
 

 

 

 

 

ทวัรม์องโกเลีย : รหสั MGL8 



     

 

 
 

รายละเอียดการเดินทาง  

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร ์(สนามบินเจงกิสข่าน)  

20.00 น.  คณะพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู ้โดยสารชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 

เคาน์เตอร ์Q โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษัท ฯ รอใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทาง และ

อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

22.55 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศ

มองโกเลีย โดยสายการบิน มองโกเลียแอรไ์ลน ์(OM) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, 

น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ                

ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัท่ีหน่ึง OM702 กรุงเทพฯ อูลาบาเตอร ์ 22.55 06.05+1 

วนัท่ีส่ี EXPRESS TRAIN #305 อูลาบาเตอร ์ เอียรคุตส ์ 15:22 14:17+1 

วนัท่ีแปด S7 6338 เอียรคุตส ์ กรุงเทพฯ 10.10 15.30 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท  

ส าหรบัคณะเดินทาง 16 ท่าน 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

18 – 25 มีนาคม 2563 65,990 10,000 

*พิเศษ ทุกท่านรบั 

 SIM CARD ส าหรบัใชง้านท่ีประเทศ มองโกเลีย ใชอิ้นเตอรเ์น็ตได ้3 GB 

 SIM CARD ส าหรบัใชง้านท่ีประเทศ รสัเซีย ใชอิ้นเตอรเ์น็ตได ้5 GB (ไม่สามารถใช ้line ได)้ 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียง/ไม่มีเตียง ช าระเต็มจ านวนเท่าผูใ้หญ่  

ราคาไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ขัน้ต า่ 45 USD ต่อท่าน  

ราคาไม่รวมค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทยท่ีเดินทางดแูล คณะเพ่ือเป็นสินน ้าใจ ขัน้ต า่ 800 บาท ต่อท่าน  



     

วนัท่ีสอง กรุงอูลาบาเตอร ์– อนุสาวรียเ์จงกิสข่าน - อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ –  

                  นัง่สนุขัลากเล่ือน - หินรปูเต่าขนาดยกัษ ์- ทดลองสวมใส่ชุดประจ าชาติชาวมองโกเลีย  

06.05 น.  ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศมองโกเลีย ผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร (เวลาท่ีประเทศมองโกเลียเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง ทางบริษัท

แนะน าใหลู้กคา้ท าการปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลานัดหมาย) ตวัแทนบริษัทให ้

การตอ้นรับคณะที่ทางออกสนามบิน และ แจกซิมการด์ส าหรบัใชอิ้นเตอรเ์น็ตใหก้บัทุกท่าน

ระหว่างอยู่ในประเทศมองโกเลีย จากนั้นน าคณะเดินทางสูโ่รงแรม เพ่ือทานอาหารเชา้ 

  อุณหภูมิเฉล่ียประเทศมองโกเลียในช่วงฤดหูนาว (อา้งอิงจาก : https://m.accuweather.com ) 

  พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-10)’C 

  ธนัวาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-10)’ C ต ่าสุด (-20)’C 

  มกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-15)’ C ต ่าสุด (-25)’C 

  กุมภาพนัธ ์ อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-10)’ C ต ่าสุด (-20)’C 

  มนีาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-10)’C 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติโกรขิ-เตเรลจ ์Gorkhi-Terelj National Park ซ่ึงอยูท่าง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือระยะทาง 66 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.  

  ระหว่างทางน าคณะชม อนุสาวรีย์เจงกิส ข่าน “Genghis Khan Statue Complex” 

อนุสาวรียท์ี่ ใหญ่ที่ สุดของท่าน เจงกิสข่าน มหาบุรุษผูค้รองโลกไปแลว้เกินคร่ึง ในปี ค.ศ. 2008 

ทางการมองโกเลยีไดส้รา้งอนุสาวรียเ์จงกิสขา่น เพ่ือร าลึกถึงความเกรียงไกรในอดตีของชนชาติมอง

โกล บริเวณที่ต ัง้อนุเสาวรียม์ตี  านานเลา่วา่ อดตีขา่นผูย้ิ่ งใหญไ่ดพ้บแสม้า้ทองค า ณ บริเวณน้ี และเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการรวมชนเผ่าเร่ร่อน ขึ้ นมาเป็นกองทพัอนัเกรียงไกร อนุสาวรียแ์ห่งน้ีมีความสูง

ประมาณ 40 เมตร น ้าหนักกวา่ 250 ตนั ซ่ึงตวัรูปป้ันสรา้งมาจากสเตนเลสที่สะทอ้นแสงแสบตาสวา่ง

สุกใส ใตฐ้านของอนุสาวรียเ์ปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์และรา้นขายของที่ระลึก และมีลิฟตใ์หท้า่นขึ้นไปยงั

บริเวณดา้นบนหวัของมา้ (ประมาณอกทา่นเจงกสิขา่น) ซ่ึงเป็นจุดใหท้า่นชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา 

 

 

 

 

 

https://m.accuweather.com/


     

  จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ เขตอุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ ์Gorkhi-Terelj National Park 

น าทา่นชมทศันียภาพอนังดงามของอุทยานแห่งชาติที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศมองโกเลยี ใหญ่

เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พ้ืนที่ท ัง้หมด 1ลา้น 2แสนเอเคอร์ ลกัษณะพ้ืนที่คลา้ยคลึง

กบัเทือกเขาแอลป์ มสีตัวป่์าหลากหลายชนิดและ มหิีนที่มรูีปร่างแปลกตา เชน่ เทอรเ์ทิลร็อค Turtle 

Rock หรือเมลขิขาด หินเตา่ขนาดใหญ่เป็นเสมือนแลนดม์าร์กของอุทยานที่ ทุกคนตอ้งมาเยือนและ

ถา่ยรูป โดยชาวมองโกเลยีเช่ือวา่เตา่เป็นสตัวศ์กัด์ิสิทธ์ิ เป็นสตัวน์ าโชค  

  จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่แคมป์ เพ่ือท าการเชค็อนิ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

   จากนั้นใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั กิจกรรมสุนขัลากเล่ือน (MONGOL DOG SLEDDING) 

ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร สลบักนันั่ง 2 ทา่นตอ่ 1 เล่ือน ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง โดยเหลา่

สุนัขแสนน่ารักจะพาทา่นลดัเลาะเที่ยวชมธรรมชาติ ริมแมน่ ้า เพ่ือใหท้า่น  สมัผสัประสบการณ์สุดแสน

พิเศษ พรอ้มสมัผสัความงามของป่าที่ปกคลุมดว้ยหิมะ  และความต่ืนเตน้ในเวลาเดยีวกนั   

 

 

 

 
 

 

น าคณะชม หินรูปเต่าขนาดยกัษ ์(TURTLE ROCK) ที่ เกิดขึ้นโดย ธรรมชาติ ซ่ึงไมว่า่จะมอง

มุมไหนกดู็เหมือนเตา่ ตัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขา ทางเขา้อุทยานแหง่ชาติ ใหท้า่นถา่ยรูปเป็นที่ระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารแคมป์ท่ีพกั (GER CAMP) 



     

  หลังรับประทานอาหารให ้ท่านไดม้ีโอกาส ทดลองสวมใส่ชุดประจ าชาติชาวมองโกเลีย               

พรอ้มถา่ยรูปเป็นที่ระลึก และทดลองเลน่เกมสพ้ื์นบา้นของชาวมองโกเลยี 

ท่ีพกั TEREJI STAR RESORT หรือเทียบเท่า 

  (ท่ีพักแบบกระโจม หรือเกอร์ (GER) สไตลม์องโกเลีย, ภายในท่ีพักมีเตียงและผา้หม่หนานุ่ม และพ้ืนเป็นแบบ มีฮีท

เตอร์ไฟฟ้าใหค้วามร้อนในตวั หอ้งน ้าเป็นหอ้งน ้ารวมแบบทนัสมยั แยกชาย หญิง สามารถลา้งหนา้ แปรงฟนั และท า

ธุระหนักเบาได ้และมีหอ้งอาบน ้าได)้ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม ทดลองข่ีมา้ทากิ - อนุสาวรียไ์ซซาน – พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย 

จตัุรสัซุคบาตอร ์- GOBI Factory Outlet 

เชา้ บริการอาหารกลางเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

  น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ ทดลองข่ีมา้ทากิ ชมและสมัผสัความงามของอุทยานและวิวธรรมชาติที่

สวยงาม ชาวมองโกลมคีวามผูกพนักบัมา้ตัง้แตเ่ดก็ จนมคี ากลา่ววา่ขานกนัวา่เดก็ชาวมองโกลขี่มา้ได ้

พรอ้มกบัหดัเดิน มา้สายพนัธพ้ื์นเมืองของมองโกลเลยี หรือมา้สายพนัธท์ากน้ีิ เป็นมา้ที่มลีกัษณะตวัเลก็ 

เตี้ย ไมสู่งใหญ ่เป็นมา้ประเภทเดยีวหรือตระกูล เดยีวกบัมา้โพน่ี Pony sหรือมา้แคระ เน่ืองจากเป็นมา้

เตี้ ยท าใหจุ้ดศูนยถ์ว่งต ่ า เวลามา้วิ่ งมา้จึงไมก่ระโดกกระแดก เหมือนมา้ขนาดใหญ่ และเป็นหน่ึงใน

สาเหตุที่ท าใหก้ารเลง็และการยิง ธนู ของนักรบมองโกลบนหลงัมา้เป็นไปอยา่งแมน่ย า  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



     

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับเขา้สู่ กรุงอูลานบาเตอร์ “ULAANBAATAR” เมืองหลวงของ

ประเทศมองโกเลีย มีช่ือเรียกต่าง ๆ ในประวตัิศาสตร์ ระหวา่ง ค.ศ.1639 – ค.ศ.1706 มีช่ือว่า                  

อูร์กา (URGA)  และระหวา่ง ค.ศ.1706 – ค.ศ.1911 มช่ืีอวา่ คูเร KHUREE ในภายหลงัเรียกวา่ อิค 

คูเร (IKH KHUREE) และมช่ืีอจนีวา่ K'ULUN เม่ือไดร้ับเอกราชในปี ค.ศ. 1911 ไดม้กีารเปลี่ยนแปลง

อีกครั้ งเป็น  นีสเล็ล  คู เร (NIISLE KHUREE) จนกระทั่งเม่ือ ค.ศ . 1924  ได ้เปลี่ ยน ช่ื อเป็น 

ULAANBAATAR (วีรบุ รุษแดง) เพ่ือเป็นเกียรติแก่วีร บุ รุษของมองโกเลีย แดมดิน ชุคบาตาร์ 

(DAMDIN SUHNAATAR) ผูช้กัน ากองทพัของสหภาพ  โซเวยีตเขา้มาเพ่ือปลดปลอ่ยมองโกเลยีจาก

การยึดครองของจีน โดยปัจจุบนัมีการสรา้งรูปป้ันเพ่ือร าลึก ณ บริเวณจัตุรัสกลางของกรุงอูลาน      

บาตาร์   

 
 

น าท่านชม อนุสาวรีย์ไซซาน (ZAISAN) อนุสาวรียข์นาดใหญ่บนยอดเขาทางตอนใตข้อง

อูลานบาตอร์ สรา้งขึ้นเพ่ือร าลึกถึงวรีกรรมของทหารโซเวยีต ในสงครามโลกครั้งที่  2 อนุสาวรียท์รง

กลมวงแหวนประดบัภาพเขยีนส ีแสดงเร่ืองราวความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งสหภาพโซเวยีตและมองโกเลยี 

เชน่ ภาพของ โซเวยีตใหก้ารสนับสนุนการประกาศเอกราช (จากจนี) ของมองโกเลยี ในปี ค.ศ. 1921 

และการเขา้มาชว่ยรบกบัญี่ ปุ่นในปี ค.ศ. 1939 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร YULONG (อาหารจีน) 

หลังรับประทานอาหารมือกลางวัน น าท่านเช็คอินเขา้สู่โรงแรมที่ พักให ้ท่านอาบน ้าเปลี่ ยนชุด                 

และผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้  

 

 

 

 
 



     

จานนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “NATIONAL MUSEUM”                

เดิมช่ือพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร์ แห่งประเทศมองโกเลยีตัง้อยูใ่นอูลานบาตาร์ พิพิธภณัฑน้ี์เป็นองคก์ร

ทางวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาซ่ึงมหีนา้ที่รับผิดชอบในการรวบรวมการอนุรักษ ์และตคีวาม

วตัถุภายใตก้ารควบคุมของพิพิธภณัฑก์อ่ตัง้เม่ือปีพ.ศ. 2467 และกลายเป็นพ้ืนฐานส าหรับพิพิธภณัฑ์

อื่น ๆ รวมทัง้พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติของมองโกเลยี  

 

 

 

 

 

ชม จตัุรสัซคับาทาร ์“SUKHBAATAR SQUARE” ซ่ึงตัง้อยูใ่จกลางเมืองอูลานบาตอร์ เม่ือมี

งานพาเหรดขององคก์รตา่งๆ มกัจะมาจดัข้ึนบริเวณน้ี ถือเป็น  หวัใจที่ส าคญัของเมืองน้ีเลยทเีดยีว ซ่ึงมี

รูปป้ันของ แดมดิน ชุคบาตาร์ DAMDIN SUHNAATAR) ผูน้ าการปฏิวตัิในปี ค.ศ. 1921 ตัง้อยา่ง

สงา่งามอยูก่ลางจตุัรัส โดยมรูีปป้ันของเจงกิสขา่นอยูใ่นบริเวณใกลเ้คยีงกนั ดา้นหลงัของรูปป้ันซคับา

ทาร์เป็นอาคารรัฐสภาที่ โออ่ ่าสวยงาม ส่วนทางดา้นตะวนัตกเป็นพิ พิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และ

พิพิธภณัฑธ์รรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมช็อปป้ิงของฝากที่  “GOBI Factory Outlet ” เป็น Outlet ขายเส้ือผา้ขนสัตว ์แบรนด ์

GOBI ที่ท าสง่ออกมาตราฐานยุโรป อเมริกา ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเส้ือผา้ และผลิตภณัฑจ์ากขนสตัวท์ี่ มี

ช่ือเสียงของมองโกเลยี และมีคุณภาพสูงสุดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก มีความเป็นเลิศมานานกวา่ 30 ปี 

หรือเลือกซ้ือของช าร่วยที่ระลึก ณ รา้นคา้บริเวณใกลเ้คยีง 
 



     

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ THE BULL SHABU SHABU    
(เมนูชาบู สไตล์มองโกเลียน เสริฟพร้อมเนือ้วัว เนือ้แพะ 
และเนือ้ไก่ พร้อมผักสด) 

ท่ีพกั PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี วดักานดาน -พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร ์- สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ า ก นั้ น น า ท่ า น เข ้ า ช ม  วั ด กั น ด า น 

(GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) หน่ึงในวดัพุทธเกา่แกท่ี่มีความส าคญั และถือเป็นศูนย์

รวมจิตใจชาวพุทธของชาวมองโกเลีย สรา้งโดยทา่นข่านโบกด ์ในช่วงราวปี ค.ศ.1835 เป็นวดัที่มี

อาณาบริเวรกวา้งขวาง มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอย่างน่าสนใจ ปัจจุบ ันศาสนาพุทธใน

มองโกเลยีเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง มตีน้ก าเนิดมาจากทิเบต  เราจึงสามารถเหน็พระลามะ

เดินกนัขวกัไขว ่ที่วดัน้ีมพีระจ าพรรษาอยูร่าว 150 รูป ภายในวิหารใหญย่งัมพีระพุทธรูปยืน (ในร่ม) สูง

ที่ สุดในโลก เป็นพระพุทธ รูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว์ สูง 26.5 เมตร บูรณะสรา้งขึ้นในปีค.ศ.

1996 (ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพบรรยากาศของวดัได ้ ยกเวน้หากตอ้งการถา่ยรูปภาพภายในอาคาร 

หรือภายใตห้ลงัคาวิหารจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมประมาณ 30 USD) 

จากนั้นน าทา่นชม พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร ์ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ หลากหลายสายพนัธุท์ี่ เคยทอ่ง

ทะเลทรายโกบี รวมทัง้ฟอสซิลและไขท่ี่ ไดถู้กคน้พบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 โดย นักส ารวจชาว

อเมริกนั Roy Chapman Andrews น าทา่นชม ฟอสซิลไดโนเสาร์ Tarbosaurus bataar สายพนัธุก์ิน

เน้ือ ที่มีความสูง 4 เมตร น ้าหนัก 3 ตนั (เป็นไดโนเสาร์สายพนัธุใ์กลเ้คยีงกบั Tyrannosaurus Rex 

หรือ T-Rex) และ ฟอสซิลไดโนเสาร์ขนาดเลก็สายพนัธุ ์Saurolophus โดยมกีะโหลกศรีษะมลีกัษณะ

โดดเดน่พิเศษ 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร CAFÉ’ PARK (บุปเฟ่ตน์านาชาติ โรงแรมแชงกรีล่า) 

  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์   

15.22 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเอียรค์ุต (Irkutsk) ประเทศรัสเซยี โดยขบวนรถไฟสาย “ทรานส-์มองโกเลียน 

Trans-Mongolian ขบวน #305 ” โดยระหวา่งทาง ขบวนรถจะหยุดจอดที่ เมืองอูรัน อูเด (Ulan 

Ude) เป็นเมืองหลวงของรัฐบูยาเตยี รัฐในก ากบัของสหพนัธร์ัฐรัสเซยี ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมตอ่กบัทางรถไฟ

สาย “ทรานส-์ไซบีเรียน Trans-Siberian” ที่วิ่ งออกจากเมืองวลาดิวอสตอก เมืองทา่ตะวนัออกสุด

ของประเทศรัสเซยีมุง่สูน่ครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ทางทิศตะวนัตกสุดริมทะเลบอลติก เสน้ทางรถไฟสายท

รานส์มองโกเลียนนั้นไดส้ร้างขึ้ นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1949-1961 และไดใ้ชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการ

คมนาคมขนส่งเช่ือมตอ่ระหวา่งจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย และเป็นเสน้ทางการทอ่งเที่ ยวที่ ส าคญัของ

ทรานส์-ไซบีเรียน ที่ เช่ือมเขา้กบัการท่องเที่ ยวของมองโกเลียและจีน โดยทางรถไฟสายทรานส์-

มองโกเลยี น้ีจะเป็นแบบรางเดี่ยวที่จะใชส้ าหรับทัง้การเดินทางขาไปและการเดินทางขากลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่ บริการอาหารค า่ แบบชุดเบนโตะ๊ บนขบวนรถไฟ 

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



     

 หมายเหตุ  : หลงัรับประทานอาหารค ่า แนะน าใหลู้กคา้ทุกทา่น เขา้หอ้งน ้าท าธุระส่วนตวัใหเ้รียบรอ้ย รถไฟจะถึง ชายแดน 

มองโกเลยี - รัสเซยี เวลาประมาณ 21.30 น. และจะใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง ในการตรวจเอกสาร เพ่ือขา้มแดน 

ระหวา่งตรวจเอกสารทุกทา่นจะตอ้งรออยูท่ี่หอ้ง ไมส่ามารถใชห้อ้งน ้าได ้ 
 

   

 

   

 

  

 

 
 

                       

ตูน้อนแบบ 2 เตียงนอน      ตูน้อนแบบ 4 เตียงนอน 

 

  ขอ้มูลที่ควรทราบส าหรับผูโ้ดยสารรถไฟสายทรานสไ์ซบเีรียบนขบวนรถไฟจะเปิด HEATER ในโบกี้ และตูน้อนของ

ผูโ้ดยสารเฉพาะในฤดูหนาว หอ้งผูโ้ดยสารถูกออกแบบใหเ้ป็นหอ้งๆ ที่สามารถนอนคา้งแรมบนรถไฟได ้โดยหอ้ง

โดยสารจะถูกแบง่ออกเป็นแบบ ตูน้อนมี 2 เตียงนอน  และแบบตูน้อนมี 4 เตียงนอน โดยแบ่งเป็น 2 เตียง

บนและเตียงล่าง 2 เตียง เตยีงนอนชัน้ลา่งสามารถปรับเป็นเบาะนั่งไดใ้นชว่งกลางวนั ท ัง้น้ีหากลูกคา้ตอ้งการพกั

นอ้ยกวา่จ านวนเตยีงที่มตีอ่ตู ้จะท าใหม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ่ มเติมในสว่นของเตยีงที่วา่งดว้ย ภายในตูน้อนมพ้ืีนที่ เกบ็สมัภาระ

ทัง้บนห้ิง และใตท้ี่นอนมปีระตูปิดล๊อคหอ้งจากดา้นในเพ่ือใหผู้โ้ดยสารนอนหลบัได ้อยา่งปลอดภยั อกีท ัง้มโีต๊ะที่พบั

เกบ็ไดภ้ายในหอ้ง มตูีเ้สบยีงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนที่วิ่ งทางไกล ในรัสเซยี) หอ้งน ้าบนรถไฟเป็น

แบบหอ้งน ้ารวมสามารถใชไ้ดทุ้กโบกี้ (ลา้งหนา้แปรงฟนัได ้ แตไ่มแ่นะน าส าหรับอาบน ้า) รถไฟจะจอดตามสถานี

ตา่งๆ หากลูกทวัร์ตอ้งการไปเดินเลน่ยืดเสน้สายหรือเลือกซ้ือสินคา้ ควรสอบถามระยะเวลาในการจอดใหแ้น่นอน

กอ่น เพ่ือจะไดค้  านวณเวลาไดถู้กตอ้ง  

 

วนัท่ีหา้ อูรนั อูเด - เอียรค์ุตส ์– โบสถอ์นันนัซิเอชัน่ - ชอ้ปป้ิงท่ี Central Market  

                และย่าน 130 quarter 

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

the Russian Federation เมืองน้ีมชีนกลุม่นอ้ยอาศยัอยูม่ากมาย โดยวฒันธรรมจะผสมผสานระหวา่ง

ชาวมองโกล ไซบเีรีย และรัสเซยี อาจมเีวลาใหท้า่นไดล้งมายืดเสน้ยืดสายที่สถานีน้ี กอ่นเดินทางตอ่ไป

ยงัเมืองเอยีร์คุตส ์

เชา้ บริการอาหารกลางเชา้ ณ แบบชุดเบนโตะ๊ บนขบวนรถไฟ 



     

  ชว่งระยะเสน้ทางจาก อูรัน อูเด สูเ่อยีร์ตคุต เป็นเสน้ทางที่ ใหท้า่นไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติ พรอ้มดูวิวของ

ทะเลสาปไบคาลที่มคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะชว่งฤดูกาลอนัยากจะหาที่ใดเหมือน 

14.20 น. ถึง เมืองเอียรค์ุตส ์ตวัแทนบริษัทใหก้ารตอ้นรับคณะที่ทางออก พบกบัไกดท์อ้งถิ่ น (ภาษาองักฤษ)                

ที่จะมาดูแลคณะตลอดการเดินทางในรัสเซยี 

  กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 หลงัรับประทานอาหารมือกลางวนั น าทา่นเชค็อินเขา้สู่โรงแรมที่พกัใหท้า่นอาบน ้าเปลี่ยนชุด และผอ่น

คลายจากความเหน่ือยลา้  

  อุณหภูมิเฉล่ียเมืองเอียรค์ุตส ์ประเทศรสัเซีย ในช่วงฤดหูนาว (อา้งอิงจาก : https://m.accuweather.com ) 

  พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-20)’C 

  ธนัวาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-8)’ C ต ่าสุด (-25)’C 

  มกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-10)’ C ต ่าสุด (-25)’C 

  กุมภาพนัธ ์ อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด (-15)’ C ต ่าสุด (-35)’C 

  มนีาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 5’ C ต ่าสุด (-10)’C 

  จากนั้นน าทา่นชม เมืองเอียรค์ุตส ์ชม โบสถอ์นันนัซิเอชัน่ Annunciation Cathedral มหาวิหาร

ตัง้อยูใ่จกลางเมืองเอยีร์คุตสก ์และมโีบสถเ์ลก็ๆ อกีสองสามแหง่ที่อยูใ่กลก้นั โบสถส์ปา 

  ชม โบสถ์ สพ าสก า ย่ า  Spasskaya Church, มห า วิห าร เอ พิ พ านี  Epiphany Cathedral          

และ โบสถโ์รมนัคาทอลิคโปแลนด ์Polish Roman Catholic Church โบสถข์องนักโทษการเมือง

ชาวโปแลนดท์ี่ ถูกเนรเทศ ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑ ์ 

  อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่  ตลาดกลาง สมัผสัชวีิตประจ าวนัของชาวเอยีร์

คุตสก ์ใหท้า่นชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของที่ระลึก จากนั้นชอ้ปป้ิงที่  ย่าน 130 quarter 

ยา่นน้ีนับวา่เป็นแหล่งท่องเที่ ยวที่ พลาดไม่ไดส้ าหรับผูม้าเยือนเมืองน้ี บริเวณน้ีเป็นแหล่งรวมของ

รา้นอาหาร บาร์ รา้นจ าหน่ายของที่ระลึกที่ทนัสมยั โดยส่ิงปลูกสรา้งทัง้หมดน้ีสรา้งดว้ยไม ้และตกแตง่

อยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแควน้ไซบีเรีย ซ่ึงขึ้นช่ือเร่ืองการสรา้งบา้นดว้ยไม ้ยา่นน้ีจึง

กลายเป็นจุดดึงดูดนักทอ่งเที่ยว ท ัง้ชอ๊ป และชิมเลยทเีดยีว 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม MARRIOTT HOTEL  

พกัท่ี MARRIOTT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

https://m.accuweather.com/


     

วนัทีหก เอียรค์ุตส ์– ลิสทเ์วียงกา้ – ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล - พิพิธภณัฑส์ตัววิทยา 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองลิสทเ์วียงกา้ (Listvyanka) ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร 

เมืองเลก็ๆ  ที่ต ัง้อยูริ่มทะเลสาบไบคาล ที่เป็นปากแมน่ ้าแองคาร่า (Angara River) แมน่ ้าเพยีงสายเดยีว

ที่ เป็นที่ ระบายออกของทะเลสาบไบคาลน าทา่นเดินชมหมูบ่า้น ผา่นโบสถ ์St. Nicolas เป็นโบสถไ์ม ้

สไตลอ์อเทอดอ๊กซ ์สรา้งดว้ยไมเ้กือบทัง้หลงั  

  น าทา่น นัง่เรือชมความงามของทะเลสาบไบคาล Baikal lake ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่

เกิดข้ึนของที่ น่ี ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์สองขา้งทางที่ประดบัไปดว้ยตน้ไมแ้ละภูเขาป่า

ไม ้เม่ือถึงจุดที่ งดงามเรือจะจอดใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพประทบัใจ นับไดว้า่เป็นภาพที่สวยงามยากอธิบาย 

องคป์ระกอบส าคญัที่ท าใหท้ะเลสาบแหง่น้ีเป็นน ้าแขง็สีฟ้า หรือ Blue Ice ในชว่งฤดูหนาว น ้าที่ ใสมาก

และคุณภาพของแร่ธาตุในน ้า (ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบที่มนี ้าใสเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก มปีระวตัิ

ยาวนานกว่า 25ลา้นปี ในปี 1996 ไดร้ับการจดทะเบียนให ้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดย 

(UNESSCO ) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร LEGEND OF BIKAL  

  ชม พิพิธภณัฑส์ตัววิทยา แห่งไบคาล สถานที่เกบ็รวบรวมตวัอยา่งและศึกษาความหลากหลาย  ของ

ระบบนิเวศวิทยาทัง้หมดของทะเลสาบไบคาล ซ่ึงมีการจัดแสดงซากสัตวแ์ละพืชพนัธุ์ต่าง ๆ เช่น 

แมวน ้าไบคาล ซ่ึงเป็นแมวน ้าที่ปรับสภาพใหเ้ขา้กบัน ้าจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลาประจ า

ถิ่ นมีเฉพาะทะเลสาบแห่งน้ีเทา่นั้น ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ตัง้อยูบ่ริเวณตอนใตข้องไซบเีรีย 

ประเทศรัสเซยีเป้นทะเลสาบที่ ลึกที่ สุดในโลก จุดที่ ลึกที่ สุดมคีวามลึกถึง 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาล

เกิดจากการที่น ้าเออ่ลน้เขา้มาจนเตม็รอยเปลือกโลกที่แตกเม่ือประมาณ 25 ลา้นปีกอ่น มคีวามยาว

ประมาณ 650 กิโลเมตร กวา้งเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มพ้ืีนที่ท ัง้หมดประมาณ 23,000 ตารางกิโลเมตร 

และเป็นหน่ึงในสถานที่ที่ ครั้งหน่ึงในชีวิตอ้งไปเยือน!! ปริมาณน ้าในทะเลสาบน้ี คิดเป็น 25% ของ

ปริมาณน ้าจืดที่มอียูท่ ัว่โลก และเป็นแหลง่น ้าที่สะอาดและสามารถใชบ้ริโภคได ้ทะเลสาบแหง่น้ีซอ่นตวั

อยูห่ลงัหุบเขาจึงไมเ่ป็นที่ รูจ้กัแพร่หลายนัก จนในปี ค.ศ. 1902 ทางการไดส้รา้งรถไฟสายทรานไซ

บเีรียรอบทะเลสาบ นอกจากน้ีบริเวณรอบๆ ยงัสามารถพบสตัวห์ายากที่ ไมค่อ่ยไดพ้บที่ ใดในโลกกวา่ 

200 ชนิด จึงไดร้ับการขนานนามวา่ กาลาปากอสแหง่รัสเซยี(Galapagos of Russia) จากนั้นน าทา่น

เขา้เชค็อนิ  

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

พกัท่ี ANATASIA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



     

วนัท่ีเจ็ด นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมวิว – ตลาดพ้ืนเมืองลิสตวิ์ยนักา้ 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน าทา่น นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบริเวณเนินเขาเชอร์สลี่  เพ่ือชมความงดงามของเมือง

เมืองลิสทเ์วยีงกา้ และทะเลสาบไบคาล 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนั้นน าทา่นมายงั ตลาดลิสตวิ์ยนักา้ Listvyanka Local Market ที่ เติบโตมาจากตลาดสะพาน

ปลาในชุมชนเลก็ ๆ ของชาวรัสเซียที่ เขา้มาตัง้รกรากบริเวณปากแมน่ ้าองัการ่า สมัผสัปลาและสินคา้

แปรรูปสตัวน์ ้าที่ ไดจ้ากทะเลสาบ เชน่ ปลาโอมูลรมควนั ปลาโอมูลแดดเดียว และสินคา้พ้ืนเมืองอกี

มากมาย อิสระใหท้า่นช่ืนชมกบับรรยากาศของเมืองริมปากอา่วของทะเลสาบใบขา่น และเลือกซ้ือชอง

ฝากของที่ระลึกใหท้างบา้น  

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี ANASTASIA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีแปด ลิสทเ์วียงกา้ – สนามบินเอียคุตส ์– สุวรรณภูมิ       

06:00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

06:30 น. จากนั้นน าทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

08:00 น. เดินทางถึงสนามบนิเอยีรคุ์ต เพ่ือท าการเชค็อนิไฟลทก์ลบัสูก่รุงเทพฯ 

10.10 น.    ออกเดินทางตรงสู ่สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน S7 เท่ียวบินท่ี  S6331  

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 

23 กโิลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองไดอ้กีทา่นละ 1ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม ) 

15.45 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**** 
 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์

แลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 
 



     

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัแบบเดินทางไปกลบัพรอ้มหมูค่ณะ (ECONOMY CLASS) ในเสน้ทาง กรุงเทพฯ – อูลาบา

เตอร์ โดยสายการบิน MIAT มองโกเลียน แอร์ไลน์ และเสน้ทาง เอียคุตส์ - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7                   

*ตัว๋เคร่ืองบนิเม่ือออกตัว๋ไปแลว้ไมส่ามารถเปลี่ยนช่ือ หรือขอเงินคืนคา่ตัว๋ได ้ 

 คา่ตัว๋รถไฟ แบบตูน้อน พกัหอ้งละ 2 ทา่น จากสถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์ ถึงสถานีรถไปเมืองเอยีรคุตส ์  

 คา่ที่พกั (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการหรือเทยีบเทา่ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ ไม่

สามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้นๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ บริการน าเที่ยว และคา่เขา้ชมสถานที่ คา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ และแจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 ฟรี INTERNET SIM CARD ส าหรับใชอ้นิเตอร์เน็ต 

 คา่บริการกจิกรรมขี่มา้ และสุนัขลากเล่ือนตามที่ระบุในรายการ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณน์ าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท, อุบตัิเหตุ 500,000 บาท ( ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (กรณีกรุ๊ปสว่นตวั) 

 คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย และ คา่วซีา่ที่มี

คา่ธรรมเนียม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงานยก

กระเป๋า, คา่กจิกรรมตา่ง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนใหท้ราบวา่ไมม่บีริการยกกระเป๋า ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ย

ตนเอง 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีที่ เกินกวา่สายการบนิก าหนดให ้23 กโิลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ชิ้น)  

 คา่กจิกรรมตา่ง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 ไมร่วมคา่ธรรมเนียมถา่ยรูปภายในวดั และพระราชวงั (ลูกคา้ไมจ่ าเป็นตอ้งจา่ยเพิ่ม หากไมม่คีวามประสงคจ์ะถา่ยรูป

ภายใน) 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน ้าใจ ตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 45 USD ต่อท่าน  

 ค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทยท่ีเดินทางดแูลคณะ เพ่ือเป็นสินน ้าใจ ขัน้ต า่ 800 บาท ต่อท่าน 

 



     

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนา

หนังสือเดินทาง  (***ส าคญัมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ป๊ัมสัญลกัษณ์อะไรก็ตามลงในเล่ม

พาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมผีลท าใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

2. ยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดส าหรับคา่ทวัร์ กอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) กรุณาติดตอ่เจา้หนา้กอ่นออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง เพ่ือเจา้หนา้ที่จะไดช้ว่ยอ านวยความสะดวกกบัทางสายการบินวา่ลูกคา้มไีฟลท์ตอ่และให ้

ชว่ยประสานงานหากเกิดกรณีไฟลท์ลา่ชา้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมรั่บผดิชอบใดๆ 

 

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวีซ่า 

หนังสือเดินทางไทยไมต่อ้งย่ืนวซีา่เม่ือเขา้ประเทศมองโกเลยี และรัสเซยี สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กิน 30 วนั** ใชห้นังสือ

เดินทางที่มอีายุเหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และมหีนา้วา่งอยา่นอ้ย 2 หนา้

ส าหรับประทบัลงตรา   

 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัตอ่ไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 
เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 
สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

การยกเลิก 

1.  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิข้ึนจริง อาทิเชน่คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ คา่วซีา่ หรือที่พกั 

2.   ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-24 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


     

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิข้ึนจริง 

7. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จาก ตม. ไมม่กีารคืนเงินทัง้หมดไมว่า่ กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

ในกรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเล่ือน

การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียม ในการ

มดัจ าตัว๋ทา่นละ 20,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามเง่ือนไข 

8. ยกเวน้กรุ๊ปที่ เดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบนินั้นๆ 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีที่มผูีเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 10 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทาง

บริษัทฯ ยนิดคืีนเงิน ภายใน 3 วนัท าการ หรือจดัเสนอทวัร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• กรณีที่ลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมกีารคืนมดัจ าตามเง่ือนไขทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

•   รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ 

เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่

เกดิข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุตา่ง ๆ  

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• โรงแรมที่พกัในประเทศรัสเซยีและมองโกเลยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พกัแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมที่พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศนั้นๆ ตามที่

ระบุในรายการทอ่งเที่ยวเทา่นั้น โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรือ Double) ในกรณีที่ทา่นมคีวาม

ประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมคีวาม

แตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตยีงไดต้ามที่ตอ้งการ 

• ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ ณ ปัจจุบนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราคา่น ้ามนั หรือ

คา่เงินแลกเปลี่ยน โดยราคาเสนอค านวณ ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง 

โปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดตามสถานการณด์งักลา่ว โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



     

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ แบบช าระลว่งหนา้ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการออก หรือเขา้ประเทศใดประเทศหน่ึง ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุก

กรณี ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ที่ เกิดจากเหตุอนันอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ อาทิ 

เชน่ เหตุอนัเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่ น ๆ ที่  หรือ คา่ใชจ้า่ยเพิ่ มที่ เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เชน่ การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบตัิเหตุตา่ง ๆ 

•   หากในคณะของทา่นมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

• กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบตอ่ความเสยีหาย สูญหาย ลา่ชา้ หรือ

อุบตัิเหตุตา่งๆ ใดๆทัง้ส้ิน 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบนิไมคื่นเงินใหส้ าหรับคา่บริการนั้นๆ มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่สิีทธ์ิในการใหค้ าสญัญา

ใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นั้น 

• เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับใน 

เง่ือนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

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

“ขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศมองโกเลีย 

มองโกเลยีที่คนไทยคุน้เคยจะม ีสองสถานที่ คือ มองโกเลยีใน (Inner Mongolia) ซ่ึงเป็นเขตปกครองตนเองมองโกเลยี 

ในดินแดนของประเทศจนี ส่วนอกีที่ คือ มองโกเลยีนอก (Outer Mongolia) ซ่ึอกคื็อ ประเทศมองโกเลยี (Mongolia) 

หรือ สาธาณรัฐมองโกเลยี (Republic of Mongolia) ในปัจจุบนั อนัมเีมืองหลวงช่ือ อูลาน บาเตอร์ โดยพ้ืนที่สว่นใหญ่

เป็นที่ราบสูง ภูเขา และทุง่หญา้ ไมม่อีาณาเขตติดทะเล 

 

ช่ืออย่างเป็นทางการ  มองโกเลีย หรือ Mongolia 

เมืองหลวง   อูลนับาตอร ์(Ulaanbaatar) 

 เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ ใหญท่ี่ สุดของมองโกเลยี ในอดตีมกีารเปลี่ยนช่ือเมืองหลายครั้ง จนครั้ง

สุดทา้ยเม่ือปีค.ศ.1924 ใชช่ื้อ อูลาน บาตอร์ ซ่ึงมคีวามหมายวา่ วรีบุรุษสแีดง ตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นเกยีรติ



     

แก่ ดัมดิน ซุคบาตาร์ (Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการปฏิว ัติการปกครองและการประกาศ

อิสระภาพของมองโกเลยี ปัจจุบนัเมืองหลวงแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคม ทัง้การเดินทาง

ดว้ยเคร่ืองบินที่มเีที่ยวบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ มบีริการรถไฟและรถโดยสารทางไกล 

มถีนนที่ เช่ือมตอ่ไปยงัพ้ืนที่อื่ นๆ ของมองโกเลยีและประเทศใกลเ้คยีง ที่ส าคญัสามารถเช่ือมโยงกบั 

เสน้ทางรถไฟสายทรานส-์ไซบเีรีย (Trans-Siberian Railway) ซ่ึงเป็นการเดินทางที่ไดร้ับความนิยม

จากนักทอ่งเที่ยวเป็นอยา่งมาก 

สญัชาติ  มองโกเลี่ยน (Mongolian)  

จ านวนประชากร 3,068,243 คน (คา่ประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

ศาสนา  พุทธนิกายลามะ 53% นับถือเทพและภูตผผีา่นคนทรง (Shamanist) 2.9% และศาสนาคริสต ์2.2% 

อสิลาม 3% ไมน่ับถือศาสนาใดๆ 38.6% อื่นๆ 0.4% (พ.ศ. 2553) 

ภาษา มองโกล (Mongol Khalkha) 90% ภาษา Turkic และภาษา Russian 

การปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Republic) โดยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

จากระบบสงัคมนิยมเม่ือปี 2533 

สกลุเงิน  ใชห้น่วยเงินตรา Tugrik (ตูริก) ตวัยอ่สกุลเงิน (MNT) ซ่ึงไมม่กีารซ้ือขายในประเทศไทย จึงขอ

แนะน าใหทุ้กทา่น ถือเป็นเงินสกุล USD ไป   

 1 ยูเอส ดอลล่าห ์(USD) = ประมาณ 2,600 ตูริก (MNT)  

1 บาท (THB)                 = ประมาณ 85 ตูริก (MNT) 

ท่ีตัง้   ทางตอนเหนือของทวปีเอเชยี ระหวา่งประเทศจนีกบัรัสเซีย ระหวา่งละติจูดที่  46 00 องศาเหนือ 

ลองติจูดที่ 105 00 องศาตะวนัออก 

พ้ืนท่ี  1,564,116 ตารางกโิลเมตร (ใหญก่วา่ประเทศไทย 3 เทา่) พ้ืนดิน 1,553,556 ตารางกโิลเมตร พ้ืน

น ้า 10,560 ตารางกโิลเมตร 

อาณาเขต  พรมแดนยาว 8,082 กิโลเมตร ติดกับประเทศจีน 4,630 กิโลเมตร ประเทศรัสเซีย 3,452 

กโิลเมตร 

สภาพภูมิประเทศ มองโกเลยี เป็นประเทศในทวปีเอเชยีที่ไมม่ีทางออกสูท่ะเลที่ ใหญเ่ป็นอนัดบัที่สองของโลกรองจาก

ประเทศคาซคัสถาน มพีรมแดนทางเหนือติดกบัประเทศรัสเซยี และทางใตต้ิดกบัประเทศจนี มพ้ืีนที่ที่

สามารถใชส้ าหรับการเกษตรไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละหน่ึงพ้ืนที่สว่นใหญเ่ป็นที่ 

 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวเมืองกบั เมืองเอียรค์ตุก ์ประเทศรสัเซีย 



     

เมืองเอียรค์ุตก ์ Irkutsk เป็นเมืองที่ส าคญัที่สุดในเขตไซบเีรียตอนใต ้ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบไบคาล  

กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1652 โดย อิวาน โปคาบอฟ Ivan Pokhabov เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขาย

ทองค าและขนสตัว ์ระหวา่งรัสเซยีตะวนัตก จนี มองโกเลยี ทิเบต และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็น

เมืองในปี 1686 ในปี กระทัง่ในปี 1760 มถีนนเช่ือมตอ่กบัทวปียุโรปครั้งแรกท าใหเ้อยีร์คุตก ์

เติบโตอยา่งรวดเร็ว และไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเขตไซบเีรียตะวนัออก กระทัง่หลงั

การจลาจลในรัสเซยีเม่ือปี 1825 ศิลปินรัสเซยี นายทหาร และขุนนางจ านวนมากถูกเนรเทศไป

ยงัไซบเีรีย โทษฐานกอ่การตอ่ตา้นซาร์นิโคลาส เอยีร์คุตสกจึ์งกลายเป็นศูนยก์ลางการสงัสรรค์

เสวนาของบรรดาผูล้ี้ภยัทางการเมือง มรดกทางวฒันธรรมส่วนใหญข่องเมืองลว้นมาจากพวกเขา 

ที่ยงัคงความงามทางดา้นสถาปัตยกรรมของตวัอาคารเกา่ บา้นเรือนไม ้โบสถ ์วิหาร แบบไซบเีรียน

แท ้ๆ  ที่ นิยม ตกแตง่ประดบัประดาขอบประตู หนา้ตา่ง หนา้บนั ตลอดจนผนัง และส่วนตา่งๆ ของ

อาคาร ในรูปแบบของงานไมแ้กะสลกั ฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัของไซบเีรีย เป็นหน่ึงใน

เมืองที่ทรงคุณคา่ในดา้นการอนุรักษ์มรดกทางงานศิลปวฒันธรรมของไซบเีรีย เป็นเอกลกัษณ์ ยงัคง

อยูใ่หเ้ห ็นจนถึงทุกวนัน้ี จนไดร้ับฉายาวา่ “ปารีสแห่งไซบีเรีย” เน่ืองจากมถีนนกวา้งและมี

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกคลา้ยคลึงกบัปารีส ทางรถไฟสายทรานสไ์ซบเีรียเช่ือมตอ่มาถึง

เมืองน้ีครั้งแรกในปี 1898  

สญัชาติ  รัสเซยี 

สกลุเงิน  รเูบิลรสัเซีย ตวัยอ่สกุลเงิน (RUB) ซ่ึงสามารถแลกไปจากประเทศไทยได ้   

 1 ยูเอส ดอลล่าห ์(USD) = ประมาณ 63 รเูบิลรสัเซีย (RUB) 

1 บาท (THB)         = ประมาณ 2 รเูบิลรสัเซีย (RUB) 

ศาสนา ประชากรส่วนใหญน่ับถือ คริสต ์นิกายออร์โธดอกซ ์โบสถท์ี่ น่ีจึงมียอดโดมหนา้ตาคลา้ยหวัหอม

สสีนัสดใส เม่ือมาเที่ยวเมืองน้ีจึงไมค่วรพลาด Kazan church โบสถส์แีดงสม้ที่มยีอดโดมสีฟ้าตดักนั 

 ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบน ้าจืดที่ มีขนาดใหญ่ที่ สุดในโลก และยงัเป็นบา้นหลังใหญ่ของ

แมวน ้าไบคาล หน่ึงในสายพนัธุแ์มวน ้าที่มขีนาดเลก็ที่สุด และอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ีเทา่นั้น 

ภาษา ประชากรสว่นใหญใ่ชภ้าษา Russian เป็นภาษาหลกั 

ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ตัง้อยูบ่ริเวณตอนใตข้องไซบเีรีย ประเทศรสัเซยีเป็นทะเลสาบน ้าจืด ที่ ลึกที่สุดในโลก 

จุดที่ลึกที่ สุดมคีวามลึกกวา่ 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกดิจากการที่น ้าเออ่ลน้เขา้มาจนเตม็รอย

เปลือกโลกที่แตกเม่ือ 25 ลา้นปีที่แลว้ ทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 650 กโิลเมตร กวา้งโดยเฉลี่ย 

50 กิโลเมตร มีพ้ืนที่  31,722 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,826,250 ไร่ และมีปริมาตร 23,615 



     

ลูกบาศกก์ิโลเมตร ในชว่งฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งน้ีจะกลายเป็นน ้าแขง็ ซ่ึงหนาพอที่จะใหร้ถวิ่ งไป

บนทะเลสาบแห่งน้ีได ้ท ัว่ท ัง้ทะเลสาบ เราจะไดเ้ห็นภูมิทศัน์น ้าแขง็แปลกตา ซ่ึงเกิดจากการแขง็ตวั

หลายรูปแบบ บางแหง่เป็นน ้าแขง็หนาใส บางแหง่ขาวขุน่เป็นสีขาวทึบ บางแหง่เป็นแผน่สะทอ้นสฟ้ีา

ครามสวยงาม ทะเลสาบไบคาลไดล้งทะเบยีนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

สมยั สามญัครั้งที่ 20 เม่ือปี พ.ศ. 2539 ที่เมืองเมรีดา ประเทศเมก็ซิโก  
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