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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็ นสกุลเงินไทยบาท
สาหรับคณะเดินทาง 16 ท่าน
วันเดินทาง

18 – 25 มี นาคม 2563

ราคาผูใ้ หญ่ ต่อท่าน พักห้องคู่

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

65,990

10,000

*พิเศษ ทุกท่านรับ
SIM CARD สาหรับใช้งานที่ประเทศ มองโกเลีย ใช้อินเตอร์เน็ ตได้ 3 GB
SIM CARD สาหรับใช้งานที่ประเทศ รัสเซีย ใช้อินเตอร์เน็ ตได้ 5 GB (ไม่สามารถใช้ line ได้)
ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียง/ไม่มีเตียง ชาระเต็มจานวนเท่าผูใ้ หญ่
ราคาไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ขัน้ ตา่ 45 USD ต่อท่าน
ราคาไม่รวมค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ไทยที่เดินทางดูแล คณะเพื่อเป็ นสินน้าใจ ขัน้ ตา่ 800 บาท ต่อท่าน

รายละเอี ยดการเดินทาง
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร์ (สนามบินเจงกิสข่าน)
20.00 น. คณะพร้อ มกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุว รรณภู มิ อาคารผู ้โ ดยสารชั้น 4 ประตูห มายเลข 8
เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอให้การต้อนรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดิ นทาง และ
อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
22.55 น. ออกเดินทางสู ่ สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชัน่ แนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศ
มองโกเลีย โดยสายการบิน มองโกเลี ยแอร์ไลน์ (OM) (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง,
น้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องสูงสุด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิ น 23 กิ โลกรัม และถื อขึ้ นเครื่ องได้อีกท่านละ 1ใบ
ไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม)

วันที่สอง
06.05 น.

กรุงอูลาบาเตอร์ – อนุสาวรียเ์ จงกิสข่าน - อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ –
นัง่ สุนขั ลากเลื่อน - หินรูปเต่าขนาดยักษ์ - ทดลองสวมใส่ชุดประจาชาติชาวมองโกเลีย
ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลี ย ผ่านพิ ธีการ
ตรวจคนเข้าเมื อง และศุลกากร (เวลาที่ ประเทศมองโกเลี ยเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ทางบริ ษั ท
แนะนาให้ลูกค้าทาการปรับนาฬิกาทันที ที่ไปถึ งเพื่ อความเข้าใจที่ ตรงกันเวลานัดหมาย) ตัวแทนบริ ษัท
ให้การต้อนรับคณะที่ทางออกสนามบิน และ แจกซิมการ์ดสาหรับใช้อินเตอร์เน็ ตให้กบั ทุกท่าน
ระหว่างอยู่ในประเทศมองโกเลีย จากนัน้ นาคณะเดินทางสูโ่ รงแรม เพื่ อทานอาหารเช้า
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อุณหภูมิเฉลี่ยประเทศมองโกเลียในช่วงฤดูหนาว (อ้างอิงจาก : https://m.accuweather.com )
พฤศจิกายน
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 5’ C
ต่าสุด (-10)’C
ธันวาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-10)’ C ต่าสุด (-20)’C
มกราคม
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-15)’ C ต่าสุด (-25)’C
กุมภาพันธ์
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-10)’ C ต่าสุด (-20)’C
มีนาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 5’ C
ต่าสุด (-10)’C

07.00 น.

กลางวัน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติโกรขิ -เตเรลจ์ Gorkhi-Terelj National Park ซึ่ งอยูท่ าง
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อระยะทาง 66 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
ระหว่างทางนาคณะชม อนุ ส าวรี ย์เจงกิ ส ข่ าน “Genghis Khan Statue Complex”
อนุ สาวรี ยท์ ่ ีใหญ่ท่ ีสุดของท่าน เจงกิ สข่าน มหาบุ รุ ษผู ค้ รองโลกไปแล้ว เกิ นครึ่ ง ในปี ค.ศ. 2008
ทางการมองโกเลียได้สร้างอนุ สาวรี ยเ์ จงกิสข่าน เพื่ อราลึกถึ งความเกรี ยงไกรในอดีตของชนชาติมอง
โกล บริ เวณที่ตงั้ อนุ เสาวรี ยม์ ีตานานเล่าว่า อดีตข่านผูย้ ่ ิงใหญ่ได้พบแส้มา้ ทองคา ณ บริ เวณนี้ และ
เป็ นจุดเริ่ มต้นของการรวมชนเผ่าเร่ร่อน ขึ้นมาเป็ นกองทัพอันเกรี ยงไกร อนุ สาวรี ยแ์ ห่งนี้ มีความสู ง
ประมาณ 40 เมตร น้าหนักกว่า 250 ตัน ซึ่ งตัวรู ปปั้นสร้างมาจากสเตนเลสที่สะท้อนแสงแสบตา
สว่างสุกใส ใต้ฐานของอนุ สาวรี ยเ์ ปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ และร้านขายของที่ระลึก และมีลิฟต์ให้ทา่ นขึ้นไป
ยังบริ เวณด้านบนหัวของม้า (ประมาณอกท่านเจงกิสข่าน) ซึ่งเป็ นจุดให้ทา่ นชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา

จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู ่ เขตอุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ์ Gorkhi-Terelj National Park
นาท่านชมทัศนี ยภาพอันงดงามของอุทยานแห่งชาติท่ ีมีช่ ื อเสี ยงแห่งหนึ่ งของประเทศมองโกเลีย ใหญ่
เป็ นอัน ดับ 3 ของประเทศ และเป็ นป่ าสงวน พื้ นที่ ทัง้ หมด 1ล้า น 2แสนเอเคอร์ ลัก ษณะพื้ นที่
คล้ายคลึ งกับเทื อกเขาแอลป์ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิ ด และ มีหินที่มีรู ปร่ างแปลกตา เช่น เทอร์
เทิลร็อค Turtle Rock หรื อเมลขิขาด หิ นเต่าขนาดใหญ่เป็ นเสมื อนแลนด์มาร์กของอุทยานที่ทุกคน
ต้องมาเยื อนและถ่ายรู ป โดยชาวมองโกเลียเชื่ อว่าเต่าเป็ นสัตว์ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นสัตว์นาโชค
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ แี คมป์ เพื่ อทาการเช็คอิน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พกั
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จากนั้ น ให้ท ่ า นได้ ส นุ กสนานกับ กิ จ กรรมสุ นั ข ลากเลื่ อ น (MONGOL
DOG
SLEDDING) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร สลับกันนั่ง 2 ท่านต่อ 1 เลื่ อน ใช้เวลาประมาณ 1
ชัว่ โมง โดยเหล่าสุ นัขแสนน่ารักจะพาท่านลัดเลาะเที่ยวชมธรรมชาติ ริ มแม่น้า เพื่ อให้ทา่ น สัมผัส
ประสบการณ์สุดแสนพิเศษ พร้อมสัมผัสความงามของป่ าที่ปกคลุมด้วยหิ มะ และความตื่ นเต้นในเวลา
เดียวกัน

นาคณะชม หินรูปเต่าขนาดยักษ์ (TURTLE ROCK) ที่เกิดขึ้นโดย ธรรมชาติ ซึ่งไม่วา่ จะมองมุมไหนก็ด

คา่

ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารแคมป์ที่พกั (GER CAMP)
หลัง รั บประทานอาหารให้ท ่า นได้มี โ อกาส ทดลองสวมใส่ ชุ ด ประจ าชาติ ช าวมองโกเลี ย
พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก และทดลองเล่นเกมส์พ้ ื นบ้านของชาวมองโกเลีย
TEREJI STAR RESORT หรือเทียบเท่า
(ที่ พักแบบกระโจม หรื อเกอร์ (GER) สไตล์มองโกเลี ย, ภายในที่ พักมี เตียงและผ้าห่มหนานุ ม่ และพื้ นเป็ นแบบ มี ฮีท
เตอร์ไฟฟ้าให้ความร้อนในตัว ห้องน้าเป็ นห้องน้ารวมแบบทันสมัย แยกชาย หญิ ง สามารถล้างหน้า แปรงฟัน และ
ทาธุระหนักเบาได้ และมี หอ้ งอาบน้าได้)
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วันที่สาม

ทดลองขี่ มา้ ทากิ - อนุ สาวรีย ไ์ ซซาน – พิ พิธภัณฑสถานแห่ง ชาติ มองโกเลี ย
จัตุรสั ซุคบาตอร์ - GOBI Factory Outlet

เช้า

บริการอาหารกลางเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พกั
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ ทดลองขี่มา้ ทากิ ชมและสัมผัสความงามของอุทยานและวิ วธรรมชาติ
ที่สวยงาม ชาวมองโกลมีความผูกพันกับม้าตัง้ แต่เด็ ก จนมีคากล่าวว่าขานกันว่าเด็ กชาวมองโกลขี่มา้
ได้พร้อมกับหัดเดิ น ม้าสายพันธ์พ้ ื นเมื องของมองโกลเลีย หรื อม้าสายพันธ์ทากิน้ ี เป็ นม้าที่มีลกั ษณะ
ตัวเล็ ก เตี้ ย ไม่สูงใหญ่ เป็ นม้าประเภทเดี ย วหรื อตระกูล เดี ยวกับม้า โพนี่ Pony sหรื อม้า แคระ
เนื่ องจากเป็ นม้าเตี้ยทาให้จุดศูนย์ถ ่วงต่ า เวลาม้าวิ่ งม้าจึงไม่กระโดกกระแดก เหมื อนม้าขนาดใหญ่
และเป็ นหนึ่ งในสาเหตุท่ ที าให้การเล็งและการยิง ธนู ของนักรบมองโกลบนหลังม้าเป็ นไปอย่างแม่นยา

จากนั้นนาท่านเดิ นทางกลับ เข้าสู ่ กรุงอูลานบาเตอร์ “ULAANBAATAR” เมื องหลวงของ
ประเทศมองโกเลีย มีช่ ื อเรี ยกต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ.1639 – ค.ศ.1706 มีช่ ื อว่า
อูร์กา (URGA) และระหว่าง ค.ศ.1706 – ค.ศ.1911 มีช่ ื อว่า คูเร KHUREE ในภายหลังเรี ยกว่า อิค
คูเร (IKH KHUREE) และมีช่ ื อจีนว่า K'ULUN เมื่ อได้รับ เอกราชในปี ค.ศ. 1911 ได้มีก าร
เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็ น นี สเล็ล คูเร (NIISLE KHUREE) จนกระทัง่ เมื่ อ ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนชื่ อ
เป็ น ULAANBAATAR (วี รบุรุ ษแดง) เพื่ อเป็ นเกียรติแก่วีร บุรุษของมองโกเลีย แดมดิ น ชุคบาตาร์
(DAMDIN SUHNAATAR) ผูช้ กั นากองทัพของสหภาพ โซเวียตเข้ามาเพื่ อปลดปล่อยมองโกเลีย
จากการยึดครองของจีน โดยปัจจุบนั มีการสร้างรู ปปั้นเพื่ อราลึก ณ บริ เวณจัตุรัสกลางของกรุ งอูลาน
บาตาร์
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กลางวัน

นาท่านชม อนุ ส าวรี ยไ์ ซซาน (ZAISAN) อนุ สาวรี ยข์ นาดใหญ่บนยอดเขาทางตอนใต้ของ
อูลานบาตอร์ สร้างขึ้นเพื่ อราลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครั้งที่ 2 อนุ สาวรี ยท์ รง
กลมวงแหวนประดับ ภาพเขี ย นสี แสดงเรื่ องราวความสัม พัน ธ์อ นั ดี ร ะหว่างสหภาพโซเวี ย ตและ
มองโกเลีย เช่น ภาพของ โซเวียตให้การสนับสนุ นการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี
ค.ศ. 1921 และการเข้ามาช่วยรบกับญี่ป่ ุนในปี ค.ศ. 1939
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร YULONG (อาหารจีน)
หลัง รั บ ประทานอาหารมื อ กลางวัน น าท่า นเช็ คอิ น เข้า สู ่โ รงแรมที่ พัก ให้ท ่า นอาบน้ า เปลี่ ยนชุ ด
และผ่อนคลายจากความเหนื่ อยล้า

จานนั้นนาท่านชม พิ พิธภัณฑสถานแห่ งชาติ ม องโกเลี ย “NATIONAL MUSEUM”
เดิมชื่ อพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ แห่งประเทศมองโกเลียตัง้ อยูใ่ นอูลานบาตาร์ พิ พิธภัณฑ์น้ ี เป็ นองค์กร
ทางวัฒ นธรรมวิ ทยาศาสตร์ และการศึ กษาซึ่ งมีหน้าที่รับผิ ดชอบในการรวบรวมการอนุ รัก ษ์ และ
ตีความวัตถุภายใต้การควบคุมของพิ พิธภัณฑ์กอ่ ตัง้ เมื่ อปี พ .ศ. 2467 และกลายเป็ นพื้ นฐานสาหรับ
พิพิธภัณฑ์อ่ ืน ๆ รวมทัง้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของมองโกเลีย

ชม จัตุรสั ซัคบาทาร์ “SUKHBAATAR SQUARE” ซึ่งตัง้ อยูใ่ จกลางเมื องอูลานบาตอร์ เมื่ อมี
งานพาเหรดขององค์กรต่างๆ มักจะมาจัดขึ้นบริ เวณนี้ ถื อเป็ น หัวใจที่สาคัญของเมื องนี้ เลยทีเดียว
ซึ่ งมีรูปปั้นของ แดมดิ น ชุ คบาตาร์ DAMDIN SUHNAATAR) ผูน้ าการปฏิ วตั ิในปี ค.ศ. 1921 ตัง้
อย่างสง่างามอยูก่ ลางจัตุรัส โดยมีรูปปั้นของเจงกิสข่านอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกัน ด้านหลังของรู ปปั้น
ซัคบาทาร์เป็ นอาคารรัฐสภาที่โอ่อา่ สวยงาม ส่วนทางด้านตะวันตกเป็ นพิ พิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
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คา่

นาท่านชมช็ อปปิ้ งของฝากที่ “GOBI Factory Outlet ” เป็ น Outlet ขายเสื้ อผ้าขนสัตว์ แบรนด์
GOBI ที่ทาส่งออกมาตราฐานยุโรป อเมริ กา ให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อเสื้ อผ้า และผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ท่ ี มี
ชื่ อเสียงของมองโกเลีย และมีคุณภาพสู งสุ ดอันดับต้น ๆ ของโลก มีความเป็ นเลิศมานานกว่ า 30 ปี
หรื อเลื อ กซื้ อของช าร่ ว ยที่ ระลึ ก ณ ร้า นค้า บริ เวณ
ใกล้เคียง
บริการอาหารคา่ ณ THE BULL SHABU SHABU
(เมนูชาบู สไตล์ มองโกเลียน เสริ ฟพร้ อมเนือ้ วัว เนือ้ แพะ
และเนือ้ ไก่ พร้ อมผักสด)

ที่พกั

วันที่สี่
เช้า

PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเที ยบเท่า

วัดกานดาน -พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - สถานี รถไฟเมืองอูลาบาเตอร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ข้ า ช ม วั ด กั น ด า น
(GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) หนึ่ งในวัดพุทธเก่าแก่ท่ มี ีความสาคัญ และถื อเป็ นศูนย์
รวมจิตใจชาวพุทธของชาวมองโกเลีย สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ในช่วงราวปี ค.ศ.1835 เป็ นวัดที่มี
อาณาบริ เวรกว้า งขวาง มี กิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนาหลายอย่า งน่ าสนใจ ปั จจุ บ นั ศาสนาพุ ทธใน
มองโกเลียเป็ นแบบนิ กายมหายาน หมวกเหลื อง มีตน้ กาเนิ ดมาจากทิเบต เราจึงสามารถเห็ นพระลา
มะเดินกันขวักไขว่ ที่วดั นี้ มีพระจาพรรษาอยูร่ าว 150 รู ป ภายในวิหารใหญ่ยงั มีพระพุทธรู ปยื น (ในร่ม)
สู งที่สุดในโลก เป็ นพระพุทธ รู ปของพระอวโลกิเตศวรโพธิ สตั ว์ สู ง 26.5 เมตร บูรณะสร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1996 (ท่านสามารถถ่ายรู ปภาพบรรยากาศของวัดได้ ยกเว้นหากต้องการถ่ายรู ปภาพภายใน
อาคาร หรื อภายใต้หลังคาวิหารจะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่มเติมประมาณ 30 USD)

รหัสทัวร์ : THV7-OM-MN-18MAR-25MAR20

จากนั้นนาท่านชม พิ พิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ หลากหลายสายพันธุ ท์ ่ ีเคย
ท่องทะเลทรายโกบี รวมทัง้ ฟอสซิลและไข่ท่ ีได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 โดย นักสารวจชาว
อเมริ กนั Roy Chapman Andrews นาท่านชม ฟอสซิ ลไดโนเสาร์ Tarbosaurus bataar สายพันธุ ์
กินเนื้ อ ที่มีความสู ง 4 เมตร น้าหนัก 3 ตัน (เป็ นไดโนเสาร์สายพันธุ ใ์ กล้เคียงกับ Tyrannosaurus
Rex หรื อ T-Rex) และ ฟอสซิ ลไดโนเสาร์ขนาดเล็กสายพันธุ ์ Saurolophus โดยมีกะโหลกศีรษะมี
ลักษณะโดดเด่นพิเศษ

กลางวัน
15.22 น.

คา่
พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร CAFÉ’ PARK (บุปเฟ่ ต์นานาชาติ โรงแรมแชงกรีล่า)
เมื่ อได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ ถานี รถไฟเมื องอูลาบาเตอร์
ออกเดิ นทางสู ่ เมื อ งเอี ยร์คุต (Irkutsk) ประเทศรัส เซี ย โดยขบวนรถไฟสาย “ทรานส์มองโกเลี ยน Trans-Mongolian ขบวน #305 ” โดยระหว่างทาง ขบวนรถจะหยุดจอดที่ เมื องอู
รัน อูเด (Ulan Ude) เป็ นเมื องหลวงของรัฐบูยาเตีย รัฐในก ากับของสหพันธ์รัฐรัสเซีย ซึ่ งเป็ นจุด
เชื่ อมต่อกับทางรถไฟสาย “ทรานส์-ไซบีเรียน Trans-Siberian” ที่ว่ ิ งออกจากเมื องวลาดิ วอสตอก
เมื องท่าตะวันออกสุดของประเทศรัสเซียมุง่ สูน่ ครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทางทิศตะวันตกสุ ดริ มทะเลบอล
ติก เส้นทางรถไฟสายทรานส์มองโกเลียนนั้นได้สร้างขึ้นมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1949-1961 และได้ใช้เป็ น
เส้นทางหลัก ในการคมนาคมขนส่งเชื่ อมต่อระหว่างจีน -มองโกเลีย -รัสเซี ย และเป็ นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ของทรานส์-ไซบีเรี ยน ที่เชื่ อมเข้ากับการท่องเที่ยวของมองโกเลียและจีน โดยทาง
รถไฟสายทรานส์-มองโกเลี ย นี้ จะเป็ นแบบรางเดี่ ยวที่จะใช้ส าหรับทัง้ การเดิ น ทางขาไปและการ
เดินทางขากลับ

บริการอาหารคา่ แบบชุดเบนโต๊ะ บนขบวนรถไฟ
พักผ่อนตูน้ อน บนรถไฟ (สาหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง )
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หมายเหตุ : หลังรับประทานอาหารค่า แนะนาให้ลูกค้าทุกท่าน เข้าห้องน้าทาธุ ระส่วนตัวให้เรี ยบร้อย รถไฟจะถึง ชายแดน
มองโกเลีย - รัสเซีย เวลาประมาณ 21.30 น. และจะใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง ในการตรวจเอกสาร เพื่ อข้าม
แดน ระหว่างตรวจเอกสารทุกท่านจะต้องรออยูท่ ่ ีหอ้ ง ไม่สามารถใช้หอ้ งน้าได้

ตูน้ อนแบบ 2 เตียงนอน
ตูน้ อนแบบ 4 เตียงนอน
ข้อมูลที่ควรทราบสาหรับผู โ้ ดยสารรถไฟสายทรานส์ไซบีเรี ยบนขบวนรถไฟจะเปิ ด HEATER ในโบกี้ และตูน้ อน
ของผูโ้ ดยสารเฉพาะในฤดูหนาว ห้องผูโ้ ดยสารถูกออกแบบให้เป็ นห้องๆ ที่สามารถนอนค้างแรมบนรถไฟได้ โดย
ห้องโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็ นแบบ ตูน้ อนมี 2 เตียงนอน และแบบตูน้ อนมี 4 เตียงนอน โดยแบ่งเป็ น 2
เตียงบนและเตี ยงล่าง 2 เตี ยง เตียงนอนชัน้ ล่างสามารถปรับเป็ นเบาะนั่งได้ในช่วงกลางวัน ทัง้ นี้ หากลูกค้า
ต้องการพักน้อยกว่าจานวนเตีย งที่มีตอ่ ตู ้ จะทาให้มีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่มเติมในส่วนของเตียงที่ว่างด้วย ภายในตูน้ อนมี
พื้ นที่ เก็ บ สัมภาระทัง้ บนหิ้ ง และใต้ท่ ี นอนมี ป ระตู ปิ ดล๊อคห้องจากด้านในเพื่ อให้ผูโ้ ดยสารนอนหลับ ได้ อย่าง
ปลอดภัย อีกทัง้ มีโต๊ะที่พบั เก็บได้ภายในห้อง มีตูเ้ สบียงบริ การอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนที่ว่ ิงทางไกล ใน
รัสเซีย) ห้องน้าบนรถไฟเป็ นแบบห้องน้ารวมสามารถใช้ได้ทุกโบกี้ (ล้างหน้าแปรงฟันได้ แต่ไม่แนะนาสาหรับ
อาบน้า) รถไฟจะจอดตามสถานี ตา่ งๆ หากลูกทัวร์ตอ้ งการไปเดินเล่นยื ดเส้นสายหรื อเลื อกซื้ อสินค้า ควรสอบถาม
ระยะเวลาในการจอดให้แน่นอนก่อน เพื่ อจะได้คานวณเวลาได้ถูกต้อง

วันที่หา้
06.33 น.

อูรนั อูเด - เอียร์คุตส์ – โบสถ์อนั นันซิเอชัน่ - ช้อปปิ้ งที่ Central Market
และย่าน 130 quarter

เดินทางถึง เมืองอูรนั อูเด เมื องหลวงของเขตปกครอง “Buryat Autonomous Republic” of
the Russian Federation เมื องนี้ มีชนกลุม่ น้อยอาศัยอยูม่ ากมาย โดยวัฒ นธรรมจะผสมผสาน
ระหว่างชาวมองโกล ไซบีเรี ย และรัสเซีย อาจมีเวลาให้ทา่ นได้ลงมายื ดเส้นยื ดสายที่สถานี น้ ี ก่อน
เดินทางต่อไปยังเมื องเอียร์คุตส์
เช้า
บริการอาหารกลางเช้า ณ แบบชุดเบนโต๊ะ บนขบวนรถไฟ
ช่วงระยะเส้นทางจาก อูรัน อูเด สู ่เอียร์ตคุต เป็ นเส้นทางที่ให้ทา่ นได้ช่ ื นชมกับธรรมชาติ พร้อมดูวิว
ของทะเลสาปไบคาลที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงฤดูกาลอันยากจะหาที่ใดเหมื อน
14.20 น. ถึง เมืองเอี ยร์คุตส์ ตัวแทนบริ ษัทให้การต้อนรับคณะที่ทางออก พบกับไกด์ทอ้ งถิ่ น (ภาษาอังกฤษ)
ที่จะมาดูแลคณะตลอดการเดินทางในรัสเซีย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารมื อกลางวัน นาท่านเช็ คอินเข้าสู ่โรงแรมที่พ กั ให้ทา่ นอาบน้า เปลี่ยนชุด และ
ผ่อนคลายจากความเหนื่ อยล้า
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อุณหภูมิเฉลี่ยเมืองเอียร์คุตส์ ประเทศรัสเซีย ในช่วงฤดูหนาว (อ้างอิงจาก : https://m.accuweather.com )
พฤศจิกายน
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 5’ C
ต่าสุด (-20)’C
ธันวาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-8)’ C ต่าสุด (-25)’C
มกราคม
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-10)’ C ต่าสุด (-25)’C
กุมภาพันธ์
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-15)’ C ต่าสุด (-35)’C
มีนาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 5’ C
ต่าสุด (-10)’C

คา่
พักที่

จากนั้นนาท่านชม เมื องเอี ยร์คุตส์ ชม โบสถ์อนั นันซิเอชัน่ Annunciation Cathedral มหา
วิหารตัง้ อยูใ่ จกลางเมื องเอียร์คุตสก์ และมีโบสถ์เล็กๆ อีกสองสามแห่งที่อยูใ่ กล้กนั โบสถ์สปา
ชมโบสถ์ สพาสกาย่ า Spasskaya Church, มหาวิ หารเอพิ พ านี Epiphany Cathedral
และ โบสถ์โรมันคาทอลิ คโปแลนด์ Polish Roman Catholic Church โบสถ์ของนัก โทษ
การเมื องชาวโปแลนด์ท่ ถี ูกเนรเทศ ซึ่งปัจจุบนั ได้เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์
อิสระให้ทา่ นเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้ นเมื องและของที่ระลึกที่ ตลาดกลาง สัมผัสชีวิตประจาวันของชาวเอียร์
คุตสก์ ให้ทา่ นชมและเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้ นเมื องและของที่ระลึก จากนั้นช้อปปิ้ งที่ ย่าน 130 quarter
ย่านนี้ นับว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่พ ลาดไม่ได้สาหรับผู ม้ าเยื อนเมื องนี้ บริ เวณนี้ เป็ นแหล่งรวมของ
ร้านอาหาร บาร์ ร้านจาหน่ายของที่ร ะลึ ก ที่ทนั สมัย โดยสิ่ งปลูก สร้างทัง้ หมดนี้ สร้างด้วยไม้ และ
ตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรี ย ซึ่ งขึ้นชื่ อเรื่ องการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่าน
นี้ จึงกลายเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทัง้ ช๊อป และชิมเลยทีเดียว
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม MARRIOTT HOTEL
MARRIOTT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีหก

เอียร์คุตส์ – ลิ สท์เวียงก้า – ล่ องเรือชมทะเลสาบไบคาล - พิพิธภัณฑ์สตั ววิทยา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู ่ เมื องลิ สท์เวี ยงก้า (Listvyanka) ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร
เมื องเล็กๆ ที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบไบคาล ที่เป็ นปากแม่น้าแองคาร่า (Angara River) แม่น้าเพียงสาย
เดียวที่เป็ นที่ร ะบายออกของทะเลสาบไบคาลนาท่านเดิ นชมหมูบ่ า้ น ผ่านโบสถ์ St. Nicolas เป็ น
โบสถ์ไม้สไตล์ออเทอด๊อกซ์ สร้างด้วยไม้เกื อบทัง้ หลัง
นาท่าน นัง่ เรือชมความงามของทะเลสาบไบคาล Baikal lake ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นของที่น่ ี ตลอดเส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับทิวทัศน์สองข้างทางที่ประดับไปด้วยต้นไม้และภูเขา
ป่ าไม้ เมื่ อถึ ง จุดที่งดงามเรื อจะจอดให้ทา่ นได้เก็ บภาพประทับใจ นับ ได้ว่าเป็ นภาพที่สวยงามยาก
อธิบาย องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ทะเลสาบแห่งนี้ เป็ นน้าแข็งสีฟ้า หรื อ Blue Ice ในช่วงฤดูหนาว น้า
ที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้า (ทะเลสาบไบคาลเป็ นทะเลสาบที่มีน้าใสเป็ นอันดับ ต้นๆของโลก
มีประวัติยาวนานกว่า 25ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติโดย
(UNESSCO )
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LEGEND OF BIKAL

กลางวัน
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คา่
พักที่

ชม พิพิธภัณฑ์สตั ววิ ทยา แห่งไบคาล สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างและศึ กษาความหลากหลาย
ของระบบนิ เวศวิทยาทัง้ หมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่ งมีการจัดแสดงซากสัตว์และพื ชพันธุ ต์ า่ ง ๆ เช่น
แมวน้าไบคาล ซึ่งเป็ นแมวน้าที่ปรับสภาพให้เข้ากับน้าจื ดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลาประจา
ถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนี้ เท่านั้น ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ตัง้ อยูบ่ ริ เวณตอนใต้ของไซบี เรี ย
ประเทศรัสเซียเป้ นทะเลสาบที่ลึก ที่สุดในโลก จุดที่ลึก ที่สุดมีความลึก ถึ ง 1,640 เมตร ทะเลสาบไบ
คาลเกิดจากการที่น้าเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลื อกโลกที่แตกเมื่ อประมาณ 25 ล้านปี กอ่ น มีความ
ยาวประมาณ 650 กิ โลเมตร กว้างเฉลี่ย 50 กิ โลเมตร มีพ้ ื นที่ทงั้ หมดประมาณ 23,000 ตาราง
กิโลเมตร และเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่ ีครั้งหนึ่ งในชีวิตอ้ งไปเยื อน!! ปริ มาณน้าในทะเลสาบนี้ คิ ดเป็ น
25% ของปริ มาณน้าจื ดที่มีอยูท่ ว่ั โลก และเป็ นแหล่งน้าที่สะอาดและสามารถใช้บริ โภคได้ ทะเลสาบ
แห่งนี้ ซ่อนตัวอยูห่ ลังหุบเขาจึงไม่เป็ นที่รูจ้ กั แพร่หลายนัก จนในปี ค.ศ. 1902 ทางการได้สร้างรถไฟ
สายทรานไซบีเรี ยรอบทะเลสาบ นอกจากนี้ บริ เวณรอบๆ ยังสามารถพบสัตว์หายากที่ไม่คอ่ ยได้พบที่
ใดในโลกกว่า 200 ชนิ ด จึงได้รับการขนานนามว่า กาลาปากอสแห่งรัสเซีย (Galapagos of Russia)
จากนัน้ นาท่านเข้าเช็คอิน
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
ANATASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าชมวิว – ตลาดพื้นเมืองลิ สต์วิยนั ก้า

เช้า

คา่
พักที่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า ขึ้นสูจ่ ุดชมวิวบริ เวณเนิ นเขาเชอร์สลี่ เพื่ อชมความงดงามของเมื อง
เมื องลิสท์เวียงก้า และทะเลสาบไบคาล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านมายัง ตลาดลิ สต์วิยนั ก้า Listvyanka Local Market ที่เติบโตมาจากตลาดสะพาน
ปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียที่เข้ามาตัง้ รกรากบริ เวณปากแม่น้าอังการ่า สัมผัสปลาและสิ นค้า
แปรรู ปสัตว์น้าที่ได้จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูลรมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว และสิ นค้าพื้ นเมื องอีก
มากมาย อิสระให้ทา่ นชื่ นชมกับบรรยากาศของเมื องริ มปากอ่าวของทะเลสาบใบข่าน และเลื อกซื้ อ
ชองฝากของที่ระลึกให้ทางบ้าน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ANASTASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเที ยบเท่า

วันที่แปด

ลิ สท์เวียงก้า – สนามบิ นเอี ยคุตส์ – สุวรรณภูมิ

06:00 น.
06:30 น.
08:00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เดินทางถึงสนามบินเอียร์คุต เพื่ อทาการเช็คอินไฟลท์กลับสูก่ รุ งเทพฯ

กลางวัน
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10.10 น.

15.45 น.

ออกเดินทางตรงสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S6331
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง, นาหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องสู งสุ ด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน
23 กิโลกรัม และถื อขึ้นเครื่ องได้อกี ท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


****โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ****
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์
แล้วทางบริษทั ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั

อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัดแบบเดินทางไปกลับพร้อมหมูค่ ณะ (ECONOMY CLASS) ในเส้นทาง กรุ งเทพฯ – อูลา
บาเตอร์ โดยสายการบิน MIAT มองโกเลียน แอร์ไลน์ และเส้นทาง เอียคุตส์ - กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน S7
*ตัว๋ เครื่ องบินเมื่ อออกตัว๋ ไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อ หรื อขอเงินคื นค่าตัว๋ ได้
ค่าตัว๋ รถไฟ แบบตูน้ อน พักห้องละ 2 ท่าน จากสถานี รถไฟเมื องอูลาบาเตอร์ ถึงสถานี รถไปเมื องเอียรคุตส์
ค่าที่พกั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆ ได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
ค่ารถปรับอากาศ บริ การนาเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ ค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และแจกน้าดื่ มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
ฟรี INTERNET SIM CARD สาหรับใช้อินเตอร์เน็ ต
ค่าบริ การกิจกรรมขี่มา้ และสุนัขลากเลื่ อนตามที่ระบุในรายการ
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท, อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท ( ตามเงื่ อนไขใน
กรมธรรม์ )

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ (กรณี กรุ๊ปส่วนตัว)
ค่าธรรมเนี ยมจัดทาหนังสื อเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ่ ีไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย และ ค่าวีซา่ ที่มี
ค่าธรรมเนี ยม
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การซักรี ด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่ องดื่ มเพิ่มเติมนอกเหนื อรายการ, ค่าพนักงาน
ยกกระเป๋ า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนื อจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ขอเรี ยนให้ทราบว่าไม่มีบริ การยกกระเป๋ า ท่านผูเ้ ดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วย
ตนเอง
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี ท่ ีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 23 กิโลกรัมต่อหนึ่ งท่าน (1 ชิ้น)
ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนื อจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
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ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมถ่ายรู ปภายในวัด และพระราชวัง (ลูกค้าไม่จาเป็ นต้องจ่ายเพิ่ม หากไม่มีความประสงค์จะ
ถ่ายรู ปภายใน)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น เพื่อเป็ นสินน้ าใจ ตามธรรมเนี ยม ขัน้ ตา่ 45 USD ต่อท่าน
ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ไทยที่เดินทางดูแลคณะ เพื่อเป็ นสินน้าใจ ขัน้ ตา่ 800 บาท ต่อท่าน

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.

สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) พร้อมสาเนา
หนังสือเดิ นทาง (***สาคัญมาก กรุ ณ าอย่า ขี ดเขี ยน, แปะสติกเกอร์, ปั๊ม สัญลักษณ์อะไรก็ ตามลงในเล่ม
พาสปอร์ต, หรื อทาพาสปอร์ตฉี กขาด เพราะอาจมีผลทาให้ทา่ นถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***)

2.
3.
4.

ยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดสาหรับค่าทัวร์ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง เพื่ อเจ้าหน้าที่จะได้ชว่ ยอานวยความสะดวกกับทางสายการบินว่าลูกค้ามีไฟล์ทต่อและให้
ช่วยประสานงานหากเกิดกรณี ไฟล์ทล่าช้า หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ

เอกสารในการเดินทาง และยื่ นวีซ่า
หนังสื อเดินทางไทยไม่ตอ้ งยื่ นวีซา่ เมื่ อเข้าประเทศมองโกเลีย และรัสเซีย สามารถอยูไ่ ด้ไม่เกิน 30 วัน** ใช้หนังสื อ
เดิ นทางที่มีอายุเหลื อใช้งานอย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันเดิ นทางกลับถึงประเทศไทย และมี หน้าว่างอย่าน้อย 2
หน้าสาหรับประทับลงตรา

การยกเลิ ก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง อาทิเช่นค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ค่าวีซา่ หรื อที่พกั
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์
เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกการเดิ นทางในวันเดิ นทาง, ถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมื องทัง้ จาก ตม. ไม่มีการคื นเงินทัง้ หมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
ทัง้ สิ้น ในกรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทา
การเลื่ อนการเดิ น ทางของท่า นไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นี้ ท่า นจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จ ่ายที่ ไม่ส ามารถเรี ย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนี ยม ในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 20,000 บาท และค่าใช้จา่ ยอื่ นๆ ตามเงื่ อนไข
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคื นเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคื นเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณี ท่ ีมีผูเ้ ดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทาง
บริ ษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันทาการ หรื อจัดเสนอทัวร์อ่ ื นให้ถา้ ต้องการ
กรณี ท่ ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคื นมัดจาตามเงื่อนไขทางบริ ษัทจะดาเนิ นการคื นเงินภายใน 14 วัน
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมื อง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ
บริ ษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
โรงแรมที่พกั ในประเทศรัสเซียและมองโกเลียมีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย
โดยโรงแรมที่พกั ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศนั้นๆ ตามที่
ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้องพักคู ่ (Twin หรื อ Double) ในกรณี ท่ ีทา่ นมีความ
ประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอาจจะทาให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งพักติดกัน และไม่สามารถเสริ มเตียงได้ตามที่ตอ้ งการ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามัน
หรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน โดยราคาเสนอคานวณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลง โปรแกรม ราคา และเงื่ อนไขทัง้ หมดตามสถานการณ์ดงั กล่าว โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็ จ แบบชาระล่วงหน้า หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตาม
รายการ หรื อถูกปฏิเสธการออก หรื อเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ ง ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
คื นเงินในทุกกรณี ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรื อ บางส่วน
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ท่ ีเกิดจากเหตุอนั นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษัทฯ
อาทิ เช่น เหตุอนั เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ ว ัติ และอื่ น ๆ ที่ หรื อ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มี โรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถื อเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหาย สูญหาย ล่าช้า
หรื ออุบตั ิเหตุตา่ งๆ ใดๆทัง้ สิ้น
กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมี การยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจาก
สายการบินไม่คืนเงิ นให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คา
สัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านั้น
เมื่ อท่านตกลงชาระเงิน ค่าบริ การไม่วา่ ทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่ านได้ย อมรับใน
เงื่ อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนี้ แล้ว
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****************************************************************
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริ ษทั เป็ นผูน้ าพาการเดิ นทางในครัง้ นี้ ”

ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับประเทศมองโกเลีย
มองโกเลียที่คนไทยคุน้ เคยจะมี สองสถานที่ คื อ มองโกเลียใน (Inner Mongolia) ซึ่ งเป็ นเขตปกครองตนเอง
มองโกเลีย ในดิ นแดนของประเทศจีน ส่วนอีกที่คือ มองโกเลียนอก (Outer Mongolia) ซึ่ อก็คือ ประเทศมองโกเลีย
(Mongolia) หรื อ สาธาณรัฐมองโกเลีย (Republic of Mongolia) ในปัจจุบนั อันมีเมื องหลวงชื่ อ อูลาน บาเตอร์
โดยพื้ นที่สว่ นใหญ่เป็ นที่ราบสูง ภูเขา และทุง่ หญ้า ไม่มีอาณาเขตติดทะเล
ชื่ออย่างเป็ นทางการ มองโกเลีย หรือ Mongolia
เมืองหลวง
อูลนั บาตอร์ (Ulaanbaatar)
เป็ นเมื องหลวงและเมื องที่ใหญ่ท่ สี ุดของมองโกเลีย ในอดีตมีการเปลี่ยนชื่ อเมื องหลายครั้ง จนครั้ง
สุ ดท้ายเมื่ อปี ค.ศ.1924 ใช้ช่ ื อ อูลาน บาตอร์ ซึ่ งมีความหมายว่า วี ร บุ รุษสี แดง ตัง้ ขึ้ นเพื่ อเป็ น
เกียรติแก่ ดัมดิน ซุคบาตาร์ (Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการปฏิ วตั ิการปกครองและการประกาศ
อิสระภาพของมองโกเลีย ปัจจุบนั เมื องหลวงแห่งนี้ เป็ นศูนย์กลางของการคมนาคม ทัง้ การเดิ นทาง
ด้วยเครื่ องบินที่มีเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีบริ การรถไฟและรถโดยสารทางไกล
มีถนนที่เชื่ อมต่อไปยังพื้ นที่อ่ ืนๆ ของมองโกเลียและประเทศใกล้เคียง ที่สาคัญสามารถเชื่ อมโยงกับ
เส้นทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรี ย (Trans-Siberian Railway) ซึ่ งเป็ นการเดิ นทางที่ได้รับความ
นิ ยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก
สัญชาติ
มองโกเลี่ยน (Mongolian)
จานวนประชากร 3,068,243 คน (ค่าประมาณ เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)
ศาสนา
พุทธนิ กายลามะ 53% นับถื อเทพและภูตผีผา่ นคนทรง (Shamanist) 2.9% และศาสนาคริ ส ต์
2.2% อิสลาม 3% ไม่นบั ถื อศาสนาใดๆ 38.6% อื่นๆ 0.4% (พ.ศ. 2553)
ภาษา
มองโกล (Mongol Khalkha) 90% ภาษา Turkic และภาษา Russian
การปกครอง ระบอบประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Republic) โดยเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองจากระบบสังคมนิ ยมเมื่ อปี 2533
สกุลเงิน
ใช้หน่วยเงินตรา Tugrik (ตูริก) ตัวย่อสกุลเงิน (MNT) ซึ่งไม่มีการซื้ อขายในประเทศไทย จึงขอ
แนะนาให้ทุกท่าน ถื อเป็ นเงินสกุล USD ไป
1 ยูเอส ดอลล่าห์ (USD) = ประมาณ 2,600 ตูริก (MNT)
1 บาท (THB)
= ประมาณ 85 ตูริก (MNT)
ที่ตงั้
ทางตอนเหนื อของทวีปเอเชีย ระหว่างประเทศจีนกับรัสเซีย ระหว่างละติจูดที่ 46 00 องศาเหนื อ
ลองติจูดที่ 105 00 องศาตะวันออก
พื้นที่
1,564,116 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าประเทศไทย 3 เท่า) พื้ นดิ น 1,553,556 ตารางกิโลเมตร
พื้ นน้า 10,560 ตารางกิโลเมตร
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อาณาเขต

พรมแดนยาว 8,082 กิ โ ลเมตร ติ ดกับ ประเทศจี น 4,630 กิ โลเมตร ประเทศรัสเซี ย 3,452
กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ มองโกเลีย เป็ นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสูท่ ะเลที่ใหญ่เป็ นอันดับที่สองของโลกรองจาก
ประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนื อติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพ้ ื นที่
ที่สามารถใช้สาหรับการเกษตรได้นอ้ ยกว่าร้อยละหนึ่ งพื้ นที่สว่ นใหญ่เป็ นที่
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวเมืองกับ เมืองเอี ยร์คตุ ก์ ประเทศรัสเซีย
เมืองเอียร์คตุ ก์ Irkutsk เป็ นเมื องที่สาคัญที่สุดในเขตไซบีเรี ยตอนใต้ ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบไบ
คาล ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.1652 โดย อิวาน โปคาบอฟ Ivan Pokhabov เพื่ อเป็ นศูนย์ก ลางการซื้ อ
ขายทองคาและขนสัตว์ ระหว่างรัสเซียตะวันตก จีน มองโกเลีย ทิเบต และได้รับการประกาศให้
เป็ นเมื องในปี 1686 ในปี กระทัง่ ในปี 1760 มีถ นนเชื่ อมต่อกับทวีปยุโรปครั้งแรกทาให้เอียร์
คุตก์เติบโตอย่างรวดเร็ ว และได้กลายเป็ นศูนย์กลางการปกครองของเขตไซบีเรี ยตะวันออก กระทัง่
หลังการจลาจลในรัส เซีย เมื่ อปี 1825 ศิ ล ปิ น รัสเซีย นายทหาร และขุน นางจานวนมากถูก
เนรเทศไปยังไซบีเรี ย โทษฐานก่อการต่อต้านซาร์นิโคลาส เอียร์คุตสก์จึงกลายเป็ นศูนย์ก ลาง
การสังสรรค์เสวนาของบรรดาผูล้ ้ ีภยั ทางการเมื อง มรดกทางวัฒ นธรรมส่วนใหญ่ของเมื องล้วน
มาจากพวกเขา ที่ยงั คงความงามทางด้านสถาปัตยกรรมของตัวอาคารเก่า บ้านเรื อนไม้ โบสถ์
วิหาร แบบไซบีเรี ยนแท้ๆ ที่นิยม ตกแต่งประดับประดาขอบประตู หน้าต่าง หน้าบัน ตลอดจนผนัง
และส่วนต่างๆ ของอาคาร ในรู ปแบบของงานไม้แกะสลัก ฉลุ ลวดลายสวยงามตามแบบฉบับของ
ไซบีเรี ย เป็ นหนึ่ งในเมื องที่ทรงคุณค่าในด้านการอนุ รักษ์มรดกทางงานศิ ลปวัฒนธรรมของไซบีเรี ย
เป็ นเอกลักษณ์ ยังคงอยูใ่ ห้เห็ นจนถึ งทุกวันนี้ จนได้รับฉายาว่า “ปารี สแห่งไซบีเรี ย” เนื่ องจากมี
ถนนกว้างและมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกคล้ายคลึงกับปารี ส ทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรี ย
เชื่ อมต่อมาถึ งเมื องนี้ ครั้งแรกในปี 1898
สัญชาติ
สกุลเงิน

ศาสนา

ภาษา

รัสเซีย
รูเบิลรัสเซีย ตัวย่อสกุลเงิน (RUB) ซึ่งสามารถแลกไปจากประเทศไทยได้
1 ยูเอส ดอลล่าห์ (USD) = ประมาณ 63 รูเบิลรัสเซีย (RUB)
1 บาท (THB)
= ประมาณ 2 รูเบิลรัสเซีย (RUB)
ประชากรส่วนใหญ่นบั ถื อ คริ สต์ นิ กายออร์โธดอกซ์ โบสถ์ท่ ีน่ ี จึงมียอดโดมหน้าตาคล้ายหัวหอม
สีสนั สดใส เมื่ อมาเที่ยวเมื องนี้ จึงไม่ควรพลาด Kazan church โบสถ์สีแดงส้มที่มียอดโดมสี ฟ้าตัด
กัน
ทะเลสาบไบคาลเป็ นทะเลสาบน้า จื ดที่มี ขนาดใหญ่ท่ ี สุ ดในโลก และยังเป็ นบ้านหลังใหญ่ของ
แมวน้าไบคาล หนึ่ งในสายพันธุแ์ มวน้าที่มีขนาดเล็กที่สุด และอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้ เท่านัน้
ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษา Russian เป็ นภาษาหลัก
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ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ตัง้ อยูบ่ ริ เวณตอนใต้ของไซบีเรี ย ประเทศรัสเซียเป็ นทะเลสาบน้าจื ด ที่ลึกที่สุดใน
โลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้าเอ่อล้นเข้ามาจน
เต็ มรอยเปลื อกโลกที่แตกเมื่ อ 25 ล้านปี ท่ ีแล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร
กว้างโดยเฉลี่ย 50 กิ โลเมตร มีพ้ ื นที่ 31,722 ตารางกิ โลเมตร หรื อ 19,826,250 ไร่ และมี
ปริ มาตร 23,615 ลูกบาศก์กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้ จะกลายเป็ นน้าแข็ง ซึ่ งหนา
พอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี้ ได้ ทัว่ ทัง้ ทะเลสาบ เราจะได้เห็ นภูมิทศั น์น้าแข็งแปลกตา ซึ่ ง
เกิดจากการแข็งตัวหลายรู ปแบบ บางแห่งเป็ นน้าแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุน่ เป็ นสี ขาวทึบ บางแห่ง
เป็ นแผ่นสะท้อนสี ฟ้าครามสวยงาม ทะเลสาบไบคาลได้ลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในการประชุ ม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัย สามัญครั้งที่ 20 เมื่ อปี พ.ศ. 2539 ที่เมื องเมรี ดา ประเทศเม็กซิโก
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