
 

 

รหัสโปรแกรม : 13767 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

มองโกลเลีย – ไซบีเรีย 8 วนั 7 คืน  
อูลานบาตอร ์– เอียรค์ุตสค ์– ทะเลสาบไบคาล 

 
 



 
 

 

     

 

นัง่รถไฟสายทรานสไ์ซบีเรีย หน่ึงในเสน้ทางรถไฟท่ีมีช่ือเสียงและมีระยะทางยาวท่ีสุดในโลก                        

สมัผสัประสบการณท่ี์ไม่เหมือนใคร กบับรรยากาศของทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน ้าจืดท่ีเก็บปริมาณน ้าจืด

ไวม้ากท่ีสุดและลึกท่ีสุดในโลก ในช่วงเดือน พ.ค- ก.ย ของทุกปี เป็นช่วงท่ีน ้าในทะเลสาบไดล้ะลาย                 

จากน ้าแข็งกลายเป็นทะเลสาปสีฟ้าใส ชมความงามของทะเลสาบไบคาลในฤดรูอ้นของรอบปี 

 

อตัราค่าบริการส าหรบัคณะเดินทางขัน้ต า่ 20 ท่านออกเดินทาง 

วนัเดินทาง ผูใ้หญต่อ่ทา่น พกัหอ้งคู ่  พกัเด่ียว จา่ยเพ่ิม 

24 -31 สิงหาคม 2562 69,999.- 13,500.- 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮ่องกง – มองโกเลีย 

 02.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ประตูหมายเลข 

7 เคาน์เตอร ์N โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ รอใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทาง 

และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที ่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก HX762 สุวรรณภูมิ (BKK) อ่องกง (HKG) 04:40 09:00 

วนัท่ีสอง OM298 ฮ่องกง (HKG) เจงกิสข่าน (ULN) 12:05 16:45 

วนัท่ีแปด S7 6331 เอียคุตส ์(IKT) สุวรรณภูมิ (BKK) 10:10 15:30 



 
 

 

     

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 04.40 น.  ออกเดินทางสู่  สนามบินเช็กแล็บก็อก (HKG) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดย ฮ่องกง แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX762 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินเจงกิสขา่น น าหนัก

กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 20 กิโลกรมั และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1

ใบ ไมเ่กิน 5 กิโลกรมั ) 

 08.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินเช็กแล็บก็อก (HKG) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ท าการ

เปล่ียนเคร่ือง (รอต่อเคร่ือง 3 ชัว่โมง 15 นาที) 

 12.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศ

มองโกเลีย โดย MIAT มองโกเล่ียน แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี  OM298 

 16.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศมองโกเลีย 

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร (เวลาท่ีมองโกเลียเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) ตวัแทนบริษัทให ้

การตอ้นรับคณะท่ีทางออกสนามบิน และ แจกซิมการด์ส าหรบัใชอิ้นเตอรเ์น็ตใหก้บัทุกท่าน

ระหว่างอยู่ในประเทศมองโกเลีย จากนั้นน าคณะเดินทางสูโ่รงแรม เพ่ือท าการเช็คอิน   

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร MODERN NORMADS  

พกัท่ี PREMIUM HOTEL (ระดบั 4* ดาว) หรือเทียบเท่า 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

     

วนัท่ีสอง อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน – อุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ ์ – เขาหินรูปเต่า – วดัวิปัสสนา     

อริยบาล – ทดลองข่ีมา้ทากิ  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าคณะเดินทางไปยัง  อุทยานแห่งชาติโกรขิ-

เตเรลจ ์Gorkhi-Terelj National Park ซ่ึงอยูท่าง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือระยะทาง 66 กม. ใชเ้วลา

ประมาณ 2 ชม. ระหวา่งทางน าคณะชม อนุสาวรีย์

เจงกิสข่าน “Genghis Khan Statue Complex” 

อนุสาวรียท่ี์ใหญท่ี่สุดของทา่น เจงกิสขา่น มหาบุรุษผู ้

ครองโลกไปแลว้เกินคร่ึง ในปี ค.ศ. 2008 ทางการ

มองโกเลียไดส้รา้งอนุสาวรียเ์จงกิสขา่น เพ่ือร าลึกถึง

ความเกรียงไกรในอดีตของชนชาติมองโกล บริเวณท่ีตัง้

อนุเสาวรียมี์ต านานเล่าว่า อดีตขา่นผูย่ิ้งใหญ่ไดพ้บ

แสม้า้ทองค า ณ บริเวณน้ี และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

รวมชนเผา่เร่ร่อน ข้ึนมาเป็นกองทพัอนัเกรียงไกร อนุสาวรียแ์ห่งน้ีมีความสูงประมาณ 40 เมตร 

น ้าหนักกวา่ 250 ตนั ซ่ึงตวัรูปปั้นสรา้งมาจากสเตนเลสท่ีสะทอ้นแสงแสบตาสวา่งสุกใส ใตฐ้าน

ของอนุสาวรียเ์ปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์และรา้นขายของท่ีระลึก และมีลิฟตใ์หท้า่นข้ึนไปยงับริเวณดา้นบน

หวัของมา้ (ประมาณอกทา่นเจงกิสขา่น) ซ่ึงเป็นจุดใหท้า่นชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา จากนั้นน าทา่น

เดินทางเขา้สู ่เขตอุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ ์Gorkhi-Terelj National Park น าทา่นชม

ทศันียภาพอนังดงามของอุทยานแหง่ชาติท่ีมีช่ือเสียงแหง่หน่ึงของประเทศมองโกเลีย ใหญเ่ป็นอนัดบั 

3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พ้ืนท่ีท ัง้หมด 1ลา้น 2แสนเอเคอร์ ลกัษณะพ้ืนท่ีคลา้ยคลึงกบั

เทือกเขาแอลป์ มีสตัวป่์าหลากหลายชนิดและ มีหินท่ีมีรูปร่างแปลกตา เชน่ เทอรเ์ทิลร็อค Turtle 

Rock หรือเมลขิขาด หินเตา่ขนาดใหญเ่ป็นเสมือนแลนดม์าร์กของอุทยานท่ีทุกคนตอ้งมาเยือนและ

ถา่ยรูป โดยชาวมองโกเลียเช่ือวา่เตา่เป็นสตัวศ์กัด์ิสิทธ์ิ เป็นสตัวน์ าโชค  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

     

  จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่แคมป์ เพ่ือท าการเช็คอิน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

  ชม วัดวิปัสสนาอริยบาล  Ariyabal 

Meditation Temple  ศูนยป์ฏิบติัธรรมพุทธ

นิกายวชัรยาน ตัง้อยูเ่นินเขาท่ีทา่นสามารถปีน

ข้ึนไปบนยอดเขา ชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของหิน

รูปร่างแปลกตากลางเนินเขาและทุง่กวา้งท่ีจะ

กลายเป็นทุง่หิมะสะขาวสุดสายตาในฤดูหนาว  

 

 

 

   

 

 

   น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ ทดลองข่ีมา้ทากิ ชมและสมัผสัความงามของอุทยานและวิวธรรมชาติท่ีสวยงาม ชาวมองโกลมีความผูกพนักบัมา้ตัง้แตเ่ด็ก จนมีค ากลา่ววา่ขานกนัวา่เด็กชาวมองโกลขี่ มา้ไดพ้รอ้มกบัหดัเดิน มา้สายพนัธพ้ื์นเมืองของมองโ  กลเลีย หรือมา้สายพนัธท์ากิน้ี เป็นมา้ท่ีมีลกัษณะตวัเล็ก เต้ีย ไมสู่งใหญ ่เป็นมา้

ประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกบัมา้โพน่ี Pony 

sหรือมา้แคระ เ น่ืองจากเป็นมา้เ ต้ียท าให ้

จุดศูนยถ์ว่งต ่า เวลามา้ว่ิงมา้จึงไมก่ระโดกกระ

แดก เหมือนมา้ขนาดใหญ่ และเป็นหน่ึงใน

สาเหตุท่ีท าใหก้ารเล็งและการยิง  ธนู ของ

นักรบมองโกลบนหลงัมา้เป็นไปอยา่งแมน่ย า  

 ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั พรอ้มทดลองใสชุ่ดทอ้งถ่ินของชาวมองโกเลีย 

ท่ีพกั TEREJI STAR RESORT (พกั 2 ทา่นตอ่กระโจม หอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้าแบบรวมใหบ้ริการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

     

วนัท่ีสาม อนุสาวรียไ์ซซาน – พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัของข่านโบดก์ – จตุัรสัซุคบาตอร ์ 

 เชา้ บริการอาหารกลางเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

  น าทา่นเดินทางกลบัเขา้สู ่กรุงอูลนับาเตอร ์(ระยะทางประมาณ 72 กม.) ชม อนุสาวรียไ์ซซาน 

(ZAISAN) อนุสาวรียข์นาดใหญบ่นยอดเขา ทางตอนใตข้องอูลานบาตอร์ สรา้งข้ึนเพ่ือร าลึกถึง

วีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 

อนุสาวรียท์รงกลมวงแหวนประดบัภาพเขียนสี แสดง

เร่ืองราวความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งสหภาพโซเวียต

และมองโกเลีย เช่น ภาพของโซเ วียตให ้การ

สนับสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของ

มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 และการเขา้มาชว่ยรบ

กบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1939 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร BD’s Mongolian BBD  

  น าทา่นเดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัของ

ข่านโบดก์ (Bodg Khan Palace Museum)  

หรือพระราชวงัสีเขียว ซ่ึงพระราชวงัฤดูหนาว ของ

ทา่นขา่นบอกโด ขา่นองคท่ี์ 8 (องคสุ์ดทา้ยของ

มองโกเลีย) ผูเ้ป็นทัง้ผูน้ าทางจิตวิญญาณและการ

ปกครอง เฉกเชน่เดียวกบัองคท์ไลลามะของทิเบต  

  พระราชวงัสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประทบัเกา่ขององคเ์จป

ซุนดมัภาขุตุกตู ท่ี 8 หรือ โบดก์ขา่น (จกัรพรรดิแหง่

มองโกเลีย) ผูซ่ึ้งเป็นทัง้ผูป้กครองและผูน้ าทางจิต

วิญญาณของชาวมองโกเลี  ย พระราชวงัสรา้งข้ึน

ในปีค.ศ.1893-1903 ภายในมีวิหาร 6 แหง่ แตล่ะ

แห่งมีงานพุทธศิลป์ทัง้ภาพวาดทงักา้ท่ีเลา่เร่ืองราว

ของพระโพธิสตัวแ์ละต านานความเช่ือทางศาสนา รูปสลกัตา่ง ๆ มากมาย ซ่ึงพระราชวงัเคยถูก

ท าลายโดยโซเวียตและพรรคคอมมิวนิสตม์องโกเลีย น าทา่นชม บลัลงัก ์  ท่ีประทบัและพระแทน่

บรรทม ส่ิงของสะสมส่วนพระองคร์วมทัง้รองเทา้บูทท่ีพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 ทรงมอบให ้และ

ส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนาอีกมากมาย ภายในประกอบดว้ย วดั 7 แหง่ พระราชวงัอีก 

1 แหง่ มีการจดัแสดงวตัถุโบราณล า้คา่ต ัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 ถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 เชน่ เคร่ืองใชโ้ลหะ

สมัฤทธ์ิ ภาพเขียนบนผา้ไหม รูปเคารพจากกระดาษท่ีรงัสรรคโ์ดยชา่งฝีมือชัน้ยอดของยุค 

  

 



 
 

 

     

 

จากนั้นน าทา่นไปยงั จตุัรสัเจงกิส Chinggis Square หรือ จตุัรสัซุคบาตอร ์Sukhbaatar 

Square จตุัรัสใจกลางกรุงอูลานบาตอร์ ของประเทศมองโกเลีย ท่ีเป็นประดิษฐานรูปปั้นซุคบาตาร์ 

ผูป้ระกาศอิสรภาพของมองโกเลียจากจีนในปี 1921 โดยดา้นหลงัของจตุัรัสเป็นท่ีต ัง้ของอาคาร

รฐัสภามองโกเลีย ซ่ึงมีรูปปั้นผูน้ าท่ีย่ิงใหญข่องจกัรวรรดิมองโกล 3 ทา่น ไดแ้ก ่เจงกิสขา่น ผูส้รา้ง

จกัรวรรดิ (ตรงกลาง) โอกาไตขา่น ผูน้ าจกัรวร  รดิคนท่ี 2 (ดา้นซา้ย) และกุบไลขา่น ผูน้ าจกัรวรรดิ

คนท่ี 3 และปฐมจกัรพรรดิแหง่ราชวงศห์ยวน (ขวา )  

 

 

 

 

 

 

 

  น าทา่นเลือกซ้ือสินคา้ หา้ง STATE DEPARTMENT STORE น้ีเป็นหา้งอยูใ่จกลางเมืองอูลานบอ

ตอร์ มีซุปเปอร์มาร์เก็ตส าหรับซ้ือของกิน ของใชข้องฝาก โดยเฉพาะอุปกรณ์กนัหนาว ท่ีน่ีมีราคา

คอ่นขา้งถูกกวา่เมืองไทย เชน่ NORTHFACE,UNDER URMOUR , NIKE , รองเทา้ส าหรับปืน

เขา เดินป่า , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, ของท่ีระลึกตา่งๆ เป็นตน้ 

 ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร The Bull Shabu Shabu 

 พกัท่ี PREMIUM HOTEL (ระดบั 4* ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม วดักานดาน - สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร ์

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ชม วดักานดาน Gandan Monastery เป็นวดัท่ี

ใหญแ่ละส าคญัของชาวมองโกล เป็นศูนยร์วมจิตใจ

ชาวพุทธของมองโกเลีย ภายในมีพระโพธิสตัวอ์วโลกิ

เตศวรปางประทบัยืนสูง 26.5 เมตร เป็นรูปเคารพใน

ร่มสูงท่ีสุดในโลก สรา้งข้ึนเม่ือปีค.ศ.1996 ตาม

ประวติัสรา้งข้ึนตามค าบญัชาขององคเ์จปซุนดมัภา 

ขุตุกตู องคท่ี์ 5 (เทียบเทา่องคท์ะไลลามะของทิเบต)  

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร The Silk Road   

  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร ์  



 
 

 

     

 15.22 น. เดินทางสู่ เมืองเอียรค์ุต (Irkutsk) ประเทศรัสเซีย โดยขบวนรถไฟเสน้ทางสาย “ทรานส-์

มองโกเลียน Trans-Mongolian” เสน้ทางรถไฟมุง่หนา้สูร่ัสเซียโดยระหวา่งทาง  ขบวนรถจะ

หยุดจอดท่ีเมืองอูรัน อูเด (Ulan Ude) เป็นเมืองหลวงของรัฐบูยาเตีย รัฐในก ากบัของสหพนัธร์ัฐ

รัสเซีย ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมตอ่กบัทางรถไฟสาย “ทรานส-์ไซบี  เรียน Trans-Siberian” ท่ีว่ิงออก

จากวลาดิวอสตอก เมืองทา่ตะวนัออกสุดของประเทศรัสเซียมุง่สูน่ครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก  ทางทิศ

ตะวนัตกสุดริมทะเลบอลติก เสน้ทางรถไฟสายทรานสม์องโกเลียนนั้นไดส้รา้  งข้ึนมาตัง้แตปี่ ค.ศ.

1949-1961 และไดใ้ชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมขนส่งเช่ือมต่อระหวา่งจีน -มองโกเลีย-

รสัเซีย และเป็นเสน้ทางการทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของทรานส-์ไซบีเรียน ท่ีเช่ือมเขา้กบัการทอ่งเท่ียวของ

มองโกเลียและจีน โดยทางรถไฟสายทรานส-์มองโกเลีย น้ีจะเป็นแบบรางเด่ียวท่ีจะใชส้ าหรับทัง้การ

เดินทางขาไปและการเดินทางขากลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่ บริการอาหารค า่ แบบชุดเบนโตะ๊ บนบวนรถไฟ 

  

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

   

 

 

   

 

  

 

 
 

        ระดบั 1
st
 Class ตูน้อนมี 2 เตียงนอน    ระดบั 2

nd
 Class ตูน้อนมี 4 เตียงนอน 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีควรทราบส าหรับผูโ้ดยสารรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรียบนขบวนรถไฟจะเปิด HEATER ในโบก้ี และตูน้อนของ

ผูโ้ดยสารเฉพาะในฤดูหนาว หอ้งผูโ้ดยสารถูกออกแบบใหเ้ป็นหอ้งๆ ท่ีสามารถนอนคา้งแรมบนรถไฟได ้โดยหอ้ง

โดยสารจะถูกแบง่ออกเป็น ระดบั 1
st
 Class ตูน้อนมี 2 เตียงนอน  ระดบั 2

nd
 Class ตูน้อนมี 4 เตียงนอน 

แบ่งเป็น 2 เตียงบนและเตียงล่าง 2 เตียง โดยเตียงนอนชัน้ลา่งสามารถปรับเป็นเบาะนั่งไดใ้นชว่งกลางวนั ท ัง้น้ี



 
 

 

     

หากลูกคา้ตอ้งการพกันอ้ยกวา่จ านวนเตียงท่ีมีตอ่ตู ้จะท าใหมี้คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในสว่นของเตียงท่ีวา่งดว้ย ภายในตูน้อน

มีพ้ืนท่ีเก็บสมัภาระทัง้บนห้ิง และใตท่ี้นอนมีประตูปิดลอ๊คหอ้งจากดา้นในเพ่ือใหผู้โ้ดยสารนอนหลบัได ้อยา่งปลอดภยั 

อีกทัง้มีโตะ๊ท่ีพบัเก็บไดภ้ายในหอ้ง มีตูเ้สบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนท่ีว่ิงทางไกล ในรัสเซีย) หอ้งน ้า

บนรถไฟเป็นแบบหอ้งน ้ารวมสามารถใชไ้ดทุ้กโบก้ี (ลา้งหนา้แปรงฟนัได ้แตไ่มแ่นะน าส าหรับอาบน ้า) รถไฟจะจอดตาม

สถานีตา่งๆ หากลูกทวัร์ตอ้งการไปเดินเลน่ยืดเสน้สายหรือเลือกซ้ือสินคา้ ควรสอบถามระยะเวลาในการจอดใหแ้น่นอน

กอ่น เพ่ือจะไดค้  านวณเวลาไดถู้กตอ้ง  

 

วนัท่ีหา้ อูรนั อูเด - เอียรค์ุตส์ – ลิสทเ์วียงกา้ – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมวิว – ตลาดพ้ืนเมืองลิสต ์       

วิยนักา้ 

 06.33 น. เดินทางถึง เมืองอูรนั อูเด เมืองหลวงของเขตปกครอง “Buryat Autonomous Republic” 

of the Russian Federation เมืองน้ีมีชนกลุม่นอ้ยอาศยัอยูม่ากมาย โดยวฒันธรรมจะผสมผสาน

ระหวา่งชาวมองโกล ไซบีเรีย และรัสเซีย อาจมีเวลาใหท้า่นไดล้งมายืดเสน้ยืดสายท่ีสถานีน้ี กอ่น

เดินทางตอ่ไปยงัเมืองเอียรคุ์ตส ์

    เชา้ บริการอาหารกลางเชา้ ณ แบบชุดเบนโตะ๊ บนขบวนรถไฟ  

  ชว่งระยะเสน้ทางจาก อูรัน อูเด สูเ่อียร์ตคุต เป็นเสน้ทางท่ีใหท้า่นไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติ พรอ้มดูวิว

ของทะเลสาปไบคาลท่ีมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะชว่งฤดูกาลอนัยากจะหาท่ีใดเหมือน 

 

 

 

 

 

 

 

   14.20 น. ถึง เมืองเอียรค์ุตส ์ตวัแทนบริษัทใหก้ารตอ้นรับคณะท่ีทางออก พบกบัไกดท์อ้งถ่ิน (ภาษาองักฤษ) 

ท่ีจะมาดูแลคณะตลอดการเดินทางในรสัเซีย 

   กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร  

  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิสทเ์วียงกา้ 

(Listvyanka) ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร 

เมืองเล็กๆ  ท่ีต ัง้อยูริ่มทะเลสาบไบคาล ท่ีเป็นปาก

แมน่ ้าแองคาร่า (Angara River) แมน่ ้าเพียงสายเดียว

ท่ีเป็นท่ีระบายออกของทะเลสาบไบคาลน าทา่นเดิน

ชมหมูบ่า้น ผา่นโบสถ ์St. Nicolas เป็นโบสถไ์มส้ไตลอ์อเทอดอ๊กซ ์สรา้งดว้ยไมเ้กือบทัง้หลงั  

 



 
 

 

     

  จากนั้นน าทา่น นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนสูจุ่ดชมวิวบริเวณ

เนินเขาเชอรส์ล่ี เพ่ือชมความงดงามของเมืองเมืองลิสท์

เวียงกา้ และทะเลสาบไบคาล 

  จากนั้นน าทา่นมายงั ตลาดลิสตวิ์ยนักา้ Listvyanka 

Local Market ท่ีเติบโตมาจากตลาดสะพานปลาใน

ชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียท่ีเขา้มาตัง้รกรากบริเวณ

ปากแมน่ ้าองัการ่า สมัผสัปลาและสินคา้แปรรูปสตัวน์ ้าท่ีไดจ้ากทะเลสาบ เชน่ ปลาโอมูลรมควนั 

ปลาโอมูลแดดเดียว และสินคา้พ้ืนเมืองอีกมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตราคาร  

 พกัท่ี Anastasia Hotel (4*) หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหก ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล - พิพิธภณัฑส์ตัววิทยา 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   น าทา่น นัง่เรือชมความงามของทะเลสาบไบคาล Baikal lake ชมความมหศัจรรยข์อง

ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนของท่ีน่ี ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีประดบัไปดว้ย

ตน้ไมแ้ละภูเขาป่าไมช้ว่งก าลงัเปล่ียนสี เม่ือถึงจุดท่ีงดงามเรือจะจอดใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 

นับไดว้า่เป็นภาพท่ีสวยงามยากอธิบาย องคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหท้ะเลสาบแห่งน้ีเป็นน ้าแข็งสีฟ้า              



 
 

 

     

หรือ Blue Ice ในชว่งฤดูหนาว น ้าท่ีใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน ้า (ทะเลสาบไบคาล                   

เป็นทะเลสาบท่ีมีน ้าใสเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก มีประวติัยาวนานกวา่ 25ลา้นปี ในปี 1996 ไดร้บัการ

จดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดย UNESSCO ) สมควรแกเ่วลา น าทา่นไปเรือชมความ

งามในฤดูรอ้นของทะเลสาบไบคาล จากนั้น เดินทางกลบัยงัเมืองเอียคุตส ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร 

  ชม พิพิธภณัฑส์ตัววิทยา แห่งไบคาล สถานท่ีเก็บรวบรวมตวัอยา่งและศึกษาความหลากหลาย  

ของระบบนิเวศวิทยาทัง้หมดของทะเลสาบไบคาล ซ่ึงมีการจดัแสดงซากสตัวแ์ละพืชพนัธุต์า่ง ๆ เชน่ 

แมวน ้าไบคาล ซ่ึงเป็นแมวน ้าท่ีปรับสภาพใหเ้ขา้กบัน ้าจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลา

ประจ าถ่ินมีเฉพาะทะเลสาบแหง่น้ีเทา่นั้น ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ตัง้อยูบ่ริเวณตอนใตข้อง

ไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป้นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดในโลก จุดท่ีลึกท่ีสุด มีความลึกถึง 1,640 เมตร 

ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการท่ีน ้าเออ่ลน้เขา้มาจนเต็มรอยเปลือกโลกท่ีแตกเม่ือประมาณ 25 ลา้นปี

กอ่น มีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กวา้งเฉล่ีย 50 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท ัง้หมดประมาณ 

23,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตอ้งไปเยือน!! ปริมาณน ้าใน

ทะเลสาบน้ี คิดเป็น 25% ของปริมาณน ้าจืดท่ีมีอยูท่ ัว่โลก และเป็นแหลง่น ้าท่ีสะอาดและสามารถใช ้

บริโภคได ้ทะเลสาบแหง่น้ีซอ่นตวัอยูห่ลงัหุบเขาจึงไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลายนัก จนในปี ค.ศ.  1902 

ทางการไดส้รา้งรถไฟสายทรานไซบีเรียรอบทะเลสาบ นอกจากน้ีบริเวณรอบๆ ยงัสามารถพบสตัว ์

หายากท่ีไมค่อ่ยไดพ้บท่ีใดในโลกกวา่ 200 ชนิด จึงไดร้ับการขนานนามวา่ กาลาปากอสแหง่รัสเซีย

(Galapagos of Russia) 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตราคาร 

 พกัท่ี Anastasia Hotel (4*) หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีเจ็ด เอียรค์ุตส ์– โบสถอ์นันันซิเอชัน่ -  ชอ้ปป้ิงท่ี Central Market และย่าน 130 quarter 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   

  จากนั้นน าทา่นออกเดินกลบัสู ่เมืองเอียรค์ุตส ์

ช

ม

 

โ

บ

สถอ์นันนัซิเอชัน่ Annunciation Cathedral  มหาวิหารตัง้อยูใ่จกลางเมืองเอียร์คุตสก ์และมี

โบสถเ์ล็กๆ อีกสองสามแหง่ท่ีอยูใ่กลก้นั โบสถส์ปาสสกาย่า Spasskaya Church, มหาวิหาร



 
 

 

     

เอพิพานี Epiphany Cathedral และ โบสถโ์รมนัคาทอลิคโปแลนด ์Polish Roman Catholic 

Church โบสถข์องนักโทษการเมืองชาวโปแลนดท่ี์ถูกเนรเทศ ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร 

อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ี ตลาดกลาง สมัผสัชีวิตประจ าวนัของชาว

เอียร์คุตสก ์ใหท้า่นชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก จากนั้นชอ้ปป้ิงท่ี ย่าน 130 

quarter ยา่นน้ีนับวา่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีพลาดไมไ่ดส้ าหรับผูม้าเยือนเมืองน้ี บริเวณน้ีเป็นแหลง่

รวมของรา้นอาหาร บาร์ รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีทนัสมยั โดยส่ิงปลูกสรา้งทัง้หมดน้ีสรา้งดว้ยไม ้

และตกแตง่อยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณเ์ฉพาะของแควน้ไซบีเรีย ซ่ึงข้ึนช่ือเร่ืองการสรา้งบา้นดว้ยไม ้

ยา่นน้ีจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักทอ่งเท่ียว ทัง้ชอ๊ป และชิมเลยทีเดียว 

        
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตราคาร 

พกัท่ี Marriott Hotel (4*) หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีแปด เมืองเอียคุตส ์– สุวรรณภูมิ       

    เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

 10.10 น.    ออกเดินทางตรงสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน S7 เท่ียวบินท่ี  S7761  

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไม่

เกิน 20 กิโลกรมั และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 5 กิโลกรมั ) 

 15.45 น.    ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ  

ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ 

 

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวีซ่า 

หนังสือเดินทางไทยไมต่อ้งย่ืนวีซา่เม่ือเขา้ประเทศมองโกเลีย สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กิน 30 วนั** ใชห้นังสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือใชง้าน

อยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ส าหรับประทบัลงตรา   

 



 
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

     

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัตามท่ีระบุ 
 คา่ท่ีพกัหอ้งคู ่ในโรงแรมที่ ระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ 

 คา่อาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่พาหนะรถบสัน าเท่ียว + รถไฟ ตามที่ ระบุไวใ้นโปรแกรม   

 อาหารตามรายการ  

 ฟรี INTERNET SIM CARD ส าหรับใชง้านอินเตอร์เน็ตในมองโกเลีย 

 คา่บริการกิจกรรมขี่ มา้  

 คา่ประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท  

การประกนัอุบติัเหตุไม่คุม้ครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไส ้

ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสีย

สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, 

จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอ่การรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) การโจรกรรม, 



 
 

 

     

การลา่ชา้ของกระเป๋าเดินทาง คา่ใชจ้า่ยการเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพกลบัประเทศหรือ

ประกอบพิธีศพ อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด เป็นตน้ 

 คา่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

 คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และ พนกังานขบัรถ ขัน้ต า่ 45 USD ต่อท่านตลอดทริป 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทยขัน้ต า่ 800 บาท ต่อท่านตลอดทริป  

 ไมร่วมคา่ถา่ยรูปภายในวดั (ลูกคา้ไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ิม หากไม่มีความประสงคจ์ะถ่ายรปูภายในวดั) 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน   

 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากท าการจอง พรอ้มส าเนาพาสปอรต์  

 ช าระเงินส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  

 

การยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป คืนเงินทัง้หมด/เก็บคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจริง 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-39 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 10,000.- บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 - 25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 20,000.- บาท  

 ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัข้ึนไป ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จาก ตม. ไมมี่การคืนเงินทัง้หมดไมว่า่ กรณีใดๆทัง้ส้ิน ในกรณี

เจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของ

ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 20,000 

บาท และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ตามเง่ือนไข 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่ พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทน

ในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืน

เงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

     

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถเรียกคา่บริการคืนเป็นเงินได ้เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นทวัร์
เหมาจา่ย 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่ พกัในตา่งประเทศ เหตุการณ์

ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือ

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่ง ๆ  บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

และความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 15 ทา่นบริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการ

เดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับใน เง่ือนไขและ 

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมดน้ีแลว้ 

 บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่     นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ 

หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 

 หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบคืนคา่บริการท่ีทา่นได ้

ช าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม

สถานการณด์งักลา่ว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ บิน

ไมคื่นเงินใหส้ าหรับคา่บริการนั้นๆ มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษัท

ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นั้น 



 
 

 

     

 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย

การบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดย

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทของสงวนสิทธไ์มคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส้ิน 

 บริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

 เท่ียวบิน และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขและ 

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมดน้ีแลว้ 

 โรงแรมท่ีพกัในประเทศรัสเซียและมองโกเลียมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมที่ พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศนั้นๆตามท่ีระบุในรายการ

ทอ่งเท่ียวเทา่นั้น โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรือ Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 

ทา่น ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่น

ไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียงไดต้ามที่ ตอ้งการ 

 กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบตอ่ความเสียหาย สูญหาย ลา่ชา้ หรืออุบติัเหตุ

ตา่งๆ ใดๆทัง้ส้ิน 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ กอ่นทุกครั้ง มิเชน่นั้นทางบริษัท ฯ จะไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

“ขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

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