กําหนดการเดินทาง

วันที 9 - 15 ตุลาคม2562

วันทีแรก

กรุ งเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่ องกง – อูลันบาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)

08.30 น.

พร้ อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาเตอร์ สายการบิน
Hong Kong Airlines ( HX )
นําท่านเหิรฟ้าสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เทียวบินที HX772
อิสระพักผ่อนบนเครื อง
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮอ่ งกง แล้ ว นําท่านทําการเช็คอินต่อ โดยกระเป๋ าเช็คทรู
นําท่านเหิรฟ้าสู่อลู นั บาตอร์ โดยสาย การบินมองโกเลียนแอร์ ไลน์ เทียวบินที OM298

11.25 น.
15.30 น.
18.20 น.
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23.00 น.

เย็น

วันทีสอง
เช้ า

ถึงเมือง Ulaanbaatar （ 乌 兰 巴 托 ）เมืองหลวง
ของประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย เป็ น
ประเทศเล็ก ๆ ทีมีประชากรน้ อยมาก คือประมาณ 3
ล้ านคน ในอดีต ประเทศมองโกเลีย เคยเป็ นศูนย์
กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 13
ซึงต่อมาได้ ยดึ อํานาจเข้ าปกครองจีนในนามของ
ราชวงศ์หยวน แต่ก็ต้องมาเสียอํานาจเมือราชวงศ์ห
มิงและราชวงศ์ชิงเข้ ามามีอํานาจซึงทางมองโกเลียเอง
ต้ องอยูใ่ ต้ อํานาจของราชวงศ์ดงั กล่าวอีกด้ วย
มองโกเลียได้ รับเอกราชจากจีนเมือปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ.
1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียต แต่ต้อง
สถาปนาการปกครองเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพือนบ้ าน ทธิคอมมิวนิสต์สิ Eนสุดลง
จากมองโกเลียเมือปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปี เดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึงต่อมา
มองโกเลียได้ นําระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้ ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธนิกาย
วัชรยานแบบธิเบต
จากนันนํ
E าท่านเดินทางสูท่ ีพัก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักอูลันบาตอร์ Khuvsgul Hotel หรื อเทียบเท่ า

เมืองอูลันบาดอร์ – อุทยานแห่ งชาติเทอเรลจ์ – รู ปปั Nนท่ านเจงกีสข่ าน
– เมืองอูลันบาดอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติเทอเรลจ์ (Terelj national
park) เป็ นเขตคุ้มครองขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของ
มองโกเลีย อยูห่ า่ งจากเมืองอูลนั บาตอร์ ประมาณ 80
กิโลเมตร อุทยานธรรมชาติทีสวยงาม สมกับทีถูกขนาน
นามว่า “Land of Blue Sky” มีหินรูปร่ างแปลกตา เป็ น
เส้ นทางทีมีสีสนั ถ้ าได้ เห็นเส้ นขอบฟ้าตัดกับทุง่ หญ้ าสีเขียว
ก็จะรู้วา่ ทีนีงดงามเพียงใด ทุง่ หญ้ าทีไร้ ต้นไม้ ใหญ่ เรี ยก
กันว่า ทุง่ หญ้ าสเตปป์ จะพบเห็นได้ มาก ในมองโกเลีย
บางแห่งเป็ นทุง่ หญ้ าแห้ งๆ บางแห่งเป็ นทุง่ หญ้ าป่ าผสม ซึง
มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็ นสถานทีทีคนมองโกลคุ้นเคย
ในอดีตเวลาออกรบ ไม่วา่ จะยากลําบากเพียงใด พวกเขาก็สามารถเอาชนะข้ าศึกได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื Eนเมือง เมนูพิเศษ เนื Eอแกะย่าง
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นําท่านชม Genghis Khan Equestrian
Statue 成 吉 思 汗 塑 像 รู ปปั Nนท่ าน
เจงกีสข่ านระดับมหึมา อลังการงาน
สร้ างกับบรรยากาศรอบๆทีเป็ นธรรมชาติ
สวยงามตามสไตล์มองโกเลีย

เย็น

วันทีสาม
เช้ า

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับตัวเมืองอูลันบาดอร์ Ulaanbaatar
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักอูลันบาตอร์ Khuvsgul Hotel หรื อเทียบเท่ า

อูลันบาดอร์ – วัดกานดาน– ช้ อปปิ N งซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – รถไฟสาย Trans-Siberia
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันE นํ าท่านชม วั ดกานดาน 甘丹寺院 พระ
อารามพุทธมหายานทิเ บต ซึงเป็ นวัดสําคัญและใหญ่
ทีสุดของประเทศ เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง สร้ าง
ในปี ค.ศ.1835 แต่ในยุคหนึง ถูกปิ ดเนืองจากสตาลิน
สังให้ ทําลายวัดทัวประเทศ รวมถึงกําจัดลามะ แม้ ทีนีจะ
ถูกทําลาย แต่ก็สร้ างใหม่โดยใช้ ต้นแบบเดิม ซึงภายใน
พระวิหารเป็ นทีประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร สูงถึง 20
เมตร รอบๆ มีกงล้ อมนตราให้ หมุนภาวนา ทีนีเป็ นที
เก็บรั กษาร่ างของ Dashi –Dorzho itigilov หรื อ
Khambo Lama พระสงฆ์สญ
ั ชาติรัสเซีย ซึงมรณะในปี
ค.ศ. 1927 แต่ร่างของท่านยังไม่เน่าเปื อยและยังคงนังอยู่ในท่าทําสมาธิลักษณะดอกบัว ใน
ปั จจุบนั ท่านได้ รับการขนานนามว่า “Hambo Lama” องค์ที 12 และเป็ นผู้นําศาสนาพุทธใน
ประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาททีสําคัญในการให้ ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลก
ครังE ที 2 ทังE ยังช่วยเหลือประเทศในเรื องอาหาร เครื องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ.
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เทียง
บ่าย
15.20 น.

20.00 น.

1926 เกิ ดการเปลียนแปลงการปกครองในประเทศรั ส เซีย ท่านเกรงว่าอาจเป็ นอันตรายต่อ
พระสงฆ์ ท่านจึงให้ บรรดาศิษย์อพยพไปอยู่ธิเบต แต่ตวั ท่านยังอยู่ทีไซบีเรี ย จนปี ค.ศ. 1927
ท่านจึงละสังขาร ในขณะทีมีอายุ 75 ปี สานุศิษย์ได้ เก็บรักษาร่ างท่านไว้ ในโรงไม้ ในท่านังตาม
คําสังของท่านก่อนมรณภาพ
จากนันนํ
E าท่านเข้ าซุปเปอร์ มาร์ เก็ตท้ องถิน เพือซื Eอสิงจําเป็ นทีในบนรถไฟเนืองจากรถไฟขบวนนี E
ไม่มีต้ เู สบียง เช่นสิงของประจําวันหรื ออาหารจานด่วน หรื อขนม ของว่าง เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ พร้ อมเช็คอินขึ Eนขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรี ย Trans-Siberia
โดยรถไฟขบวน “ K005”
การเดินทางจากนี Eต่อไปรถไฟขบวนนี Eจะเป็ นบ้ านเคลือนที
ตลอดการเดินทางซึงเป็ นสถานีต้นทาง อิสระพักผ่อนดืม
ดําธรรมชาติวิวทุ่งหญ้ าสีทองสุดสายตา คําคืนนี Eขบวน
รถไฟจะเดินทางข้ ามพรมแดนประเทศมองโกเลีย เข้ าสู่
ชายแดนประเทศรัสเซีย
ถึง สถานีรถไฟ Suche Baatar มองโกเลีย มีโดยมีเจ้ าหน้ า ตม.มองโกเลีย ทีขึ Eนมาตรวจบน
รถไฟ จนรถไฟเคลือนขบวนอีกครังE ถึง สถานี Naushki เขตไซบีเรี ย
อิสระอาหารคําบนรถไฟ ** คืนนี E รถไฟขบวนนี Eไม่มีต้ เู สบียง **
จากนันท่
E านนอนหลับพักผ่อนให้ สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี E
คําคืนนีพN กั บนรถไฟ

วันทีสี

รถไฟสาย Trans-Siberia – เมืองเอียคุตส์ “ปารี สแห่ งไซบีเรี ย”

เช้ า

ตืนเช้ ารับอรุ ณวันใหม่ ระหว่าง ชมทิวทัศน์ ทิวเขาธรรมชาติอนั งดงามจากมุมมองหน้ าต่างบน
รถไฟแห่งความฝั นสายนี E ชมบรรยากาศสองข้ างทางจะมีความเป็ นเมืองมากขึ Eน เริ มจากหมู่บ้าน
ชนบทสไตล์รัสเซีย เมืองเล็ก เมืองน้ อย ผ่านป่ าสน และธรรมชาติสวยๆ ของประเทศ เพลินไปกับ
วิวสองข้ างทาง นีคือช่วงเวลาทีเราพักและชมวิวบนรถไฟ เก็บความทรงจําดีๆ เหล่านันE ให้ อยู่กบั
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เราตลอดไป จากประสบการณ์ตรง ว่าเส้ นทางนี Eไม่ใช่แค่สวย แต่ยงั เปี ยมไปด้ วยประสบการณ์ดีๆ
ทีหาไม่ได้ จากทีไหนในโลกจริ งๆ

10.00 น.

14.00 น.
14.27 น

คํา

อิสระอาหารเช้ าและอาหารกลางวัน บนรถไฟ
** รถไฟขบวนนี Eไม่มีต้ เู สบียง **
โดยประมาณรถไฟจะก็แล่นไปตามทะเลสาบไบคาล ท่านจะได้ ชมทิวทัศน์ทีงดงามของทะเลสาบ

ทุกท่านเก็บสัมภาระ เตรี ยมตัวลงจากรถไฟ
เดินทางถึงเมืองเอียคุตส์ Irkutsk Oblast“ปารี ส
แห่ งไซบีเรี ย” 伊尔库茨克 เป็ นเมืองใหญ่อีกเมือง
หนึงในไซบีเรี ย
เป็ นศูนย์กลางการปกครองมี
ประชากรประมาณ 588,000 คน เป็ นแหล่ง
การศึกษา ทีสําคัญ เมืองแห่งธุรกิจและการค้ า
ระหว่าง
ประเทศรัสเซียตะวันตก ประเทศ
มองโกเลียและประเทศจีน
เป็ นเมืองทีมีผ้ คู น
พลุกพล่านเพราะเป็ นย่านการค้ าขาย เมืองนี Eได้ ชือ
ว่าเป็ น ปารี สของไซบีเรี ย (Paris of Siberia)
คณะออกจากสถานี จากนันนํ
E าท่านสูโ่ รงแรม
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเอียคุตส์ Marriott Hotel（伊尔库茨克）ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า
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วันทีห้ า
เช้ า

เมืองเอียคุตส์ – หมู่บ้านลิสต์ เวียนกา – ทะเลสาบไบคาล – เมืองเอียคุตส์
รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสต์ เวียนก้ า Listvyanka
Village ซึงตังอยู
E ่บนพื Eนทีหุบเขา ริ มทะเลสาบไบคาล ปาก
แม่นํ Eาอังคาร่า Angara River แม่นํ Eาเพียงสายเดียวทีเป็ นที
ระบายออกของทะเลสาบไบคาล ชมโบสถ์ นิโคลาส ที
สวยงามและขึ Eน ชือทีสุดข่ามกลางสวนดอกไม้ ทีสวยงาม
ของเมือง นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ไบคาล เพือเรี ยนรู้เรื อง
ระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ทีประกอบไปด้ วยพืช
และสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทีน่า สนใจ รวมไปถึงดาว
เด่นของพิพิธภัณฑ์ “แมวนํ Eาไบคาล” นอกจากนี Eยังมี
นิทรรศการจําลองสภาพใต้ นํ Eาของทะเลสาบไบคาลให้ ชม
นําท่าน ขึนN กระเช้ าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เพือชมวิวจาก
มุมสูงของทะเลสาบทีฃสวยทีสุดในโลก

เทียง

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านเลือกซื Eอของฝากของทีระลึกที ตลาดปลา
มีทงผลไม้
ัE
ปลาย่างโอมุล พวงกุญแจเกียวกับแมวนํ Eา
ทะเลสาบไบคาล มากมายให้ ท่านเลือกซ้ อ นําท่าน
ล่ องเรื อทะเลสาบไบคาล ท่านจะได้ ชมทีเทียวไฮไลท์
จุดหนึงของการเดินทาง ทะเลสาบนํ Eาจืดทีใหญ่ทีสุด
และลึกทีสุดในโลก ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)
ตังอยู
E ่บริ เวณตอนใต้ ของไซบีเรี ย ประเทศรัสเซีย โดย
ทะเลสาบนันมี
E ความลึกประมาณ 1,642 เมตร จุดทีลึก
ทีสุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิด
จากการ ทีนํ Eาเอ่อล้ นเข้ ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกทีแตก
เมือ 25 ล้ านปี ทีแล้ ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ
650 กิโลเมตร กว้ างโดยเฉลีย 50 กิโลเมตร มีพื Eนทีประมาณ 23,000 ตารางกิโลเมตร และเป็ น
หนึงในมรดกโลกทีน่าไปชม ปริ มาณของนํ Eาในทะเลสาบแห่งนี Eคิดเป็ นร้ อยละ 25% ของปริ มาณ
นํ Eาจืดทีมีอยู่ทงหมดของโลก
ัE
และเป็ นแหล่งนํ Eาธรรมชาติทีสะอาดเป็ น นํ Eาจืดทีใช้ บริ โภค
ได้ ทะเลสาบแห่งนี Eซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา จึงไม่เป็ นทีรู้จกั อย่างแพร่หลาย จนกระทังตังแต่
E ปี ค.ศ.
1902 ทางการได้ สร้ างสายรถไฟทรานส์ไซบีเรียรอบทะเลสาบ นอกจากนี Eบริ เวณรอบ ๆ ทะเล
6

สาย มีสตั ว์ทีไม่ได้ พบทีใดในโลกกว่า 200 ชนิด จึงเป็ นทีรู้จกั กันในชือ “กาลาปาโกสแห่งรัสเซีย”
(Galapagos of Russia) ปั จจุบนั ทีทะเลสาบไบคาลถือว่าเป็ นทะเลสาบนํ Eาจืดทีเก่าแก่ทีสุดของ
โลก และได้ รับการยกย่อง จากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1996
จากนันE นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ สถาปั ตยกรรมไม้
Wooden architecture museum ชมสิงปลูกสร้ างไม้ ทีหาดู
ได้ ยาก ซึงเป็ นบ้ านพักอาศัยของชนกลุม่ ทีพํานักอยู่ทีนีมา
ช้ านาน ชมการสร้ างบ้ านตามภูมิปัญญาชาวบ้ านทีต้ อง
สร้ างบ้ านด้ วยไม้ และทนต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาวที
อุณหภูมิติดลบหลายสิบองศา

คํา

สมควรแก่เวลานําท่านกลับ เมืองเอียคุตส์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเอียคุตส์ Marriott Hotel（伊尔库茨克市内酒店）หรือเทียบเท่ า

วันทีหก

เมืองเอียคุตส์ - โบสถ์ ประจําเมือง – ถนนคาร์ ลมาร์ กซ์ - ช้ อปปิ N งย่ านคีรอฟสแควร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
นําท่านชมโบสถ์ ประจําเมืองริ มแม่นํ Eาสุด
คลาสสิก ถนนคนเดินเส้ นหลักของเมือง บ้ านไม้
สไตล์ไซบีเรี ยในเขตเมือง
ถนนทีทําให้ เมืองนี E
ได้ รับฉายาว่าเป็ นปารีสน้ อยๆ แห่งดินแดนไซบี
เรี ย บรรยากาศขาวโพลนไปด้ วยหิมะ แต่นนก็
ั ทํา
ให้ เราเข้ าถึงความเป็ นไซบีเรี ยกันแบบเต็มๆ นํา
ท่านชม ถนนคาร์ ลมาร์ กซ์ ตลอดถนนสายนี Eท่านละ
พบกัยอาคารเก่าแก่ตา่ งๆเช่น อาคารทีทําการรถไฟ
สายทรานส์-ไซบีเรี ย
อาคารห้ องสมุดของ
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
ปราสามมอร์ ริสซึงปั จจุบนั
กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์แห่งเอียคุตส และรู ป
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ปั Nนพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ที 3 ผู้ซงมี
ึ ดําริ ให้ สร้ างทาง
รถไฟสายทรานส์-ไซบีเรี ย ด้ วยระยะทาง 9,289
กิโลเมตรชมย่านคีรอฟสแควร์ (KirovSquare)ย่าน

เทียง

การค้ าสําคัญของภูมิภาคเดินเล่นตลาดท้ องถิน ชม
อนุสาวรี ย์เปลวไฟนิรันดร์ บริ เวณริ มแม่นํ Eาแองการ่า
ชมป้อมไม้ ทีถูกสร้ างขึ Eนเพือเป็ นทีป้องกันสัตว์ป่า และใช้ เป็ นทีเก็บข้ าวของ ทองคํา เงินและสิงทอ
จากการค้ าในอดีต
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมบ้ านเรือนเก่า ทียังคงรักษาสภาพเดิม ๆ
คือสร้ างด้ วยไม้ เป็ นทีอยูอ่ าศัยของผู้มีอนั จะกินและ
เสนาบดีเก่า ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศที
แปลกตา ทีไม่เคยได้ สมั ผัสจากทีไหนมาก่อน
จากนันนํ
E าท่านสูย่ ่าน 130 ควอร์ เตอร์ (130 Quarter)
ย่านนี Eนับว่าเป็ นแหล่งท่องเทียวทีพลาดไม่ได้ สําหรับผู้
มาเยือนเมืองนี Eบริ เวณนี Eเป็ นแหล่งรวมของร้ านอาหาร บาร์ ร้านจําหน่ายของทีระลึกทีทันสมัย โดยสิง
ปลูกสร้ าง ทังหมดบริ
E
เวณนี Eสร้ างด้ วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้ วนไซบี
เรี ย ซึงขึ Eนชือในการสร้ างบ้ านด้ วยไม้ ย่านนี Eจึงกลายเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทียวเลยทีเดียว

คํา

วันทีเจ็ด

11.20 น.
16.20 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเอียคุตส์ Marriott Hotel（伊尔库茨克市内酒店）หรือเทียบเท่ า

เมืองเอียคุตส์ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพือเดินทางต่อกลับประเทศไทย
นําท่านเหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยไซบีเรี ยนแอร์ ไลน์ S7 Airlines เทียวบินที S7761
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ขอบคุณท่ านทีใช้ บริการ
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กําหนดการเดินทาง

ทรานสไซบีเรี ย ตุลาคม 2562กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึนN ไป

14-21 กันยายน 2562

ราคา/ท่ าน

ผู้ใหญ่ /ท่ าน โรงแรมพักห้ องละ 2 ท่ าน
บนรถไฟ พัก 2 ท่ าน/ห้ อง เกรดมาตรฐาน

69,900 บาท/ท่ าน

บนรถไฟ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

9,800 บาท/ท่ าน
(โรงแรม)

บนรถไฟพักเดียว เพิม

7,100 บาท/ท่ าน

โรงแรมพักเดียว เพิม

อัตรานีรN วม

ค่าไปกลับ (ตัว{ กรุ๊ป)
ค่านํ Eาหนักกระเป๋ าไม่เกินทีสายการบินกําหนด
ค่าทีพักโรงแรม (2ท่าน/ห้ อง บนรถไฟ 2 ท่าน/ตู้)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
บัตรเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื Eอตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุทกุ ทีนังๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานีไN ม่ รวม

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื องดืมนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่านํ Eาหนักเกิน ตามทีสายการบินกําหนด
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และ ภาษี นกั ท่องเทียว ( ถ้ ามี )
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิน
ค่าวีซา่ ท่องเทียว ( หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซา่ มองโกเลีย และรัสเซีย )

เงือนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครังE แรก มัดจําท่านละ 20,000 บาท หรื อทังหมด
E
ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่าน สละสิทธิ~ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. กรณี ทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
E กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ~ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
E Eน
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ Eนไป เก็บค่าใช้ จา่ ยตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
E
100 % ของราคาทัวร์
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ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้ องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปทีมี
การการั นตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์ ทังN หมดเนืองจากค่ าตัqวเป็ นการเหมาจ่ ายในเทียวบินนันN ๆ
หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เ ดินทางขันE ตําผู้ใ หญ่ 20 ท่านขึนE ไป เที ยวบิน, ราคา และรายการอาจมี การเปลี ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสิทธิ~ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี E เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิม เติมทีเกิดขึ Eนทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
E Eนหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ทีท่านถูกปฏิ เสธ การเข้ าหรื อออกเมื องจากเจ้ าหน้ าที ตรวจคนเข้ าเมื อง หรื อเจ้ าหน้ าที กรม
แรงงานทังจากไทย
E
และต่างประเทศซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
E Eน แต่ทงนี
ั E Eทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ~การจัดหานี Eโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
E Eน หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื Eอ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
E Eน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
11. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
E
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรับในเงื อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
E
13.ในกรณี ทีลูกค้ าต้ องออกตัว{ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครังE มิฉะนันทาง
E
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
E Eน
ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึนN ไป

ราคา/ท่ าน

ผู้ใหญ่ /ท่ าน โรงแรมพักห้ องละ 2 ท่ าน
บนรถไฟ พัก 2 ท่ าน/ห้ อง เกรดมาตรฐาน
โรงแรมพักเดียว เพิม
บนรถไฟ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)
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69,900 บาท/ท่ าน
9,800 บาท/ท่ าน
(โรงแรม)

7,100 บาท/ท่ าน

บนรถไฟพักเดียว เพิม
อัตรานีรN วม

ค่าไปกลับ (ตัว{ กรุ๊ป)
ค่านํ Eาหนักกระเป๋ าไม่เกินทีสายการบินกําหนด
ค่าทีพักโรงแรม (2ท่าน/ห้ อง บนรถไฟ 2 ท่าน/ตู้)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
บัตรเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื Eอตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุทกุ ทีนังๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานีไN ม่ รวม

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื องดืมนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่านํ Eาหนักเกิน ตามทีสายการบินกําหนด
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และ ภาษี นกั ท่องเทียว ( ถ้ ามี )
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิน
ค่าวีซา่ ท่องเทียว ( หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซา่ มองโกเลีย และรัสเซีย )

เงือนไขการให้ บริการ
5. ในการจองครังE แรก มัดจําท่านละ 20,000 บาท หรื อทังหมด
E
ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
6. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่าน สละสิทธิ~ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
7. กรณี ทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
E กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ~ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
E Eน
8. การยกเลิก
8.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ Eนไป เก็บค่าใช้ จา่ ยตามจริ ง
8.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
E
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้ องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปทีมี
การการั นตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์ ทังN หมดเนืองจากค่ าตัqวเป็ นการเหมาจ่ ายในเทียวบินนันN ๆ
หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เ ดินทางขันE ตําผู้ใ หญ่ 20 ท่านขึนE ไป เที ยวบิน, ราคา และรายการอาจมี การเปลี ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสิทธิ~ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี E เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
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4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิม เติมทีเกิดขึ Eนทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
E Eนหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ทีท่านถูกปฏิ เสธ การเข้ าหรื อออกเมื องจากเจ้ าหน้ าที ตรวจคนเข้ าเมื อง หรื อเจ้ าหน้ าที กรม
แรงงานทังจากไทย
E
และต่างประเทศซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
E Eน แต่ทงนี
ั E Eทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ~การจัดหานี Eโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
E Eน หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื Eอ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
E Eน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
11. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
E
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรับในเงื อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
E
13.ในกรณี ทีลูกค้ าต้ องออกตัว{ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครังE มิฉะนันทาง
E
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
E Eน

12

