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98 Mooban Chonivet, Prachachuen Road, Lardyao, Jatujak,
Bangkok 10900
THAILAND
Tel: 02-5561223 Fax: 02-5561224
e-mail: info@naturetrekth.com

www.naturetrekth.com
Hotline : 081-554-1597, 099-458-5959

 จีน : ปั กกิ่ง
 มองโกเลีย : อูลานบาตอร์
 รัสเซีย : บูรย์ าเตีย-เอียร์คุสต์-ไบคาล

เที่ยวเส้นทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก เป็ น
เส้นทางท่องเที่ยวที่สกั ครั้งหนึ่ งที่นักเดินทางจะต้อง
ทาให้จนได้ สนุ กสนานเพลิดเพลินไปกับความ
หลากหลายในสามประเทศ ทั้งนอนกระโจม นัง่
รถไฟชมทะเลสาบไบคาล เที่ยวชมหมู่บา้ นเก่าแก่
ของรัสเซียที่ลิตเวียนก้า

กำหนดกำรเดินทำง : 12-19 ส.ค. 2560 / 16-23 ก.ย. 60
XX.XX น.

ตามเวลานัดหมายในใบเตรี ยมตัว(ส่งให้ ก่อนเดินทางประมาณ 1 อาทิตย์) พบกันที่เค้ าเตอร์ Q ประตู
ทางเข้ าที่ 8

วันที่แรก(ส.) กรุงเทพฯ-ปักกิ่ ง-อูลานบาตอร์(มองโกเลีย)-อุทยานแห่งชาติ โกคีเทเรลจ์
01.40 น.
06.50 น.
08.30 น.

เหินฟ้าสูป่ ั กกิ่ง โดยสายการบินไห่หนาน เที่ยวบินที่ HU7996
เดินทางถึงปั กกิ่ง / เปลี่ยนเครื่ อง
เหินฟ้าสูเ่ มืองอุลานบาตอร์ เมืองหลวงของมองโกเลีย เที่ยวบินที่ CA901

ขายTrsChnMonBjsอูลานทาเล้นเอียคุสไบคาลX-8HUCA-s59(06-09)

(-/L/D)

10.50 น.
เที่ยง
จากนัน้

เย็น

วันที่สอง(อา)
เช้ า
จากนัน้

เที่ยง
จากนัน้

เดินทางถึงกรุงอูลานบาตอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านเข้ าชม วัดกันดัน Gandan
Monastery เป็ นวัดที่ใหญ่และสาคัญของชาวมองโกล เป็ นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางไปยัง อุทยำนแห่ งชำติโกคี-เทเรลจ์ Gorkhi-Terelj National Park ซึง่ อยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 66 กม. หรื อประมาณ 2 ชม ถึงอุทยานแห่งชาติโกคี-เทเรลจ์ นาท่านเข้ าสู่
กระโจมที่พกั Ger ขี่ม้าชมทัศนียภาพอันงดงามของทุง่ หญ้ าและป่ าสนอัลไพน์ ผ่านชมทะเลสาบคาจิอินคาร์ วัดพุทธนิกายทิเบต และหินรูปเต่าขนาดยักษ์ นอกจากนี ้ยังมีสตั ว์มากมาย เช่น หมีสีน ้าตาล และนก
นานชนิดมากกว่า 250 สายพันธุ์
**บ่ายวันนีใ้ ห้ท่านได้มีเวลาเอนกายพักผ่อนในกระโจมหลังจากเหน็ดเหนือ่ ยจากการเดิ นทางมาทัง้ วัน หรื อ
เดิ นเล่นสูดอากาศบริ สทุ ธิ์ รอบบริ เวณที เ่ ต็มไปด้วยทุ่งหญ้ามอง
โกล ปล่อยใจไปกับสายลมที ่พดั โบกอยู่รอบตัว นับว่าเป็ นการ
ท่องเทีย่ วพักผ่อนในดิ นแดนของนักรบบนหลังม้าอย่างแท้จริ ง
รับประทานอาหารค่าแบบพื ้นเมืองในแบบสไตล์มองโกเลียแท้
พักผ่อนตามอัธยาศัย และนอนดูดาวที่สกุ สกาวเต็มท้ องฟ้ากลาง
ทุง่ กว้ างจากกระโจมของชาวมองโกล
อูลานบาตอร์-พิ พิธภัณฑ์พระราชวังข่านบอกโด

(B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงอูลานบาตอร์
น าท่านเดิน ทางเข้ าชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระรำชวั งของข่ ำ นบอกโด Bodg Khan Palace Museum หรื อ
พระราชวังสีเขียว ซึ่งพระราชวังฤดูหนาว ของท่านข่านบอกโด ข่านองค์ที่ 8 (องค์สดุ ท้ ายของมองโกเลีย) ผู้
เป็ นทัง้ ผู้น าทางจิ ต วิญ ญาณและการปกครอง เฉกเช่น เดี ย วกับ องค์ ท ไลลามะของทิ เบต โดยภายใน
ประกอบด้ วย วัด 7 แห่ง พระราชวังอีก 1 แห่ง มีการจัดแสดงวัตถุโบราณล ้าค่าตังแต่
้ ศตวรรษที่ 17 ถึงต้ น
ศตวรรษที่ 20 เช่น เครื่ องใช้ โลหะสัมฤทธิ์ ภาพเขียนบนผ้ าไหม รูปเคารพจากกระดาษที่รังสรรค์โดยช่างฝี มือ
ชันยอดของยุ
้
ค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
น าท่านไปยัง อี กฝากของเมื องเพื่ อไปชม อนุ ส ำวรี ย์ แ ห่ งสงครำมที่ เนิ น เขำไซซำน Zaizan Hill War
Memorial ที่สร้ างเป็ นเกียรติแก่เหล่าทหารโซเวียตที่ถกู สังหารในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยอนุสาวรี ย์
มีลักษณะเป็ นภาพวาดบนแผ่นคอนกรี ตโค้ งเป็ นวงกลม บรรยายถึงมิตรภาพระหว่างสหภาพโซเวียตกับ
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เย็น

มองโกเลีย โดยสหภาพโซเวียตได้ ช่วยเหลือมองโกเลียให้ ได้ รับอิสรภาพจากการเข้ ายึดครองของญี่ ปนุ่ ได้
เวลาสมควรเดินทางกลับสูก่ รุงอูลานบาตอร์
รับประทานอาหารค่าและพักผ่อนตามอัธยาศัย 4*

วันที่สาม(จ.)
อูลานบาตอร์-รถไฟสู่เส้นทางไซบีเรีย
(B/L/D)
เช้ า
นาท่านชม จตุ รัส ซุ ค บำตอร์ Sukhbaatar Square ศูน ย์ กลางของประเทศมองโกเลี ย ซึ่งเป็ นที่ ตงั ้ ของ
อนุสาวรี ย์ของซัคบาตอร์ ผู้ประกาศอิสรภาพของมองโกเลียจากจีนในปี 1921 ให้ ทา่ นเลือกชมและซื ้อสินค้ า
ท้ องถิ่นตามอัธยาศัย
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน จากนันเดิ
้ นทางไปยังสถานีรถไฟอูลานบาตอร์
13.50 น.
ออกเดินทางสูเ่ อียร์ คตุ ส์โดยรถไฟตู้นอน
เส้ น ทางสายมองโกเลี ย มุ่ง หน้ าสู่รัส เซี ยโดยมี เป้ าหมายที่ เมื อ งเอี ย ร์ คุส ต์ นี เ้ รี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ง ว่า “ทรานส์
มองโกเลีย” อันเป็ นเส้ นทางผ่านเมืองเล็กๆที่ชื่อว่า “อูลานอูเด” อันเป็ นเมืองหลวง
ของรัฐบูยาเตียซึง่ ได้ เคยเป็ นส่วนหนึง่ ของการปกครองของรัสเซียมาก่อน เส้ นทาง
รถไฟสายทรานส์ม องโกเลี ยนี ไ้ ด้ สร้ างขึน้ มาตัง้ แต่ปี 1949-1961 และได้ ใช้ เป็ น
เส้ นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างจีน -มองโกเลี ย-รัสเซีย โดยมี ความสาคัญ
อย่ า งยิ่ ง ยวดในการเชื่ อ มเส้ นทางท่ อ งเที่ ย วของทรานส์ ไ ซบี เรี ย เข้ ากั บ การ
ท่องเที่ยวของมองโกเลียและจีน
เส้ นทางททรานส์ ม องโกเลียสายนีเ้ ป็ นทางรถไฟรางเดี่ยวที่จะใช้ สาหรับทัง้ การ
เดินทางขาไปและการเดินทางขากลับมาจากรัสเซีย จะไม่ใช่เส้ นทางรถไฟรางคู่ที่จะเห็นรถไฟวิ่งสวนกัน
เหมือนเส้ นทางรถไฟสายอื่นๆ
เย็น
รับประทานอาหารค่าบนรถไฟ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ตู้นอน Class 2nd (4 ท่าน/เคบิ ้น เป็ นเตียงบนสองและล่างสอง)

วันที่สี่(อ.)
เช้ า
03.20 น.

อูลานบาตอร์-รถไฟสู่เส้นทางไซบีเรีย-เอียร์คสุ ต์

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ าบนรถไฟ
รถไฟเดินทางผ่านสถานีรถไฟกรุงอูลานอูเด เมืองหลวงของสาธารณรัฐบูรยาเตีย
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12.00 น.
15.00 น.

จากนัน้

เย็น
จากนัน้
วันที่ห้ำ(พ.)
06.00 น.
06.55 น.

ระหว่างนีท้ ่านสามารถชมทัศนียภาพระหว่างทางที่จะให้ ท่านได้
เห็ น ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศของเมื องรั ฐ เล็ กๆอัน เป็ นเขตกัน้ กลาง
ระหว่างมองโกเลียและรัสเซียที่มีทงั ้ ทุ่งหญ้ ากว้ างและผืนนา้ เล็ก
กระจายอยูท่ วั่ ไป ได้ เห็นชีวิตชาวพื ้นเมืองตกปลา และบ้ างก็ขบั รถ
เพื่อไปทาโรงอุตสาหกรรมเล็กๆในบริ เวณเส้ นทางรถไฟ รถไฟจะ
นาท่านวิ่งทะยานผ่านเข้ าสูเ่ ขตแดนของรัสเซียในช่วงบ่ายนี ้
(เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึงเอียร์ คสุ ต์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชมเมืองเอียร์ คตุ ส์ Irkutsk เมืองที่ก่อตังโดย
้ อิวาน โปคาบอฟ Ivan Pokhabov ในปี ค.ศ.1652 เพื่อ
เป็ นแหล่งซื ้อขายทองคาและขนสัตว์จากชาวบูร์ยาต และถนนสายแรกที่ม่งุ สู่กรุ ง มอสโค ถูกสร้ างขึ ้นในปี
ค.ศ.1760 ซึ่งทาให้ เอียร์ คตุ สก์เติบโตอย่างรวดเร็ ว และได้ กลายเป็ นศูนย์กลางการปกครองของเขตไซบีเรี ย
ตะวันออก
นาท่านเดิน ชมทัศนี ยภาพของ โบลชย่า โปรสเปคตนาย่า Bolshaya Prospecktnaya หรื อ ถนนคำร์ ล
มำร์ กซ์ Karl Marx street ตลอดถนนสายนี ท้ ่านพบกับอาคารเก่าแก่ตา่ ง ๆ เช่น อาคารที่ทาการรถไฟสาย
ทรานส์ -ไซบี เรี ย , อาคารห้ อ งสมุด ของมหาวิท ยาลัย แห่ง รั ฐ หรื อ ที่ เรี ย กกัน ว่า ไวท์ เฮ้ าท์ White House
เนื่องจากรู ปลักษณ์ อาคารคล้ ายอาคารทาเนี ยบขาวของสหรัฐอเมริ กา, ปราสาทมอร์ ริส Morrish Castle
ปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์แห่งเอียร์ คตุ ส์ The Ethnographical museum และรูปปั น้ ของพระ
เจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 ทรงมีพระราชดาริ ให้ สร้ างทางรถไฟสายทรานส์ -ไซบีเรี ย ด้ วยระยะทาง 9,289 กม.
จากกรุงมอสโควสูเ่ มืองท่าวลาดิวอสตอก
นาท่านรับประทานอาหารเย็นในแบบรัสเซียพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย 4*
(B/L/D)

เอียร์ คุตส์ -เส้ นทำงรถไฟสำยเซอร์ คัมไบคำล-ลิสต์ วียันก้ ำ
นาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟเอียร์ คตุ ส์
เดิ น ทางโดยรถไฟเส้ นทางไฮไลท์ ข องทรานไซบี เ รี ย คื อ
“Circum Bical” เส้ นทางพาดผ่านลัดเลาะทะเลสาบไบคาล
จากสถานีซิลยุดยันก้ า ถือเป็ นหนึ่งกิจกรรมที่ทุกท่ านมาเยือน
เอียร์ คตุ ส์แล้ วห้ ามพลาด เพราะทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่
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เที่ยง
18.00 น.
19.00 น.

20.00 น.

ลึก และเก่าแก่ ที่ สุด ในโลก เป็ นดัง หัวใจของดิน แดนไซบี เรี ย ที่ เต็ม ไปด้ วยความหลากหลายของระบบ
นิเวศน์วิทยา
รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) บนรถไฟระหว่างทาง
ชมทะเลสาบไบคาล
เดินทางถึงสถานีรถไฟพอร์ ต-ไบคาล นาท่านข้ ามฟากโดยเรื อ
เฟอร์ รี่ไปยังหมูบ่ ้ านลิสต์วิยนั ก้ า
ถึงลิสต์วิยนั ก้ า นาท่านเช็คอินที่พกั โรงแรม 4 ดาว
วัน นี ท้ ่ า นสามารถเลื อ ก Optional Tour โดยการผ่ อ นคลาย
ความเมื่อยล้ าด้ วยกิจกรรมการอบซาวน่าแบบรัสเซียน หรื อ รัสเซียนบาเนีย
ตามเวลานัดหมาย รับประทานอาหารค่าพร้ อมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 4*

วันที่หก(พฤ.) ชมเมืองลิสต์ วียันก้ ำ-พิพธิ ภัณฑ์ วิทยำไบคำล-นั่งกระเช้ ำชมหอดูดำว-เอียร์ คุสต์
09.00 น.

จากนัน้

จากนัน้

(B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั นาท่านเดินทางไปยัง โบสถ์ เซนต์ นิโคลัส โบสถ์ศาสนาคริ สต์
นิ ก ายออร์ โธดอกซ์ ที่ ส ร้ างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 19 ด้ วยเงิ น
บริ จ าคของคเซโนฟอนต์ เซเรไบยาคอฟ ผู้ค้ า ชาวรั ส เซี ย ผู้
ประสพเหตุเรื อแตกขณะที่ล่องเรื อข้ ามฝั่ งจากอูลานอูเด และ
รอดชีวิตอย่างปฏิหารย์ ซึ่งเขาเชื่อว่า รอดชีวิตได้ เพราะเซนต์นิ
โคลาส นักบุญผู้ค้ มุ ครองการเดินทางของผู้มีศรัธทาในศาสนา
คริ ส ต์ และหลายครั ง้ ผู้ มี ปั ญหาทางธุ ร กิ จ มั ก จะได้ รั บ การ
ช่วยเหลือจากการอธิฐานขอพรเสมอ
เข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ววิ ท ยำ สถานที่ เก็ บ รวบรวมตัว อย่ า งและศึ ก ษาความหลากหลายของระบบ
นิเวศวิทยาทัง้ หมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่งมีการจัดแสดงซาก
สัตว์และพืชพันธุ์ตา่ ง ๆ เช่น แมวน ้าไบคาล ซึง่ เป็ นแมวน ้าที่ปรับ
สภาพให้ เข้ ากับ น า้ จื ด ของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลา
ประจาถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนี ้เท่านัน้
นาท่านมายังตลำดลิสต์ วิยันก้ ำ ที่เติบโตมาจากตลาดสะพาน
ปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียที่เข้ ามาตังรกรากบริ
้
เวณปาก
แม่ น า้ อัง การ่ า สัม ผัส ปลาและสิ น ค้ า แปรรู ป สัต ว์ น า้ ที่ ไ ด้ จ าก
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13.00 น.
จากนัน้
จากนัน้

ทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูลรมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว และสินค้ าพื ้นเมืองอีกมากมาย
นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับเมนูปลาโอมูล ที่มาถึงหมูบ่ ้ านนี ้แล้ วต้ องชิม
นาท่านนั่ งกระเช้ ำไฟฟ้ำไปยังหอดูดำวเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบไบคาลบนจุดชมวิวบริ เวรหิน
เชอร์ สลี่และแม่น ้าอังการ่าในมุมสูงและพาโนราม่าวิว
เดินทางกลับสูเ่ มืองเอียร์ คสุ ต์ รับประทานอาหารค่าและพักผ่อนตามอัธยาศัย 4*

วันที่เจ็ด(ศ.) เอียร์คสุ ต์-โบสถ์อนันซิ เอชัน-พิ
่ พิธภัณฑ์ทอล์ทซี
เช้ า

เที่ยง
จากนัน้

จากนัน้

(B/L/D)

หลังอาหารเช้ านาท่านชม ชมโบสถ์ อันนันซิเอชั่น Annunciation Cathedral มหาวิหารซึ่งตังอยู
้ ่ใจกลาง
เมืองเอียร์ คตุ สก์ เดินชมด้ านข้ างมหาวิหารซึ่งอดี ตเป็ นที่ทาการของพรรคคอมมิวนิสต์ มีลานกว้ างและสวน
ให้ พกั ผ่อน พร้ อมแวะถ่ายรู ปโบสถ์เล็กๆอีกสองสามแห่งที่อยู่ใกล้ กัน ซึ่งปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์
อาทิ โบสถ์ สปำสสกำย่ ำ Spasskaya Church, มหำวิหำรเอพิพำนี Epiphany Cathedral ซึ่งปั จจุบนั ใช้
เป็ นทาเนียบผู้ว่า ราชการนคร โรงเรี ยนการแพทย์ พิพิธภัณ ฑ์ โรงพยาบาลทหาร, โบสถ์ โรมั นคำธอลิค
โปแลนด์ Polish Roman Catholic Church ซึ่งโบสถ์ ของนักโทษการเมืองชาวโปแลนด์ที่ถูกเนรเทศ และ
ส ำนั ก ชี ซ นำเมนสกี ้ คอนเวนต์ Znamenskii Convent ซึ่ง เป็ นส านัก ชี ใหญ่ ที่ สุด ในไซบี เรี ย นอกจาก
อาคารที่สร้ างด้ วยไม้ และหินในสถาปั ตยกรรมแบบไซบีเรี ยนแล้ ว ที่ยงั เป็ นสุสานที่ฝังศพบุคคลสาคัญของ
รัสเซีย เช่น เกรกอเรี ย อิวาโนวิช เชลิกอฟ ชาวรัสเซียคนแรกที่บุกเบิกช่องแคบแบริ่ งและดินแดนอลาสก้ า
เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวันแบบรัสเซี่ยน (Homemade Cuisine) ณ ครอบครัวชาวรัสเซีย
ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สถำปั ตยกรรมและชำติ พั น ธุ์ ทอล์ ทซี่ The Taltsy Museum of Architecture and
Ethnography สร้ างขึ ้นใน ค.ศ. 1969 พิพิธภัณฑ์บนพื ้นที่กลางแจ้ งมีเนือ้ ที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดง
ชีวิตความเป็ นอยู่ของชนชาวไซบีเรี ยสมัยก่อน มีโบสถ์ไม้ บ้ าน ฟาร์ ม และอื่น ๆ ของชนเผ่าต่างๆที่อยู่รอบ
ทะเลสาบ บ้ านที่นาแสดงได้ ถกู ย้ ายมาจากหมู่บ้านดังเดิ
้ มในที่ต่างๆ หลังจากที่มีการสร้ างเขื่อนพลังน ้าใน
ทะเลสาบไบคาล ทาให้ นา้ ท่วมชุมชนบางจุด จึงได้ ย้ายบ้ านเก่าที่มีคณ
ุ ค่าและโบราณสถานเช่นโบสถ์ ไม้
โรงเรี ยนนามาจัดแสดงไว้ ในที่เดียวกัน
นาท่านเข้ าชม อนุสรณ์ สถำนเหล่ ำกบฏเดือนธันวำคม Decembrist’s house Musuem เป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่ได้ รับการดัดแปลงบ้ านของครอบครัวเซอร์ ไก ทรูเบทสกอย และครอบครัวเซอร์ เกย์ โวลกอนสกี ้ ซึ่งเป็ น 1
ในกลุ่มผู้ก่อกบฏเมื่อ 26 ธันวาคม 1825 ที่รุกฮือต่อต้ านการขึ ้นครองราชย์โดยมิชอบของจักรพรรดินิโคลาส
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เย็น

ที่ 1ของรัสเซีย ซึ่งกบฏได้ ถูกเนรเทศจากนครเซนต์ปีเตอร์ เบิร์กมายังเอียร์ คตุ ซึ่งเคยได้ ชื่อเป็ นศูนย์รวมของ
เหล่ากบฏในรัสเซีย นาชม พิพิธภัณฑ์บ้านทรู เบสกอย ซึ่งเป็ นบ้ านหลังเล็กของลูกสาวคนหนึ่งของเซอร์ ไก
ทรู เบทสกอย สร้ างเมื่ อกลางศตวรรษที่ 19 ภายในจัดแสดงสิ่ง ของต่าง ๆ ของเหล่ากบฏที่ ถูกบังคับ ใช้
แรงงานอย่างหนักในดินแดนไซบีเรี ยตะวันออก (ระหว่างปี ค.ศ.1826-1856) และพิพิธภัณฑ์บ้านโวลกอนสกี ้
จัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ และเครื่ องดนตรี ของครอบครัวโวลกอนสกี แ้ ละของกบฏคนอื่น ๆ ซึ่งมีการเล่นดนตรี
และวรรณกรรมต่างๆ ในบ้ านหลังนี ้นานกว่าครึ่งศตวรรษ
นาท่านรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย 4*
(B/L/D)

วันที่แปด(ส.) เอียร์ คุสต์ -ตลำดกลำง-สนำมบิน-ปั กกิ่ง-กรุงเทพฯ
09.00 น.

เที่ยง
จากนัน้
15.15 น.
18.50 น.
20.25 น.
00.40 น.

หลังรับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั จากนัน้ น าท่ า นไปยั ง ตลำดกลำง Central Market สั ม ผั ส
ชีวิตประจาวันของชาวเอียร์ คุตสก ให้ ท่านชมและเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองและของที่ระลึก และนาชมย่าน
130 quarter ซึ่งเป็ นย่านการค้ าที่ตกแต่งเป็ นอาคารไม้ ฉลุที่สวยงามสไตล์ไซบีเรี ยน ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านรวง
และแกเลอรี่ แสดงสินค้ าบูตคิ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางไปยังสนามบินเอียร์ คสุ ต์
ออกเดินทางสูก่ รุงปั กกิ่ง โดยสายการบินไห่หนานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7968
ถึงสนามบินนานาชาติมหานครปั กกิ่ง รอต่อเครื่ อง **เย็นนี ้อิสระทานอาหารเย็นมื ้อเล็กๆในสนามบิน**
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไห่หนานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7995 (รับประทานอาหารค่า
บนเครื่ อง)
ถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และประทับใจไม่ร้ ูลืม

อัตรำค่ ำบริกำร กำหนดกำรเดินทำง : กรกฎำคม , ก.ย 2560
กำหนดกำรเดินทำง
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ ำน
พักเดี่ยวจ่ ำยเพิ่ม
12-19 ส.ค,
18,000.119,000.16-23 ก.ย 2560
** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากราคาตัว๋ เครื่ องบินเปลี่ยนแปลง **
อัตรำค่ ำบริกำรรวม
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-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ดตลอดเส้ นทาง / ค่าภาษีสนามบิน
ค่าโรงแรมที่พกั ห้ องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ) กระโจมที่พกั ในแค้ มป์ของนักท่องเที่ยว
ค่ารถไฟ : อูลานบาตอร์ -เอียร์ คสุ ต์ ตู้โดยสารชัน้ Soft Sleeper แบบ 4 เตียง/ห้ อง
ค่ารถไฟ เซอร์ คมั ไบคาล Day Trip
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
ค่าพาหนะในการเดินทาง พร้ อมนาทัศนาจรตลอดเส้ นทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษและหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
ค่าขนย้ ายสัมภาระกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ นาหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมสาหรับพาหนะเครื่ องบิน
ค่ากรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวม
ค่าขนกระเป๋ าเดินทาง+สัมภาระในระหว่างการเดินทางโดยขึ ้นรถไฟหรื อขนกระเป๋ าเข้ าที่พกั กรณีไม่มีพนักงานยก
กระเป๋ า **ทริปนี ้เป็ นเส้ นทางยาวไกลในแบบนักเดินทางมืออาชีพที่ท่านต้ องดูแลตัวเองพอสมควร**
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการ
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 5 USD ต่อคนต่อวัน รวม 50USD ตลอดทริ ป
เงื่อนไขกำรจอง
1.ส่งหน้ าพาสปอร์ ตของท่านพร้ อมวำงเงินมัดจำท่ ำนละ 40,000 บำท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจา
แล้ วเท่านัน้ หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้ งมายังบริษัทฯด้ วย
2.ชาระงวดที่สองก่อนการเดินทาง 45 วัน ทังนี
้ ้เส้ นทางนี ้ต้ องการันตีตวั๋ รถไฟ และที่พกั บางแห่งล่วงหน้ านาน
กำรยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิก
การเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเว้ นส่วนที่ได้ มีการชาระตัว๋ รถไฟหรื อตัว๋ เครื่ องบินอื่นๆไปแล้ ว
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 40,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
หน้า 8 / 9

5. ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-14 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
**การคื นเงิ นในแต่ละช่วงเวลายังคงต้องพิจารณาจากการจ่ายตัว๋ เครื ่องบิ นเป็ นสาคัญ หากกรุ๊ปเดิ นทางช่วงวันหยุดหรื อ
เทศกาลทีต่ ้องการันตีมดั จากับสายการบิ นหรื อมัดจาทีพ่ กั โดยตรงที ไ่ ม่อาจขอคืนเงิ นได้ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรื อค่า
ตัว๋ เครื ่องบิ นทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามเงือ่ นไขของสายการบิ นและโรงแรมทีพ่ กั
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย
การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การ
ที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสาร เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ ทางบริ ษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึงที่กาหนด

**เส้ นทำงนี-้ ไม่ ต้องเที่ยวในประเทศจีนจึงไม่ จำเป็ นต้ องทำวีซ่ำของทุกประเทศทัง้ มองโกเลีย-รั สเซีย**
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