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กําหนดการเดนิทาง       วันที�  9 - 15 ตุลาคม2562    
 
วันที�แรก        กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  – ฮ่องกง  –  อูลันบาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)   

08.30 น. � พร้อมกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาเตอร์สายการบนิ 
Hong Kong Airlines  ( HX ) 

11.25 น.  � นําท่านเหิรฟ้าสูฮ่่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� HX772 

   อิสระพกัผอ่นบนเครื�อง  
15.30 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง แล้ว นําทา่นทําการเช็คอินตอ่  โดยกระเป๋าเช็คทรู 
18.20 น. � นําท่านเหิรฟ้าสู่อลูนับาตอร์  โดยสาย การบินมองโกเลี�ยนแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� OM298 
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23.00 น. ถึงเมือง Ulaanbaatar（乌兰巴托）เมืองหลวง
ของประเทศมองโกเลีย  ประเทศมองโกเลีย เป็น
ประเทศเล็ก ๆ ที�มีประชากรน้อยมาก คือประมาณ 3 
ล้านคน ในอดีต ประเทศมองโกเลีย เคยเป็นศนูย์ 
กลางของจกัรวรรดมิองโกลในชว่งคริสต์ศตวรรษที� 13 

ซึ�งตอ่มาได้ยดึอํานาจเข้าปกครองจีนในนามของ
ราชวงศ์หยวน   แตก็่ต้องมาเสียอํานาจเมื�อราชวงศ์ห
มิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอํานาจซึ�งทางมองโกเลียเอง
ต้องอยูใ่ต้อํานาจของราชวงศ์ดงักล่าวอีกด้วย  
มองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเมื�อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 
1921) จากการชว่ยเหลือของสหภาพโซเวียต แตต้่อง
สถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื�อนบ้าน ทธิคอมมิวนิสต์สิ Eนสดุลง
จากมองโกเลียเมื�อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกนักบัการลม่สลายของสหภาพโซเวียต ซึ�งตอ่มา
มองโกเลียได้นําระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้  ประชากรสว่นใหญ่นบั  ถือศาสนาพทุธนิกาย

วชัรยานแบบธิเบต  จากนั Eนนําท่านเดินทางสูที่�พกั 
เย็น  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   

พักอูลันบาตอร์ Khuvsgul Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที�สอง         เมืองอูลันบาดอร์ – อุทยานแห่งชาตเิทอเรลจ์ – รูปปัNนท่านเจงกีสข่าน    
                    – เมืองอูลันบาดอร์  

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นสู่ อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์   (Terelj national 

park)  เป็นเขตคุ้มครองขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ
มองโกเลีย อยูห่า่งจากเมืองอลูนับาตอร์ ประมาณ  80 
กิโลเมตร อทุยานธรรมชาติที�สวยงาม สมกบัที�ถกูขนาน
นามวา่ “Land of Blue Sky”  มีหินรูปร่างแปลกตา เป็น
เส้นทางที�มีสีสนั ถ้าได้เห็นเส้นขอบฟ้าตดักบัทุง่หญ้าสีเขียว 
ก็จะรู้วา่ที�นี�งดงามเพียงใด  ทุง่หญ้าที�ไร้ต้นไม้ใหญ่ เรียก
กนัวา่ ทุง่หญ้าสเตปป์ จะพบเห็นได้มาก  ในมองโกเลีย 
บางแหง่เป็นทุง่หญ้าแห้งๆ บางแหง่เป็นทุง่หญ้าป่าผสม ซึ�ง
มีความอดุมสมบรูณ์ และเป็นสถานที�ที�คนมองโกลคุ้นเคย 
ในอดีตเวลาออกรบ ไมว่า่จะยากลําบากเพียงใด พวกเขาก็สามารถเอาชนะข้าศกึได้  

�  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื Eนเมือง เมนพิูเศษ เนื Eอแกะย่าง 
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 นําท่านชม Genghis Khan Equestrian 
Statue 成 吉 思 汗 塑 像 รูปปัNนท่าน
เจงกีสข่านระดบัมหมึา อลงัการงาน
สร้างกบับรรยากาศรอบๆที�เป็นธรรมชาติ
สวยงามตามสไตล์มองโกเลีย  
 

 

 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัตวัเมืองอูลันบาดอร์   Ulaanbaatar  

เย็น  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
พักอูลันบาตอร์ Khuvsgul Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที�สาม          อูลันบาดอร์– วัดกานดาน– ช้อปปิNงซุปเปอร์มาร์เก็ต – รถไฟสาย  Trans-Siberia    

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั Eนนําท่านชม วัดกานดาน  甘丹寺院  พระ
อารามพุทธมหายานทิเบต ซึ�งเป็นวัดสําคัญและใหญ่
ที�สดุของประเทศ เป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวเมือง สร้าง
ในปี ค.ศ.1835 แต่ในยคุหนึ�ง  ถกูปิดเนื�องจากสตาลิน
สั�งให้ทําลายวดัทั�วประเทศ รวมถงึกําจดัลามะ แม้ที�นี�จะ
ถกูทําลาย แต่ก็สร้างใหม่โดยใช้ต้นแบบเดิม ซึ�งภายใน
พระวิหารเป็นที�ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร สงูถึง 20 
เมตร รอบๆ มีกงล้อมนตราให้หมนุภาวนา  ที�นี�เป็นที�
เก็บรักษาร่างของ Dashi –Dorzho itigilov หรือ 
Khambo Lama พระสงฆ์สญัชาติรัสเซีย ซึ�งมรณะในปี 
ค.ศ. 1927 แต่ร่างของท่านยังไม่เน่าเปื� อยและยังคงนั�งอยู่ในท่าทําสมาธิลักษณะดอกบวั ใน
ปัจจุบนัท่านได้รับการขนานนามว่า “Hambo Lama” องค์ที� 12 และเป็นผู้ นําศาสนาพุทธใน
ประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทที�สําคญัในการให้ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลก
ครั Eงที� 2 ทั Eงยังช่วยเหลือประเทศในเรื�องอาหาร เครื�องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 
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1926 เกิดการเปลี�ยนแปลงการปกครองในประเทศรัสเซีย ท่านเกรงว่าอาจเป็นอันตรายต่อ
พระสงฆ์ ท่านจึงให้บรรดาศิษย์อพยพไปอยู่ธิเบต แต่ตวัท่านยังอยู่ที�ไซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 
ท่านจึงละสงัขาร ในขณะที�มีอายุ 75 ปี สานศิุษย์ได้เก็บรักษาร่างท่านไว้ในโรงไม้ในท่านั�งตาม
คําสั�งของท่านก่อนมรณภาพ 
จากนั Eนนําท่านเข้าซปุเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ�น เพื�อซื Eอสิ�งจําเป็นที�ในบนรถไฟเนื�องจากรถไฟขบวนนี E
ไม่มีตู้ เสบียง เช่นสิ�งของประจําวนัหรืออาหารจานดว่น หรือขนม ของวา่ง เป็นต้น 

เที�ยง  �  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟ  พร้อมเช็คอินขึ Eนขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย Trans-Siberia     
15.20 น. โดยรถไฟขบวน “ K005”  

การเดินทางจากนี Eตอ่ไปรถไฟขบวนนี Eจะเป็นบ้านเคลื�อนที�
ตลอดการเดินทางซึ�งเป็นสถานีต้นทาง  อิสระพกัผอ่นดื�ม
ดํ�าธรรมชาติวิวทุ่งหญ้าสีทองสดุสายตา  คํ�าคืนนี Eขบวน
รถไฟจะเดินทางข้ามพรมแดนประเทศมองโกเลยี เข้าสู่
ชายแดนประเทศรัสเซีย  

20.00 น. ถงึ สถานีรถไฟ Suche Baatar มองโกเลีย มีโดยมีเจ้าหน้า ตม.มองโกเลีย ที�ขึ Eนมาตรวจบน
รถไฟ จนรถไฟเคลื�อนขบวนอีกครั Eง ถงึ สถานี Naushki เขตไซบีเรีย  

      อิสระอาหารคํ�าบนรถไฟ  ** คืนนี E รถไฟขบวนนี Eไม่มีตู้ เสบียง ** 
จากนั Eนท่านนอนหลบัพกัผอ่นให้สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี E 

คํ�าคืนนี Nพกับนรถไฟ   
 
 
 

 

 
 
 

วันที�สี�            รถไฟสาย Trans-Siberia  – เมืองเอียคุตส์  “ปารีสแห่งไซบีเรีย”      

เช้า  ตื�นเช้ารับอรุณวนัใหม่ ระหว่าง ชมทิวทัศน์  ทิวเขาธรรมชาติอนังดงามจากมมุมองหน้าต่างบน
รถไฟแห่งความฝันสายนี E ชมบรรยากาศสองข้างทางจะมีความเป็นเมืองมากขึ Eน เริ�มจากหมู่บ้าน
ชนบทสไตล์รัสเซีย เมืองเลก็ เมืองน้อย ผ่านป่าสน และธรรมชาติสวยๆ ของประเทศ เพลินไปกบั
วิวสองข้างทาง นี�คือช่วงเวลาที�เราพกัและชมวิวบนรถไฟ  เก็บความทรงจําดีๆ เหล่านั Eน ให้อยู่กบั
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เราตลอดไป จากประสบการณ์ตรง วา่เส้นทางนี Eไม่ใช่แคส่วย แตย่งัเปี� ยมไปด้วยประสบการณ์ดีๆ 
ที�หาไม่ได้จากที�ไหนในโลกจริงๆ    

 
 
 
 
 
  อิสระอาหารเช้าและอาหารกลางวนั บนรถไฟ    
  ** รถไฟขบวนนี Eไม่มีตู้ เสบียง ** 
 10.00 น.  โดยประมาณรถไฟจะก็แลน่ไปตามทะเลสาบไบคาล ท่านจะได้ชมทิวทศัน์ที�งดงามของทะเลสาบ 
  
 
 

 
 
 
14.00 น.  ทกุท่านเก็บสมัภาระ  เตรียมตวัลงจากรถไฟ 
14.27 น  เดินทางถงึเมืองเอียคุตส์ Irkutsk Oblast“ปารีส

แห่งไซบีเรีย”伊尔库茨克 เป็นเมืองใหญ่อีกเมือง
หนึ�งในไซบีเรีย เป็นศนูย์กลางการปกครองมี
ประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหลง่
การศกึษา ที�สําคญั เมืองแห่งธรุกิจและการค้า
ระหวา่ง  ประเทศรัสเซียตะวนัตก ประเทศ
มองโกเลยีและประเทศจีน เป็นเมืองที�มีผู้คน
พลกุพลา่นเพราะเป็นย่านการค้าขาย  เมืองนี Eได้ชื�อ
วา่เป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia)    
คณะออกจากสถานี จากนั Eนนําท่านสูโ่รงแรม 

 คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
พักเมืองเอียคุตส์ Marriott  Hotel（伊尔库茨克）ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วันที�ห้า          เมืองเอียคุตส์  – หมู่บ้านลิสต์เวียนกา – ทะเลสาบไบคาล – เมืองเอียคุตส์        

 เช้า  �  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า Listvyanka 
Village ซึ�งตั Eงอยู่บนพื Eนที�หบุเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปาก
แมนํ่ Eาองัคาร่า Angara River แมนํ่ Eาเพียงสายเดียวที�เป็นที�
ระบายออกของทะเลสาบไบคาล ชมโบสถ์นิโคลาส ที�

สวยงามและขึ Eน ชื�อที�สดุข่ามกลางสวนดอกไม้ที�สวยงาม
ของเมือง นําทา่นชม พพิธิภัณฑ์ไบคาล เพื�อเรียนรู้เรื�อง
ระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ที�ประกอบไปด้วยพืช
และสตัว์หลากหลายสายพนัธุ์ที�นา่  สนใจ รวมไปถึงดาว
เดน่ของพิพิธภณัฑ์ “แมวนํ Eาไบคาล” นอกจากนี Eยงัมี
นิทรรศการจําลองสภาพใต้นํ Eาของทะเลสาบไบคาลให้ชม 
นําทา่น ขึ Nนกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เพื�อชมวิวจาก
มมุสงูของทะเลสาบที�ฃสวยที�สดุในโลก 

เที�ยง  �  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร   
      อิสระให้ท่านเลอืกซื Eอของฝากของที�ระลกึที� ตลาดปลา 

มีทั Eงผลไม้ ปลาย่างโอมลุ พวงกญุแจเกี�ยวกบัแมวนํ Eา 
ทะเลสาบไบคาล มากมายให้ท่านเลอืกซ้อ นําทา่น 
ล่องเรือทะเลสาบไบคาล ท่านจะได้ชมที�เที�ยวไฮไลท์
จดุหนึ�งของการเดินทาง ทะเลสาบนํ Eาจืดที�ใหญ่ที�สดุ
และลกึที�สดุในโลก ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)

ตั Eงอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย โดย

ทะเลสาบนั Eนมีความลกึประมาณ 1,642 เมตร จดุที�ลกึ
ที�สดุมีความลกึกวา่ 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิด
จากการ ที�นํ Eาเออ่ล้นเข้ามาจนเตม็รอยเปลือกโลกที�แตก
เมื�อ 25 ล้านปีที�แล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 
650 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี�ย 50 กิโลเมตร มีพื Eนที�ประมาณ 23,000  ตารางกิโลเมตร และเป็น
หนึ�งในมรดกโลกที�น่าไปชม ปริมาณของนํ Eาในทะเลสาบแห่งนี Eคิดเป็นร้อยละ 25% ของปริมาณ
นํ Eาจืดที�มีอยู่ทั Eงหมดของโลก  และเป็นแหลง่นํ Eาธรรมชาติที�สะอาดเป็น นํ Eาจืดที�ใช้บริโภค
ได้  ทะเลสาบแห่งนี Eซอ่นตวัอยู่ในหบุเขา จงึไม่เป็นที�รู้จกัอย่างแพร่หลาย จนกระทั�งตั Eงแตปี่ ค.ศ. 
1902 ทางการได้สร้างสายรถไฟทรานส์ไซบีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากนี Eบริเวณรอบ ๆ ทะเล
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สาย มีสตัว์ที�ไม่ได้พบที�ใดในโลกกวา่ 200 ชนิด จงึเป็นที�รู้จกักนัในชื�อ “กาลาปาโกสแห่งรัสเซีย” 
(Galapagos of Russia)  ปัจจบุนัที�ทะเลสาบไบคาลถือวา่เป็นทะเลสาบนํ Eาจืดที�เก่าแก่ที�สดุของ
โลก และได้รับการยกย่อง จากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1996  
จากนั Eน นําทา่นชมพพิธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ 

Wooden architecture museum ชมสิ�งปลกูสร้างไม้ที�หาดู
ได้ยาก ซึ�งเป็นบ้านพกัอาศยัของชนกลุม่ที�พํานกัอยู่ที�นี�มา
ช้านาน ชมการสร้างบ้านตามภมูิปัญญาชาวบ้านที�ต้อง
สร้างบ้านด้วยไม้และทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดหูนาวที�
อณุหภมูิติดลบหลายสิบองศา 
 
 
 
 

 
 
  สมควรแกเ่วลานําท่านกลบั เมืองเอียคุตส์   
คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   

พักเมืองเอียคุตส์  Marriott  Hotel（伊尔库茨克市内酒店）หรือเทียบเท่า 
 

วันที�หก          เมืองเอียคุตส์ - โบสถ์ประจาํเมือง – ถนนคาร์ลมาร์กซ์ - ช้อปปิNงย่านคีรอฟสแควร์       

 เช้า  �  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
นําท่านชมโบสถ์ประจาํเมืองริมแม่นํ Eาสดุ
คลาสสิก ถนนคนเดินเส้นหลกัของเมือง บ้านไม้
สไตล์ไซบีเรียในเขตเมือง ถนนที�ทําให้เมืองนี E
ได้รับฉายาวา่เป็นปารีสน้อยๆ แห่งดินแดนไซบี
เรีย บรรยากาศขาวโพลนไปด้วยหิมะ แตน่ั�นก็ทํา
ให้เราเข้าถงึความเป็นไซบีเรียกนัแบบเตม็ๆ นํา
ทา่นชม ถนนคาร์ลมาร์กซ์ ตลอดถนนสายนี Eท่านละ
พบกยัอาคารเก่าแก่ตา่งๆเช่น อาคารที�ทําการรถไฟ
สายทรานส์-ไซบีเรีย อาคารห้องสมดุของ
มหาวิทยาลยัแหง่รัฐ ปราสามมอร์ริสซึ�งปัจจบุนั
กลายเป็นพิพิธภณัฑ์ชาตพินัธุ์แหง่เอียคตุส และรูป
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ปัNนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที� 3 ผู้ซึ�งมีดําริให้สร้างทาง
รถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289

กิโลเมตรชมย่านคีรอฟสแควร์(KirovSquare)ย่าน
การค้าสําคญัของภมิูภาคเดินเลน่ตลาดท้องถิ�น ชม
อนสุาวรีย์เปลวไฟนิรันดร์  บริเวณริมแมนํ่ Eาแองการ่า 
ชมป้อมไม้ที�ถกูสร้างขึ Eนเพื�อเป็นที�ป้องกนัสตัว์ป่า และใช้เป็นที�เก็บข้าวของ ทองคํา เงินและสิ�งทอ
จากการค้าในอดีต   

เที�ยง  �  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชมบ้านเรือนเก่า  ที�ยงัคงรักษาสภาพเดิม ๆ 
คือสร้างด้วยไม้ เป็นที�อยูอ่าศยัของผู้ มีอนัจะกินและ
เสนาบดีเก่า  ท่านจะเพลิดเพลนิกบับรรยากาศที�
แปลกตา ที�ไมเ่คยได้สมัผสัจากที�ไหนมาก่อน    
จากนั Eนนําทา่นสูย่่าน 130 ควอร์เตอร์(130 Quarter) 
ยา่นนี Eนบัวา่เป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�พลาดไมไ่ด้สําหรับผู้
มาเยือนเมืองนี Eบริเวณนี Eเป็นแหลง่รวมของร้านอาหาร บาร์ร้านจําหนา่ยของที�ระลกึที�ทนัสมยั โดยสิ�ง
ปลกูสร้าง ทั Eงหมดบริเวณนี Eสร้างด้วยไม้และตกแตง่อยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแค้วนไซบี
เรีย ซึ�งขึ Eนชื�อในการสร้างบ้านด้วยไม้ย่านนี Eจงึกลายเป็นจดุดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวเลยทีเดียว 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 พักเมืองเอียคุตส์  Marriott  Hotel（伊尔库茨克市内酒店）หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

วันที�เจด็          เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

  �  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่นามบิน เพื�อเดินทางตอ่กลบัประเทศไทย 
11.20 น.  � นําท่านเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  S7 Airlines   เที�ยวบนิที� S7761 

16.20 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

������ขอบคุณท่านทีใช้บริการ������ 
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กาํหนดการเดนิทาง  ทรานสไซบีเรีย ตุลาคม 2562กาํหนดการเดินทาง  14-21 กันยายน 2562 
   

 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ Nนไป  

  

ราคา/ท่าน 

        ผู้ใหญ่ /ท่าน   โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน 

  บนรถไฟ พัก 2 ท่าน/ห้อง  เกรดมาตรฐาน 

 

69,900 บาท/ท่าน 

 
โรงแรมพักเดี�ยว เพิ�ม  

บนรถไฟ (พัก 2 ท่าน/ห้อง)      

9,800 บาท/ท่าน   
(โรงแรม) 

บนรถไฟพักเดี�ยว เพิ�ม  7,100 บาท/ท่าน 

อัตรานี Nรวม      �  คา่ไปกลบั (ตั{วกรุ๊ป)  � คา่นํ Eาหนกักระเป๋าไมเ่กินที�สายการบนิกําหนด 

�  คา่ที�พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง บนรถไฟ 2 ทา่น/ตู้)    
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  

    � บตัรเข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ  
�  อาหารครบทกุมื Eอตามรายการ    
�  คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที�นั�งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานี Nไม่รวม �   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นต้น. 

�   คา่นํ Eาหนกัเกิน ตามที�สายการบนิกําหนด  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว ( ถ้ามี ) 
�  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ�น     
� คา่วีซา่ทอ่งเที�ยว ( หนงัสือเดินทางไทย ไมต้่องขอวีซา่มองโกเลีย และรัสเซีย ) 

 
เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั Eงแรก มดัจําทา่นละ 20,000 บาท หรือทั Eงหมด สว่นที�เหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสิทธิ~ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ  
3. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั Eงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ~ที�จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั Eงสิ Eน  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ Eนไป เก็บคา่ใช้จา่ยตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั Eงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
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 ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มี
การการันตีค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงนิได้  รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงนิมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ทั Nงหมดเนื�องจากค่าตัqวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนัNนๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั Eนตํ�าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึ Eนไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ~ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี E เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั 

4. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ�ม เตมิที�เกิดขึ Eนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Eงสิ Eนหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรม
แรงงานทั Eงจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั Eงสิ Eน แตท่ั Eงนี Eทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ~การจดัหานี Eโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Eงสิ Eน หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื Eอ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Eงสิ Eน หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทีุ�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที�ยวเอง 
11. เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั Eงหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั Eงหมด 

13.ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตั{วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั Eง  มิฉะนั Eนทาง
บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั Eงสิ Eน 
 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ Nนไป                    ราคา/ท่าน 

        ผู้ใหญ่ /ท่าน   โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน 

  บนรถไฟ พัก 2 ท่าน/ห้อง  เกรดมาตรฐาน 

69,900 บาท/ท่าน 

โรงแรมพักเดี�ยว เพิ�ม  

บนรถไฟ (พัก 2 ท่าน/ห้อง)      

9,800 บาท/ท่าน   
(โรงแรม) 
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บนรถไฟพักเดี�ยว เพิ�ม  7,100 บาท/ท่าน 

อัตรานี Nรวม      �  คา่ไปกลบั (ตั{วกรุ๊ป)  � คา่นํ Eาหนกักระเป๋าไมเ่กินที�สายการบนิกําหนด 

�  คา่ที�พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง บนรถไฟ 2 ทา่น/ตู้)    
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  

  � บตัรเข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ  
�  อาหารครบทกุมื Eอตามรายการ    
�  คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที�นั�งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานี Nไม่รวม �   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นต้น. 

�   คา่นํ Eาหนกัเกิน ตามที�สายการบนิกําหนด  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว ( ถ้ามี ) 
�  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ�น     
� คา่วีซา่ทอ่งเที�ยว ( หนงัสือเดินทางไทย ไมต้่องขอวีซา่มองโกเลีย และรัสเซีย ) 

 
เงื�อนไขการให้บริการ 
5. ในการจองครั Eงแรก มดัจําทา่นละ 20,000 บาท หรือทั Eงหมด สว่นที�เหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
6. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสิทธิ~ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ  
7. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั Eงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ~ที�จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั Eงสิ Eน  
8. การยกเลิก 

8.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ Eนไป เก็บคา่ใช้จา่ยตามจริง 
8.2 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั Eงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มี
การการันตีค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงนิได้  รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงนิมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ทั Nงหมดเนื�องจากค่าตัqวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนัNนๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั Eนตํ�าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึ Eนไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ~ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี E เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั 
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4. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ�ม เตมิที�เกิดขึ Eนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Eงสิ Eนหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรม
แรงงานทั Eงจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั Eงสิ Eน แตท่ั Eงนี Eทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ~การจดัหานี Eโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Eงสิ Eน หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื Eอ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Eงสิ Eน หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทีุ�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที�ยวเอง 
11. เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั Eงหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั Eงหมด 

13.ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตั{วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั Eง  มิฉะนั Eนทาง
บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั Eงสิ Eน 
 


