
 
 

 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

วนัที ่ ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

วนัทีห่น่ึง OM702 กรุงเทพฯ อูลาบาเตอร ์ 22.55 06.05+1 

วนัทีส่ี ่ EXPRESS TRAIN #305 อูลาบาเตอร ์ เอยีรคตุส ์ 15:22 14:17+1 

วนัทีแ่ปด S7 6338 เอยีรคตุส ์ กรุงเทพฯ 10.10 15.30 

อตัราคา่บรกิาร ตอ่ทา่น เป็นสกุลเงินไทยบาท ส าหรบัคณะเดนิทาง 26 ทา่น 
(การนัตขี ัน้ต า่ 16 ทา่น ออกเดนิทาง) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ตอ่ทา่น พกัหอ้งคู ่ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

4 - 11 ธนัวาคม 2562 65,990 10,000 

5 – 12 กุมภาพนัธ ์ 2563 
26 กุมภาพนัธ ์– 4 มนีาคม 2563 

69,990 13,000 

18 – 25 มนีาคม 2563 65,990 10,000 

*พเิศษ ทุกทา่นรบั 
 SIM CARD ส าหรบัใชง้านทีป่ระเทศมองโกเลยี ใชอ้นิเตอรเ์น็ตได ้3 GB 
 SIM CARD ส าหรบัใชง้านทีป่ระเทศรสัเซยี ใชอ้นิเตอรเ์น็ตได ้5 GB (ไม่สามารถใช ้line ได)้ 

ราคาเดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีง/ไม่มเีตยีง ช าระเตม็จ านวนเทา่ผูใ้หญ ่ 

ราคาไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ขัน้ต า่ 45 USD ตอ่ทา่น  

ราคาไม่รวมคา่ทปิส าหรบัหวัหน้าทวัรไ์ทยทีเ่ดนิทางดูแลคณะเพือ่เป็นสนิน ้าใจ ข ัน้ต า่ 800 บาท ตอ่ทา่น  



     

 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม)ิ – กรุงอูลาบาเตอร ์(สนามบนิเจงกสิข่าน)  
20.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q 

โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัรอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารในการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 

22.55 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบนิเจงกสิข่าน อนิเตอรเ์นช ัน่แนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศมองโกเลยี 
โดยสายการบนิ มองโกเลยีนแอรไ์ลน ์(OM) (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง น ้าหนักกระเป๋าโหลด
ใตท้อ้งเคร ือ่งสูงสุดท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั และถอืขึน้เคร ือ่งไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง กรุงอูลาบาเตอร ์– อนุสาวรยีเ์จงกสิข่าน - อทุยานแหง่ชาต ิGORKHI-TERELJ - นั่งสุนขัลากเลือ่น 
- หนิรูปเตา่ขนาดยกัษ ์- ทดลองสวมใสช่ดุประจ าชาตชิาวมองโกเลยี  

06.05 น.  ถงึสนามบนิเจงกสิข่าน อนิเตอรเ์นช ัน่แนล กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศมองโกเลยี ผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง และศุลกากร (เวลาทีป่ระเทศมองโกเลยีเรว็กว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง ทางบรษิทัแนะน าใหลู้กคา้ท าการ
ปรบันาฬิกาทนัทีทีไ่ปถงึเพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัเวลานัดหมาย) ตวัแทนบรษิทัใหก้ารตอ้นรบัคณะทีท่างออก
สนามบิน และ แจกซมิการด์ส าหรบัใชอ้นิเตอรเ์น็ตใหก้บัทุกท่านระหว่างอยู่ในประเทศมองโกเลีย 
จากน้ันน าคณะเดนิทางสู่โรงแรม เพือ่ทานอาหารเชา้ 

  อณุหภูมเิฉลีย่ประเทศมองโกเลยีในชว่งฤดูหนาว (อา้งองิจาก : https://m.accuweather.com ) 
  พฤศจกิายน อุณหภมูเิฉลีย่ สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-10)’C 
  ธนัวาคม  อุณหภมูเิฉลีย่ สูงสุด (-10)’ C ต ่าสุด (-20)’C 
  มกราคม  อุณหภมูเิฉลีย่ สูงสุด (-15)’ C ต ่าสุด (-25)’C 
  กุมภาพนัธ ์ อุณหภมูเิฉลีย่ สูงสุด (-10)’ C ต ่าสุด (-20)’C 
  มนีาคม  อุณหภมูเิฉลีย่ สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-10)’C 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าคณะเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาตโิกรขิ-เตเรลจ ์Gorkhi-Terelj National Park ซึง่อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือระยะทาง 66 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.  
  ระหว่างทางน าคณะชม อนุสาวรยีเ์จงกสิข่าน “Genghis Khan Statue Complex” อนุสาวรยีท์ีใ่หญ่

ที่สุดของท่านเจงกิสข่าน มหาบุรุษผูค้รองโลกไปแลว้เกินคร ึง่ในปีค.ศ. 2008 ทางการมองโกเลียไดส้รา้ง
อนุสาวรยีเ์จงกสิข่าน เพือ่ร าลกึถงึความเกรยีงไกรในอดตีของชนชาตมิองโกล บรเิวณทีต่ ัง้อนุสาวรยีม์ีต านาน
เล่าว่า อดตีข่านผูย้ิง่ใหญ่ไดพ้บแสม้า้ทองค า ณ บรเิวณนี ้และเป็นจุดเร ิม่ตน้ของการรวมชนเผ่าเรร่อ่น ขึน้มา
เป็นกองทพัอนัเกรยีงไกร อนุสาวรยีแ์ห่งนีม้ีความสูงประมาณ 40 เมตร น ้าหนักกว่า 250 ตนั ซึง่ตวัรูปป้ันสรา้ง
มาจากสเตนเลสทีส่ะทอ้นแสงแสบตาสว่างสุกใส ใตฐ้านของอนุสาวรยีเ์ปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์และรา้นขายของที่

ระลกึ และมลีฟิตใ์หท่้านขึน้ไปยงับรเิวณดา้นบนหวัของมา้ (ประมาณอกท่านเจงกสิขา่น) ซึง่เป็นจดุใหท่้านชมววิ
ไกลสุดลูกหูลูกตา 

 
 
 
 
 
 
  
  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ เขตอุทยานแห่งชาตโิกรข ิเตเรลจ ์Gorkhi-Terelj National Park น า

ท่านชมทศันียภาพอนังดงามของอุทยานแห่งชาตทิีม่ีช ือ่เสยีงแห่งหน่ึงของประเทศมองโกเลยี ใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พืน้ทีท่ ัง้หมด 1 ลา้น 2 แสนเอเคอร ์ลกัษณะพืน้ทีค่ลา้ยคลงึกบัเทอืกเขาแอลป์ มี
สตัวป่์าหลากหลายชนิด และมีหินทีม่ีรูปรา่งแปลกตา เชน่ เทอรเ์ทลิรอ็ค Turtle Rock หรอืเมลขขิาด หิน
เต่าขนาดใหญ่ เป็นเสมอืนแลนดม์ารก์ของอทุยานทีทุ่กคนตอ้งมาเยอืนและถ่ายรปู โดยชาวมองโกเลยีเช ือ่ว่าเต่า
เป็นสตัวศ์กัดิส์ทิธิ ์เป็นสตัวน์ าโชค  

  จากน้ันน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีแ่คมป์ เพือ่ท าการเชค็อนิ 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของแคมป์ทีพ่กั 

https://m.accuweather.com/


     

   จากน้ันใหท่้านไดส้นุกสนานกบั กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน (MONGOL DOG SLEDDING) ระยะทาง
ประมาณ 5 กโิลเมตร สลบักนัน่ัง 2 ท่านต่อ 1 เลือ่น ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง โดยเหล่าสุนัขแสนน่ารกัจะพา
ท่านลดัเลาะเทีย่วชมธรรมชาตริมิแม่น ้าเพือ่ใหท่้านสมัผสัประสบการณส์ุดแสนพเิศษ พรอ้มสมัผสัความงามของ
ป่าทีป่กคลุมดว้ยหมิะ และความตืน่เตน้ในเวลาเดยีวกนั  

 
 
 
   
  
 
 
  น าคณะชม หนิรูปเต่าขนาดยกัษ  ์(TURTLE ROCK) ที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติ ซึง่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดู

เหมอืนเต่า ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขาทางเขา้อุทยานแห่งชาต ิใหท่้านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารแคมป์ทีพ่กั (GER CAMP) 
  หลงัรบัประทานอาหารใหท่้านไดม้ีโอกาส ทดลองสวมใส่ชุดประจ าชาตชิาวมองโกเลยี พรอ้มถ่ายรปูเป็น

ทีร่ะลกึ และทดลองเล่นเกมสพ์ืน้บา้นของชาวมองโกเลยี 
ทีพ่กั TEREJI STAR RESORT หรอืเทยีบเท่า 
  ทีพ่กัแบบกระโจม หรอืเกอร ์(GER) สไตลม์องโกเลยี ภายในทีพ่กัมเีตยีงและผา้ห่มหนานุ่ม และพืน้เป็นแบบมฮีที

เตอรไ์ฟฟ้าใหค้วามรอ้นในตวั หอ้งน ้าเป็นหอ้งน ้ารวมแบบทนัสมยั แยกชาย หญิง สามารถลา้งหนา้ แปรงฟัน 
และท าธรุะหนักเบาได ้และมหีอ้งอาบน ้าได ้

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ทดลองขีม่า้ทาก ิ- อนุสาวรยีไ์ซซาน – พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตมิองโกเลยี จตัุรสัซคุบาตอร ์
- GOBI Factory Outlet 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ทีพ่กั 
  น าท่านสมัผสัประสบการณ ์ทดลองขีม่า้ทาก ิชมและสมัผสัความงามของอุทยานและววิธรรมชาติทีส่วยงาม 

ชาวมองโกลมคีวามผูกพนักบัมา้ตัง้แต่เด็ก จนมีค ากล่าวว่าขานกนัว่าเด็กชาวมองโกลขีม่า้ไดพ้รอ้มกบัหดัเดนิ 
มา้สายพนัธุพ์ืน้เมืองของมองโกลเลยี หรอืมา้สายพนัธท์ากนีิ ้เป็นมา้ทีม่ีลกัษณะตวัเล็ก เตีย้ ไม่สูงใหญ่ เป็นมา้
ประเภทเดยีว หรอืตระกูลเดยีวกบัมา้โพน่ี Pony หรอืมา้แคระ เน่ืองจากเป็นมา้เตีย้ท าใหจุ้ดศูนยถ์่วงต ่า เวลามา้
วิง่มา้จงึไม่กระโดกกระเดกเหมือนมา้ขนาดใหญ่ และเป็นหน่ึงในสาเหตุทีท่ าใหก้ารเล็ง และการยงิธนูของนักรบ
มองโกลบนหลงัมา้เป็นไปอย่างแม่นย า  

 
 
 
 
 
 



     

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับเขา้สู่  กรุงอูลานบาเตอร ์“ULAANBAATAR” เมืองหลวงของประเทศ
มองโกเลีย มีช ือ่เรยีกต่าง ๆ ในประวตัิศาสตร ์ระหว่าง ค.ศ.1639 – ค.ศ.1706 มีช ือ่ว่า อูรก์า (URGA) และ
ระหว่าง ค.ศ.1706 – ค.ศ.1911 มีช ือ่ว่า คูเร KHUREE ในภายหลงัเรยีกว่า อคิ คูเร (IKH KHUREE) และมีช ือ่
จีนว่า K'ULUN เมื่อไดร้บัเอกราชในปีค.ศ. 1911 ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงอีกคร ัง้เป็น นีสเล็ล คูเร (NIISLE 
KHUREE) จนกระทั่งเมื่อ ค.ศ. 1924  ไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็น ULAANBAATAR (วีรบุรุษแดง) เพื่อเป็นเกียรติแก่
วรีบุรษุของมองโกเลยี แดมดนิ ชคุบาตาร ์(DAMDIN SUHNAATAR) ผูช้กัน ากองทพัของสหภาพโซเวยีตเขา้
มาเพือ่ปลดปล่อยมองโกเลยีจากการยึดครองของจนี โดยปัจจุบนัมีการสรา้งรูปป้ันเพือ่ร าลึก ณ บรเิวณจตัุรสั
กลางของกรงุอูลานบาเตอร ์  

 
น าท่านชม อนุสาวรยีไ์ซซาน (ZAISAN) อนุสาวรยีข์นาดใหญ่บนยอดเขาทางตอนใตข้องอูลานบาตอร ์
สรา้งขึน้เพื่อร าลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 อนุสาวรยีท์รงกลมวงแหวนประดบั
ภาพเขยีนส ีแสดงเร ือ่งราวความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างสหภาพโซเวยีตและมองโกเลยี เชน่ ภาพของโซเวยีตให ้
การสนับสนุนการประกาศเอกราช (จากจนี) ของมองโกเลยีในปีค.ศ. 1921 และการเขา้มาชว่ยรบกบัญีปุ่่นในปี 
ค.ศ. 1939 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร YULONG (อาหารจนี) 
หลงัรบัประทานอาหารมอืกลางวนั น าท่านเชค็อนิเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัใหท่้านอาบน ้าเปลีย่นชดุ และผ่อนคลายจาก
ความเหน่ือยลา้  

 
 
 

 
 
 

 

จากน้ันน าท่านชม พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตมิองโกเลยี “NATIONAL MUSEUM” เดมิช ือ่พพิธิภณัฑ ์
ประวตัศิาสตร ์แห่งประเทศมองโกเลยีตัง้อยู่ในอูลานบาตาร ์พพิธิภณัฑนี์เ้ป็นองคก์รทางวฒันธรรมวทิยาศาสตร ์
และการศึกษาซึง่มีหน้าที่รบัผิดชอบในการรวบรวมการอนุรกัษ ์และตีความวตัถุภายใตก้ารควบคุมของ
พิพิธภณัฑก์่อตัง้เมื่อปีพ.ศ. 2467 และกลายเป็นพืน้ฐานส าหรบัพิพิธภณัฑอ์ื่น ๆ รวมทัง้พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาตขิองมองโกเลยี  

 
 
 
 
 
 
 
 

ชม จตัุรสัซคับาทาร ์“SUKHBAATAR SQUARE” ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร ์เมือ่มงีานพาเหรด
ขององคก์รต่างๆ มกัจะมาจดัขึน้บรเิวณนี ้ถือเป็นหวัใจทีส่ าคญัของเมืองนีเ้ลยทเีดียว ซึง่มีรูปป้ันของ แดมดิน 
ชคุบาตาร ์DAMDIN SUHNAATAR) ผูน้ าการปฏวิตัใินปี ค.ศ. 1921 ตัง้อย่างสง่างามอยู่กลางจตัุรสั โดยมรีปู
ป้ันของเจงกิสข่านอยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงกนั ดา้นหลงัของรูปป้ันซคับาทารเ์ป็นอาคารรฐัสภาทีโ่อ่อ่าสวยงาม 
ส่วนทางดา้นตะวนัตกเป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์และพพิธิภณัฑธ์รรมชาติ 

 



     

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมชอ็ปป้ิงของฝากที ่“GOBI Factory Outlet” เป็น Outlet ขายเสือ้ผา้ขนสตัวแ์บรนด ์GOBI ทีท่ า
ส่งออกมาตราฐานยุโรป อเมรกิา ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้เสือ้ผา้ และผลิตภณัฑจ์ากขนสัตวท์ี่มีช ือ่เสียงของ
มองโกเลยี และมคีุณภาพสูงสุดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก มคีวามเป็นเลศิมานานกว่า 30 ปี หรอืเลอืกซือ้ของช ารว่ย
ทีร่ะลกึ ณ รา้นคา้บรเิวณใกลเ้คยีง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ THE BULL SHABU SHABU    
(เมนูชาบ ูสไตลม์องโกเลยีน เสริฟ์พรอ้มเนือ้ววั เนือ้แพะ และเนือ้ไก ่พรอ้มผกัสด) 

ทีพ่กั PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี ่ วดักานดาน -พพิธิภณัฑไ์ดโนเสาร ์- สถานีรถไฟเมอืงอูลาบาเตอร ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันน าท่านเขา้ชม วดักนัดาน (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) หน่ึงในวดัพุทธเก่าแกท่ีม่ี
ความส าคญั และถอืเป็นศูนยร์วมจติใจชาวพุทธของชาวมองโกเลยี สรา้งโดยท่านข่านโบกด ์ในชว่งราวปี ค.ศ.
1835 เป็นวดัทีม่อีาณาบรเิวรกวา้งขวาง มกีจิกรรมทางพุทธศาสนาหลายอย่างน่าสนใจ ปัจจบุนัศาสนาพุทธใน
มองโกเลยีเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลอืง มีตน้ก าเนิดมาจากทิเบต เราจงึสามารถเห็นพระลามะเดนิกนั
ขวกัไขว่ ทีว่ดันีม้ีพระจ าพรรษาอยู่ราว 150 รูป ภายในวิหารใหญ่ยงัมีพระพุทธรูปยืน (ในรม่) สูงทีสุ่ดในโลก 
เป็นพระพุทธ รูปของพระอวโลกิเตศวรโพธสิตัว ์สูง 26.5 เมตร บูรณะสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1996 (ท่านสามารถ
ถ่ายรูปภาพบรรยากาศของวดัได ้ ยกเวน้หากตอ้งการถ่ายรูปภาพภายในอาคาร หรอืภายใตห้ลงัคาวหิารจะมี
ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 30 USD) 
จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร ์ชมโครงกระดูกไดโนเสาร ์หลากหลายสายพันธุท์ี่เคยท่อง
ทะเลทรายโกบ ีรวมทัง้ฟอสซลิ และไข่ทีไ่ดถู้กคน้พบคร ัง้แรกในปีค.ศ. 1920 โดย นักส ารวจชาวอเมรกินั Roy 
Chapman Andrews น าท่านชมฟอสซลิไดโนเสาร ์Tarbosaurus bataar สายพนัธุก์นิเนือ้ที่มีความสูง 4 
เมตร น ้าหนัก 3 ตนั (เป็นไดโนเสารส์ายพนัธุใ์กลเ้คียงกบั Tyrannosaurus Rex หรอื T-Rex) และฟอสซลิ
ไดโนเสารข์นาดเล็กสายพนัธุ ์Saurolophus โดยมกีะโหลกศรีษะมลีกัษณะโดดเด่นพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร CAFÉ’ PARK (บุปเฟ่ตน์านาชาต ิโรงแรมแชงกรล่ีา) 
  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมอืงอูลาบาเตอร ์  
15.22 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเอียรค์ุต (Irkutsk) ประเทศรสัเซยี โดยขบวนรถไฟสาย “ทรานส-์มองโกเลียน 

Trans-Mongolian ขบวน #305” โดยระหว่างทางขบวนรถจะหยุดจอดทีเ่มอืงอูรนั อูเด (Ulan Ude) เป็น
เมอืงหลวงของรฐับูยาเตยี รฐัในก ากบัของสหพนัธร์ฐัรสัเซยี ซึง่เป็นจดุเช ือ่มต่อกบัทางรถไฟสาย “ทรานส-์ไซ
บเีรยีน Trans-Siberian” ทีว่ิง่ออกจากเมอืงวลาดวิอสตอก เมอืงท่าตะวนัออกสุดของประเทศรสัเซยีมุ่งสู่นคร
เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ทางทศิตะวนัตกสุดรมิทะเลบอลตกิ เสน้ทางรถไฟสายทรานสม์องโกเลยีนน้ันไดส้รา้งขึน้มา
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1949-1961 และไดใ้ชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมขนส่งเช ือ่มต่อระหว่างจีน-มองโกเลีย-
รสัเซยี และเป็นเสน้ทางการท่องเทีย่วทีส่ าคญัของทรานส-์ไซบเีรยีน ทีเ่ช ือ่มเขา้กบัการท่องเทีย่วของมองโกเลยี
และจนี โดยทางรถไฟสายทรานส-์มองโกเลยี นีจ้ะเป็นแบบรางเดีย่วทีจ่ะใชส้ าหรบัทัง้การเดนิทางขาไปและการ
เดนิทางขากลบั 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ แบบชดุเบนโตะ บนขบวนรถไฟ 
พกัที ่  พกัผ่อนตูน้อน บนรถไฟ (ส าหรบั 2 ท่านตอ่ 1 หอ้ง) 
  หมายเหตุ หลงัรบัประทานอาหารค ่า แนะน าใหลู้กคา้ทุกท่าน เขา้หอ้งน ้าท าธุระส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย รถไฟจะถงึ 

ชายแดนมองโกเลยี - รสัเซยี เวลาประมาณ 21.30 น. และจะใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง ในการตรวจเอกสาร 
เพือ่ขา้มแดน ระหว่างตรวจเอกสารทุกท่านจะตอ้งรออยู่ทีห่อ้ง ไม่สามารถใชห้อ้งน ้าได ้ 

 
   
 
   
 
  

           ตูน้อนแบบ 2 เตยีงนอน        ตูน้อนแบบ 4 เตยีงนอน 
  ขอ้มูลทีค่วรทราบส าหรบัผูโ้ดยสารรถไฟสายทรานสไ์ซบเีรยีบนขบวนรถไฟจะเปิด HEATER ในโบกี ้และตูน้อน

ของผูโ้ดยสารเฉพาะในฤดูหนาว หอ้งผูโ้ดยสารถูกออกแบบใหเ้ป็นหอ้งๆ ทีส่ามารถนอนคา้งแรมบนรถไฟได ้
โดยหอ้งโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็นแบบ ตูน้อนมี 2 เตียงนอน และแบบตูน้อนมี 4 เตียงนอน โดย
แบ่งเป็น 2 เตยีงบน และเตยีงล่าง 2 เตยีง เตยีงนอนช ัน้ล่างสามารถปรบัเป็นเบาะน่ังไดใ้นชว่งกลางวนั ทัง้นี้

หากลูกคา้ตอ้งการพกันอ้ยกว่าจ านวนเตียงที่มีต่อตู ้จะท าใหม้ีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในส่วนของเตียงที่ว่างดว้ย 
ภายในตูน้อนมีพืน้ทีเ่ก็บสมัภาระทัง้บนหิง้ และใตท้ีน่อนมีประตูปิดลอ๊คหอ้งจากดา้นใน เพือ่ใหผู้โ้ดยสารนอน
หลบัไดอ้ย่างปลอดภยั อกีทัง้มโีตะ๊ทีพ่บัเก็บไดภ้ายในหอ้ง มตีูเ้สบยีงบรกิารอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวน
ทีว่ิง่ทางไกลในรสัเซยี) หอ้งน ้าบนรถไฟเป็นแบบหอ้งน ้ารวม สามารถใชไ้ดทุ้กโบกี ้(ลา้งหนา้แปรงฟันได ้แต่ไม่
แนะน าส าหรบัอาบน ้า) รถไฟจะจอดตามสถานีต่างๆ หากลูกทวัรต์อ้งการไปเดินเล่นยืดเสน้สายหรอืเลือกซือ้
สนิคา้ ควรสอบถามระยะเวลาในการจอดใหแ้น่นอนกอ่น เพือ่จะไดค้ านวณเวลาไดถู้กตอ้ง  

วนัทีห่า้ อูรนั อูเด - เอยีรค์ตุส ์- โบสถอ์นันนัซเิอช ัน่ - ชอ้ปป้ิงที ่Central Market และย่าน 130 quarter 
06.33 น. เดินทางถึง เมืองอูรนั อูเด เมืองหลวงของเขตปกครอง “Buryat Autonomous Republic” of 

the Russian Federation เมืองนีม้ีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยู่มากมาย โดยวฒันธรรมจะผสมผสานระหว่างชาว
มองโกล ไซบเีรยี และรสัเซยี อาจมีเวลาใหท่้านไดล้งมายดืเสน้ยดืสายทีส่ถานีนีก้่อนเดนิทางต่อไปยงัเมอืงเอยีร ์
คุตส ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ แบบชดุเบนโตะ๊ บนขบวนรถไฟ 
  ช่วงระยะเสน้ทางจากอูรนั อูเด  สู่เอียรต์คุต เป็นเสน้ทางที่ใหท่้านไดช้ ืน่ชมกับธรรมชาติ พรอ้มดูวิวของ

ทะเลสาบไบคาลทีม่คีวามแตกต่างกนัในแต่ละชว่งฤดูกาลอนัยากจะหาทีใ่ดเหมอืน 
14.20 น. ถึง เมืองเอียรค์ุตส  ์ต ัวแทนบรษิัทใหก้ารตอ้นรบัคณะที่ทางออก พบกับไกดท์อ้งถิ่น  (ภาษาอังกฤษ)                

ทีจ่ะมาดูแลคณะตลอดการเดนิทางในรสัเซยี 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 จากน้ันน าท่านเชค็อนิเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั ใหท่้านอาบน ้าเปลีย่นชดุ และผ่อนคลายจากความเหน่ือยลา้  
  อุณ ห ภู มิ เฉ ลี่ ย เมื อ ง เอี ย ร ค์ุ ต ส ์ ป ร ะ เท ศ ร ัส เซี ย  ใน ช่ ว งฤ ดู ห น า ว  (อ้า งอิ งจ า ก  : 

https://m.accuweather.com ) 
  พฤศจกิายน อุณหภมูเิฉลีย่ สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-20)’C 
  ธนัวาคม  อุณหภมูเิฉลีย่ สูงสุด (-8)’ C ต ่าสุด (-25)’C 
  มกราคม  อุณหภมูเิฉลีย่ สูงสุด (-10)’ C ต ่าสุด (-25)’C 
  กุมภาพนัธ ์ อุณหภมูเิฉลีย่ สูงสุด (-15)’ C ต ่าสุด (-35)’C 
  มนีาคม  อุณหภมูเิฉลีย่ สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-10)’C 

https://m.accuweather.com/


     

  จากน้ันน าท่านชม เมืองเอยีรค์ุตส  ์ชม โบสถอ์นันันซเิอช ัน่ Annunciation Cathedral มหาวิหาร
ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเอยีรค์ุตสก ์และมโีบสถเ์ล็กๆ อกีสองสามแห่งทีอ่ยู่ใกลก้นั โบสถส์ปา 

  ชมโบสถ ์สพาสกาย่า Spasskaya Church มหาวิหารเอพิพานี Epiphany Cathedral และโบสถ ์
โรมนัคาทอลคิโปแลนด ์Polish Roman Catholic Church โบสถข์องนักโทษการเมืองชาวโปแลนดท์ี่

ถูกเนรเทศ ซึง่ปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑ ์ 
  อสิระใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึที ่ตลาดกลาง สมัผสัชวีติประจ าวนัของชาวเอยีรค์ุตสก ์ให ้

ท่านชมและเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง และของที่ระลึก จากน้ันชอ้ปป้ิงที่ ย่าน 130 quarter ย่านนี้นับว่าเป็น
แหล่งท่องเทีย่วทีพ่ลาดไม่ไดส้ าหรบัผูม้าเยอืนเมอืงนี ้เป็นแหล่งรวมของรา้นอาหาร บาร ์รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ
ทีท่นัสมยั โดยสิง่ปลูกสรา้งทัง้หมดสรา้งดว้ยไม ้และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลกัษณเ์ฉพาะของแควน้ไซบเีรยี 
ซึง่ขึน้ช ือ่เร ือ่งการสรา้งบา้นดว้ยไม ้ย่านนีจ้งึกลายเป็นจดุดงึดูดนักท่องเทีย่ว ทัง้ชอ๊ป และชมิเลยทเีดยีว 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม MARRIOTT HOTEL  
พกัที ่ MARRIOTT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
วนัทหีก เอยีรค์ตุส ์– ลสิทเ์วยีงกา้ – ล่องเรอืชมทะเลสาบไบคาล - พพิธิภณัฑส์ตัววทิยา 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  จากน้ันน าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงลสิทเ์วยีงกา้ (Listvyanka) ระยะทางประมาณ 70 กโิลเมตร เมืองเล็กๆ  

ทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบไบคาล ทีเ่ป็นปากแม่น ้าแองคารา่ (Angara River) แม่น ้าเพยีงสายเดยีวทีเ่ป็นทีร่ะบายออก
ของทะเลสาบไบคาล น าท่านเดนิชมหมู่บา้น ผ่านโบสถ ์St. Nicolas เป็นโบสถไ์มส้ไตลอ์อโธด็อกซ ์สรา้งดว้ย
ไมเ้กอืบทัง้หลงั  

  น าท่าน นั่งเรอืชมความงามของทะเลสาบไบคาล Baikal lake ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่

เกดิขึน้ของทีน่ี่ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผสักบัทวิทศันส์องขา้งทางทีป่ระดบัไปดว้ยตน้ไม ้และภเูขาป่าไม ้เมือ่
ถึงจุดที่งดงามเรอืจะจอดใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ นับไดว้่าเป็นภาพที่สวยงามยากอธิบาย องคป์ระกอบ
ส าคญัทีท่ าใหท้ะเลสาบแห่งนีเ้ป็นน ้าแข็งสฟ้ีา หรอื Blue Ice ในชว่งฤดูหนาว น ้าทีใ่สมาก และคุณภาพของแร่
ธาตุในน ้า (ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบทีม่นี ้าใสเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก มปีระวตัยิาวนานกว่า 25 ลา้นปี ในปี 
1996 ไดร้บัการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดย (UNESSCO) ส าหรบัช่วงฤดูหนาวที ่
ทะเลสาบกลายเป็นน ้าแข็ง จะเปลีย่นเป็นเรอืยางฮูเวอร ์สะเทิน้น ้าสะเทิน้บกวิง่บนน ้าแข็งแทน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร LEGEND OF BIKAL  
  ชม พพิธิภณัฑส์ตัววทิยา แห่งไบคาล สถานทีเ่ก็บรวบรวมตวัอย่าง และศกึษาความหลากหลายของระบบ

นิเวศวทิยาทัง้หมดของทะเลสาบไบคาล ซึง่มกีารจดัแสดงซากสตัวแ์ละพชืพนัธุต์่าง ๆ เชน่ แมวน ้าไบคาล ซึง่เป็น
แมวน ้าทีป่รบัสภาพใหเ้ขา้กบัน ้าจดืของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลาประจ าถิน่มเีฉพาะทะเลสาบแห่งนีเ้ท่าน้ัน 
ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ตัง้อยู่บรเิวณตอนใตข้องไซบเีรยี ประเทศรสัเซยี เป็นทะเลสาบทีล่กึทีสุ่ดในโลก 
จดุทีล่กึทีสุ่ดมคีวามลกึถงึ 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกดิจากการทีน่ ้าเอ่อลน้เขา้มาจนเต็มรอยเปลอืกโลกที่

แตกเมือ่ประมาณ 25 ลา้นปีก่อน มคีวามยาวประมาณ 650 กโิลเมตร กวา้งเฉลีย่ 50 กโิลเมตร มพีืน้ทีท่ ัง้หมด
ประมาณ 23,000 ตารางกโิลเมตร และเป็นหน่ึงในสถานทีท่ีค่ร ัง้หน่ึงในชวีติตอ้งไปเยอืน ปรมิาณน ้าในทะเลสาบ
นีค้ิดเป็น 25% ของปรมิาณน ้าจดืทีม่ีอยู่ทั่วโลก และเป็นแหล่งน ้าทีส่ะอาดและสามารถใชบ้รโิภคได ้ทะเลสาบ
แห่งนีซ้อ่นตวัอยู่หลงัหุบเขาจงึไม่เป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลายนัก จนในปีค.ศ. 1902 ทางการไดส้รา้งรถไฟสายทรานไซ
บเีรยีรอบทะเลสาบ นอกจากนีบ้รเิวณรอบๆ ยงัสามารถพบสตัวห์ายากทีไ่ม่ค่อยไดพ้บทีใ่ดในโลกกว่า 200 ชนิด 
จงึไดร้บัการขนานนามว่า กาลาปากอสแห่งรสัเซยี (Galapagos of Russia) จากน้ันน าท่านเขา้เชค็อนิทีพ่กั  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
พกัที ่ ANATASIA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีเ่จด็ นั่งกระเชา้ไฟฟ้าชมววิ – ตลาดพืน้เมอืงลสิตว์ยินักา้ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  จากน้ันน าท่าน นั่งกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สู่จดุชมววิบรเิวณเนินเขาเชอรส์ลี ่เพือ่ชมความงดงามของเมอืงลสิทเ์วยีง

กา้ และทะเลสาบไบคาล 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากน้ันน าท่านมายงั ตลาดลสิตว์ยินักา้ Listvyanka Local Market ทีเ่ตบิโตมาจากตลาดสะพานปลาใน

ชมุชนเล็ก ๆ ของชาวรสัเซยีทีเ่ขา้มาตัง้รกรากบรเิวณปากแม่น ้าองัการา่ เลอืกชมปลา และสนิคา้แปรรปูสตัวน์ ้า
ทีไ่ดจ้ากทะเลสาบ เชน่ ปลาโอมูลรมควนั ปลาโอมูลแดดเดยีว และสนิคา้พืน้เมืองอกีมากมาย อิสระใหท่้านชืน่
ชมกบับรรยากาศของเมอืงรมิปากอ่าวของทะเลสาบใบขา่น และเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึใหท้างบา้น  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ ANASTASIA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีแ่ปด ลสิทเ์วยีงกา้ – สนามบนิเอยีคุตส ์– สุวรรณภูม ิ       
06:00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



     

06:30 น. จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
08:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเอยีรค์ุต เพือ่ท าการเชค็อนิไฟลทก์ลบัสู่กรงุเทพฯ 
10.10 น.    ออกเดนิทางตรงสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ S7 เทีย่วบนิที ่ S6331  
  (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดื่มบนเคร ือ่ง น าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร ือ่งสูงสุด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 

กโิลกรมั และถอืขึน้เคร ือ่งไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 
15.45 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  
 

 
**โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม 

โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั** 
 

กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆ ของโปรแกรมโดยละเอยีด 
เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ ทางบรษิทัถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ ของบรษิทั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบินช ัน้ประหยดัแบบเดินทางไปกลบัพรอ้มหมู่คณะ (ECONOMY CLASS) ในเสน้ทางกรุงเทพฯ – อูลาบา

เตอร ์โดยสายการบนิ MIAT มองโกเลยีน แอรไ์ลน ์และเสน้ทางเอยีคุตส ์- กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ S7  
*ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วไปแลว้ไม่สามารถเปลีย่นชือ่ หรอืขอเงนิคนืค่าตั๋วได ้ 

 ค่าตั๋วรถไฟ แบบตูน้อน พกัหอ้งละ 2 ท่าน จากสถานีรถไฟเมอืงอูลาบาเตอร ์ถงึสถานีรถไปเมอืงเอยีรคุตส ์  
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเท่า (ขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไม่

สามารถเขา้พกัทีเ่มอืงน้ันๆ ได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตุสุดวสิยัต่างๆ) 
 ค่ารถปรบัอากาศ บรกิารน าเทีย่ว และค่าเขา้ชมสถานที ่ค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ และแจกน ้าดืม่วนัละ 1 ขวดต่อท่าน 
 ฟร ีINTERNET SIM CARD ส าหรบัใชอ้นิเตอรเ์น็ต 
 ค่าบรกิารกจิกรรมขีม่า้ และสุนัขลากเลือ่นตามทีร่ะบุในรายการ 
 หวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณน์ าเทีย่ว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท อุบตัเิหตุ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขในกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ (กรณีกรุป๊ส่วนตวั) 
 ค่าธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางของไทย และ ค่าวีซ่าที่มี

ค่าธรรมเนียม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เชน่ค่าโทรศพัท ์ค่าบรกิารซกัรดี ค่ามินิบาร ์ค่าเคร ือ่งดืม่เพิม่เติมนอกเหนือรายการ ค่าพนักงานยก

กระเป๋า ค่ากจิกรรมต่าง ๆ ทีน่อกเหนือจากโปรแกรมระบุ  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรยีนใหท้ราบว่าไม่มบีรกิารยกกระเป๋า ท่านผูเ้ดนิทางทุกท่านจะตอ้งดูแลทรพัยส์นิของท่านดว้ย

ตนเอง 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้23 กโิลกรมัต่อหน่ึงท่าน (1 ช ิน้)  
 ค่ากจิกรรมต่าง ๆ ทีน่อกเหนือจากโปรแกรมระบุ  
 ไม่รวมค่าธรรมเนียมถ่ายรูปภายในวดั และพระราชวงั (ลูกคา้ไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายเพิม่ หากไม่มีความประสงคจ์ะถ่ายรูป

ภายใน) 
 คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ เพือ่เป็นสนิน ้าใจ ตามธรรมเนียม ข ัน้ต า่ 45 USD ตอ่ท่าน  
 คา่ทปิส าหรบัหวัหน้าทวัรไ์ทยทีเ่ดนิทางดูแลคณะ เพือ่เป็นสนิน ้าใจ ข ัน้ต า่ 800 บาท ตอ่ท่าน 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง  

ส าคญัมาก กรุณาอย่าขดีเขยีน แปะสตกิเกอร ์ปัม๊สญัลกัษณอ์ะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอรต์ หรอืท าพาสปอรต์ฉีกขาด 
เพราะอาจมผีลท าใหท่้านถูกปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ 

2. กรณุาช าระยอดค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกคร ัง้ เพื่อเจา้หน้าที่จะไดช้่วยอ านวยความสะดวกกบัทางสายการบินว่าลูกคา้มีไฟลท์ต่อ  และใหช้่วย
ประสานงานหากเกิดกรณีไฟลท์ล่าชา้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ทราบ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่
รบัผดิชอบใดๆ 

 
 



     

เอกสารในการเดนิทาง และยืน่วซีา่ 
หนังสอืเดนิทางไทยไม่ตอ้งยืน่วซีา่เมือ่เขา้ประเทศมองโกเลยี และรสัเซยี สามารถอยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 วนั** ใชห้นังสอืเดนิทางทีม่อีายุ
เหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ส าหรบัประทบัลงตรา   
การยกเลกิ 
1.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป เก็บค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่าวซีา่ หรอืทีพ่กั 
2.   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วนั เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-24 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
7. ยกเลกิการเดินทางในวนัเดนิทาง, ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จาก ตม. ไม่มีการคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่า กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี ้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า
ตั๋วท่านละ 20,000 บาท และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

8. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดินทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการ
ผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เชน่ Extra Flight และ Charter 
Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

หมายเหต ุ
• บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 10 ท่าน ซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทั

ยนิดคีนืเงนิภายใน 3 วนัท าการ หรอืจดัเสนอทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
• กรณีทีลู่กคา้ยกเลกิการเดนิทาง และมกีารคนืมดัจ าตามเงือ่นไขทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิภายใน 14 วนั 
• บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ

ไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุ
สุดวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่าง ๆ 

•   รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 
เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัท หรอื ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ บรษิทัจะค านึงถงึ
ความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• โรงแรมทีพ่กัในประเทศรสัเซยี และมองโกเลยี มีมาตรฐานการก าหนดดาว และประเภทของทีพ่กัแตกต่างกบัประเทศไทย 
โดยทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศน้ันๆ ตามทีร่ะบุในรายการ
ท่องเทีย่วเท่าน้ัน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 
3 ท่าน ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอาจจะท าให ้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

• ราคานีค้ิดตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนั หรอื
ค่าเงินแลกเปลี่ยน โดยราคาเสนอค านวณ ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง 
โปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดตามสถานการณด์งักล่าว โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ แบบช าระล่วงหนา้ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถูกปฏเิสธการออก หรอืเขา้ประเทศใดประเทศหน่ึง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากเหตุอนันอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั อาท ิเชน่ 
เหตุอนัเกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ที ่หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื อุบตัเิหตุต่าง ๆ 

•   หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวั
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

• กระเป๋าสมัภาระต่างๆ ถอืเป็นทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ หรอื
อุบตัเิหตุต่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิไม่คนืเงนิใหส้ าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ  



     

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทั ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

• เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน เงือ่นไขและ 
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
 

**************************************************************** 
“ขอขอบพระคณุทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

ขอ้มูลท ัว่ไปเกีย่วกบัประเทศมองโกเลยี 

มองโกเลียที่คนไทยคุน้เคยจะมีสองสถานที่ คือ มองโกเลียใน (Inner Mongolia) ซึง่เป็นเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ใน
ดินแดนของประเทศจีน ส่วนอีกที่คือ มองโกเลียนอก (Outer Mongolia) ซึง่ก็คือ ประเทศมองโกเลีย (Mongolia) หรอื 
สาธารณรฐัมองโกเลยี (Republic of Mongolia) ในปัจจบุนั อนัมเีมอืงหลวงชือ่ อูลาน บาเตอร ์โดยพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่าบสูง 
ภเูขา และทุ่งหญา้ ไม่มอีาณาเขตตดิทะเล 
 

ชือ่อย่างเป็นทางการ  มองโกเลยี หรอื Mongolia 
เมอืงหลวง   อูลนับาตอร ์(Ulaanbaatar) 
 เป็นเมอืงหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมองโกเลยี ในอดตีมกีารเปลีย่นชือ่เมอืงหลายคร ัง้ จนคร ัง้สุดทา้ยเมือ่

ปีค.ศ.1924 ใชช้ ือ่ อูลาน บาตอร ์ซึง่มีความหมายว่า วรีบุรุษสแีดง ตัง้ขึน้เพือ่เป็นเกยีรติแก่ ดมัดนิ ซคุบา
ตาร ์(Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการปฏิว ัติการปกครองและการประกาศอิสระภาพของมองโกเลีย 
ปัจจุบันเมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนยก์ลางของการคมนาคม ทั้งการเดินทางดว้ยเคร ือ่งบินที่มีเที่ยวบิน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีบรกิารรถไฟและรถโดยสารทางไกล มีถนนทีเ่ช ือ่มต่อไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ 
ของมองโกเลียและประเทศใกลเ้คียง ที่ส าคญัสามารถเชือ่มโยงกบั เสน้ทางรถไฟสายทรานส-์ไซบีเรยี 
(Trans-Siberian Railway) ซึง่เป็นการเดนิทางทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก 

สญัชาต ิ มองโกเลีย่น (Mongolian)  
จ านวนประชากร  3,068,243 คน (ค่าประมาณ เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
ศาสนา  พุทธนิกายลามะ 53% นับถือเทพ และภูตผีผ่านคนทรง (Shamanist) 2.9% และศาสนาครสิต ์2.2% 

อสิลาม 3% ไม่นับถอืศาสนาใดๆ 38.6% อืน่ๆ 0.4% (พ.ศ. 2553) 
ภาษา มองโกล (Mongol Khalkha) 90% ภาษา Turkic และภาษา Russian 
การปกครอง  ระบอบประชาธปิไตยแบบรฐัสภา (Parliamentary Republic) โดยเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองจาก

ระบบสงัคมนิยมเมือ่ปี 2533 
สกลุเงิน  ใชห้น่วยเงนิตรา Tugrik (ตูรกิ) ตวัย่อสกุลเงนิ (MNT) ซึง่ไม่มกีารซือ้ขายในประเทศไทย จงึขอแนะน าให ้

ทุกท่าน ถอืเป็นเงนิสกุล USD ไป   
 1 ยูเอส ดอลล่าห ์(USD) = ประมาณ 2,600 ตูรกิ (MNT)  

1 บาท (THB)                 = ประมาณ 85 ตูรกิ (MNT) 
ทีต่ ัง้   ทางตอนเหนือของทวปีเอเชยี ระหว่างประเทศจนีกบัรสัเซยี ระหว่างละตจิูดที ่46 00 องศาเหนือ ลองตจิูดที ่

105 00 องศาตะวนัออก 
พืน้ที ่ 1,564,116 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าประเทศไทย 3 เท่า) พืน้ดิน 1,553,556 ตารางกิโลเมตร พืน้น ้า 

10,560 ตารางกโิลเมตร 
อาณาเขต  พรมแดนยาว 8,082 กโิลเมตร ตดิกบัประเทศจนี 4,630 กโิลเมตร ประเทศรสัเซยี 3,452 กโิลเมตร 
สภาพภูมปิระเทศ มองโกเลีย เป็นประเทศในทวปีเอเชยีทีไ่ม่มีทางออกสู่ทะเลทีใ่หญ่เป็นอนัดบัทีส่องของโลก รองจากประเทศ

คาซคัสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกบัประเทศรสัเซยี และทางใตต้ิดกบัประเทศจนี มีพืน้ทีท่ี่สามารถใช ้
ส าหรบัการเกษตรไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละหน่ึง  

ขอ้มูลท ัว่ไปเกีย่วเมอืงกบั เมอืงเอยีรค์ตุก ์ประเทศรสัเซยี 
เมอืงเอยีรค์ตุก ์ Irkutsk เป็นเมืองที่ส าคญัที่สุดในเขตไซบีเรยีตอนใต ้ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบไบคาล  

ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1652 โดย อวิาน โปคาบอฟ Ivan Pokhabov เพือ่เป็นศูนยก์ลางการซือ้ขายทองค าและ
ขนสตัว ์ระหว่างรสัเซยีตะวนัตก จนี มองโกเลยี ทเิบต และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเมืองในปี 1686 ในปี 
กระทั่งในปี 1760 มีถนนเชือ่มต่อกบัทวีปยุโรปคร ัง้แรกท าใหเ้อียรค์ุตกเ์ติบโตอย่างรวดเร็ว และได ้
กลายเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเขตไซบีเรยีตะวนัออก กระทั่งหลงัการจลาจลในรสัเซยีเมื่อปี 1825 
ศิลปินรสัเซยี นายทหาร และขนุนางจ านวนมากถูกเนรเทศไปยงัไซบีเรยี โทษฐานก่อการต่อตา้นซารนิ์
โคลาส เอียรค์ุตสกจ์งึกลายเป็นศูนยก์ลางการสงัสรรคเ์สวนาของบรรดาผูล้ีภ้ยัทางการเมือง มรดกทาง
วฒันธรรมส่วนใหญ่ของเมืองลว้นมาจากพวกเขา ทีย่งัคงความงามทางดา้นสถาปัตยกรรมของตวัอาคาร
เก่า บา้นเรอืนไม ้โบสถ ์วหิาร แบบไซบีเรยีนแท ้ๆ  ทีนิ่ยม ตกแต่งประดบัประดาขอบประตู หนา้ต่าง หนา้บนั 



     

ตลอดจนผนัง และส่วนต่างๆ ของอาคาร ในรูปแบบของงานไมแ้กะสลกั ฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบบั
ของไซบเีรยี เป็นหน่ึงในเมืองทีท่รงคุณค่าในดา้นการอนุรกัษม์รดกทางงานศลิปวฒันธรรมของไซบเีรยี เป็น
เอกลกัษณย์งัคงอยู่ใหเ้ห็นจนถึงทุกวนันี ้จนไดร้บัฉายาว่า “ปารสีแห่งไซบเีรยี” เน่ืองจากมีถนนกวา้ง และ
มีสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกคลา้ยคลึงกบัปารสี ทางรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรยีเช ือ่มต่อมาถึงเมืองนีค้ร ัง้
แรกในปี 1898  

สญัชาต ิ รสัเซยี 
สกลุเงิน  รูเบลิรสัเซยี ตวัย่อสกุลเงนิ (RUB) ซึง่สามารถแลกไปจากประเทศไทยได ้   
 1 ยูเอส ดอลล่าร ์(USD)  = ประมาณ 63 รูเบลิรสัเซยี (RUB) 

1 บาท (THB)       = ประมาณ 2 รูเบลิรสัเซยี (RUB) 
ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถอืศาสนาครสิต ์นิกายออรโ์ธด็อกซ ์โบสถท์ีน่ี่จงึมยีอดโดมหนา้ตาคลา้ยหวัหอมสสีนั

สดใส เมือ่มาเทีย่วเมอืงนีจ้งึไม่ควรพลาด Kazan church โบสถส์แีดงสม้ทีม่ยีอดโดมสฟ้ีาตดักนั 
ภาษา ประชากรส่วนใหญ่ใชภ้าษา Russian เป็นภาษาหลกั 
ทะเลสาบไบคาล  (Lake Baikal) เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก และยงัเป็นบา้นหลงัใหญ่ของแมวน ้าไบคาล 

หน่ึงในสายพนัธุแ์มวน ้าทีม่ขีนาดเล็กทีสุ่ด และอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งนีเ้ท่าน้ัน ตัง้อยู่บรเิวณตอนใตข้องไซ
บีเรยี ประเทศรสัเซีย เป็นทะเลสาบน ้าจืดที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร 
ทะเลสาบไบคาลเกดิจากการทีน่ ้าเอ่อลน้เขา้มาจนเต็มรอยเปลอืกโลกทีแ่ตกเมือ่ 25 ลา้นปีทีแ่ลว้ ทะเลสาบมี
ความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กวา้งโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพืน้ที่ 31,722 ตารางกิโลเมตร หรอื 
19,826,250 ไร ่และมีปรมิาตร 23,615 ลูกบาศกก์โิลเมตร ในชว่งฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนีจ้ะกลายเป็น
น ้าแข็ง ซึง่หนาพอทีจ่ะใหร้ถวิง่ไปบนทะเลสาบแห่งนีไ้ด ้ทั่วทัง้ทะเลสาบ เราจะไดเ้ห็นภมูทิศันน์ ้าแข็งแปลกตา 
ซึง่เกดิจากการแข็งตวัหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน ้าแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ บางแห่งเป็น
แผ่นสะทอ้นสีฟ้าครามสวยงาม ทะเลสาบไบคาลไดล้งทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชมุคณะกรรมการ
มรดกโลกสมยั สามญัคร ัง้ที ่20 เมือ่ปี พ.ศ. 2539 ทีเ่มอืงเมรดีา ประเทศเม็กซโิก  
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