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 น่ังรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย เที่ยว 2 ประเทศ  มองโกเลียนอก และ รัสเซีย 
 สัมผัสประสบการณ์ นอนเกอ กระโจมแบบมองโกเลีย ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี 
 ล่องเรือทะเลสาบไบคาล  ที่เก่าแก่ และลึกที่สุดในโลก 
ก าหนดการเดินทาง   4 – 11  กรกฎาคม 2563 

22 – 29 สิงหาคม 2563 
   

วันแรก           วันเสาร์  
(1) กรุงเทพ – ฮ่องกง  –  อูลันบาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)  

08.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 6-7 )  
 เคาท์นเตอร์ M สายการบิน Cathay Pacific ( CX ) 

11.00 น.   นําทา่นเหิรฟา้สูฮ่่องกง โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX750 
   บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
   ** เที่ยวบินอาจมีการเปล่ียนแปลง  
      ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนจองตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศ ** 
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   กรณีขาไปบิน  สายการบินไทย + มองโกเล่ียนแอร์ไลน์ 
     TG674   กรุงเทพฯ – ปักก่ิง       23.50-05.30+1 
     OM224   ปักก่ิง – อูลันบาตอร์   09.30-12.00 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง แล้ว นําทา่นทําการเช็คอินตอ่  ( สมัภาระเช็คทรู ) 
16.45 น.  นําทา่นเหิรฟา้สูอู่ลนับาตอร์  โดยสาย การบินมองโกเล่ียนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ OM2972 

 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 เวลาท่ีอูลนับาตอร์ เร็วกวา่ไทย  1 ชัว่โมง  

21.20 น. ถึงเมือง Ulaanbaatar（乌兰巴托）เมืองหลวงของ
ประเทศมองโกเลยี  ประเทศมองโกเลยี เป็นประเทศ
เลก็ ๆ ท่ีมีประชากรน้อยมาก คือประมาณ 3 ล้านคน 
ในอดีต ประเทศมองโกเลยี เคยเป็นศนูย์ กลางของ
จกัรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ซึง่ตอ่มา
ได้ยดึอํานาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์
หยวน   แตก็่ต้องมาเสยีอํานาจเม่ือราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอํานาจซึง่ทางมองโกเลยีเอง
ต้องอยูใ่ต้อํานาจของราชวงศ์ดงักลา่วอีกด้วย  มองโกเลยีได้รับเอกราชจากจีนเม่ือปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 
1921) จากการชว่ยเหลอืของสหภาพโซเวียต แตต้่องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์
ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ทธิคอมมิวนิสต์สิน้สดุลงจากมองโกเลยีเม่ือปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปี
เดียวกนักบัการลม่สลายของสหภาพโซเวียต ซึง่ตอ่มามองโกเลยีได้นําระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภามาใช้  ประชากรสว่นใหญ่นบั  ถือศาสนาพทุธนิกายวชัรยานแบบธิเบต 

     พักอูลันบาตอร์  Novotel Ulaanbaatar  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง        (2) อูลันบาดอร์   – รูปป้ันท่านเจงกีสข่าน – อุทยานแห่งชาตเิทอเรลจ์                              

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นสู ่อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์   Terelj 

national park 特尔勒吉货架公园   เป็นเขตคุ้มครอง 

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของมองโกเลยี อยูห่า่งจาก
เมืองอูลนับาตอร์ ประมาณ  80 กิโลเมตร อุทยาน
ธรรมชาติท่ีสวยงาม สมกบัท่ีถกูขนานนามวา่ “Land of 
Blue Sky”  มีหินรูปร่างแปลกตา เป็นเส้นทางท่ีมีสสีนั 
ถ้าได้เห็นเส้นขอบฟา้ตดักบัทุง่หญ้าสเีขียว ก็จะรู้วา่ท่ีน่ี
งดงามเพียงใด  ทุง่หญ้าท่ีไร้ต้นไม้ใหญ่ เรียกกนัวา่ ทุง่หญ้าสเตปป์ จะพบเห็นได้มาก นําทา่นชมหิน
เตา่ หินธรรมชาติรูปร่างเหมือนเตา่ สญัลกัษณ์ของอุทยานนี ้  ในมองโกเลยี บางแหง่เป็นทุง่หญ้าแห้งๆ 
บางแหง่เป็นทุง่หญ้าป่าผสม ซึง่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นสถานท่ีท่ีคนมองโกลคุ้นเคย ในอดีตเวลา
ออกรบ ไม่วา่จะยากลาํบากเพียงใด พวกเขาก็สามารถเอาชนะข้าศกึได้  
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง เมนูพเิศษ เนือ้แกะย่าง 
นําท่านชม Genghis Khan Equestrian 
Statue 成吉思汗塑像 รูปป้ันท่าน
เจงกีสข่านระดบัมหมึา อลงัการงาน
สร้างกบับรรยากาศรอบๆ  ท่ีเป็น
ธรรมชาติสวยงามตามสไตล์มองโกเลีย 

เจงกีสข่าน เดิมมีนามวา่ เตมูจนิ เป็นนกัรบท่ียิ่งใหญ่และผู้ นําของชาว
มองโกเลยี เม่ือปี พ.ศ. 1754 เจงกีสขา่นสามารถยดึครองจีนตอนเหนือ จกัรวรรดิ
คารา-จิไต (Kara-Chitai Empire) จกัรวรรดิคาเรสม์และดินแดนอ่ืน ๆ อีกหลาย
แหง่ นบัถึง เวลาเม่ือเจงกีสขา่น สิน้ชีพ จกัรวรรดิมองโกลได้แผข่ยายตัง้แต่ทะเลดํา
ไปจรดมหาสมทุรแปซิฟิก ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นนกัการทหารท่ีเก่งท่ีสดุคนหนึง่
ในประวติัศาสตร์โลก 

ค่ํา     รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   
ค่ําคืนนีเ้ปิดประสบการณ์การเดินทาง ให้ทา่นพกัแบบชน
พืน้เมือง เรียกวา่ “เกอ”  蒙古包 กระโจมแบบมองโกเลยี 
ทา่มกลางธรรมชาติ ทุง่ญาติ และอากาศบริสทุธ์ิ 

 พักในอุทยาน Alungoo  กระโจมแบบมองโกเลีย  
(2 ท่าน ต่อ 1 กระโจม มีห้องน า้ในตัว)  

    
 
 
 
 
 

วันที่สาม       (3)   อุทยาน – จุดชมวิว Zaisan Memorial – อูลันบาดอร์ –จัตุรัสซัคบาทาร์  
                  – พิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ – วัดกานดาน    – การแสดงพืน้เมือง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นําท่านเดินทางกลบัตวัเมืองอูลันบาดอร์   Ulaanbaatar 
ระหวา่งทางนําท่านชมวิวพาโนรามาสดุสวยของเมือง
ท่ี  Zaisan Hill หรือ จุดชมวิว Zaisan Memorial 载山苏

联红军纪念碑 ซึง่ท่ีน่ีเป็นอนสุรณ์สถานท่ีแสดงถึงความ
สนิทสนมระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย ซึง่
สหภาพโซเวียตได้สร้างให้มองโกเลีย โดยส่ิงท่ีบง่ชีถ้ึงมิตร
ไมตรีระหวา่งสองประเทศนีคื้อภาพเขียนด้านในท่ีมี
เร่ืองราวบางอย่างเชน่  นกับินอวกาศคนแรกของมองโกเลีย
ท่ีร่วมโครงการของสหภาพโซเวียตและขึน้ไปบนอวกาศปี 
1981 หรือตอนท่ีมองโกเลียได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตในด้านต่างๆอย่างแรงชว่ง 70 ปี
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  
ชม จัตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square 苏赫巴托

尔广场) ศนูย์กลางของประเทศ  มองโกเลยี ซึง่เป็นท่ี
ประดิษฐ์สถานของรูปปัน้ ซคับาทาร์ ผู้ประกาศ
อิสรภาพแก่มองโกเลยี ในปี ค.ศ. 1921  
ทา่นชมพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์แห่งชาติ National History Museum ซึง่ ภายในมีการจดัแสดง
เก่ียวกบัความเป็นมาของชาวมองโกเลยีตัง้แตยุ่คก่อนประวติัศาสตร์จนถึงช่วง รุ่งเรืองท่ีสดุ 

 
 
 
 
 
เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูสุกีม้องโกเลีย 

นําท่านชม วัดกานดาน  甘丹寺院   พระอารามพทุธ
มหายานทิเบต ซึง่เป็นวดัสําคญัและใหญ่ท่ีสดุของประเทศ 
เป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวเมือง สร้างในปี ค.ศ.1835 แตใ่น
ยคุหนึง่  ถกูปิดเน่ืองจากสตาลินสัง่ให้ทําลายวดัทัว่ประเทศ 
รวมถึงกําจดัลามะ แม้ท่ีน่ีจะถกูทําลาย แต่ก็สร้างใหม่โดย
ใช้ต้นแบบเดิม ซึง่ภายในพระวิหารเป็นท่ีประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร สงูถึง 20 เมตร รอบๆ  
มีกงล้อมนตราให้หมนุภาวนา  ท่ีน่ีเป็นท่ีเก็บรักษาร่างของ 
Dashi –Dorzho itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์
สญัชาติรัสเซีย ซึง่มรณะในปี ค.ศ. 1927 แตร่่างของทา่น
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ยงัไม่เนา่เป่ือยและยงัคงนัง่อยู่ในทา่ทําสมาธิลกัษณะดอกบวั ในปัจจบุนัทา่นได้รับการขนาน
นามว่า “Hambo Lama” องค์ท่ี 12 และเป็นผู้นําศาสนาพทุธในประเทศรัสเซีย ทา่นมีบทบาทท่ี
สําคญัในการให้ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจบ็จากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทัง้ยงัชว่ยเหลือประเทศ
ในเร่ืองอาหาร เคร่ืองนุง่ห่ม และยารักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในประเทศรัสเซีย ท่านเกรงวา่อาจเป็นอนัตรายต่อพระสงฆ์ ทา่นจงึให้บรรดาศิษย์อพยพ
ไปอยู่ธิเบต แตต่วัท่านยงัอยู่ท่ีไซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 ทา่นจงึละสงัขาร ในขณะท่ีมีอายุ 75 ปี 
สานศิุษย์ได้เก็บรักษาร่างท่านไว้ในโรงไม้ในทา่นัง่ตามคําสัง่ของทา่นก่อนมรณภาพ 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   

หลงัอาหารนําท่านชมการแสดงพืน้เมืองของชาวมองโกเลีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             พักอูลันบาตอร์  Novotel Ulaanbaatar  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี         (4 )   พพิิธภณัฑ์โบกด์ข่าน – ซุปเปอร์มาร์เกต็ – อูลันบาดอร์ – รถไฟสาย Trans-Siberia    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นสู ่Winter Palace หรือพิพิธภณัฑ์โบกด์ข่าน 

 格 达 汗 博 物 馆  มีห้องจดัแสดงซึง่เปรียบเสมือน
ขมุทรัพย์ของมองโกเลยี และท่ีน่ีเป็นเหมือนบ้านหลงั
สดุท้ายของกษัตริย์ เพราะพอหมดยคุกษัตริย์ท่ีน่ีก็ถกู
แปลงเป็นพิพิธภณัฑ์ ในช่วงท่ีรัสเซียเข้าปกครองท่ีน่ีถกู
ทําลายไปมาก แตท่กุวนันีถ้กูปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพดีมี
ข้าวของและโบราณวตัถเุก็บสะสมไว้ไม่น้อย โดยเฉพาะพวกภาพทงัก้า (ผ้าพระบฎ) ท่ีเก่าแก    
จากนัน้นําท่านเข้าซุปเปอร์มาร์เกต็ท้องถ่ิน เพ่ือซือ้ส่ิงจําเป็นท่ีในบนรถไฟ เชน่ส่ิงของประจําวนั
หรืออาหารจานดว่น หรือขนม ของว่าง เป็นต้น  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ใน  โรงแรมแชงกรีล่า  Buffet International  

  หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองอลูนับาตอร์  พร้อมเช็คอินขึน้ขบวนรถไฟสาย 
ทรานไซบีเรีย Trans-Siberia     

15.22 น. โดยรถไฟขบวนท่ี “ 305”  เดินทางสู ่เมืองเอียคุสต์ ประเทศรัสเซีย   
 อิสระเพลิดเพลินกบัวิว สองข้างทาง จากทุง่หญ้ามองโกเลีย ถึงเขตป่าไม้ไซบีเรีย 
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  อิสระอาหารอาหารค่ําบนรถไฟ (ลกูค้าควรเตรียมเสบียงอาหารเผ่ือไว้ เน่ืองจากบนรถไฟไม่มีตู้
เสบียง และ ทางบริษัทมีเตรียมไว้บางสว่น )  

ค่ํา ค่ําคืนนีข้บวนรถไฟ จะเดินทางข้ามพรมแดนประเทศมองโกเลีย ณ  สถานีรถไฟ Suche 

Baatarและข้ามชายแดนเข้าสูป่ระเทศรัสเซีย ณ ดา่น ท่ี สถานี Naushki  

** เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะขึน้มาเช็คหนงัสือเดินทางให้ท่ีตู้นอนแต่ละทา่น ระหวา่ง
ตรวจเชค็หนงัสือเดินทาง ห้องนํา้บนรถไฟปิดให้บริการ และห้ามทกุทา่นออกจากตู้นอน ** 

คืนนีพ้ักผ่อนบนรถไฟ ( 2ท่าน ต่อ 1 ห้อง)  
 
 
 
 

วันที่ห้า        (5)     รถไฟสาย Trans-Siberia  – เมืองเอียคุตส์  “ปารีสแห่งไซบีเรีย”      

เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่ ระหว่าง ชมทิวทศัน์  ทิวเขา
ธรรมชาติอนังดงามจากมมุมองหน้าตา่งบนรถไฟ 

    รับประทานอาหารเช้า อาหารกล่อง 
  ธรรมชาติสวยๆ ของประเทศ เพลินไปกบัวิวสองข้าง

ทาง น่ีคือช่วงเวลาท่ีเราพกัและชมวิวบนรถไฟ  เก็บ
ความทรงจําดีๆ เหลา่นัน้ ให้อยู่กบัเราตลอดไป จาก
ประสบการณ์ตรง วา่เส้นทางนีไ้ม่ใชแ่คส่วย แตย่งัเป่ียมไปด้วยประสบการณ์ดีๆ ท่ีหาไม่ได้จากท่ี
ไหนในโลกจริงๆ บนรถไฟแหง่ความฝันสายนี ้ชมบรรยากาศสองข้างทางจะมีความเป็น
เมืองมากขึน้ เร่ิมจากหมู่บ้านชนบทสไตล์รัสเซีย เมืองเลก็ เมืองน้อย ผ่านป่าสน และ  

10.00 น.  โดยประมาณรถไฟจะก็แลน่ไปตามทะเลสาบไบคาล  
   ทา่นจะได้ชมทิวทศัน์ท่ีงดงามของทะเลสาบ 
  อิสระรับประทานอาหารกลางวนับนรถไฟ (ลกูค้าควร

เตรียมเสบียงอาหารเผ่ือไว้ เนืองจากบนรถไฟไม่มีตู้
เสบียง และ ทางบริษัทมีเตรียมไว้บางสว่น )   

14.27 น   ขบวนรถไฟเดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ Irkutsk Oblast“ปารีสแห่งไซบีเรีย”伊尔库茨克 เป็น
เมืองใหญ่อีกเมืองหนึง่ในไซบีเรีย เป็นศนูย์กลางการ
ปกครองมีประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหลง่
การศกึษา ท่ีสําคญั เมืองแหง่ธุรกิจและการค้าระหว่าง  
ประเทศรัสเซียตะวนัตก ประเทศมองโกเลียและประเทศ
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จีน เป็นเมืองท่ีมีผู้คนพลกุพลา่นเพราะเป็นย่านการค้าขาย  เมืองนีไ้ด้ช่ือวา่เป็น ปารีสของไซบี
เรีย (Paris of Siberia)   นําคณะออกจากสถานี นําท่านเชค็อินเข้าโรงแรมท่ีพกั จากนัน้ชมย่านคี
รอฟสแควร์(KirovSquare)ย่านการค้าสําคญัของภมิูภาคเดินเลน่ตลาดท้องถ่ิน  

 ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   
พักเมืองเอียคุตส์  Marriott  Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่หก       (6) เมืองเอียคุตส์  –หมู่บ้านลิสต์เวียนกา – พิพิธภณัฑ์ไบคาล  - ตลาดปลา  
                     –  น่ังกระเช้าชมวิวทะเลสาบ – ล่องเรือทะเลสาบไบคาล – พิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมไม้ 

                      – เมืองเอียคุตส์ 

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า Listvyanka 
Village ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีหบุเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปาก
แม่นํา้องัคาร่า Angara River แม่นํา้เพียงสายเดียวท่ีเป็นท่ี
ระบายออกของทะเลสาบไบคาล นําทา่นชม พิพิธภณัฑ์ไบ

คาล เพื่อเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ท่ี

ประกอบไปด้วยพืชและสตัว์หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีนา่  สนใจ 
รวมไปถึงดาวเดน่ของพิพิธภณัฑ์ “แมวนํา้ไบคาล” นอกจากนี ้
ยงัมีนิทรรศการจําลองสภาพใต้นํา้ของทะเลสาบไบคาลให้ชม
ชมโบสถ์นิโคลาส ท่ีสวยงามและขึน้ ช่ือท่ีสดุขา่มกลางสวน
ดอกไม้ท่ีสวยงามของเมือง ชมตลาดปลาซึง่เป็นตลาดเลก็ ๆ 

ริมทะเลสาบท่ีมีแผงและร้านค้า จําหนา่ยสินค้าพืน้เมือง
โดยเฉพาะปลานํา้จืดของทะเลสาบแหง่นี ้ 

เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   
เมนูพเิศษ ปลาโอมุล จากทะเลสาบไบคาล 

      นําทา่น ขึน้กระเช้าสู่จดุชมวิวบนยอดเขา เพ่ือชมววิจาก

มมุสงูของทะเลสาบท่ีฃวยท่ีสดุในโลก นําทา่น ล่องเรือ

ทะเลสาบไบคาล ทา่นจะได้ชมท่ีเท่ียวไฮไลท์จดุหนึง่ของ 
  การเดินทาง ทะเลสาบนํา้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุและลกึท่ีสดุใน

โลก ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)ตัง้อยู่บริเวณตอน
ใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย โดยทะเลสาบนัน้มีความ
ลกึประมาณ 1,642 เมตร จดุท่ีลกึท่ีสดุมีความลกึกว่า 
1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการ ท่ีนํา้เอ่อล้น
เข้ามาจนเตม็รอยเปลือกโลกท่ีแตกเม่ือ 25 ล้านปีท่ีแล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 
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กิโลเมตร กว้างโดยเฉล่ีย 50 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 23,000  ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึง่ใน
มรดกโลกท่ีนา่ไป ปริมาณของนํา้ในทะเลสาบแหง่นีคิ้ดเป็นร้อยละ 25% ของปริมาณนํา้จืดท่ีมี
อยู่ทัง้หมดของโลก และเป็นแหลง่นํา้ธรรมชาติท่ีสะอาดเป็น นํา้จืดท่ีใช้บริโภคได้  ทะเลสาบแหง่
นีซ้อ่นตวัอยู่ในหบุเขา จงึไม่เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย จนกระทัง่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1902 ทางการได้
สร้างสายรถไฟทรานส์ไซบีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากนีบ้ริเวณรอบ ๆ ทะเลสาย มีสตัว์ท่ีไม่ได้
พบท่ีใดในโลกกว่า 200 ชนิด จงึเป็นท่ีรู้จกักันในช่ือ “กาลาปาโกสแหง่รัสเซีย” (Galapagos of 
Russia)  ปัจจบุนัท่ีทะเลสาบไบคาลถือว่าเป็นทะเลสาบนํา้จืดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของโลก และได้รับ
การยกย่อง จากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1996  
นําทา่นชมพิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมไม้ Wooden architecture museum ชมสิง่ปลกูสร้างไม้ท่ีหาดู
ได้ยาก ซึง่เป็นบ้านพกัอาศยัของชนกลุม่ท่ีพํานกัอยูท่ี่น่ีมาช้านาน ชมการสร้างบ้านตามภมิูปัญญา
ชาวบ้านท่ีต้องสร้างบ้านด้วยไม้และทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดหูนาวท่ีอุณหภมิูติดลบหลายสบิองศา 
 
 
 
 
 

 
  สมควรแก่เวลานําทา่นกลบั เมืองเอียคุตส์   
ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   

พักเมืองเอียคุตส์  Marriott  Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่เจด็    (7)   เมืองเอียคุตส์– พิพิธภณัฑ์กองทหารกบฎเดือนธันวา  – ซติีท้ัวร์  
                      – ช้อปป้ิง 130 ควอร์เตอร์     

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
 พิพิธภณัฑ์กองทหารกบฎเดือนธันวา  Decembrist 
Museum  ท่ีบอกเลา่เร่ืองราวของกลุม่ทหาร  ท่ีลกุฮือขึน้
ตอ่ต้านการครองราชย์โดยมิชอบของจกัรพรรดินิโคลาสท่ี 1 
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1825 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค ซึง่
เป็นเมืองหลวงของรัสเซียในขณะนัน้ หลงัการก่อก  บฏถกู
ปราบปรามจนล้มเหลว ผู้ นํากยฎถกูประหารด้วยการแขวนคอ ทหารบางสว่นถกูเนรเทศมาคุมขงัยัง
แคว้น ไซบีเรียซึง่ในอดีตเป็นดินแดนทรุกนัดานและเป็นแหลง่คมุขงันกัโทษ   
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ชม ถนนคาร์ลมาร์กซ์ ตลอดถนนสายนีท้า่นละพบกยัอาคาร
เก่าแก่ตา่งๆเช่น อาคารท่ีทําการรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย 
อาคารห้องสมดุของมหาวิทยาลยัแหง่รัฐ ปราสามมอร์ริสซึง่
ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุแหง่เอียคตุส และรูปปั้น
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ซึง่มีดําริให้สร้างทางรถไฟสาย
ทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289กิโลเมตรชม ชม
อนสุาวรีย์เปลวไฟนิรันดร์  บริเวณริมแม่นํา้แองการ่า ชม
ปอ้มไม้ท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีป้องกนัสตัว์ป่า และใช้เป็นท่ี
เก็บข้าวของ ทองคํา เงินและส่ิงทอจากการค้าในอดีต   

 เท่ียง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้นําท่านชมโบสถ์ประจ าเมือง   โบสถ์คาซาน 

(Kazan Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจตอ่คน
เอียร์คสุต์มากทัง้นีเ้น่ืองจากโบสถ์แหง่นีเ้กิดขึน้จากการบริจาค
ของคนท้องถ่ินท่ีประกอบทัง้ชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้กลบั
ใจที่ถกูเนรเทศมายงัเอียร์คุสต์ นอกจากนีต้วัโบสถ์ยงัมีความ

งดงามท่ีเกิดจากรูปแบบการก่อสร้างท่ีสวยงามมากในแบบไบ
เซนไทน์ ภายในประดบับลัลงัค์ด้วยกินอ่อนสแีดงและมีเสาหิน
หลกัของโบสถ์ท่ีทําจากหยก การเพ้นท์ลายใต้หลงัคาโบสถ์ต้อง
ใช้ช่างผู้ ชํานาญท่ีสง่ไปศกึษาถึงอิตาลเีลยทีเดียว  
จากนัน้นําทา่นสูย่า่น 130 ควอร์เตอร์(130 Quarter) ยา่นนี ้
นบัวา่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีพลาดไม่ได้สาํหรับผู้มาเยือนเมืองนี ้
บริเวณนีเ้ป็นแหลง่รวมของร้านอาหาร บาร์ร้านจําหนา่ยของท่ีระลกึท่ีทันสมยั โดยสิง่ปลกูสร้าง ทัง้หมด
บริเวณนีส้ร้างด้วยไม้และตกแตง่อยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึง่ขึน้ช่ือในการ 
สร้างบ้านด้วยไม้ยา่นนีจ้ึงกลายเป็นจุดดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว ทัง้ช็อป และ ชิมเลยทีเดียว 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   
พักเมืองเอียคุตส์  Marriott  Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที่แปด         (8)    เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางตอ่กลบัประเทศไทย 
10.35 น.   นําท่านเหิรฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  S7 Airlines   เที่ยวบนิที่ S76331 
   บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
ก าหนดการเดินทาง     

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป  ราคา/ท่าน 

ผู้ใหญ่ /ท่าน   โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน 

บนรถไฟ พัก 2 ท่าน/ห้อง  เกรดมาตรฐาน 

 

79,900 บาท/ท่าน 

 

เฉพาะโรงแรมพักเดี่ยว  เพิ่ม   12,000 บาท/ท่าน พักเดี่ยว โรงแรม+รถไฟ 
เพิ่ม 18,900 บาท/ท่าน เฉพาะบนรถไฟพักเดี่ยว เพิ่ม    6,900 บาท/ท่าน 

 

อัตรานีร้วม        คา่ไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกินท่ีสายการบินกําหนด 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง บนรถไฟ 2 ทา่น/ตู้ )    
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่นํา้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินกําหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน     
 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว ( หนงัสอืเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซา่มองโกเลยี และรัสเซีย ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 30,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 30 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
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2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  60 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึน้  
 อาทิเช่น  ค่าวีซ่า ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ  

2.2 ยกเลกิการเดินทางระหว่าง 45-60 วนั ยดึค่ามดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางระหว่าง 30-45 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา
รันตค่ีามัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้  รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า 
หรือค่าทวัร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้เดนิทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสําคญั 

4. บริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง
บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย, การสญูหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 

จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิ เหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุ
ไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เส่ียงถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ถือหนงัสือเดนิทางห้ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสือเดนิทาง ในหนงัสือเดนิทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย     อ่ืนใดใน

หนงัสือเดนิทาง ถือวา่ “หนงัสือเดนิทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้าประเทศนัน้อีก   


