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก มีความเป็นเลิศมานานกวา่ 30 ปี 

หรือเลือกซ้ือของชาํร่วยท่ีระลึก ณ รา้นคา้บริเวณ

ใกลเ้คียง 
 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ THE BULL SHABU SHABU    
(เมนูชาบู สไตล์มองโกเลียน เสริฟพร้อมเนือ้ววั เนือ้แพะ 
และเนือ้ไก่ พร้อมผกัสด) 

ท่ีพกั PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 

     

วนัท่ีส่ี วดักานดาน -พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร ์- สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันนําทา่นเขา้ชม วดักนัดาน (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) หน่ึงในวดัพุทธเกา่แกท่ี่มีความสาํคญั และถือเป็นศูนยร์วมจิตใจชาวพุทธของชาวมองโกเลีย สรา้งโดยทา่นขา่นโบกด ์ในชว่งราวปี ค.ศ.1835 เป็นวดัท่ีมีอาณาบริเวรกวา้งขวาง มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอยา่งน่าสนใจ ปัจจุบนัศาสนาพุทธในมองโกเลีย

เป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง มีตน้กาํเนิดมาจากทิเบต  เราจึงสามารถเห็นพระลามะเดินกนั

ขวกัไขว ่ท่ีวดัน้ีมีพระจาํพรรษาอยูร่าว 150 รูป ภายในวิหารใหญย่งัมีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) สูงท่ีสุดใน

โลก เป็นพระพุทธ  รูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว ์สูง 26.5 เมตร บูรณะสรา้งข้ึนในปีค .ศ.1996 

(ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพบรรยากาศของวดัได ้ ยกเวน้หากตอ้งการถา่ยรูปภาพภายในอาคาร หรือ

ภายใตห้ลงัคาวิหารจะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมประมาณ 30 USD) 

จากน้ันนําทา่นชม พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร ์ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ หลากหลายสายพนัธุท่ี์เคยทอ่ง

ทะเลทรายโกบี รวมทัง้ฟอสซิลและไขท่ี่ไดถู้กคน้พบครั้งแรกในปี ค .ศ. 1920 โดย นักสาํรวจชาว

อเมริกนั Roy Chapman Andrews นําทา่นชม ฟอสซิลไดโนเสาร์ Tarbosaurus bataar สายพนัธุกิ์น

เน้ือ ท่ีมีความสูง 4 เมตร น้ําหนัก 3 ตนั (เป็นไดโนเสาร์สายพนัธุใ์กลเ้คียงกบั Tyrannosaurus Rex 

หรือ T-Rex) และ ฟอสซิลไดโนเสาร์ขนาดเล็กสายพนัธุ ์ Saurolophus โดยมีกะโหลกศีรษะมีลกัษณะ

โดดเดน่พิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร CAFÉ’ PARK (บุปเฟ่ตน์านาชาติ โรงแรมแชงกรีล่า) 

  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร ์  



 
 

 

     

15.22 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเอียรค์ุต (Irkutsk) ประเทศรัสเซีย โดยขบวนรถไฟสาย “ทรานส-์มองโกเลียน 

Trans-Mongolian ขบวน #305 ” โดยระหวา่งทาง ขบวนรถจะหยุดจอดท่ี เมืองอูรัน อูเด (Ulan 

Ude) เป็นเมืองหลวงของรัฐบูยาเตีย รัฐในกาํกบัของสหพนัธร์ัฐรัสเซีย ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมตอ่ กบัทางรถไฟ

สาย “ทรานส-์ไซบีเรียน Trans-Siberian” ท่ีว่ิงออกจาก เมืองวลาดิวอสตอก เมืองทา่ตะวนัออกสุด

ของประเทศรัสเซียมุง่สูน่ครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ทางทิศตะวนัตกสุดริมทะเลบอลติก เสน้ทางรถไฟสายท

รานสม์องโกเลียน น้ันไดส้รา้งข้ึนมาตัง้แตปี่  ค.ศ.1949-1961 และไดใ้ชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการ

คมนาคมขนสง่เช่ือมตอ่ระหวา่งจีน- มองโกเลีย- รัสเซีย และเป็นเสน้ ทางการทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญัของ

ทรานส-์ ไซบีเรียน  ท่ีเช่ือมเขา้กบัการทอ่งเท่ียวของมองโกเลียและจีน  โดยทางรถไฟ สายทรานส-์

มองโกเลีย น้ีจะเป็นแบบรางเด่ียวท่ีจะใชส้าํหรับทัง้การเดินทางขาไปและการเดินทางขากลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่ บริการอาหารค า่ แบบชุดเบนโตะ๊ บนขบวนรถไฟ 

 พกัท่ี พกัผ่อนตูน้อน บนรถไฟ (ส าหรบั 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง ) 

 หมายเหตุ  : หลงัรับประทานอาหารคํ่า แนะนําใหลู้กคา้ทุกทา่น เขา้หอ้งน้ําทาํธุระสว่นตวัใหเ้รียบรอ้ย รถไฟจะถึง ชายแดน 

มองโกเลีย - รัสเซีย เวลาประมาณ 21.30 น. และจะใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง ในการตรวจเอกสาร เพ่ือขา้มแดน 

ระหวา่งตรวจเอกสารทุกทา่นจะตอ้งรออยูท่ี่หอ้ง ไมส่ามารถใชห้อ้งน้ําได ้ 
 

   

 

   

 

                    

ตู ้

น

อนแบบ 2 เตียงนอน      ตูน้อนแบบ 4 เตียงนอน 

   

  ขอ้มูลท่ีควรทราบสาํหรับผูโ้ดยสารรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรียบนขบวนรถไฟจะเปิด HEATER ในโบก้ี และตูน้อนของ

ผูโ้ดยสารเฉพาะในฤดูหนาว หอ้งผูโ้ดยสารถูกออกแบบใหเ้ป็นหอ้งๆ  ท่ีสามารถนอนคา้งแรมบนรถไฟได ้โดยหอ้ง

โดยสารจะถูกแบง่ออกเป็นแบบ ตูน้อนมี 2 เตียงนอน  และแบบตูน้อนมี 4 เตียงนอน โดยแบ่งเป็น 2 เตียง



 
 

 

     

บนและเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชัน้ลา่งสามารถปรับเป็นเบาะน่ังไดใ้นชว่งกลางวนั ทัง้น้ีหากลูกคา้ตอ้งการพกั

นอ้ยกวา่จาํนวนเตียงท่ีมีตอ่ตู ้จะทาํใหมี้คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในสว่นของเตียงท่ีวา่งดว้ย ภายในตูน้อนมี พ้ืนท่ีเก็บสมัภาระ

ทัง้บนห้ิง และใตท่ี้นอนมีประตูปิดลอ๊คหอ้งจากดา้นในเพ่ือใหผู้โ้ดยสารนอนหลบัได ้อยา่งปลอดภยั อีกทัง้มีโ ตะ๊ที่ พบั

เก็บไดภ้ายในหอ้ง มีตูเ้สบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนท่ีว่ิงทางไกล ในรัสเซีย) หอ้งน้ําบนรถไฟเป็น

แบบหอ้งน้ํารวมสามารถใชไ้ดทุ้กโบก้ี (ลา้งหนา้แปรงฟนัได ้  แตไ่มแ่นะนําสาํหรับอาบน้ํา ) รถไฟจะจอดตามสถานี

ตา่งๆ หากลูกทวัร์ตอ้งการไปเดินเลน่ยืดเสน้สายหรือ เลือกซ้ือสินคา้ ควรสอบถาม ระยะเวลาในการ จอดใหแ้น่นอน

กอ่น เพ่ือจะไดค้าํนวณเวลาไดถู้กตอ้ง  

 

วนัท่ีหา้ อูรนั อูเด - เอียรค์ุตส ์– โบสถอ์นันนัซิเอชัน่ - ชอ้ปป้ิงท่ี Central Market  

                และย่าน 130 quarter 

06.33 น. เดินทางถึง  เมืองอรูนั อเูด เมืองหลวงของ เขตปกครอง  “Buryat Autonomous Republic” of 

the Russian Federation เมืองน้ีมีชนกลุม่นอ้ยอาศยัอยูม่ากมาย โดยวฒันธรรมจะผสมผสานระหวา่ง

ชาวมองโกล ไซบีเรีย และรัสเซีย อาจมีเวลาใหท้า่นไดล้งมายืดเสน้ยืดสายท่ีสถานีน้ี กอ่นเดินทางตอ่ไป

ยงัเมืองเอียร์คุตส ์

เชา้ บริการอาหารกลางเชา้ ณ แบบชุดเบนโตะ๊ บนขบวนรถไฟ 

  ชว่งระยะเสน้ทางจาก อูรัน อูเด สูเ่อียร์ตคุต เป็นเสน้ทางท่ีใหท้า่นไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติ พรอ้มดูวิวของ

ทะเลสาปไบคาลท่ีมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะชว่งฤดูกาลอนัยากจะหาท่ีใดเหมือน 

14.20 น. ถึง เมืองเอียรค์ุตส์  ตวัแทนบริษัทใหก้ารตอ้นรับคณะท่ีทางออก  พบกบัไกดท์อ้งถ่ิน  (ภาษาองักฤษ )                

ท่ีจะมาดูแลคณะตลอดการเดินทางในรัสเซีย 

  กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 หลงัรับประทานอาหารมือกลางวนั นําทา่นเช็คอินเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกัใหท้า่นอาบน้ํา เปล่ียนชุด และผอ่น

คลายจากความเหน่ือยลา้  

  อุณหภูมิเฉล่ียเมืองเอียรค์ุตส ์ประเทศรสัเซีย ในช่วงฤดูหนาว (อา้งอิงจาก : https://m.accuweather.com ) 

   กุมภาพนัธ ์ อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด (-15)’ C ตํ่าสุด (-35)’C 

  มีนาคม  อุณหภูมิเฉล่ีย สูงสุด 5’ C ตํ่าสุด (-10)’C 

  จากน้ันนําทา่นชม เมืองเอียรค์ุตส์ ชม โบสถอ์นันนัซิเอชัน่ Annunciation Cathedral มหาวิหาร

ตัง้อยูใ่จกลางเมืองเอียร์คุตสก ์และมีโบสถเ์ล็กๆ อีกสองสามแหง่ท่ีอยูใ่กลก้นั โบสถส์ปา 

  ชมโบสถ์  สพาส กาย่า Spasskaya Church, มหาวิหารเอพิพานี Epiphany Cathedral          

และ โบสถโ์รมนัคาทอลิคโปแลนด์ Polish Roman Catholic Church โบสถข์องนักโทษการเมือง

ชาวโปแลนดท่ี์ถูกเนรเทศ ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์ 

  อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ี ตลาดกลาง  สมัผสัชีวิตประจาํวนัของชาวเอียร์

คุตสก ์ใหท้า่นชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  

https://m.accuweather.com/


 
 

 

     

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

พกัท่ี MARRIOTT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีหก  ลิสทเ์วียงกา้ – พิพิธภณัฑส์ตัววิทยา – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมวิว – ตลาดพ้ืนเมืองลิสต์

วิยนักา้   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากน้ัน นําทา่นออกเดินทางสู่  เมืองลิสทเ์วียงกา้ (Listvyanka) ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร 

เมืองเล็กๆ  ท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบไบคาล ท่ีเป็นปากแมน้ํ่าแองคาร่า (Angara River) แมน้ํ่าเพียงสายเดียว

ท่ีเป็นท่ีระบายออกของทะเลสาบไบคาลนําทา่นเดินชมหมูบ่า้น ผา่นโบสถ ์ St. Nicolas เป็นโบสถไ์ม ้

สไตลอ์อเทอดอ๊กซ ์สรา้งดว้ยไมเ้กือบทัง้หลงั  

  ชม พิพิธภณัฑส์ตัววิทยา แห่งไบคาล สถานท่ีเก็บรวบรวมตวัอยา่งและศึกษาความหลากหลาย   ของ

ระบบนิเวศวิทยาทัง้หมดของทะเลสาบไบคาล ซ่ึงมีการจดัแสดงซากสตัวแ์ละพืชพนัธุต์า่ง  ๆ เชน่ 

แมวน้ําไบคาล ซ่ึงเป็นแมวน้ําท่ีปรับสภาพใหเ้ขา้กบัน้ําจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลาประจาํ

ถ่ินมีเฉพาะทะเลสาบแหง่น้ีเทา่น้ัน  ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ตัง้อยูบ่ริเวณตอนใต ้ ของไซบีเรีย 

ประเทศรัสเซียเป้นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดในโลก จุดท่ีลึกท่ีสุดมีความลึกถึง 1,640 เมตร ทะเลสาบไบ คาล

เกิดจากการท่ีน้ําเออ่ลน้เขา้มาจนเต็มรอยเปลือกโลกท่ีแตกเม่ือประมาณ 25 ลา้นปีกอ่น มีความยาว

ประมาณ 650 กิโลเมตร กวา้งเฉล่ีย 50 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท ัง้หมดประ มาณ 23,000 ตารางกิโลเมตร 

และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตอ้งไปเยือน !! ปริมาณน้ําในทะเลสาบน้ี คิดเป็น  25% ของ

ปริมาณน้ําจืดท่ีมีอยูท่ ัว่โลก และเป็นแหลง่น้ําท่ีสะอาดและสามารถใชบ้ริโภคได ้ทะเลสาบแหง่น้ีซอ่นตวั

อยูห่ลงัหุบเขาจึงไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลายนัก จนในปี ค .ศ. 1902 ทางการไดส้รา้งรถไฟสายทรานไซ

บีเรียรอบทะเลสาบ นอกจากน้ีบริเวณรอบๆ ยงัสามารถพบสตัวห์ายากท่ีไมค่อ่ยไดพ้บท่ีใดในโลกกวา่ 

200 ชนิด จึงไดร้ับการขนานนามวา่ กาลาปากอสแหง่รัสเซีย(Galapagos of Russia 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   จากน้ันนําทา่น นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนสูจุ่ดชมวิวบริเวณ เนินเขาเชอร์สล่ี  เพ่ือชมความงดงามของ เมือง

เมืองลิสทเ์วียงกา้ และทะเลสาบไบคาล นําทา่นมายงั  ตลาดลิสตวิ์ยนักา้ Listvyanka Local Market 

ท่ีเติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียท่ีเขา้มาตัง้รกรากบริเวณปากแมน้ํ่า

องัการ่า สมัผสัปลาและสินคา้แปรรูปสตัวน้ํ์าท่ีไดจ้ากทะเลสาบ เชน่ ปลาโอมูลรมควนั ปลาโอมูลแดด

เดียว และสินคา้พ้ืนเมืองอีกมากมาย  อิสระใหท้า่นช่ืนชมกบับรรยากาศของเมืองริมปากอา่วของ

ทะเลสาบใบขา่น และเลือกซ้ือชองฝากของท่ีระลึกใหท้างบา้น  

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี ANATASIA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

 

     

 

วนัท่ีเจ็ด  ล่องเรือฮูเวอร์ ชมทะเลสาบไบคาล – เอียคุตส์ - ชอ้ปป้ิงย่าน  130 Quarter 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 10:00 น. นําทา่น  นัง่เรือยางฮู เวอร์ สะเท้ินน ้าสะเท้ินบก  แลน่บนทะเลสาบท่ีเป็นน้ําแข็งมุง่สูเ่กาะโอลค์อน

(Olkhon Island) ระหวา่งทาง ใหท้า่นไดช้มความงามของทะเลสาบไบคาล  ชมความมหศัจรรยข์อง

ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนของท่ีน่ี ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีประดบัไปดว้ย ตน้ไม ้

และภูเขาป่าไม ้ผืนทะเลสาบท่ีเป็นน้ําแข็ง เม่ือถึงจุดท่ีงดงามเรือจะจอดใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ นับ

ไดว้า่เป็นภาพท่ีสวยงามยากอธิบาย องคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํใหท้ะเลสาบแหง่น้ีเป็นน้ําแข็งสีฟ้า หรือ 

Blue Ice ในชว่งฤดูหนาว น้ําท่ีใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ํา (ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบท่ีมี

น้ําใสเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก มีประวติัยาวนานกวา่ 25ลา้นปี ในปี 1996 ไดร้ับการจดทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติโดย (UNESSCO ) โดยทริปน้ีจะใชเ้วลาทัง้หมดประมาณ 5-6 ชัว่โมง 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองลิสทเ์วียงกา้ (Listvyanka) 

16:00 น. เดินทางถึงทา่เรืองเมืองลิสทเ์วียงกา้ มีเวลาใหท้า่นทาํธุระสว่นตวัจากน้ันนําทา่นเดินทางสู่เมืองเอียร์คุตส ์

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันอิสระใหท้า่นมีเวลาไดเ้ดินชอ้ปป้ิงท่ี ย่าน 130 quarter ยา่นน้ีนับวา่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีพลาด

ไมไ่ดส้าํหรับผูม้าเยือนเมืองน้ี บริเวณน้ีเป็นแหลง่รวมของรา้นอาหาร บาร์ รา้นจาํหน่ายของท่ีระลึกท่ี

ทนัสมยั โดยส่ิงปลูกสรา้งทัง้หมดน้ีสรา้งดว้ยไม ้และตกแตง่อยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแควน้

ไซบีเรีย ซ่ึงข้ึนช่ือเร่ืองการสรา้งบา้นดว้ยไม ้ยา่นน้ีจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักทอ่งเท่ียว ทัง้ชอ๊ป และชิม

เลยทีเดียว 

พกัท่ี MARRIOTT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีแปด สนามบินเอียคุตส ์– สุวรรณภูมิ       



 
 

 

     

06:00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

06:30 น. จากน้ันนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

08:00 น. เดินทางถึงสนามบินเอียร์คุต เพ่ือทาํการเช็คอินไฟลทก์ลบัสูก่รุงเทพฯ 

10.10 น.    ออกเดินทางตรงสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน S7 เท่ียวบินท่ี  S6331  

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง , นําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด  ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 

23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ) 

15.45 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

 

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั**** 
 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์

แลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัแบบเดินทางไปกลบัพรอ้มหมูค่ณะ (ECONOMY CLASS) ในเสน้ทาง กรุงเทพฯ – อูลาบา

เตอร์  โดยสายการบิน  MIAT มองโกเลียน แอร์ไลน์  และเสน้ทาง เอียคุตส์  - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7                   

*ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋ไปแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนช่ือ หรือขอเงินคืนคา่ตัว๋ได ้ 

 คา่ตัว๋รถไฟ แบบตูน้อน พกัหอ้งละ 2 ทา่น จากสถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์ ถึงสถานีรถไปเมืองเอียรคุตส ์  

 คา่ท่ีพกั  (หอ้งละ 2-3 ทา่น ) ตามท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเทา่ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ บริการนําเท่ียว และคา่เขา้ชมสถานท่ี คา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ และแจกน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 ฟรี INTERNET SIM CARD สาํหรับใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 คา่บริการกิจกรรมขี่มา้ และสุนัขลากเล่ือนตามท่ีระบุในรายการ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณนํ์าเท่ียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท ( ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (กรณีกรุ๊ปสว่นตวั) 

 คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนังสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย และ คา่วีซา่ท่ีมี

คา่ธรรมเนียม 



 
 

 

     

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร,์ คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงานยก

กระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนใหท้ราบวา่ไมมี่บริการยกกระเป๋า ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ย

ตนเอง 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้23 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

 คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 ไมร่วมคา่ธรรมเนียมถา่ยรูปภายในวดั และพระราชวงั (ลูกคา้ไมจ่าํเป็นตอ้งจา่ยเพ่ิม หากไมมี่ความประสงคจ์ะถา่ยรูป

ภายใน) 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน ้าใจ ตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 45 USD ต่อท่าน  

 ค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทยท่ีเดินทางดแูลคณะ เพ่ือเป็นสินน ้าใจ ขัน้ต า่ 800 บาท ต่อท่าน 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง ) พรอ้มส าเนา

หนงัสือเดินทาง   (***สาํคญัมาก  กรุณาอยา่  ขีดเขียน , แปะสติกเกอร์ , ปัม๊สญัลกัษณ์ อะไรก็ตามลงใน เลม่

พาสปอร์ต, หรือทาํพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทาํใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

2. ยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดสาํหรับคา่ทวัร์ กอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั ) กรุณาติดตอ่เจา้หนา้กอ่นออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง  เพ่ือเจา้หนา้ท่ีจะไดช้ว่ยอาํนวยความสะดวกกบัทางสายการบินวา่ลูกคา้มีไฟลท์ตอ่และให ้

ชว่ยประสานงานหากเกิดกรณีไฟลท์ลา่ชา้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เ จา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ 

 

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวีซ่า 

หนังสือเดินทางไทยไมต่อ้งย่ืนวีซา่เม่ือเขา้ประเทศมองโกเลีย และรัสเซีย สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กิน 30 วนั** ใชห้นังสือเดินทางท่ีมี

อายุเหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และมีหนา้วา่งอยา่นอ้ย 2 หนา้สาํหรับประทบัลง

ตรา   

 

 

 

การยกเลิก 

1.  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิเชน่คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน คา่วีซา่ หรือท่ีพกั 

2.   ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 



 
 

 

     

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจาํทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จาก ตม. ไมมี่การคืนเงินทัง้หมดไมว่า่  กรณีใดๆทัง้ส้ิน  

ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ  จะทาํการเล่ือน

การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียม  ในการ

มดัจาํตัว๋ทา่นละ 20,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ตามเง่ือนไข 

8. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือคา่มดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่  Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 10 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วนัทาํการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจาํตามเง่ือนไขทางบริษัทจะดาํเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี  เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

   รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ 

เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ี

เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่ง ๆ  

บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 โรงแรมท่ีพกัในประเทศรัสเซียและมองโกเลียมีมาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวขอ งประเทศนั้นๆ  ตามท่ี

ระบุในรายการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่ (Twin หรือ Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความ

ประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมีความ

แตกตา่งกนัอาจจะทาํใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น้ํามนั หรือ

คา่เงินแลกเปล่ียน โดยราคาเสนอคาํนวณ ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง 

โปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดตามสถานการณด์งักลา่ว โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 
 

 

     

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ แบบชาํระลว่งหนา้ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด  ๆตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการออก หรือเขา้ประเทศใดประเทศหน่ึง ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุก

กรณี ไมว่า่จาํนวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากเหตุอนันอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ อาทิ 

เชน่ เหตุอนัเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ี หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม 

เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

   หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทา งทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบตอ่ความเสียหาย สูญหาย ลา่ชา้ หรือ

อุบติัเหตุตา่งๆ ใดๆทัง้ส้ิน 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินไมคื่นเงินใหส้าํหรับคา่บริการนั้นๆ มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญา

ใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเทา่นั้น 

 เม่ือทา่นตกลงชาํระเงินคา่บริการไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับใน 

เง่ือนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

**************************************************************** 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศมองโกเลีย 

มองโกเลียท่ีคนไทยคุน้เคยจะมี สองสถานท่ี คือ มองโกเลียใน (Inner Mongolia) ซ่ึงเป็นเขตปกครองตนเองมองโกเลีย 

ในดินแดนของประเทศจีน สว่นอีกท่ีคือ มองโกเลียนอก (Outer Mongolia) ซ่ึอก็คือ ประเทศมองโกเลีย (Mongolia) 



 
 

 

     

หรือ สาธาณรัฐมองโกเลีย (Republic of Mongolia) ในปัจจุบนั อนัมีเมืองหลวงช่ือ อูลาน บาเตอร์ โดยพ้ืนท่ีสว่นใหญ่

เป็นท่ีราบสูง ภูเขา และทุง่หญา้ ไมมี่อาณาเขตติดทะเล 

 

ช่ืออย่างเป็นทางการ  มองโกเลีย หรือ Mongolia 

เมืองหลวง   อลูนับาตอร ์(Ulaanbaatar) 

 เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของมองโกเลีย ในอดีตมีการเปล่ียนช่ือเมืองหลายครั้ง จนครั้ง

สุดทา้ยเม่ือปีค.ศ.1924 ใชช่ื้อ อูลาน บาตอร์ ซ่ึงมีความหมายวา่ วีรบุรุษสีแดง ตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติ

แก ่ดมัดิน ซุคบาตาร์ (Damdin Sukhbaatar) ผูนํ้าการปฏิวติัการปกครองและการประกาศ

อิสระภาพของมองโกเลีย ปัจจุบนัเมืองหลวงแหง่น้ีเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคม ทัง้การเดินทาง

ดว้ยเคร่ืองบินท่ีมีเท่ียวบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ มีบริการรถไฟและรถโดยสารทางไกล 

มีถนนท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของมองโกเลียและประเทศใกลเ้คียง ท่ีสาํคญัสามารถเช่ือมโยงกบั 

เสน้ทางรถไฟสายทรานส-์ไซบีเรีย (Trans-Siberian Railway) ซ่ึงเป็นการเดินทางท่ีไดร้ั บความนิยม

จากนักทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

สญัชาติ  มองโกเล่ียน (Mongolian)  

จ านวนประชากร 3,068,243 คน (คา่ประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

ศาสนา  พุทธนิกายลามะ 53% นับถือเทพและภูตผีผา่นคนทรง (Shamanist) 2.9% และศาสนาคริสต ์2.2% 

อิสลาม 3% ไมนั่บถือศาสนาใดๆ 38.6% อ่ืนๆ 0.4% (พ.ศ. 2553) 

ภาษา มองโกล (Mongol Khalkha) 90% ภาษา Turkic และภาษา Russian 

การปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Republic) โดยเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง

จากระบบสงัคมนิยมเม่ือปี 2533 

สกุลเงิน  ใชห้น่วยเงินตรา  Tugrik (ตริูก) ตวัยอ่สกุลเงิน  (MNT) ซ่ึงไมมี่การซ้ือขายในประเทศไทย จึงขอ

แนะนําใหทุ้กทา่น ถือเป็นเงินสกุล USD ไป   

 1 ยูเอส ดอลล่าห ์(USD) = ประมาณ 2,600 ตริูก (MNT)  

1 บาท (THB)                 = ประมาณ 85 ตริูก (MNT) 

ท่ีตัง้   ทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย ระหวา่งประเทศจีนกบัรัสเซีย ระหวา่งละติจูดท่ี 46 00 องศาเหนือ 

ลองติจูดท่ี 105 00 องศาตะวนัออก 

พ้ืนท่ี  1,564,116 ตารางกิโลเมตร (ใหญก่วา่ประเทศไทย 3 เทา่) พ้ืนดิน 1,553,556 ตารางกิโลเมตร พ้ืน

น้ํา 10,560 ตารางกิโลเมตร 

อาณาเขต  พรมแดนยาว 8,082 กิโลเมตร ติดกบัประเทศจีน 4,630 กิโลเมตร ประเทศรัสเซีย 3,452 

กิโลเมตร 



 
 

 

     

สภาพภูมิประเทศ มองโกเลีย เป็นประเทศในทวีปเอเชียท่ีไมมี่ทางออกสูท่ะเลท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัท่ีสองของโลกรองจาก

ประเทศคาซคัสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกบัประเทศรัสเซีย และทางใตติ้ดกบัประเทศจีน มีพ้ืนท่ีท่ี

สามารถใชส้าํหรับการเกษตรไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละหน่ึงพ้ืนท่ีสว่นใหญเ่ป็นท่ี 

 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวเมืองกบั เมืองเอียรค์ุตก ์ประเทศรสัเซีย 

เมืองเอียรค์ุตก ์ Irkutsk เป็นเมืองท่ีสาํคญัท่ีสุดในเขตไซบีเรียตอนใต ้ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบไบคาล  

กอ่ตัง้ ในปี ค .ศ.1652 โดย อิวาน โปคาบอฟ Ivan Pokhabov เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขาย

ทองคาํและขนสตัว ์ ระหวา่งรัสเซียตะวนัตก จีน มองโกเลีย ทิเบต  และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็น

เมืองในปี 1686 ในปี กระทัง่ในปี 1760 มีถนนเช่ือมตอ่กบัทวีปยุโรปคร้ังแรก ทาํใหเ้อียร์คุตก ์

เติบโตอยา่งรวดเร็ว และไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเขตไซบีเรียตะวนัออก  กระทัง่หลงั

การจลาจลในรัสเซียเม่ือปี 1825 ศิลปินรัสเซีย นายทหาร และขุนนางจาํนวนมากถูกเนรเทศไป

ยงัไซบีเรีย โทษฐานกอ่การตอ่ตา้นซาร์นิโคลาส เอียร์คุตสกจึ์งกลายเป็นศูนยก์ลางการสงัสรรค์

เสวนาของบรรดาผูล้ี้ภยัทางการเมือง  มรดกทางวฒันธรรมสว่นใหญข่องเมืองลว้นมาจากพวกเขา 

ท่ียงัคงความงามทางดา้นสถาปัตยกรรมของตวัอาคารเกา่ บา้นเรือนไม ้โบสถ ์วิหาร แบบไซบีเรียน

แท ้ๆ  ท่ีนิยม ตกแตง่ประดบัประดาขอบประตู หนา้ตา่ง หนา้บนั ตลอดจนผนัง และสว่นตา่งๆ  ของ

อาคาร ในรูปแบบของงานไมแ้กะสลกั ฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัของไซบีเรีย เป็นหน่ึงใน

เมืองท่ีทรงคุณคา่ในดา้นการอนุรักษ์มรดกทางงานศิลปวฒันธรรมของไซบีเรีย เป็นเอกลกัษณ์ ยงัคง

อยูใ่หเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ี จนไดร้ับฉายาวา่ “ปารีสแหง่ไซบีเรีย ” เน่ืองจากมีถนนกวา้งและมี

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกคลา้ยคลึงกบัปารีส  ทางรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรียเช่ือมตอ่มาถึง

เมืองน้ีครั้งแรกในปี 1898  

สญัชาติ  รัสเซีย 

สกุลเงิน  รูเบิลรสัเซีย ตวัยอ่สกุลเงิน (RUB) ซ่ึงสามารถแลกไปจากประเทศไทยได ้   

 1 ยูเอส ดอลล่าห ์(USD) = ประมาณ 63 รูเบิลรสัเซีย (RUB) 

1 บาท (THB)         = ประมาณ 2 รูเบิลรสัเซีย (RUB) 

ศาสนา ประชากรสว่นใหญนั่บถือ คริสต์  นิกายออร์โธดอกซ์  โบสถท่ี์น่ีจึงมียอดโดมหนา้ตาคลา้ยหวัหอม

สีสนัสดใส เม่ือมาเท่ียวเมืองน้ีจึงไมค่วรพลาด Kazan church โบสถสี์แดงสม้ท่ีมียอดโดมสีฟ้าตดักนั 

 ทะเลสาบไบ คาลเป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในโลก  และยงัเป็นบา้นหลงัใหญข่อง

แมวน้ําไบคาล หน่ึงในสายพนัธุแ์มวน้ําท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด และอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ีเทา่น้ัน 

ภาษา ประชากรสว่นใหญใ่ชภ้าษา Russian เป็นภาษาหลกั 



 
 

 

     

ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ตัง้อยูบ่ริเวณตอนใตข้องไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบน้ําจืด ท่ีลึกท่ีสุดในโลก  

จุดท่ีลึกท่ีสุดมีความลึกกวา่ 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการท่ีน้ําเออ่ลน้เขา้มาจนเต็มรอย

เปลือกโลกท่ีแตกเม่ือ 25 ลา้นปีท่ีแลว้ ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กวา้งโดยเฉล่ี ย 

50 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี  31,722 ตารางกิโลเมตร  หรือ  19,826 ,250 ไร่ และมีปริมาตร  23,615 

ลูกบาศกกิ์โลเมตร  ในชว่งฤดูหนาว  ทะเลสาบแหง่น้ีจะกลายเป็นน้ําแข็ง  ซ่ึงหนาพอท่ีจะใหร้ถว่ิงไป

บนทะเลสาบแหง่น้ีได  ้ทัว่ท ัง้ทะเลสาบ  เราจะไดเ้ห็นภูมิทศัน์น้ําแข็งแปลกตา  ซ่ึงเกิดจากการแข็งตวั

หลายรูปแบบ บางแหง่เป็นน้ําแข็งหนาใส บางแหง่ขาวขุน่เป็นสีขาวทึบ บางแหง่เป็นแผน่สะทอ้นสีฟ้า

ครามสวยงาม ทะเลสาบไบคาลไดล้งทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

สมยั สามญัครั้งท่ี 20 เม่ือปี พ.ศ. 2539 ท่ีเมืองเมรีดา ประเทศเม็กซิโก  

************************************************************ 
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