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 BAIKAL ดวงตาสฟ้ีาแห่งไซบเีรยี 
มองโกเลยี-อูลนับาตาร-์เทอรเ์ลลจ-์กจิกรรมสุนัขลาก

เลื่อน-รถไฟสายทรานไซบีเรยี-รสัเซยี-เอียรค์ุตสค-์

ถนน 130 ควอรเ์ตอร-์ลสิตเ์วยีนกา้-ตลาดปลา-ไบคาล-

เกาะโอลคอน-คูเซอร-์แหลมบูรคาน–แหลมโคบอย       

  ทวัร ์2 ประเทศ                    โดยสายการบนิมองโกเลีย่นแอรไ์ลน ์MIAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มองโกเลยี อทุยานเทอเรลจ ์อนุสาวรยีเ์จงกสีขา่น จตัุรสัซคุบาตาร ์วดักานดาน 

 สุดมนัส ์! รวมกจิกรรมสุนขัลากเลือ่น 30 นาท ีทีทุ่่งหมิะอทุยานเทอเรลจ ์

 นั่งรถไฟสายทรายไซบเีรยีขา้มพรมแดน 2 ประเทศ มองโกเลยี-รสัเซยี      

(อูลนับาตาร-์เอยีรค์ตุสค)์ 

 ไบคาล รวม-ล่องน ้าแขง็ดว้ยเรอืใบพดั Hovercraft   

 ไบคาล รวม-ท่องเทีย่วเรา้ใจ UAZ รถตูข้บัเคลือ่น 4 ลอ้ สายพนัธุท์รหด  

 ไบคาล รวม พกับนเกาะ 2 คนื                                                  

 

    เดนิทาง  16-23 ก.พ. 2562                            คา่บรกิาร 88,900 บาท                                                         
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หมายเหตุ 

- ทวัรนี์บ้รกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ทุกวนัท่องเทีย่ว 

- ราคารวมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่มองโกเลยี และรสัเซยีแลว้ 

- ราคารวมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ทอ้งถิน่มองโกเลยี และรสัเซยีแลว้   

- พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ 13,500 บาท (โรงแรม 5 คนื / บนรถไฟไม่มหีอ้งเดีย่ว) 

 

วนัแรก (เสาร ์16 ก.พ. 62)   

                   | สวุรรณภมู-ิอลูนับาตาร ์(มองโกเลยี)  
 

19.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Q ประต ู8 สาย

การบนิ MONGOLIA AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเร ือ่ง

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น 

22.55 น. โดยสายการบนิ MONGOLIA AIRLINE เทีย่วบนิที ่OM702 น าทา่นอลูนับาตาร ์ นครหลวงของประเทศ

มองโกเลยี มองโกเลยีเป็นประเทศในทวปีเอเชยี ทีไ่ม่มทีางออกสูท่ะเลทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัทีส่องของโลกรอง

จากคาซคัสถาน มพีรมแดนทางทศิเหนือตดิกบัรสัเซยีและทางทศิใตต้ดิกบัจนี มพีืน้ทีท่ีส่ามารถใชส้ าหรบั

การเกษตรไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละหน่ึง มปีระชากรทัง้ประเทศเพยีงประมาณ 3 ลา้นคน เป็นชาวมองโกล 90 % 

ชาวคาซคั 4 % ชาวรสัเซยี 2 % ชาวจนี 2 % อืน่ ๆ 2 % ซึง่สว่นใหญอ่าศยัอยูใ่นเมอืงหลวง (ใชเ้วลาบนิ 6 

ช ัว่โมง 10 นาท ี/ บรกิารอาหารเละเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

วนัทีส่อง (อาทติย ์17 ก.พ. 62)            

                   | อลูนับาตาร ์(มองโกเลยี)-จตัรุสัซคุบาตาร-์วดักานดาน-รถไฟทรานสไ์ซบเีรยี 

 

06.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเจงกสีขา่น เมอืงอลูนับาตาร ์ เมอืงหลวงยคุใหม่ของประเทศมองโกเลยี ทีถู่กสถาปนาให ้

เป็นศูนยก์ลางทัง้ทางดา้นการเมอืงการปกครองและดา้นพุทธศาสนา เมอืงแห่งนีต้ ัง้อยูใ่นระดบัความสงู 

1,310 เมตรจากระดบัน า้ทะเล มแีม่น า้สายส าคญัสายหลกัคอืแม่น า้ทลูไหลผ่าน ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง  

เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงอลูนับาตาร ์รบัประทานอาหารเชา้ทีภ่ตัตาคาร 

น าชมตวัเมอืงอลูนับาตาร ์ เมอืงหลวงยคุใหม่ของประเทศมองโกเลยี ทีถ่กูสถาปนาใหเ้ป็นศูนยก์ลางทัง้

ทางดา้นการเมอืง การปกครอง และ ดา้นพุทธศาสนา เมอืงนีต้ ัง้อยูใ่นระดบั ความสงู 1,350 เมตรจาก

ระดบัน า้ทะเล มแีม่น า้สายส าคญัสายหลกั คอื แม่น า้ตลูกอล (Tuul Gol) (หรอื โตลา Tola) มพีืน้ที ่4,704 

ตร.กม. อลูนับาตาร ์ไดร้บัการบนัทกึว่า เป็นเมอืงหลวงทีห่นาวเย็นทีสุ่ดในโลก 

  

อลูนับาตาร ์มปีระชากร 1.38 ลา้นคน (พ.ศ. 2558) I นับถอืศาสนา พุทธ (นิกายลามะ) I ปกครองดว้ยระบอบ

เสรปีระชาธปิไตย (Parliamentary Republic) I แบ่งเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น  21 จงัหวดั I วนัชาติ

ตรงกบัวนัที ่11 กรกฎาคม I มหีน่วยเงนิตราเป็นสกลุ: ตูรกิ (1,000 ตรูกิ เทา่กบั 25 บาท)  
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สนิคา้น าเขา้ส าคญัไดแ้ก ่น ้ามนั โลหะ เคร ือ่งจกัรกล วสัดกุอ่สรา้ง I สนิคา้สง่ออกส าคญั ทองแดง ขนสตัว ์

เคร ือ่งหนัง เนือ้สตัว ์             

 อลูนับาตาร ์ มชี ือ่เรยีกตา่ง ๆ ในประวตัศิาสตร ์ 

 - พ.ศ. 2182–2249 มชี ือ่วา่ อรูก์า Urga เป็นภาษารสัเซยี มคีวามหมายวา่ “กระโจมราชวงั”  

 - พ.ศ. 2249–2454 มชี ือ่วา่ คเูร Khuree เป็นภาษามองโกเลยี มคีวามหมายวา่ “คา่ย” และ ภายหลงั

เรยีกวา่ อคิ คเูร Ikh Khuree เป็นภาษามองโกเลยี มคีวามหมายวา่ “คา่ยใหญ”่  

 - พ.ศ. 2454 เมือ่ไดร้บัเอกราชใน มรีฐับาลและราชวงัของบอกดข์า่น ชือ่เมอืงไดม้กีารเปลีย่นแปลงอกีคร ัง้

เป็น นีสเล็ล คเูร Niislel Khuree ซึง่มคีวามหมายวา่ “เมอืงหลวง”  

 - พ.ศ. 2467 สาธารณรฐัประชาชนมองโกเลยี ไดเ้ปลีย่นชือ่ นีสเล็ล คเูร เป็น Ulaanbaatar (วรีบุรษุแดง) 

เป็นเกยีรตแิกว่รีบุรษุของมองโกเลยี (Damdin Sühbaatar) ผูป้ลดปลอ่ยมองโกเลยี จากการยดึครองของ

จนี รปูป้ันของ แดมดนิชคุบาตาร ์ตัง้อยูท่ีจ่ตัรุสักลางเมอืงอลูนับาตาร ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าชมจตรุสัซคุบาทาร ์ (Sukhbaatar Square) ศูนยก์ลางของประเทศมองโกเลยี ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐ ์

สถานของรปูป้ันซคุบาทาร ์ผูป้ระกาศอสิรภาพแกม่องโกเลยี ในปี ค.ศ. 1921  

น าชมอนุสาวรยีเ์จงกสีข่าน (Chinggis Khaan Monument) นักรบทีย่ิง่ใหญแ่ละผูน้ าของชาว

มองโกเลยี เมือ่ปี พ.ศ. 1754 ดว้ยการรบพุ่งหลายคร ัง้ เจงกสีขา่น สามารถยดึครองจนีตอนเหนือ จกัรวรรดิ

คารา-จไิต (Kara-Chitai Empire) จกัรวรรดคิาเรสม ์และดนิแดนอืน่ ๆ อกีหลายแห่ง นับถงึเวลาเมือ่เจงกสี 

ขา่น สิน้ชพี จกัรวรรดมิองโกลไดแ้ผ่ขยายตัง้แตท่ะเลด าไปจรดมหาสมุทรแปซฟิิก  

 น าชมอารามกานดาน Gandantegchilen Monastery (สถานทีท่ีม่คีวามสขุอยา่งสมบูรณแ์บบ) 

เป็นอารามทีใ่หญแ่ละมคีวามส าคญัมากของเมอืงอลูนับาตาร ์

ศูนยร์วมจติใจของชาวพุทธ ในประเทศมองโกเลยี อารามดัง้เดมิ

ถกูสรา้งโดยค าสัง่ ดาไลลามะองคท์ี ่ 5 Jebtsundamba 

Khutuktu ในปี พ.ศ. 2352 ซึง่ปัจจบุนัเหลอืเพยีงเสาไมต้น้

เดยีว สว่นอารามทีค่งอยูใ่นปัจจบุนั สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2381 

พรอ้มกบัทีอ่ยูอ่าศยัสว่นตวัของ Jebtsundamba Khutuktu 

ดาไลลามะองคท์ี ่13 หลงัจากน้ันมกีารสรา้งอาคารขึน้อกีหลาย

หลงั เชน่ อาคารหอ้งสมุด วหิารราชกมุาร ีวหิารซ ูวหิารอวโลกิ

เตศวร ทีภ่ายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิแบบทเิบต สงู 20 

เมตร และในปี ค.ศ. 1925 ไดม้กีารกอ่สรา้งวหิารทีเ่ก็บพระศพ 

ขององคด์าไลลามะ ที ่8 ฯลฯ  ** จะสงัเกตไดว้า่คนมองโกลจะ

เดนิถอยหลงัออกจากวดั น่ันหมายความวา่เขาจะไม่มวีนัหนัหลงัใหพุ้ทธศาสนา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางไปสูส่ถานีรถไฟ พรอ้มเชค็อนิขึน้ขบวนรถไฟสายทรานไซบเีรยี 

15.22 น. โดยรถไฟขบวนพเิศษ Trans-Siberia ขบวนที ่365 เดนิทางสูเ่มอืงเอยีรค์ตุสค ์ (รสัเซยี) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า บนรถไฟ  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
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 คนืนีข้บวนรถไฟจะเดนิทางขา้มพรมแดนประเทศมองโกเลยี ทีส่ถานี Sukhe-Bator (Mongolian 

Border) และขา้มชายแดนเขา้สูป่ระเทศรสัเซยี ทีส่ถานี Naushki (Russian Border) ผูโ้ดยสารขบวน

รถไฟขบวนนีไ้ม่ตอ้งลงจากรถไฟ จะมเีจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงขึน้มาเชค็พาสปอรต์และเอกสารทีห่อ้งพกั 

นอนหลบัพกัผ่อนใหส้บายบนขบวนรถไฟพเิศษขบวนนี ้(ระยะทาง 579 กม. + 448 กม.) 

ทีพ่กั พกัคา้งคนืบนรถไฟ หอ้งละ 4 ทา่น (เตยีง 2 ดา้น ซา้ย-ขวา / บน-ลา่ง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

- หอ้งพกับนรถไฟ 1 หอ้งจะม ี4 เตยีง (เตยีง 2 ดา้น ซา้ย-ขวา / บน-ลา่ง) หอ้งโดยสารแตล่ะหอ้งมปีระตทูี่

ปิดไดจ้ากดา้นในอยา่งปลอดภยั รถไฟแตล่ะตูโ้บกี ้ จะมหีอ้งสขุา 2 หอ้ง ดา้นหนา้และดา้นทา้ยโบกี ้

พรอ้มอา่งลา้งหนา้ลา้งมอื หา้มสบูบุหร ีใ่นหอ้งพกั จะมพีืน้ทีส่ าหรบัสบูบุหร ีจ่ดัไวท้า้ยรถในแตล่ะตูโ้บกี ้ 

- มแีทง้คน์ า้รอ้นบรกิารบนรถไฟในแตล่ะโบกี ้ น า้สะอาดมสีขุอนามยั สามารถน าไปดืม่ และชงเคร ือ่งดืม่

ตา่ง ๆ เชน่ ชา กาแฟ หรอื น าไปตม้บะหมีท่านไดอ้ยา่งปลอดภยั 

    

วนัทีส่าม (จนัทร ์18 ก.พ. 62)            

                   | รถไฟทรานสไ์ซบเีรยี-อลูนัอเูด-เอยีรค์ตุสค-์ลสิตเ์วยีนกา้  

 

05.53 น. ขบวนรถไฟเดนิทางถงึ เมอืงอูลนัอูเด เมอืงหลวงของประเทศบูเรยีตยีา “Buryat Autonomous 

Republic” of the Russian Federation เมอืง Buryat เป็นกลุม่ชนกลุม่หน่ึงในประเทศรสัเซยี ตดิ

กบัประเทศ มองโกเลยี มวีฒันธรรมผสมผสานระหวา่งประเทศมองโกเลยี ไซบเีรยี และ รสัเซยี เมอืงอู

ลนัอเูด เป็นจดุศูนยก์ลางระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออก เป็นเมอืงใหญท่ีย่งัคงเห็นบา้นเรอืนทีส่รา้งดว้ยไม ้

สไตลโ์ซบเีรยีน  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้บนรถไฟ  (เดนิทางตอ่-ไม่ลงจากรถไฟ) 

ชมววิชว่งกลางวนั ชมทวิทศันช์ว่งฤดหูนาว ทีข่าวโพลนไปทัว่ 2 ขา้งทาง ทา่นจะไดเ้ห็นวถิชีวีติของชาวไซบี

เรยี กลุม่คนเรร่อ่นในพืน้ทีแ่ถบรสัเซยีตะวนัออกและตอนใต ้มปีระวตัยิางนานมากวา่ 40,000 ปี และถอืเป็น

กลุม่คนมองโกลอยด ์ (คนเอเชยีผวิเหลอืง) บา้งสบืเช ือ้สายมาจากมองโกล มชีวีติเรร่อ่นดว้ยการลา่สตัวม์า

นาน มผีูน้ าทางความเชือ่ลทัธ ิ“ชารม์าน”  บูชาพระอาทติย ์ทีม่อบความอบอุน่ใหช้วีติกบัพวกเขา  ค าวา่ “ไซ

บเีรยี” ภาษามองโกเลยีหมายถงึ “ดนิแดนทีห่ลบัไหล” ในชว่งเวลาหน่ึง ไซบเีรยีเป็นดนิแดนทีใ่ชใ้นการ

เนรเทศ และเป็น “สถานทีส่ดุทา้ย” ส าหรบันักโทษและนักการเมอืงทีถ่กูเนรเทศตลอดชว่งเวลาของศตวรรษ

ที ่20 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถไฟ  



SIBERIA WORLD-Golden 9 Trip Co., Ltd. // 2 ประเทศ มองโกเลยี-รสัเซยี รถไฟทรานสไ์ซบเีรยี-ทะเลสาบไบคาล 8 วนั 6 คนื     5 
 

14.37 น. รถไฟเดนิทางถงึเมอืงเอยีรค์ตุสค ์ อดตีเมอืงหลวงอนัเกา่แกข่องไซบเีรยีตะวนัออก ปัจจบุนัเป็นเมอืงหลวง

ของเอยีรค์ตุสคโ์อบลาสต ์ ประเทศรสัเซยี เป็นหน่ึงในเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตไซบเีรยี เป็นศูนยก์ลาง

วฒันธรรม มอีตุสาหกรรมการแตง่แรไ่มกา การแปรรปูไมผ้ลติรถยนต ์ มโีรงไฟฟ้าพลงัน า้ มปีระชากร

ประมาณ 601,993 คน (พ.ศ. 2555) ในตวัเมอืงมสีถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษที ่19 มากมาย เป็นจดุผ่าน

ส าคญัของเสน้ทางรถไฟทรานสไ์ซบเีรยี ในชว่งปี ค.ศ. 1900 เมอืงนีไ้ดร้บัฉายาว่า ‘ปารสีแห่งไซบเีรยี’ 

เน่ืองจากมถีนนกวา้งใหญ ่และ มสีถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งแบบตะวนัตกคลา้ยคลงึกบัปารสี   

15.30 น. ออกเดนิทางสู ่ เมอืงลสิตเ์วยีนกา้ LISTVYANKA (70 กม. / ประมาณ 1 ช ัว่โมง) เมอืงเล็ก ๆ รมิ

ทะเลสาบไบคาล ระหวา่งทางชมววิแม่น า้องัการา (ANGARA RIVER) แม่น า้สายยาว โดยมคีวามยาวถงึ 

1,779 กโิลเมตร และมคีวามส าคญัมากในเขตไซบเีรยี เป็นแม่น า้เพยีงสายเดยีวทีไ่หลออกจากทะเลสาบ รบั

ฟังเร ือ่งราวต านานความเชือ่ของทะเลสาบไบคาล ทีไ่ดส้มญานามวา่เป็น “ดวงตาสฟ้ีาแห่งไซบเีรยี” 

หรอื “ไข่มุกแห่งไซบเีรยี” ดว้ยความสวยงามของววิทวิทศันท์ีแ่สนร ืน่รมย ์องคก์ารยเูนสโกจงึขึน้ทะเบยีน

ใหท้ะเลสาบไบคาลเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ. 1996 

 เดนิชมหมู่บา้น ผ่านโบสถเ์ซน็ตนิ์โคลสั โบสถส์ไตลอ์อทอดอ๊ค ทีส่รา้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หลงั  

น าทา่นสู ่ตลาดพืน้เมอืง FISH & SOUVENIRS MARKET  ชมบรรยากาศตลาดปลาโอมูล มที ัง้แบบสด 

แบบรมควนั และแบบแหง้ เมล็ดสนทีไ่ดจ้ากตน้สนในป่า น า้ผึง้ ใหเ้วลาทา่นส ารวจสนิคา้ทอ้งถิน่ หรอื เลอืก

ซือ้ของทีร่ะลกึ อาท ิตุก๊ตาแม่ลกูดก หมวก ถงุมอื  อปุกรณก์นัหนาวสไตลม์องโกล ตุก๊ตาแมวน า้ พวงกญุแจ 

โปสการด์กลบับา้นตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

ทีพ่กัในเมอืงลสิตเ์วยีนกา้ Mayak hotel, Ulitsa Gor'kogo, 85а, Listvyanka, 664520 หรอื 

ทีพ่กั Krestovaya Pad Hotel, Gornaya St., 14A, Listvyanka 664520 หรอืทีพ่กัระดบั 3 ดาว 

   

วนัทีส่ี ่(องัคาร 19 ก.พ. 62)  

                   | น่ังเรอื HOVERCRAFT สูเ่กาะโอลค์ฮอน-อา่ว Peschanaya (Sandy)-หมู่บา้นคเูซอร ์ 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านขึน้เรอื Hovercraft เรอืทีข่บัเคลือ่นดว้ย

ใบพดัขนาดใหญท่ีต่ดิอยูด่า้นหลงั โดยเรอืแบบนีจ้ะ

เหมาะทีจ่ะใชเ้ป็นยานพาหนะทีว่ิง่บนน า้แข็ง พืน้น า้ 

และพืน้ดนิ เมือ่ขึน้เรอืแลว้เรอืจะน าทา่นวิง่ไปบนพืน้

น า้แข็งทีก่วา้งใหญส่ดุลกูหูลูกตา เพือ่มุ่งหนา้สูอ่า่ว 

Peschanaya (90 กม. / 2-3 ขัว่โมง  
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ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มน ้าแข็งสคีรามหรอื Blue Ice ทีส่ดุแสนจะงดงามตระการตา ชมน ้าแข็งโซดา

หรอื Bubble Ice โดยเป็นน า้แข็งทีจ่บัตวัแข็งในขณะทีม่ฟีองผุดขึน้มาจากใตน้ า้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะชมทวิทศันท์ีอ่่าว Peschanaya (Sandy Bay) หน่ึงในสถานทีท่ีส่วยงาม เป็นทีรู่จ้กัมากทีส่ดุใน

ทะเลสาบไบคาล ทวิทศันแ์ปลกไม่เหมอืนใคร บนเทอืกเขามกีลุม่กอ้นหนิพรอ้มกบัหาดทรายทีส่ะอาด รปูทรง

เป็นรปูคร ึง่วงกลมงดงาม (หาดยาว 750 เมตร / กวา้ง 15-20 เมตร) วธิเีดยีวทีจ่ะเขา้ถงึ สถานทีแ่ห่งนีค้อืการ
ลอ่งไปตามน า้จาก Listvyanka บนชายหาดเฉพาะทีน่ี่ ทา่นสามารถมองเห็นตน้สน "Stilts" (ตน้ไมเ้ดนิ) 1 

ใน 10 ตน้ไมร้ปูทรงประหลาดในโลก ทีม่รีากเปลอืยลอยอยูบ่นดนิทราย แตร่ะบบรากทีซ่บัซอ้นชว่ยใหต้น้ไม ้

ยนือยูบ่นพืน้ผวิดนิได ้นับเป็นสิง่แปลกทีเ่ป็นเป็นสญัลกัษณข์องอา่ว Peschanaya 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lake Baikal ทะเลสาบไบคาล ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเอยีรค์ตุสค ์ทางทางตอนใตข้องไซบเีรยีตะวนัออก 

ซึง่อยูต่ดิกบั Buryat Republic เป็นทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุในโลก 1,642 เมตร มคีวามลกึเฉลีย่ 744 

เมตร มอีายปุระมาณ 25 ลา้นปี เป็นแหลง่น า้จดืธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิ ์คดิเป็น 1 ใน 5 ของปรมิาณส ารอง

ของโลก เก็บน า้จดืได ้23,000 ลกูบาศกเ์มตร หากน า้หายไปอยา่งกะทนัหนัจากทะเลสาบไบคาล แม่น า้

ทัง้หมดจากทัว่โลกจะตอ้งใชเ้วลาเก็บส ารองน า้ตลอดทัง้ปีเพือ่เตมิเต็มแทนน า้จ านวนเดมิ 

Lake Baikal ใสเป็นแกว้ จะเห็นสิง่ทีอ่ยูใ่นน า้ไดท้ีร่ะดบัความลกึกวา่ 50 เมตร แม่น า้สามรอ้ย

สายไหลลงสูท่ะเลสาบไบคาล รวมถงึแม่น า้ Angara มเีกาะหลายแห่งในทะเลสาบไบคาล แตเ่กาะทีใ่หญ่

ทีส่ดุ คอืเกาะโอลค์ฮอน OLKHON ISLAND ซึง่เปรยีบเสมอืนหวัใจของทะเลสาบไบคาล 

Lake Baikal ทะเลสาบไบคาลสวยงามทกุชว่งเวลาของปี แตจ่ะสวยมหศัจรรยอ์ยา่งเหลอืเชือ่ใน

ฤดหูนาว แสงอาทติยท์ีส่ะทอ้นจากพืน้ผวิน า้แข็ง และหกัเหสอ่งแสงสรีุง้โคง้งามบนเปลอืกน า้แข็ง เมือ่

เร ิม่ฤดกูาลแห่งใบไมผ้ล ิแผ่นน า้แข็งจะเคลือ่นขยบั ปรแิตกแผดเสยีงระเบดิอยา่งตอ่เน่ือง ในฤดรูอ้นน า้สี

ฟ้าใสสรา้งภมูทิศันค์วามงามทีไ่ม่มใีครเทยีบ น่ีคอืสิง่มหศัจรรยท์ีท่ะเลสาบทีล่กึทีส่ดุในโลก 
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เดนิทางตอ่โดย เรอื Hovercraft สู่เกาะโอลค์ฮอน OLKHON ISLAND เกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดบน

ทะเลสาบไบคาล ประชากรสว่นใหญเ่ป็นชาวบูรย์ตั (BURYAT) ทีนั่บถอืศาสนาพุทธ และมบีรรพบุรษุเป็น

ชาวมองโกเลยี ชนเผ่าแรกทีต่ ัง้รกรากอยูบ่นเกาะนีค้อื เผ่าครูแีคน (Kurykan) ซึง่เป็นบรรพบุรษุของเผา่บูร ์

ยตั (Buryat) ชาวพืน้เมอืงของทีน่ี่ขึน้ช ือ่วา่ไดร้กัษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไวเ้ป็นอยา่งด ี

อาชพีหลกัคอืท าประมงและเลีย้งสตัว ์ (ระยะทาง 165 กม. / เรอืวิง่ 5 ช ัว่โมง) 

เดนิทางถงึหมู่บา้นคูเซอร ์  KHUZHIR VILLAGE บนเกาะโอลค์ฮอน เกาะทีใ่หญท่ีส่ดุจากทัง้หมด 27 

เกาะของทะเลสาบไบคาล มพีืน้ทีป่ระมาณ 700 ตางรางกโิลเมตร มคีวามยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจาก

เหนือ-ใต ้จดุทีก่วา้งทีส่ดุของเกาะประมาณ 12 กโิลเมตร  

เรอืเทยีบทา่ น าทา่นขึน้บก เขา้ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่าที ่หอ้งอาหารในโรงแรม   

  พกัที ่BAIKAL VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

Lake Baikal, Olkhon Island +7 (800) 250-76-84+7 (983) 698-94-60 www.baikalview.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ (พุธ 20 ก.พ. 62)            

                    |  UAZ เกาะโอลค์ฮอนตอนเหนือ-แหลมบูรคาน–แหลมโคบอย   
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านนั่งรถ UAZ รถตูข้บัเคลือ่น 4 ลอ้ สายพนัธุร์สัเซยี ซ ึง่เป็นยานพาหนะทีใ่ชว้ิง่บนเกาะโดยเฉพาะ 

เน่ืองจากพืน้ทีบ่นเกาะมลีกัษณะของ ทีร่าบ แผ่นน า้แข็ง ภเูขา และเนินดนิผสมกนั และในบางจดุจะเป็นรอ่ง

ลกึอกีทัง้เสน้ทางมคีวามคดเคีย้ว ซ ึง่รถยนตท์ัว่ไปไม่สามารถวิง่ผา่นได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าชมหนิจระเข ้Crocodile Rock และหนิสงิโต Lion Rock ทีอ่ยูท่างดา้นเหนือของเกาะ ชมแหลมบูรคาน 

(Burkhan Cape) ซึง่เป็นหน่ึงในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุแห่งหน่ึงในเอเชยี ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของโขดหนิชามาน 

(Shaman Rock) หนิผาทีต่ ัง้ตระหง่านยืน่ออกไปกลางทะเลน า้แข็ง โขดหนิชามานแห่งนี ้ ในอดตีเคยเป็น

http://www.baikalview.com/
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สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมของหมอผตีามความเชือ่ของคนทอ้งถิน่ (ลทัธซิามาน) กอ่นทีศ่าสนาพุทธจาก

ทเิบตจะเขา้มาเผยแพรย่งับรเิวณนี ้ ชมแหลมโคบอย (Koboi Cape) ทีม่วีวิทวิทศันส์วยงามกวา้งไกล โอบ

ลอ้มดว้ยหมิะขาวโพลน ซึง่ทางตอนเหนือของเกาะ น า้ในทะเลสาบจะลกึกวา่ และมสีเีขม้กวา่ตอนใต ้ชมหนิ

สามหนุ่มสามมุม Three Brother Rock ผนืน า้สฟ้ีาของทะเลสาบทีบ่รเิวณ Uzyty Bay เป็นจดุชมววิทีส่วย

ทีส่ดุแห่งหน่ึงบนเกาะแห่งนี ้ ระหวา่งทางทา่นรถจะแลน่ผ่านพืน้ที ่ ทีม่ภีมูปิระเทศทีง่ดงามทางตอนเหนือของ

เกาะ ในฤดหูนาวพืน้ผวิน า้ในทะเลสาบไบคาลจะจบัตวัเป็นน า้แข็งทีม่คีวามหนาตัง้แต่ 80–250 เซนตเิมตร 

ซึง่รถ UAZ ทีพ่าเราเทีย่วบนเกาะสามารถลงไปแลน่บนน า้แข็งได ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก (แซนดว์ชิ ซปุปลารอ้น ๆ ขนมปัง ชารอ้น)  

บ่าย น าท่านนั่งรถ UAZ เพือ่เดนิทางกลบัลงมาทางดา้นใตข้องเกาะ แวะเทีย่วชมและเก็บภาพความประทบัใจ

กบัถ า้น า้แข็ง ทีเ่ต็มไปดว้ยน ้าแข็งงอก น า้แข็งยอ้ย สขีาวฟ้าสวยงามแปลกตา สมกบัฉายาดวงตาสฟ้ีาแห่งไซ

บเีรยี อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจกบัววิทะเลสาบน า้แข็งสฟ้ีาทีก่วา้งสดุตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จนควรแกเ่วลาน าทา่นกลบัเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ทีโ่รงแรม 

(หมายเหต ุพืน้น า้แข็งบนพืน้ผวิทะเลสาบอาจมรีอยแยก รถอาจสญัจรผ่านไม่ไดใ้นบางพืน้ที ่ บรษิทั ฯ ขอ

สงวนสทิธใินการงดน าเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วบางแห่ง ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีข่องอทุยานไม่อนุญาตใหร้ถน า

นักทอ่งเทีย่วเขา้ชมจดุทอ่งเทีย่วบางจดุ) 

พกัที ่BAIKAL VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

Lake Baikal, Olkhon Island +7 (800) 250-76-84+7 (983) 698-94-60 www.baikalview.com 

 

วนัทีห่ก (พฤหสั 21 ก.พ. 62)                    

                   | เกาะโอลคอน Hovercraft–เอยีรค์ตุสค-์ยา่นถนนคนเดนิ 130 ควอรเ์ตอร ์  
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

เดนิทางกลบัสูฝ่ั่งโดยเรอื Hovercraft แวะเทีย่วเกาะ Ogoy มรีปูรา่งยาว 2.9 กม. และกวา้ง 0.6 กม. เกาะ

เล็ก ๆ ตัง้อยูร่ะหวา่ชอ่งแคบของทะเลสาบไบคาล ดา้นหน่ึงเป็นแหลม Shara-Shulun และอกีดา้นหน่ึงเป็น

อา่ว Kurminskiy เกาะนีไ้ม่มใีครอยู ่แตเ่ป็นทีต่ ัง้ของเจดยีพ์ุทธ  

ขึน้ฝ่ัง แลว้เดนิทางกลบัเอยีรค์ตุสค ์โดยรถบสั  

   

http://www.baikalview.com/
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น าทา่นแวะโกลเดนฮอรด์ เอ็ดโนพารค์ Golden Horde Ethnopark เป็นศูนยข์นบธรรมเนียมประเพณีที่

เป็นเอกลกัษณข์องชนพืน้เมอืง ตัง้อยูใ่นหุบเขาอนังดงามระหวา่งทางไปยงัทะเลสาบไบคาล ชมกระโจม 

Yurts ของชาตพินัธุเ์ผ่าบูรย์ตั Buryat เจาะลกึวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ ชมศลิปะหตัถกรรมของชา่งฝีมอืทอ้งถิน่ 

เลอืกซือ้ของขวญัของทีร่ะลกึ รว่มชมการแสดงพธิกีรรม การเตน้ร า และเลน่เกมสนุก ๆ  

12.00 น.  รบัประทานอาหารแบบทอ้งถิน่ ในกระโจม (เต็นท ์nomads) ศูนยว์ฒันธรรม แลว้เดนิทางกลบัเอยีรค์ตุสค ์ 

 

กลบัถงึเมอืงอริค์ตูสค ์ ผ่านชมจุดท่องเทีย่วในตวัเมอืงอรีค์ตุส (ตามที่

เวลาอ านวย) เชน่ โบสถ ์Orthodox, โบสถโ์ปแลนด,์ โบสถค์าทอลกิ, ถนน

คนเดนิ คารล์มารก์ซ ์Calsmarks Street ซึง่เป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎสีงัคมนิยม ที่

น าไปสูก่ารปฏวิตัใินรสัเซยี, ผ่านชมอนุสรณส์งครามโลกคร ัง้ที ่2 ทีส่รา้งขึน้

เพือ่ร  าลกึถงึเหลา่ทหารกลา้ทีเ่สยีชวีติในชว่งสงคราม, รปูป้ันจกัรพรรดอิเล็ก

ซานเดอรท์ี ่ 3, ผ่านชมโบสถค์าซาน (Kazan Church) ซึง่เป็นโบสถท์ี ่

สวยงามและโดดเดน่ทีส่ดุของเมอืงอรีค์ตุส เร ิม่สรา้งในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลา

สรา้งกวา่ 7 ปีจงึแลว้เสรจ็   

 

จากน้ันน าทา่นสูย่า่น 130 ควอรเ์ตอร ์ (130 Quarter) สยามสแควรแ์ห่งเมอืงเอยีรค์ตุสค ์  ยา่นนีนั้บวา่

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีพ่ลาดไม่ได ้บรเิวณนีเ้ป็นแหลง่รวมของรา้นอาหาร บาร ์รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ รา้นคา้

สรา้งดว้ยไมใ้นแบบยอ้นยุค มเีอกลกัษณเ์ฉพาะของแควน้ไซบเีรยี ใหท้า่นเดนิชมและถา่ยรปูคูก่บัตกึอาคาร

สวยงามในแบบฉบบัเฉพาะตวั ชมิกาแฟและขนมทอ้งถิน่ เลอืกซือ้ของฝาก หรอืหาไออุน่โดยการชอ้ปป้ิงใน

หา้งสรรพสนิคา้ 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า (อาหารจนี) ทีภ่ตัตาคาร 

 ทีพ่กั COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

www.marriott.com/hotels/travel/iktcy-courtyard-irkutsk-city-center 

Chkalov Street 15, 664025 Russian Federation   +7 395 248-10-00 

 

 

วนัทีเ่จ็ด (ศกุร ์22 ก.พ. 62)                            

                   | เอยีรค์ตุสค ์(รสัเซยี)-อลูนับาตาร ์(มองโกเลยี)-อทุยานเทอรเ์รลจ-์อนุเสาวรยีเ์จงกสีข่าน 

 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

08.20 น.  โดยสายการบนิเอโรวม์องโกเลีย่น เทีย่วบนิที ่MNG 102 น าทา่นเดนิทางกลบักรงุอลูนับาตาร ์ 

09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเจงกสีขา่น (มองโกเลยี)  

เดนิทางสูอ่ทุยานเทอเรลจ ์Gorkhi-Terelj ทางตอนใตข้องอทุยานไดร้บัการพฒันา เป็นแคม้ป์นักทอ่งเทีย่ว 

มกีระโจมทีพ่กั มรีา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ อยูห่่างจากตวัเมอืงอลูนับาตารไ์ปประมาณ 66 กม. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั ทีแ่คม้ป์นักทอ่งเทีย่ว 

น าทา่นชมหนิเตา่ กองหนิธรรมชาตริปูเหมอืนเตา่ใหญ่ ซ ึง่เป็นสญัลกัษณข์องอทุยานแห่งนี ้ น าชมวดัแห่ง

การปฏบิตัสิมาธ ิ (Aryapara Meditation Monastery) แวะเยีย่มชมความเป็นอยูข่องชาวพืน้เมอืง ของ

มองโกเลยี ทีอ่าศยัอยูส่ิง่ทีเ่รยีกวา่ เกอร ์ “Ger” ภายในจะมสีิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เชน่เตยีง โตะ๊ ตู ้และ

 เตาผงิไฟ สว่นใหญช่าวพืน้เมอืงจะพกัรวมกนักบัครอบครวั และแตล่ะครอบครวัจะเลีย้งววั เเพะ แกะไวเ้พือ่

http://www.marriott.com/hotels/travel/iktcy-courtyard-irkutsk-city-center
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บรโิภคนม หรอืเนือ้ ผูช้ายก็จะท าหนา้ทีเ่ลีย้งสตัว ์ผูห้ญงิก็จะมหีนา้ทีร่ดีนม ในหน่ึงวนัจะรดีนมประมาณ 3-4 

คร ัง้ ใชเ้วลาตัง้แตเ่ชา้มดืไปจนดกึ ๆ หลงัจากน้ันจะหาบนมมาเก็บไวท้ีเ่กอร ์สมยักอ่นชาวมองโกลสว่นใหญ่

เป็นพวกเรร่อ่น ในปีหน่ึงชาวมองโกลจะยา้ยทีอ่ยูไ่ปเร ือ่ย ๆ จงึมกีารออกแบบกระโจมใหร้ ือ้ถอนไดง้่าย  

 

 

 

 

 

 

น าทา่นสูล่านหมิะกลางแจง้ ซ ึง่เป็นทีนิ่ยมเลน่กจิกรรมกลางแจง้ส าหรบัฤดหูนาว พบกบัความสนุกสดุ

ประทบัใจทีท่า่นรอคอย สมัผสัประสบการณ ์ น่ังรถลากเลือ่น โดยสนัุขสายพนัธุท์อ้งถิน่แสนทรหด น าทา่น

โลดแลน่ไปบนทุง่หมิะอนักวา้งใหญ ่เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (คา่บรกิารไดร้วมคา่บตัรกจิกรรม

สนัุขลากเลือ่น 30 นาทแีลว้) (กจิกรรมทีม่คีา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆไม่ไดร้วมในคา่ทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

ขากลบัอลูบับาตาร ์น าชมอนุเสาวรยีเ์จงกสีข่านบนหลงัมา้ Genghis Khan Equestrian เดน่เป็นสง่า

ดว้ยความฐานและรปูป้ันบนหลงัมา้สงู 40 เมตร (130 ฟุต) มพีืน้ที ่520 เอเคอร ์ตัง้อยูบ่รเิวณบนฝ่ังแม่น า้ตลู 

Tuul ทางทศิตะวนัออกของเมอืงอลูนับาตาร ์ รปูป้ันนีห้นัหนา้ไปทาง

ทศิตะวนัออก ซึง่เป็นจดุก าเนิดของเจงกสีขา่น มูลคา่การกอ่สรา้ง 4.1 

ลา้นดอลลารส์หรฐั ฐานเป็นอาคารคอมเพลกซท์รงกลม ใชจ้ดัแสดง

นิทรรศการ สว่นแรก: แสดงเร ือ่งราวของยคุขา่นเรอืงอ านาจ ในใน

ศตวรรษที ่ 13 และ 14 มขีองโบราณ เคร ือ่งมอื เคร ือ่งทอง และ

เคร ือ่งประดบั อกีสว่นหน่ีงเป็นนิทรรศการ เกีย่วกบัยคุส ารดิ และ

วฒันธรรมโบราณของชนเผา่ซงหนู ทีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นมองโกเลยี มี

เคร ือ่งใชใ้นชวีติประจ าวนั เข็มขดั หวัเข็มขดั มดี เป็นตน้  

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า (จนี) ทีภ่ตัตาคาร 

  ทีพ่กั Chinggis Khaan Hotel หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว   http://www.chinggis-hotel.com  

 Tokyo street 10, Ulaanbaatar 49, Mongolia Tel: +976 700 000 99  
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วนัทีแ่ปด (เสาร ์23 ก.พ. 62)                            

                   | อลูนับาตาร-์อนุสรณไ์ซซาน-รา้นแคช้เมยีร-์สวุรรณภมู ิ

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. น าชมอนุสรณส์ถานแห่งการตอ่สูไ้ซซาน (Zaisan Memory Hill) ซึง่อยูท่างตอนใตข้องเมอืงอลูนั

บาตาร ์ สรา้งขึน้เพือ่ร  าลกึถงึวรีกรรมการรบของทหารโซ

เวยีต ในสงครามโลกคร ัง้ที ่2 เป็นอนุสรณส์ถานทรงกลมวง

แหวน ประดบัภาพเขยีน เร ือ่งราวทีเ่กีย่วกบัสมัพนัธภาพที่

เป็นมติร ระหวา่งรสัเซยีและมองโกเลยี เชน่ การสนับสนุน

การปลดแอกจากประเทศจนี และการชว่ยรบตอ่ตา้น

กองทพัญีปุ่่ น ในปี ค.ศ. 1939 อนุสรณส์ถานแห่งการต่อสู ้

ไซซาน ยงัเป็นจดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นเมอืงอลูนับาตาร ์

ไดท้ ัง้เมอืง 
  

 น าทา่นสู ่CASHMERE SHOP เลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้ขนสตัวแ์คช้เมยีร ์ราคาน่าทึง่ถา้ทา่นเปรยีบเทยีบ

ราคากบัการซือ้เสือ้แคช้เมยีรแ์ท ้ๆ ทีม่องโกเลยี และทีป่ระเทศองักฤษ  
  

 อสิระทีต่ลาดมดื NARANTUUL MARKET ใหท้า่น ชวิ...ชวิ เดนิด ู และเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

NARANTUUL MARKET แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอืดา้นนอกกลางแจง้ จะขายเสือ้ผา้ รองเทา้ ของเลน่ ของ

ทีร่ะลกึตา่ง ๆ สว่นที ่2 เป็นอาคารปิดจ าหน่าย พชื ผกั ผลไม ้ตา่ง ๆ ทีน่ าเขา้มาจากรสัเซยีและจนีเป็นสว่น

ใหญ ่รวมถงึ ขนม ขนมปัง เคก้ ลูกอม ของขบเคีย้วทานเลน่ 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

16.40 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่OM 701 

 พกัผ่อนบนเครือ่ง (บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่) 

21.40 น. กลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพฯ  
 

----------------------------- 

 

ทวัรนี์ไ้มม่รีาคาเดก็ และไมแ่จกกระเป๋า 

บรกิารน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด ทุกวนัทอ่งเทีย่ว 

 

คา่บรกิาร    ท่านละ 88,900 บาท (ราคานีส้ าหรบักรุป๊เดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป) 

                       หอ้งเดีย่วเพิม่ 13,500 บาท (โรงแรม 5 คนื / บนรถไฟไม่มหีอ้งเดีย่ว) 
 

อตัราคา่บรกิารรวม   

 

คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิมองโกเลีย่นแอรไ์ลน ์ ไปกลบั ตั๋วกรุป๊ ช ัน้ประหยดั สวุรรณภมู-ิอลูนับาตาร-์สวุรรณภมู ิ | คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิ

ระหวา่งประเทศ ตั๋วกรุป๊ช ัน้ประหยดัเทีย่วเดยีว เสน้ทาง เอยีรค์ตุสค-์อลูบับาตาร ์| คา่ตั๋วรถไฟ สายทรานไซบเีรยี เสน้ทาง อลูนั

บาตาร-์เอยีรค์ตุสค ์ช ัน้ 2 หอ้ง 4 เตยีง | คา่ทีพ่กั 2 ทา่น ตอ่ หน่ึงหอ้งคู ่| คา่ภาษีสนามบนิไทย+รสัเซยี | คา่อาหารทกุมือ้ที่

ระบุตามรายการ | คา่รถรบัส่งตามสถานทีท่อ่งเทีย่วระบุตามรายการ | คา่เรอืโฮเวอรค์ราฟ | คา่รถน าเทีย่ว UAZ | คา่บตัรผ่าน

ประตเูขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการ | คา่ระวางน า้หนักกระเป๋าเดนิทางขึน้เคร ือ่ง ทีม่นี า้หนักไม่เกนิทา่นละ 23 

กโิลกรมั | คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์| ราคานีร้วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่แลว้ | ราคา

นีร้วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่แลว้ 
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คา่บรกิารไม่รวม 

 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เคร ือ่งดืม่นอกรายการ | คา่ท าหนังสอืเดนิทาง | คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ| คา่

ทปิกระเป๋าขึน้-ลงโรงแรม และรถไฟ | คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% | ราคานีย้งัไม่รวมคา่ทปิของหวัหน้าทวัร ์

 

ส ารองทีน่ั่ง  

 

มดัจ าเมือ่จอง 20,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

สว่นทีเ่หลอืช าระหมดกอ่นเดนิทาง 2 เดอืน 

 

หมายเหต ุ

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรม

ไดท้นั อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาต ิ ความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใด ๆ 

ทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ ๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

/ การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทวัร ์ เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย / บรษิทัไดท้ าประกนัอบุตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม (คา่ใชจ้า่ย

เมือ่เกดิเจ็บป่วย การล าลยีงคา่ยา คา่รกัษา ฯลฯ ผูเ้ดนิทางตอ้งส ารองออกคา่ใชจ้า่ยไปกอ่น การเบกิคนืไดข้ึน้อยู่กบัสทิธิ ์และ 

เงือ่นไขทีไ่ดท้ าประกนัไว)้ / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 15 ทา่น  / บรษิทัขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรบั

คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัขึน้ไป-ไม่คนืมดัจ า / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 59-30 วนั-เก็บคา่ใชจ้า่ย 50,000 บาท * กรณี

หาผูเ้ดนิทางแทนได ้เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ตามจรงิ / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วนั- เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % * กรณี

หาผูเ้ดนิทางแทนได ้เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ตามจรงิ 

 

ความรบัผดิชอบ 

 

บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบตอ่ ความ

เสยีหายตา่ง ๆ  ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาใน

ตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การ

สญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ ฯลฯ 

 

ขอ้ควรทราบ 

 

• สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรบัเปลีย่นไฟล ์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบใน

เวลากระช ัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาและสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่น

จองและกอ่นออกตั๋วทกุคร ัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ  

• ราคาขายไดร้วมคา่ภาษีตั๋ว (คา่ภาษีน า้มนั+คา่ภาษีสนามบนิไทย+มองโกเลยี+รสัเซยี) หากภาษีตั๋วมกีารปรบัขึน้

คา่ธรรมเนียม ผูเ้ดนิทางรบัทราบวา่ทา่นจะตอ้งช าระสว่นทีเ่พิม่ขึน้ตามจรงิ โดยถอือตัรา ณ. วนัออกตั๋วเป็นส าคญั   

 
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ 

ทางบรษิทัฯ ถอืว่า ท่านและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 


