Nature Trek Eco Tour & Travel Co., Ltd
98 Mooban Chonivet, Prachachuen Road, Lardyao, Jatujak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel: 02-5561223 Fax: 02-5561224
e-mail: info@naturetrekth.com

www.naturetrekth.com

ทรานส์ -ไซบีเรีย 3 ประเทศ 2 สาธารณรัฐ 13 วัน

จีน ปั กกิ่ง-มองโกเลียใน(ฮูเฮอฮอต) ประเทศมองโกล (อูลานบาตอร์)-รัสเซีย (บูร์ยาเตีย-เอียร์คุตส-ทะเลสาบไบคาล)

กาหนดการเดินทาง : สิ งหาคม 2560
(วันทีเ่ ดินทางมีการเปลี่ยนแปลง หากรถไฟมีการเปลีย่ นตารางการเดินทาง)
วันแรก(8 ส.ค , อังคาร )
กรุ งเทพ-ปักกิง่
22.30 น.
พร้อมกันที่อาคารขาออก ชั้น 4 สนามบินสุ วรรณภูมิ เคานเตอร์ D
23.50 น.
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งปั กกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG674
วันทีส่ อง (9 ส.ค , พุธ)
ปักกิง่ -ฮูเฮอร์ ฮอต
05.30 น.
ถึงสนามบินปักกิง่ รถรับนาท่านเข้าที่พกั เพื่ออาบน้ าเปลี่ยนเสื้ อผ้าทาธุ ระ
ส่ วนตัวรับประทานอาหารเช้า
09.00 น.
น าท่ า นชมความงามของหมู่ ดอกไม้แ ละต้น ไม้ใ นฤดู ร้อ นภายในสวน
พฤกษศาสตร์ ปักกิ่ง ซึ่ งได้จดั สร้างขึ้นในปี 1956 หลังจากที่ประเทศจีนได้
เปลี่ ยนแปลงการปกครองเป็ นคอมมิวนิ สต์ในปี 1950 ปั จจุบนั เป็ นสวน
พฤกษศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สุดของปั กกิ่ง และเอเซี ย ตั้งอยู่ ณ บริ เวณ เนินเขาหอม ในสวนแห่งนี้ จะมีดอกไม้นานา
ถึง 620,000 ชนิดแบ่งออกได้ถึง 6000 สายพันธุ์ เหล่าดอกไม้มากมายหลากสี สันเหล่านี้ ที่เบ่งบานตามฤดูกาล
ของมัน ได้ถูกเพาะปลูกจัดสรรอยูต่ ามพื้นที่ต่างๆ ของบริ เวณสวน รอบสนามหญ้าอันเขียวขจี ต้นไม้ยืนต้น
1
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เก่าแก่ ปฏิ มากรรมอันสวยงาม และ น้ าพุดนตรี ก่อให้เกิ ดสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีภูมิสถาปั ตย์ที่สวยงาม
อย่างยิง่ พื้นที่ของสวนแบ่งออกเป็ น 3 โซน
1. โซนไม้ดอกไม้ประดับ โซนนี้ จะมีพื ชพรรณพื้นฐานอยู่ 11 สวน เช่ น
สวนดอกพีโอนี ,กุหลาบจีน,ไลแลค,และ บีโกเนี ย ฯลฯ แต่ละประเภทก็จะ
มี ห ลากหลายชนิ ด และสายพัน ธุ์ ยกตัวอย่า งเช่ น กุ ห ลาบจี น ที่ นี่ มี ถึ ง
100,000 ชนิ ด 500 สายพันธุ์ ทาให้ส วนนี้ กลายเป็ นที่ สะสม กุหลาบจี น
หลากหลายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนด้วย
1. โซนต้น ไม้ ก็ จ ะมี ต้น ไม้ห ลากหลายชนิ ด ทั่ว ประเทศจี น เช่ น ต้น
แปะก้วย สน เมเปิ ลแดง กุหลาบหลิว โอ๊ค เป็ นต้น
2. โซนดอกไม้ในเรื อนกระจก โซนนี้ยงั แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนด้วยกันคือ
3.1 ส่ วนดอกไม้ที่ใช้หมุนเวียนจัดแสดงในเรื อนกระจก
3.2 ส่ วนพืชพรรณไม้ดอกที่ตอ้ งอยู่ ในพื้นที่หนาว ก็จะอยูใ่ นเรื อน กระจก
ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ต่า
3.3 ส่ วนเพาะชา
3.4 ส่ วนสวนแคระในกระถาง
เฉพาะโซนนี้ ก็ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ถึ ง 55,000 ตารางเมตร ถื อว่าเป็ นเรื อ น
กระจก ที่ใหญ่ที่สุด และมีอุปกรณ์ที่สมบรู ณ์และทันสมัยที่สุดในเอเซี ย
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ในสวนโบตานิค จากนั้นรถรับนาท่านเดินทางออกจากกรุ งปั กกิ่งสู่ เมืองหลวงของ
มองโกเลียใน เมือง หูเหอฮอต
เย็น
ถึงเมืองหู เหอฮอต เข้าที่พกั รับประทานอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ าม(10 ส.ค , พฤหัสบดี)
ฮูเฮอร์ ฮอต-ทะเลทรายเหซียงซาวาน-ฮูเฮอร์ ฮอต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
จากนั้น
นาท่านไปยังทะเลทรายคู่ปู้ฉี ทะเลทรายที่กว้างใหญ่เป็ นอันดับสามของจีน ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของเมืองเป่ าโถว
ซึ่ งห่างจากเมืองหู เหอฮอต 240 กม.หรื อประมาณ 2.30 ชม
ระหว่างทางผ่านเมืองเปาโถว เมืองอุตสาหกรรมถลุ งเหล็กที่ สาคัญแห่ งหนึ่ งชองจีน ข้ามแม่น้ าเหลื องหรื อ
แม่น้ าหวงเหอ โรงไฟฟ้าต้าฉี ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังความร้อนใต้ดินที่ใหญ่โตมาก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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ทะเลทรายคู่ปู้ฉี นาท่านไปยัง เซี่ ยงซาหว่ าน หรื อ ร่ องเนิ นทรายร้ องเพลง นาท่านสนุ กสนานกับกิ จกรรม
มากมาย เช่น สกีทรายที่ไถลตัวกระดานไม้แผ่นใหญ่จากเนิ นทรายสู ง 90 เมตร และลาดชัน 45 องศา ซึ่ งต้อง
นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึ้นไป ขี่อูฐหรื อม้าชมท้องทะเลทรายสี ทอง หรื อจะนัง่ รถจีปไปยังจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ
ทะเลทรายแห่งนี้ (Tour option) ได้เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองหู เฮ่อห่าวเถ้อ
เย็น
ถึงหู เฮ่อห่าวเถ้อ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ ี่ (11 ส.ค, ศุกร์ )
ฮูเฮอร์ ฮอต-รถไฟสู่ อูลานบาตอร์
08.00 น.
หลังรับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั นาท่านเดินทางไปยังสุ สานหวังเจาจิน ซึ่ งห่ างจากตัวเมืองฮูฮอตไป
ทางใต้ประมาณ 9 กม.หรื อประมาณ 20 นาที
ถึง
สุ สานหวังจ้ าวจุ น Zhaojun Tomb หรื อสุ สานเขียว Green Tomb ที่คนไทยรู ้ จกั ในชื่ อหวังเจาจิน นาท่านเข้าชม
สุ สานของหญิงงาม 1 ใน 4 ของแผ่นดิ นจีนในยุคโบราณ จากสาวสามัญชนชาวฮัน่ ที่ เสี ยสละเดิ นทางรอน
แรมไปอภิ เษกสมรสกับข่านเพื่อความอยู่รอดของประเทศด้านหน้าของสุ สานมีรูปปั้ นของหวังเจาจินขี่มา้
ประกบคู่และพูดคุยอย่างสนิ ทสนมกับท่านข่านพระสวามี ซึ่ งรู ปปั้ นนี้ แสดงถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชน
ชาติฮนั่ และชนชาติฮุนโดยหวังเจาจิน และเลยออกไปทางด้านหลังรู ปปั้ นมีแผ่นหิ นสลักภาพและอักษรคา
สรรเสริ ญถึงการเสี ยสละอันใหญ่หลวงของนาง และเลยออกไปอีกเป็ นบันไดหิ นที่นาท่านสู่ สุสานของหวัง
เจาจิน และบนลานหิ นนี้ จะมีศาลาหลังหนึ่ ง ซึ่ งให้ภาพอันธรรมชาติอนั งดงามแวดล้อมอยู่รอบสุ สานและ
มองได้ไ กลไปถึ ง เขาอิ น ซานบริ เวณสุ ส านได้มี ก ารก่ อสร้ า งเป็ นอาคารเพื่ ออ านวยความสะดวกให้ ก ับ
นักท่องเที่ยวมากมาย ซึ่ งภายในประกอบไปด้วยส่ วนต่าง ๆ เช่น ห้องต้อนรับ ห้องจัดแสดง ห้องภาพ ห้อง
แสดงอักษรจีน
จากนั้น
ให้ท่านได้เดิ นเรี ยบถนนสายโบราณที่ สร้ างตั้งแต่ปลายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิง นาท่านชม สุ เหร่ า
ใหญ่ Great Mosque หรื อ ชิงเจิน ต้า ซื่ อ Qingzhen Da Si สุ เหร่ าแห่ งนี้ สร้างในสมัยองค์พระจักรพรรดิ คงั ซี แห่ ง
ราชวงศ์ชิง โดยชาวหุ ยซึ่ งเป็ นชาวมุสลิมที่อพยพมาจากซิ นเกียงมาตั้งรกรากเป็ นชุมชนในเมืองนี้ สุ เหร่ าแห่ ง
นี้ งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและอารบิก ซึ่ งเห็นได้จากหอคอยมีหลังคาคลุมที่
ออกแบบคล้ายเจดียข์ องจีน มีและสัญลักษณ์ของพระจันทร์ เสี้ ยวบนยอดสุ ดของหอคอย ขณะที่หน้าต่างของ
สุ เหร่ าตกแต่งด้วยรู ปแบบศิลปะอารบิก
จากนั้น
ชม วัด ต้ าเจา Da Zhao Temple เพื่ อ ชมและสั ก การะองค์พ ระศากยมุ นี ซึ่ งเป็ นพระพุ ท ธรู ป เงิ น ทั้ง องค์ สู ง
ประมาณ 3 เมตร ประดิ ษฐานอยูภ่ ายในวัดพร้ อมกับพระพุทธรู ปหยกขาว ซึ่ งแกะสลักด้วยศิลปะแบบพม่า
ภายในวัดยังมีเครื่ องดนตรี มากมายและมังกรแกะสลักที่เกี่ยวข้องกับตานานของชาวมองโกลอยูด่ ว้ ย เดิมเป็ น
ถึง
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ศาลเล็ก สร้างในปี ค.ศ.1579 และต่อมาได้มีการบูรณะและสร้างขยายเป็ นวัดเพื่ออุทิศแด่องค์พระจักรพรรดิคงั
ซี แห่งราชวงศ์ชิง ซึ่ งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่ องราวที่พระองค์ได้เสด็จมาเยือนเมืองนี้ ราวศตวรรษที่ 17
จากนั้น
นาท่านไปยังวัดลามะชิ ลี่ถู เจา ซึ่ งสถาปั ตยกรรมกรรมภายในวัดเป็ นศิ ลปะผสมระหว่างจีนและทิ เบต ซึ่ ง
สะท้อนถึ งการหลอมรวมกันของทั้งสองวัฒนธรรม วัดแห่ งนี้ เคยเป็ นที่ประทับขององค์ลามะที่กลับชาติมา
เกิดอีกครั้งในศตวรรษที่ 17 เดิมสร้างในปี ค.ศ.1585 ต่อมาได้ถูกไฟไหม้และสร้างใหม่ในปี ค.ศ.1800 และได้
ถูกทาลายอีกครั้งในช่วงการปฏิวตั ิวฒั นธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์ ระหว่างปี ค.ศ.1966-1976 แต่ก็ได้รับการ
บูรณะขึ้นมาใหม่และให้บุคคลทัว่ ไปเข้าสักการะบูชาอีกครั้ง และเป็ นวัดที่พระและเหล่าศิษยานุ ศิษย์เดินทาง
มาสักการะเป็ นจานวนมาก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองเอ้อเหลียน พรมแดนจีนและมองโกล
เย็น
ถึ งเมื องเอ้อเหลี ยนนาท่านเข้าที่ พกั อาบน้ ารับประทานอาหารค่ า และทาภารกิ จส่ วนตัว ชาระร่ างกายและ
เปลี่ยนเสื้ อผ้าก่อนเดินทางไปยังประเทศมองโกเลีย
22.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งอูลานบาตอร์ โดยรถไฟขบวน 4652 และพักผ่อนตามอัธยาศัย บนรถไฟตูน้ อน Class soft
sleeper(รถไฟมีแค่อาทิตย์ละสองเที่ยวต้องดูวนั ที่เข้ากัน)
วันที่ห้า(12 ส.ค, เสาร์ )
รถไฟจากฮูเฮอร์ ฮอต-อูลานบาตอร์
เช้า
ถึงกรุ งอูลานบาตอร์ รถรับเข้าที่พกั รับประทานอาหารเช้า ทาธุ ระส่ วนตัว
จากนั้น
นาท่านเข้าชม วัดกันดัน Gandan Monastery เป็ นวัดที่ ใหญ่และสาคัญของชาวมองโกล เป็ นศูนย์รวมจิตใจ
ชาวพุทธของมองโกเลีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
จากนั้น
นาท่านเดินทางเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ พระราชวังของข่ านบอกโด Bodg Khan Palace Museum
จากนั้น
นาท่านออกนอกเมื องเพื่อไปชม อนุ สาวรี ย์แห่ งสงครามที่เนิ นเขาไซซาน Zaizan Hill War Memorial ได้
เวลาสมควรเดินทางกลับสู่ กรุ งอูลานบาตอร์
เย็น
เดินทางถึงกรุ งอูลานบาตอร์ นาท่านกลับสู่ ที่พกั
จากนั้น
รับประทานอาหารค่าและพักผ่อนตามอัธยาศัย (โรงแรม Ginggis Khan Hotel หรื อเทียบเท่า)
วันที่หก(13 ส.ค, อาทิตย์ )
อูลานบาตอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
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น าท่ าน เดิ น ท างไป ยั ง อุ ท ยาน แห่ งช าติ โกคี -เท เรลจ์ Gorkhi-Terelj National Park ซึ่ งอยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ระยะทาง 66 กม. หรื อประมาณ 2 ชมถึ ง อุ ท ยานแห่ งชาติ โกคี -เทเรลจ์ นาท่านเข้าสู่
กระโจมที่พกั Ger รับประทานอาหารเที่ยง
จากนั้น
นาท่านขี่มา้ ชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทุ่งหญ้า ป่ าสนอัลไพน์ ทะเลสาบคาจิอิน-คาร์ วัดพุทธนิ กายทิเบต
และหิ นรู ปเต่าขนาดยักษ์ นอกจากนี้ ยงั มีสัตว์มากมาย เช่ น หมีสีน้ าตาล และนกนานชนิ ดมากกว่า 250 สาย
พันธุ์
เย็น
นาท่านรับประทานอาหารค่าแบบพื้นเมือง เพื่อให้เข้าใจถึงรสชาติอาหารของเจงกิสข่านผูย้ งิ่ ใหญ่
จากนั้น
พักผ่อนตามอัธยาศัย และนอนดูดาวที่สุกสกาวเต็มท้องฟ้ากลางทุ่งกว้างจากกระโจมของชาวมองโกล
วันทีเ่ จ็ด(14 ส.ค , จันทร์ ) อูลานบาตอร์ -เอียร์ คุตส์
เช้า
นาท่านชม จตุรัสซุ คบาตอร์ Sukhbaatar Square ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของอนุ สาวรี ย ์
ของซัคบาตอร์ ผูป้ ระกาศอิสรภาพของมองโกเลียจากจีนในปี 1921
จากนั้น
นาท่านเลือกชมและซื้ อสิ นค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม ก่อนเดินทางไปยังไซบีเรี ย
จากนั้น
เดินทางไปยังสถานีรถไฟอูลานบาตอร์
15.25 น.
ออกเดินทางสู่ เอียร์ คุตส์โดยรถไฟตูน้ อน
เย็น
รับประทานอาหารค่าบนรถไฟ และพักผ่อนตามอัธยาศัยโดยตูน้ อน Class 2nd
วันทีแ่ ปด(15 ส.ค, อังคาร)
ระหว่ างทางจากอูลานบาตอร์ -อูลนั อูเด-เอียร์ คุตส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
10.49 น.
รถไฟเดินทางผ่านสถานีรถไฟกรุ งอูลานอูเด เมืองหลวงของสาธารณรัฐบูรยาเตีย
จากนั้น
ชมทัศนียภาพระหว่างทางตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ
15.39 น.
เดินทางถึงเอียร์ คุตสก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเข้าเช็คอินที่พกั
16.30 น.
นาท่านชมเมืองเอียร์ คุตส์ Irkutsk เมืองที่ก่อตั้งโดย อิวาน โปคาบอฟ Ivan Pokhabov ในปี ค.ศ.1652
นาท่านชม ชมโบสถ์ อันนันซิ เอชั่ น Annunciation Cathedral พิพิธภัณฑ์ อาทิ โบสถ์ สปาสสกาย่ า Spasskaya
Church, มหาวิห ารเอพิ พ านี Epiphany Cathedral ซึ่ งปั จ จุ บ ัน ใช้ เป็ นท าเนี ย บผู ้ว่า ราชการนคร โรงเรี ย น
การแพทย์ พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลทหาร, โบสถ์ โรมันคาธอลิคโปแลนด์ Polish Roman Catholic Church ซึ่ ง
โบสถ์ข องนัก โทษการเมื อ งชาวโปแลนด์ที่ ถู ก เนรเทศ และส านั กชี ซ นาเมนสกี้ คอนเวนต์ Znamenskii
Convent ซึ่ งเป็ นสานักชี ใหญ่ที่สุดในไซบีเรี ย นอกจากอาคารที่สร้างด้วยไม้และหิ นในสถาปั ตยกรรมแบบไซ
จากนั้น
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บีเรี ยนแล้ว ที่ยงั เป็ นสุ สานที่ฝังศพบุคคลสาคัญของรัสเซี ย เช่น เกรกอเรี ย อิวาโนวิช เชลิกอฟ ชาวรัสเซี ยคน
แรกที่บุกเบิกช่องแคบแบริ่ งและดินแดนอลาสก้า เป็ นต้น
จากนั้น
นาท่านเดิ นชมทัศนี ยภาพของ โบลชย่า โปรสเปคตนาย่า Bolshaya Prospecktnaya หรื อ ถนนคาร์ ล มาร์ กซ์
Karl Marx street ตลอดถนนสายนี้ ท่านพบกับอาคารเก่าแก่ต่าง ๆ เช่น อาคารที่ทาการรถไฟสายทรานส์ -ไซบี
เรี ย, อาคารห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่ งรัฐ หรื อที่เรี ยกกันว่า ไวท์ เฮ้าท์ White House เนื่องจากรู ปลักษณ์
อาคารคล้ายอาคารท าเนี ยบขาวของสหรัฐอเมริ ก า, ปราสาทมอร์ ริส Morrish Castle ปั จจุบนั ได้ก ลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์แห่งเอียร์ คุตส์ The Ethnographical museum และรู ปปั้ นของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ทรงมี
พระราชดาริ ให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์ -ไซบีเรี ย ด้วยระยะทาง 9,289 กม.จากกรุ งมอสโควสู่ เมืองท่าวลาดิ
วอสตอก
เย็น
นาท่านรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
เดินทางกลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย (Zvezda Hotel หรื อเทียบเท่า)
วันทีเ่ ก้า(16 ส.ค , พุธ )
เอียร์ คุตส์ -พิพธิ ภัณฑ์ ทอล์ ทซี่-เอียร์ คุตส์
09.00 น.
หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั นาท่านเดิ นทางไปยัง พิพิธภัณฑ์ สถาปั ตยกรรมและชาติพันธุ์
ทอล์ทซี่ The Taltsy Museum of Architecture and Ethnography
13.00 น.
นาท่านรับประทานอาหารกลางวันแบบรัสเซี่ ยน (Homemade Cuisine) ณ ครอบครัวชาวรัสเซีย
จากนั้น
นาท่านเข้าชม อนุสรณ์ สถานเหล่ ากบฏเดือนธันวาคม Decembrist’s house Musuem
จากนั้น
นาท่านไปยังตลาดกลาง Central Market สัมผัสชี วิตประจาวันของชาวเอียร์ คุตสก ให้ท่านชมและเลื อกซื้ อ
สิ นค้าพื้นเมื องและของที่ ระลึ ก และนาชมย่าน 130 quarter ซึ่ งเป็ นย่านการค้าที่ ตกแต่งเป็ นอาคารไม้ฉลุ ที่
สวยงามสไตล์ไซบีเรี ยน ซึ่งเต็มไปด้วยร้านรวงและแกเลอรี่ แสดงสิ นค้าบูติคมากมาย
เย็น
นาท่านรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
เดินทางกลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย (Zvezda Hotel หรื อเทียบเท่า)
วันทีส่ ิ บ(17 ส.ค, พฤหัสบดี)
ทัวร์ รถไฟสายเซอร์ คัมไบคาล
06.00 น.
นาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟเอียร์ คุตส์
06.55 น.
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไบคาลไปยังสถานี ซิลยุดยันก้า เพื่อเริ่ มต้นการท่องเที่ยวชมทัศนี ยภาพริ มชายฝั่ ง
ทะเลสาบไบคาลโดยรถไฟ ซึ่ งถื อเป็ นหนึ่ ง กิ จกรรมที่ ทุ ก ท่ า นมาเยือ นเอี ย ร์ คุ ต ส์ แ ล้ว ห้ามพลาด เพราะ
ทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่ลึกและเก่าแก่ที่สุดในโลก เป็ นดัง่ หัวใจของดินแดนไซบีเรี ย ที่เต็มไปด้วยความ
หลากหลายของระบบนิเวศน์วทิ ยา และสิ้ นสุ ดโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ สถานีรถไฟพอร์ ต ไบคาล
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) บนรถไฟระหว่างทางชมทะเลสาบไบคาล
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18.00 น.
เดินทางถึงสถานีรถไฟพอร์ ต ไบคาล นาท่านข้ามฟากโดยเรื อเฟอร์ รี่ไปยังหมู่บา้ นลิสต์วยิ นั ก้า
19.00 น.
ถึงลิสต์วยิ นั ก้า นาท่านเช็คอินที่พกั โรงแรม 4 ดาว
จากนั้น
นาท่านคลายความเมื่อยล้าด้วยกิจกรรมการอบซาวน่าแบบรัสเซี ยน หรื อ รัสเซี ยนบาเนีย
20.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย (Krestovaya Pad Hotel หรื อเทียบเท่า)
วันทีส่ ิ บเอ็ด(18 ส.ค, ศุกร์ )
ลิสต์ วยี นั ก้า
09.00 น.
หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั นาท่านเดิ นทางไปยังโบสถ์เซนต์นิโคลัส โบสถ์ศาสนาคริ สต์
นิกายออร์ โธดอกซ์ ที่สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 ด้วยเงินบริ จาคของคเซโนฟอนต์ เซเรไบยาคอฟ ผูค้ า้ ชาว
รัสเซี ย ผูป้ ระสพเหตุเรื อแตกขณะที่ ล่องเรื อข้ามฝั่ งจากอูลานอูเด และรอดชี วิตอย่างปฏิ หารย์ ซึ่ งเขาเชื่ อว่า
รอดชี วิตได้เพราะเซนต์นิโคลาส นักบุญผูค้ ุม้ ครองการเดินทางของผูม้ ีศรัธทาในศาสนาคริ สต์ และหลายครั้ง
ผูม้ ีปัญหาทางธุ รกิจมักจะได้รับการช่วยเหลือจากการอธิ ฐานขอพรเสมอ
จากนั้น
เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตววิทยา สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบนิ เวศวิทยา
ทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่ งมี ก ารจัดแสดงซากสั ตว์และพื ชพันธุ์ ต่าง ๆ เช่ น แมวน้ าไบคาล ซึ่ งเป็ น
แมวน้ าที่ปรับสภาพให้เข้ากับน้ าจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลาประจาถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบแห่ งนี้
เท่านั้น
จากนั้น
นาท่านมายังตลาดลิสต์วิยนั ก้า ที่เติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุ มชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซี ยที่เข้ามาตั้ง
รกรากบริ เวณปากแม่น้ าอังการ่ า สัม ผัส ปลาและสิ นค้าแปรรู ป สัตว์น้ าที่ ได้จากทะเลสาบ เช่ น ปลาโอมู ล
รมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว และสิ นค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
13.00 น.
นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับเมนูปลาโอมูล ที่มาถึงหมู่บา้ นนี้แล้วต้องชิม
จากนั้น
นาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ าไปยังหอดูดาวเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบไบคาลบนจุดชมวิวบริ เวรหิ นเชอร์ ส
ลี่และแม่น้ าอังการ่ าในมุมสู งและพาโนราม่าวิว
จากนั้น
เดินทางกลับสู่ ลิสวิยนั ก้าและเดินสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวติ ประจาวันโดยรอบ
20.00 น.
รับประทานอาหารค่าและพักผ่อนตามอัธยาศัย (Krestovaya Pad Hotel หรื อเทียบเท่า)
วันทีส่ ิ บสอง(19 ส.ค,เสาร์ )
ลิสต์ วยี นั ก้า-เอียร์ คุตส์
09.00 น.
หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
11.00 น.
เดิ นทางกลับเข้าสู่ เมื องเอียร์ คุสต์ แวะชมหมู่บา้ นของชนเผ่าบู ร์ยาเตียร์ เผ่าที่ เป็ นสาขาหนึ่ งของชนเผ่ามอง
โกลที่อยูอ่ าศัยในรัสเซี ย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบชนเผ่าบูร์ยาเตียร์
16.00 น.
ถึงเอียร์ คุสต์ นาท่าน อิสระกับการเลือกชมและเลือกซื้ อของฝากก่อนเดินทางกลับ
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19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นาท่านนัง่ รถชมสี สันของเอียร์ คุตส์ในยามค่าคืน
23.00 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเอียร์ คุตส์ เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
วันทีส่ ิ บสาม(20 ส.ค, อาทิตย์ )
เอียร์ คุตส์ -กรุ งเทพ
01.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งปั กกิ่ง โดยสายการบินไซบีเรี ยนแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ S7 509
03.45 น.
ถึงสนามบินนานาชาติมหานครปั กกิ่ง รอต่อเครื่ อง
06.50 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG675 (รับประทานอาหารเช้าบนเครื่ อง)
11.00 น.
ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และประทับใจไม่รู้ลืม

 หมายเหตุ ราคาและรายการดังกล่าวเป็ นราคาโดยประมาณและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศถนนหนทาง อุบตั ิภยั
โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าได้ซ่ ึ งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 คาเตือน  สนามบินสุ วรรณภูมิ “ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้าขึ้นเครื่ อง” หากท่านตกเครื่ องไม่สามารถเดินทางได้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ หรื อเรี ยกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ ณาตรงต่อเวลาตามนัดหมาย เคาน์เตอร์ เช็คอินปิ ด ก่อนเครื่ องออก 1 ชัว่ โมง
อัตราค่ าบริการ 8 – 20 สิ งหาคม 2560
จานวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน

พักเดี่ยวเพิม่

15 ท่านขึน้ ไป
148,000.20,000.20 ท่าน
142,000.** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากราคาตัว๋ เครื่ องบินเปลี่ยนแปลง **
เงื่อนไขการจอง
ส่ งหน้าพาสปอร์ ตของท่านวางเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัด
จาแล้วเท่านั้น หลังจากโอนเงินกรุ ณาส่ งหลักฐานการโอนเงินแจ้งมายังบริ ษทั ฯด้วย
อัตราค่ าบริการรวม
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- ค่าตัว๋ เครื่ องบินตลอดเส้นทาง : กรุ งเทพ-ปั กกิ่ง-ปั กกิ่ง - กรุ งเทพ และสายการบิน ไซบีเรี ยนแอร์ไลน์ (S7 509) เอียร์ คุต
สก-ปั กกิ่ง ชั้นประหยัดตามระบุ
- ค่าโรงแรมที่พกั ห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ) กระโจมที่พกั ในแค้มป์ ของนักท่องเที่ยว
- ค่ารถไฟ ปั กกิ่ง-หู เฮ่อห้าวเถ่อ-อูลานบาตอร์ -เอียร์ คุตสก ตูโ้ ดยสารชั้น Soft Sleeper แบบ 4 เตียง/ห้อง
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศจีน
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าพาหนะในการเดินทาง พร้อมนาทัศนาจรตลอดเส้นทาง
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาอังกฤษและหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย
- ค่ากรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ 3 ประเทศ ตลอดทริ ป
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่ากระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กก./ท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ สินน้าใจของท่ าน
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่ าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
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6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Extra Flight และCharter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ายการสู ญ
หาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การ
ที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสาย
การบิน บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึงที่กาหนด
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เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. ยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
5. ยืน่ วีซ่าด่วน 2-3 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
6. สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และรู ปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รู ป
7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
8. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยูก่ บั แต่ละกรณี

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
กรุณากรอกรายละเอียดด้ านล่างตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการกรอก รายละเอียด ในการวีซ่า
เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน
ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง .........................................................................................................................................................
สถานะภาพ
( )โสด
( ) แต่ งงาน
( ) หม้ าย
( ) หย่า
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน..........................................................................................................................................................................
อาชีพ.................................................................................... เบอร์ โทรศัพท์บ้าน .................................................................
มือถือ.................................................................................... E-mail : ................................................................................
ชื่ อทีท่ างาน............................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทที่ างาน..........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน..........................................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุลคู่สมรส........................................................................... อาชีพ .......................................................................
ชื่ อ-นามสกุลบิดา..................................................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุลมารดา..............................................................................................................................................................
ในกรณีทเี่ ป็ นนักเรียนนักศึกษา
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สถานทีศ่ ึกษา................................................................................ทีอ่ ยู่..................................................................................
เบอร์ โทร........................................................................................

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
( ) หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
( ) รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง ,พื้นหลังสี ขาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์ หรื อรู ปตัดต่อ)
( ) ตรวจสอบว่าในเล่มพาสปอร์ ตปั จจุบนั ของท่าน หรื อ เล่มเก่าของท่านมีวซี ่าจีนครั้งล่าสุ ดหรื อไม่ (ไปมาแล้วไม่เกิน2ปี )
- ถ้ามีในเล่มเก่า : ให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนเดินทางล่าสุ ดแนบมาด้วย
- ถ้าไม่มีเลย : ให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่า 6 เดือน ควรปรับยอดให้เป็ นปั จจุบนั และมีเงินขั้นต่า
50,000 บาท
หมายเหตุ : ถ้าผูส้ ู งอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรื อบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทาหนังสื อรับรองออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้และขอให้ถ่ายเอกสารสมุด บัญชีธนาคารของผูท้ ี่รับรอง ตามเกณฑ์ขา้ งต้น
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