
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  23 – 29 มถุินำยน 2562  
วันที่แรก   วันอำทติย์ที่ 23 มถุินำยน 2562 
               กรุงเทพฯ สนำมบนิสุวรรณภมู ิ- ปักกิ่ง ( ประเทศจีน ) –  อูลันบำดอร์ (ประเทศมองโกเลีย) 

07.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) เคา
เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) 

10.00 น.   น าทา่นเหิรฟ้าสูน่ครปักก่ิง โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG614 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และสมัภาระ แล้ว น าทา่นท าการเช็คอินตอ่ 

21.10 น.   น าทา่นเหิรฟ้าสูอู่ลนับาตอร์  โดยสำย กำรบินมองโกเล่ียนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ OM224 
23.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองมองโกเลยี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและสมัภาระ แล้วน า

ทา่นเข้าสูต่วัเมืองมองโกเลีย ดินแดนแหง่ทุง่หญ้ากว้างไกล การเดินทางด้วยรถไฟข้ามประเทศ
เป็นการเดินทางท่ีแปลกใหม่ ท่านจะได้เห็นทุ่งหญ้าท่ีกว้างใหญ่ ฝงูสตัว์ และรู้ซึง้ถึงความอดทน



  

ของคนมองโกลท่ีสามารถรบชนะนานาประเทศในอดีตกาล เน่ืองจากเคยชินกบัความหนาวติด
ลบ และการใช้ชีวิตในทุง่หญ้า ซึง่มองโกเลียมีฤดหูนาวถึง 8 เดือน 

เมืองอลูนับาดอร์ Ulaanbaatar（乌

兰 巴 托 ）เมืองหลวงของประเทศ
มองโกเลีย  ประเทศมองโกเลีย เป็น
ประเทศเลก็ ๆ ท่ีมีประชากรน้อยมาก 
คือประมาณ 3 ล้านคน ในอดีต 
ประเทศมองโกเลีย เคยเป็นศนูย์ 
กลางของจกัรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ซึง่ตอ่มาได้ยึดอ านาจเข้าปกครองจีนใน
นามของราชวงศ์หยวน   แตก่็ต้องมาเสียอ านาจเม่ือราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอ านาจ
ซึง่ทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อ านาจของราชวงศ์ดงักล่าวอีกด้วย  มองโกเลียได้รับเอกราชจาก
จีนเม่ือปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการชว่ยเหลือของสหภาพโซเวียต แตต้่องสถาปนาการ
ปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพ่ือนบ้าน ลทัธิคอมมิวนิสต์สิน้สดุลงจาก
มองโกเลียเม่ือปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกบัการลม่สลายของสหภาพโซเวียต ซึง่
ตอ่มามองโกเลียได้น าระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้  ประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนา
พทุธนิกายวชัรยานแบบธิเบต  
     พักเมืองอูลันบำดอร์   Premium hotel or Khuvsgul lake Hotel   หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สอง      วันเสำร์ที่  24 มถุินำยน 2562   
                  อูลันบำดอร์–รูปป้ันท่ำนเจงกีสข่ำน - อุทยำนแห่งชำตเิทอเรลจ์   
                   - เมืองอูลันบำดอร์ –Zaisan Hill - กำรแสดงพืน้เมือง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม GenghisKhan 
Equestrian Statue 成吉思汗塑像

รูปป้ันท่ำนเจงกีสข่ำนระดบัมหมึา 
อลงัการงานสร้างกบับรรยากาศ
รอบๆ  ท่ีเป็นธรรมชาติสวยงามตาม
สไตล์มองโกเลีย   น าทา่นสู่ อุทยำน
แห่งชำตเิทอเรลจ์   (Terelj national park 特尔勒吉货架公园)  เป็นเขตคุ้มครองขนาดใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของมองโกเลีย อยู่ห่างจากเมืองอลูนับาตอร์ ประมาณ  80 กิโลเมตร  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  

บ่าย น าท่านชมตระเวนขบัรถชมจดุ
สวยงามต่างๆ ในอทุยาน สมกบัท่ีถกู
ขนานนามวา่ “Land of Blue Sky”  มี
หินรูปร่างแปลกตา เป็นเส้นทางท่ีมี
สีสนั ถ้าได้เหน็เส้นขอบฟ้าตดักบัทุง่
หญ้าสีเขียว ก็จะรู้ว่าท่ีน่ีงดงาม
เพียงใด  ทุง่หญ้าท่ีไร้ต้นไม้ใหญ่ เรียก
กนัวา่ ทุง่หญ้าสเตปป์ จะพบเหน็ได้มาก  พร้อมทัง้ก้อนหินรูปร่างแปลกตามากมาย 
น าท่านเดินทางกลบัตวัเมืองอูลันบำดอร์   
Ulaanbaatar จากนัน้น าทา่นชมวิวพาโนรามาสดุสวย
ของเมืองท่ี  Zaisan Hill หรือ จุดชมวิว Zaisan 

Memorial 载山苏联红军纪念碑 ซึง่ท่ีน่ีเป็นอนสุรณ์
สถานท่ีแสดงถึงความสนิทสนมระหว่างอดีตสหภาพโซ
เวียตและมองโกเลีย ซึง่สหภาพโซเวียตได้สร้างให้
มองโกเลีย โดยส่ิงท่ีบง่ชีถ้ึงมิตรไมตรีระหวา่งสอง
ประเทศนีคื้อภาพเขียนด้านในท่ีมีเร่ืองราวบาง
อย่างเช่น  นกับินอวกาศคนแรกของมองโกเลียท่ีร่วม
โครงการของสหภาพโซเวียตและขึน้ไปบนอวกาศปี 
1981 หรือตอนท่ีมองโกเลียได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซ
เวียตในด้านต่างๆอย่างแรงชว่ง 70 ปีหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารน าท่านชมกำรแสดงพืน้เมืองของชำวมองโกเลีย ณ โรงละคร 

พักเมืองอูลันบำดอร์   Premium hotel or Khuvsgul lake Hotel   หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำม         วันอังคำรที่  25 มถุินำยน 2562 
                     อูลันบำดอร์– วัดกำนดำน – รถไฟสำย Trans-Siberia    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม วัดกำนดำน  甘丹寺院  พระอารามพุทธ
มหายานทิเบต ซึ่งเป็นวดัส าคญัและใหญ่ท่ีสดุของประเทศ 
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง สร้างในปี ค.ศ.1835 แต่
ในยุคหนึ่ง  ถูกปิดเน่ืองจากสตาลินสั่งให้ท าลายวัดทั่ว



  

ประเทศ รวมถึงก าจัดลามะ  แม้ท่ีน่ีจะถูกท าลาย แต่ก็
สร้างใหม่โดยใช้ต้นแบบเดิม ซึ่งภายในพระวิหารเป็นท่ี
ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร สงูถึง 20 เมตร รอบๆ มีกง
ล้อมนตราให้หมุนภาวนา  ท่ีน่ีเป็นท่ีเก็บรักษาร่างของ 
Dashi –Dorzho itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์
สญัชาติรัสเซีย ซึ่งมรณะในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างของท่าน
ยังไม่เน่าเป่ือยและยังคงนั่งอยู่ในท่าท าสมาธิลักษณะ
ดอกบวั ในปัจจบุนัท่านได้รับการขนานนามว่า “Hambo 
Lama” องค์ท่ี 12 และเป็นผู้ น าศาสนาพุทธในประเทศ
รัสเซีย ท่านมีบทบาทท่ีส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ
ทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทัง้ยงัชว่ยเหลือประเทศในเร่ืองอาหาร เคร่ืองนุง่ห่ม และ
ยารักษาโรค ตอ่มาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองในประเทศรัสเซีย ทา่นเกรง
วา่อาจเป็นอนัตรายต่อพระสงฆ์ ท่านจึงให้บรรดาศิษย์อพยพไปอยู่ธิเบต แต่ตวัท่านยังอยู่ท่ีไซบี
เรีย จนปี ค.ศ. 1927 ทา่นจงึละสงัขาร ในขณะท่ีมีอายุ 75 ปี สานศิุษย์ได้เก็บรักษาร่างท่านไว้ใน
โรงไม้ในทา่นัง่ตามค าสัง่ของทา่นก่อนมรณภาพ 
เน่ืองจากรถไฟขบวนนีไ้ม่มีตู้ เสบียง จากนัน้น าทา่นเข้าซปุเปอร์มาร์เก็ตท้องถ่ิน เพ่ือซือ้ส่ิงจ าเป็น
ท่ีในบนรถไฟ เช่นส่ิงของประจ าวนัหรืออาหารจานดว่น หรือขนม ของว่าง เป็นต้น 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  พร้อมเชค็อินขึน้ขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย Trans-Siberia     
15.22 น. โดยรถไฟขบวน “ .. 305” เป็นขบวนรถไฟท่ีจดัเฉพาะซึง่

การเดินทางจากนีต้อ่ไปรถไฟขบวนนีจ้ะเป็นบ้าน
เคล่ือนท่ีตลอดการเดินทางซึง่เป็นสถานีต้นทาง   
ค ่าคืนนีข้บวนรถไฟ จะเดินทางข้ามพรมแดนประเทศ
มองโกเลีย ณ  สถำนีรถไฟ Suche Baatarและข้าม
ชายแดนเข้าสูป่ระเทศรัสเซีย ณ ดา่น ท่ี สถำนี Naushki  

จากนัน้ท่านนอนหลบัพกัผ่อนให้สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี ้ 
    ค ่า    รับประทานอาหารค ่า แบบ BOX บนรถไฟ   

จากนัน้ท่านนอนหลบัพกัผ่อนให้สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี  ้
คืนนีพ้ักบนรถไฟ   

 
 



  

วันที่ส่ี           วันพุธที่ 26 มถุินำยน 2562 
                    รถไฟสำย Trans-Siberia  – เมืองเอียคุตส์  “ปำรีสแห่งไซบีเรีย”      

เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่ ระหวา่ง ชมทิวทศัน์  ทิวเขาธรรมชาติอนังดงามจากมมุมองหน้าต่างบน
รถไฟ 

    รับประทานอาหารเช้า บนรถไฟ 
  บนรถไฟแหง่ความฝันสายนี ้ชมบรรยากาศสองข้าง

ทางจะมีความเป็นเมืองมากขึน้ เร่ิมจากหมู่บ้าน
ชนบทสไตล์รัสเซีย เมืองเลก็ เมืองน้อย ผา่นป่าสน 
และธรรมชาติสวยๆ ของประเทศ เพลินไปกับวิวสอง
ข้างทาง น่ีคือช่วงเวลาท่ีเราพกัและชมวิวบนรถไฟ  เก็บความทรงจ าดีๆ เหล่านัน้ ให้อยู่กบัเรา
ตลอดไป จากประสบการณ์ตรง ว่าเส้นทางนีไ้ม่ใชแ่คส่วย แตย่งัเป่ียมไปด้วยประสบการณ์ดีๆ ท่ี
หาไม่ได้จากท่ีไหนในโลกจริงๆ    

10.00 น.  โดยประมาณรถไฟจะก็แลน่ไปตามทะเลสาบไบคาล ท่านจะได้ชมทิวทศัน์ท่ีงดงามของทะเลสาบ 
   รับประทานอาหารกลางวนั บนรถไฟ 
 
 
 
 
 
14.27 น  เดินทางถึงเมืองเอียคุตส์ Irkutsk Oblast“ปำรีส

แห่งไซบีเรีย”伊尔库茨克 เป็นเมืองใหญ่อีกเมือง
หนึง่ในไซบีเรีย เป็นศนูย์กลางการปกครองมี
ประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหลง่
การศกึษา ท่ีส าคญั เมืองแหง่ธุรกิจและการค้า
ระหวา่ง  ประเทศรัสเซียตะวนัตก ประเทศ
มองโกเลียและประเทศจีน เป็นเมืองท่ีมีผู้คนพลกุพลา่นเพราะเป็นย่านการค้าขาย  เมืองนีไ้ด้ช่ือ
วา่เป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia)   คณะออกจากสถานี จากนัน้น าท่านสูโ่รงแรม 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

พักเมืองเอียคุตส์ Marriott  Hotel（伊尔库茨克）หรือเทียบเท่ำ 

 



  

วันที่ห้ำ        วันพฤหัสบดีที่  27 มถุินำยน 2562 
                   เมืองเอียคุตส์  –พิพิธภณัฑ์สถำปัตยกรรมไม้ – หมู่บ้ำนลิสต์เวียนกำ  
                       –   ทะเลสำบไบคำล – เมืองเอียคุตส์        

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
น าทา่นชมพิพิธภณัฑ์สถำปัตยกรรมไม้ Wooden architecture museum ชมสิง่ปลกูสร้างไม้ท่ีหาดู
ได้ยาก ซึง่เป็นบ้านพกัอาศยัของชนกลุม่ท่ีพ านกัอยูท่ี่น่ีมาช้านาน ชมการสร้างบ้านตามภมิูปัญญา
ชาวบ้านท่ีต้องสร้างบ้านด้วยไม้และทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดหูนาวท่ีอุณหภมิูติดลบหลายสบิองศา 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นเดินทางสู ่ หมู่บ้ำนลิสต์เวียนก้ำ Listvyanka 
Village ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีหบุเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปาก
แม่น า้องัคาร่า Angara River แม่น า้เพียงสายเดียวท่ีเป็นท่ี
ระบายออกของทะเลสาบไบคาล น าทา่น ขึน้กระเช้ำสู่

จุดชมวิวบนยอดเขำ เพ่ือชมวิวจากมมุสงูของทะเลสาบ
ท่ีฃวยท่ีสดุในโลก น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์ไบคำล เพื่อ
เรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ท่ีประกอบ
ไปด้วยพืชและสตัว์หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีนา่  สนใจ รวม
ไปถึงดาวเดน่ของพิพิธภณัฑ์ “แมวน า้ไบคาล” นอกจากนี ้
ยงัมีนิทรรศการจ าลองสภาพใต้น า้ของทะเลสาบไบคาลให้

ชม  

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   
      น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบไบคำล ทา่นจะได้ชมท่ี

เท่ียวไฮไลท์จดุหนึง่ของการเดินทาง ทะเลสาบน า้จืดท่ี
ใหญ่ท่ีสดุและลกึท่ีสดุในโลก ทะเลสำบไบคำล (Lake 

Baikal)ตัง้อยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย 
โดยทะเลสาบนัน้มีความลกึประมาณ 1,642 เมตร จดุ
ท่ีลกึท่ีสดุมีความลกึกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาล
เกิดจากการ ท่ีน า้เอ่อล้นเข้ามาจนเตม็รอยเปลือกโลกท่ี



  

แตกเม่ือ 25 ล้านปีท่ีแล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างโดยเฉล่ีย 50 
กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 23,000  ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึง่ในมรดกโลกท่ีนา่ไป
ชม ปริมาณของน า้ในทะเลสาบแหง่นีคิ้ดเป็นร้อยละ 25% ของปริมาณน า้จืดท่ีมีอยู่ทัง้หมดของ
โลก  และเป็นแหลง่น า้ธรรมชาติท่ีสะอาดเป็น น า้จืดท่ีใช้บริโภคได้  ทะเลสาบแหง่นีซ้่อนตวัอยู่ใน
หบุเขา จงึไม่เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย จนกระทัง่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1902 ทางการได้สร้างสายรถไฟท
รานส์ไซบีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากนีบ้ริเวณรอบ ๆ ทะเลสาย มีสตัว์ท่ีไม่ได้พบท่ีใดในโลกกวา่ 
200 ชนิด จงึเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “กาลาปาโกสแหง่รัสเซีย” (Galapagos of Russia)  ปัจจบุนัท่ี
ทะเลสาบไบคาลถือวา่เป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของโลก และได้รับการยกย่อง จาก
องค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1996  

  สมควรแก่เวลาน าทา่นกลบั เมืองเอียคุตส์   
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 พักเมืองเอียคุตส์ Marriott Hotel หรือเทียบเท่ำ 

วันที่หก          วันศุกร์ที่ 28 มิถุนำยน 2562 
                    เมืองเอียคุตส์    น่ังรถไฟสำยเซอร์คัมไบคำล ชมเมืองเอียคุสต์      

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ เมืองเอียคตุส์  
น าทา่นนัง่รถไฟสำยเซอร์คัมไบคำล Circum Baikal loop line ถือ  วา่ป็นรถไฟที่มีวิวสวยงามมาก
ของทรานไซบีเรีย เพราะนอกจากทะเลสาบสนี า้เงินเข้มแล้วในช่วงแต่ละฤดกูาลยงัมีทิวทศัน์รอบๆท่ี
อุดมสมบูรณ์อีกด้วย ทัง้ดอกไม้บานสะพร่ังในฤดรู้อน เส้นทางรถไฟลดัเลาะทางตอนใต้ของ
ทะเลสาบไบคาล สร้างขึน้ใน ปี  พ.ศ. 2434 โดยวิศวะกรชาวอิตาลปีละรัสเซีย  เป็นระยะทางยาวไกล
ถึง 14 กิโลเมตร ท่ีประกอบด้วยอุโมงค์ 39 แหง่ นบัเป็นการก่อสร้างทาง  รถไฟท่ีโหดเค่ียวกร าเป็นอยา่ง
มาก และสิง่ท่ีได้มานอกจากได้เส้นทางทรานไซบีเรียให้ผา่นเมืองเอียร์คสุต์และอ้อมทะเลสาบไบคาล
ได้แล้ว ยงัเป็นเส้นทางรถไฟท่ีมีวิวสวยเป็นทางยาวท่ีสดุอีกด้วย นบัเป็นไฮไลท์ของเส้นทางทรานไซบี
เรีย ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น “แหวนทองของไซบีเรีย” 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง แบบท้องถ่ินริมทางรถไฟ 

น านัง่ท่านรถไฟชมวิวทะเลสาปตอ่ รถไฟจะจอดแวะให้
ทา่นถ่ายรูปตามจดุตา่งๆ สมควรแก่เวลาน าทา่นนัง่รถ
บสัปรับอากาศเดินทางกลบัเมืองเอียคตุส์ 

ค ่ำ    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักเมืองเอียคุตส์ Marriott Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่เจด็         วันเสำร์ที่ 29 มถุินำยน 2562 
                    เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางตอ่กลบัประเทศไทย 
10.45 น.   น าท่านเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  S7 Airlines   เที่ยวบนิที่ S7761 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

 
 
 



  

ก ำหนดกำรเดนิทำง       
อัตรำค่ำบริกำร   

 ผู้ใหญ่ 20 ท่ำนขึน้ไป 

               ผู้ใหญ่ /ท่ำน  

(โรงแรมพัก 2 ท่ำน/ห้อง) 

ผู้ใหญ่ โรงแรมพักห้องละ 2 ท่ำน 

บนรถไฟ (พัก 4 ท่ำน/ห้อง เกรดมำตรฐำน)     

69,900 บำท/ท่ำน 

ผู้ใหญ่ โรงแรมพักห้องละ 2 ท่ำน 

บนรถไฟ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง เกรดมำตรฐำน)     

74,800 บำท/ท่ำน 

โรงแรมพักเดี่ยว   

บนรถไฟ (พัก 4 ท่ำน/ห้อง เกรดมำตรฐำน)     

เพิ่ม 8,800 บำท/ท่ำน 

 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกินท่ีสายการบินก าหนด 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง บนรถไฟ 4 ทา่น/ตู้ )    
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวจีน ( หนงัสอืเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซา่มองโกเลยี และรัสเซีย ) 
   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 ค่ำทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น    5USD/ท่ำน/วัน                                       
   คา่น า้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินก าหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่



  

อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 


