
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัเดินทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที 

11-18 เม.ย. 62 (เทศกาลสงกรานต์) 77,900.- 18 ต.ค. 62 

16-23 ก.ค. 62 75,900.- 24 ม.ค. 63 

23-30 ก.ค. 62 75,900.- 1 ก.พ. 63 

20-27 ส.ค. 62 75,900.- 28 ก.พ. 63 

ปักกงิ มองโกเลยี ไซบีเรีย 8 วนั 7 คืน 



 
 
 
 

พกัเดยีวจ่ายเพมิ15,000.- บาท/ท่าน**ราคาโปรโมชันพเิศษไม่มีราคาเดก็** 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – เทียนสิน 
 

08.00 น. คณะพร้อมกนัทีสนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั3 สายการบินNOK SCOOTเจา้หนา้ที

บริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึนเครือง 

11.20น. เหิรฟ้าสู่  เทียนสินโดยสายการบินNOK SCOOTเทียวบินทีXW880  

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินเทยีนสินเมืองเอกเทศ1 ใน4 ของจีนรวมทงัปักกิงเซียงไฮฉ้งชิงตงัอยู่ทิศตะวนัตกห่าง

ออกไปจากปักกิงประมาณ160 ก.ม.  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศ

สู่ เมืองปักกงิใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง 

 พกัที5L HOTELหรือเทียบเท่าระดบั4 ดาว 
 

 
 

วนัทสีอง  จัตุรัสเทียนอนัเหมนิ – พระราชวังกู้กง – ร้านยาบัวหิมะ –สนามบินปักกงิ–สนามบิน

อูลานบาตอร์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้นาํท่านสู่ จัตุรัสเทียนอนัเหมิน จตุัรัสทีใหญ่ทีสุดในโลกชมศาลาประชาคมทีสามารถบรรจุ

คนไดน้บัหมืนคนชมอนุเสาวรียว์ีรชนใหท้่านถ่ายภาพไวเ้ป็นทีระลึก  จากนนันาํท่านผา่นประตูเขา้สู่

พระราชวงักู้กงซึงในอดีตเคยเป็นทีประทบัของจกัรพรรดิในสมยัราชวงศห์มิงและชิงรวม24 รัชกาล

ภายในประกอบดว้ยห้องต่างๆถึง9,999 ห้องบนเนือทีกวา่720,000 ตารางเมตร 
 

เทยีง รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเยยีมชม ร้านยาบัวหิมะซึงเป็นทีรู้จกักนัดีของคนไทยเมือคราวเกิดอุบติัเหตุรถแก๊สควาํทีถนน

เพชรบุรีเมือวนัที24 กนัยายนพ.ศ.2533 ครังนนัรัฐบาลจีนไดส่้งยาบวัหิมะอนัมีสรรพคุณรักษาแผลไฟ

ไหมม้าช่วยเหลือผูป่้วยทีโดนไฟลวกไฟไหมท้วัตวัทาํให้แผลทีโดยไฟลวกและไฟไหมน้นัแหง้หายได้



 
 
 
 

โดยเร็วจากนนัมาคนไทยก็รู้จกัสรรพคุณของบวัหิมะเรือยมาพร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชียวชาญบริการนวดฝ่าเทา้ฟรีเพอืผ่อนคลายความเมือยลา้และบาํรุงการไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิ

ธรรมชาติ 
 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่ สนามบินปักกงิเพอืเตรียมสัมภาระเดินทางสู่ ประเทศมองโกเลีย 

21.10 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินอูลานบาตอร์โดยสายการบิน Mongolian Airlinesเทียวบินที OM224 

23.40 น. เดินทางถึง สนามบินอูลานบาตอร์เมืองอูลานบาตอร์เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย หลงัผา่นพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร นาํท่านเดินทางสู่ทีพกั 

 พกัที  KHUVSGUL LAKE HOTELหรือเทียบเท่าระดบั4 ดาว 
 

 
 

วนัทสีาม จตุรัสซัคบาทาร์ – วดักานดาน –พระราชวังฤดูหนาวของข่านโบกด์–อทุยานแห่งชาติกอร์ไค

เทอเรลจ์ – หินเต่า–Meditation Monastery–พกักระโจมมองโกล 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้นาํท่านสู่ จตุรัสซัคบาทาร์(Sukhbaatar Square) ศูนยก์ลางของประเทศมองโกเลียซึงเป็นที

ประดิษฐานของรูปปันซคับาทาร์ผูป้ระกาศอิสรภาพแก่มองโกเลียในปี1921… 

จากนนัเดินทางสู่ วดักานดานหรืออารามกานดาน (Gandan Monastery)เป็นวดัทีใหญ่และมีความสาํคญั

มากของเมืองอูลนับาตอร์เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลียอารามเดิมสร้างขึนตาม

ความประสงคข์องดาไลลามะองคท์ี 5(JebtsundambaKhutuktu)ในปีพ.ศ. 2352 ซึงปัจจุบนัเหลือให้เห็น

เพียงแค่เสาไมห้นึงตน้เท่านนัสาํหรับอารามในปัจจุบนันีสร้างขึนใหม่ในปีพ.ศ. 2381 พร้อมกบัเป็นที

พาํนกัส่วนพระองคข์ององคด์าไลลามะองคที์ 13 จากนนัไดมี้การสร้างอาคารหลายหลงัเพมิเติมตามมาไม่

วา่จะเป็นอาคารหอสมุดวหิารกุมารีวหิารอวโลกิเตศวรซึงภายในวหิารแห่งนีเป็นทีประดิษฐานองคเ์จา้แม่

กวนอิมสูงกวา่ 20 เมตรและในปีพ.ศ. 2468 ไดม้ีการก่อสร้างวหิารสาํหรับเป็นทีบรรจุพระศพขององคด์า

ไลลามะที 8 นาํท่านเขา้ชมความสวยงามและความยงิใหญ่ของพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย

อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั…นาํท่านสู่ พระราชวงัฤดูหนาวของข่านโบกด์(Winter palace)ซึง

เป็นข่านองคสุ์ดทา้ยแห่งมองโกเลียและยงัเป็นพระราชวงัแห่งสุดทา้ยทียงัคงหลงเหลือให้ไดช้มใน

มองโกเลียพระราชวงัแห่งนีสร้างขึนในปี 1893 – 1903 มีการสร้างตาหนกั 6 ตาหนกัและแต่ละตาหนกัก็มี



 
 
 
 

ผลงานทางศิลปะทีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย

นอกจากนียงัมีผลงานภาพวาดภาพเขียนทียงัคงหลงเหลือและรอดพน้จากการถูกทาลายโดยกลุ่ม

คอมมิวนิสต์โซเวียตในอดีตปัจจุบนัไดถู้กอนุรักษแ์ละจดัตงัเป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงสมบติัของข่านบอจด์

เช่นบลัลงัคเ์ตียงและของสะสมตา่งๆของท่านข่านนอกจากนียงัมีเกอร์หรือกระโจมของท่านข่านทีใชใ้น

พระราชพิธีตลอดจนรองเทา้ทีพระเจา้ซาร์นิโคลทัที 2 แห่งรัสเซียมอบใหท้่านข่านเป็นของขวญัใชใ้นงาน

พระราชพิธีและอญัมณีเครืองประดบัตกแต่งเครืองยศของพระราชพาหนะของท่านข่านอิสระใหท้่านได้

เก็บภาพพระราชวงัฤดูหนาวตามอธัยาศยั 
 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติกอร์ไคเทอเรลจ์ (Terelj National Park) ระยะทาง 65 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชวัโมงอุทยานแห่งนีเป็นอุทยานแห่งชาติทีมีชืออีกแห่งหนึงซึงตงัอยูท่างตอน

เหนือสุดของอูลานบาตอร์มีภูมิทศัน์อนักวา้งใหญ่และเปิดโล่งและเป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติอีก

แห่งทีดึงดูดนกัท่องเทียวทวัโลกใหไ้ดม้าสัมผสักบัพนืทีนีโดยส่วนใหญ่จะเลือกขีมา้หรืออูฐในการ

ท่องเทียว นาํท่านชมความงามของหินเต่า (Turtle Rock) และหินทีมีรูปร่างแปลกตาตลอดจนถา้ลึกลบั

อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของอุทยานแห่งชาติกอร์ไคเทอเรลจซึ์งเป็นหนึงในอุทยานทีดีทีสุด

ทงั 5 แห่งของมองโกเลีย นาํท่านสู่ หมู่บ้านมองโกเลยีให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเยยีมชมหมู่บา้นชาว

มองโกเลียหรือให้ท่านเลือกซือ OPTION การขีม้าชมเมือง(ค่าใชจ่้ายในการขีมา้ไม่ไดร้วมไวใ้นค่าทวัร์ 

หากลูกคา้ท่านใดสนใจการขีมา้ใหส้อบถามค่าใชจ่้ายกบัหวัหนา้ทวัร์) นาํท่านเขา้ชมอารามทีใชเ้ป็น

สถานทีในการทาํสมาธิ(Meditation Monastery)เป็นอีกสถานทีทีสวยงามและเงียบสงบเนืองจากอยู่

ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจใ์ห้ท่านไดเ้ดินเล่นเก็บภาพความสวยงามและสัมผสั

ธรรมชาติพิสุทธิแห่งมองโกเลียประเทศทีไดรั้บการยอมรับวา่มีธรรมชาติทีสวยงามอีกแห่งหนึงของโลก 
 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ทีพกัแบบกระโจมทะเลทรายหรือทีเรียกวา่ “เกอร์” 
 

 
 

วนัทสีี อูลานบาตาร์–สวนพระพทุธรูปศากยมุนี – อนุสรณ์สถานทหารโซเวียต–โดยสารขบวนรถไฟ

สายทรานส์ไซบีเรีย–เมืองอร์ีคุตสค์ 
 



 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้นาํท่านสู่สวนพระพุทธรูปศากยมุนี..........นาํท่านสู่ อนุสรณ์สถานทหารโซเวียตซึงอยูท่าง

ตอนใตข้องเมืองอูลานบาตาร์สร้างขึนเพือราํลึกถึงวรีกรรมของทหารโซเวยีตในสงครามโลกครังที 2 เป็น

อนุสรณ์สถานทรงกลมวงแหวนประดบัภาพเขียนเรืองราวทีเกียวกบัสัมพนัธภาพและมิตรภาพระหวา่ง

รัสเซียและมองโกเลียเช่นการสนบัสนุนการปลดแอกจากประเทศจีนและการช่วยรบต่อตา้นกองทพัญีปุ่น

ในปีค.ศ. 1939 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซานยงัเป็นจุดชมววิทีสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตาร์ได้

ทงัเมืองอีกดว้ย 

เทยีง รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองอูลานบาตาร์เพอืใหท้่านไดเ้ตรียมตวัเดินทางสู่ เมืองอร์ีคุตสค์ 

15.22 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอีร์คุตสค์ดว้ยรถไฟขบวนที T5  

คาํ รับประทานอาหารคาํ บนรถไฟ (BOX SET) 

 **ทีพกัคืนนีเราจะนอนพกักนับนรถไฟ สัมผสับรรยากาศบนขบวนรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย** 
 

 
 

 

วนัทห้ีา โดยสารขบวนรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย – เมืองอร์ีคุตสค์– เมืองลสิท์เวยีงก้า 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ในโบกเีสบียงบนขบวนรถไฟ  

ชมทศันียภาพของทุ่งหญา้ทีกวา้งใหญ่ ป่าไมที้อุดมสมบูรณ์ และความงดงามตามธรรมชาติแห่งทะเลสาบ 

ไบคาล (Baikal Lake) ระหวา่งทางทีรถไฟแล่นผา่น...... 
 

กลางวัน   บริการอาหารเช้า ในโบกเีสบียงบนขบวนรถไฟ  

15.17 น. ขบวนรถไฟเดินทางมาถึง เมืองอร์ีคุตสค์(Irkutsk) นาํท่านลงจากขบวนรถไฟพร้อมสัมภาระนาํท่านออก 

เดินทางดว้ยรถโดยโคช้ไปยงั เมืองลสิท์เวียงก้า(Listvyanka) (ระยะทาง70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆทีตงัอยู่

ริมทะเลสาบไบคาลบริเวณปากแม่นาํแองการ่าAngara River แม่นาํเพียงสายเดียวทีเป็นทีระบายออกของ

ทะเลสาบไบคาล 
 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที  KRESTOVAYA PAD HOTELหรือเทียบเท่าระดบั4 ดาว 
 



 
 
 
 

 
 

วนัทหีก กระเช้าขนึจุดชมววิ–พพิธิภัณฑ์ไบคาล – ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล – ตลาดปลา 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้นาํท่านนังกระเช้า(Chair Lift) ขึนสู่จุดชมววิบนยอดเขาทีตงัอยูไ่ม่ไกลจากทะเลสาบไบ

คาล เพอืชมทิวทศัน์ของทะเลสาบไบคาล และแม่นาํแองการ่าจากมุมสูง บริเวณนีเนินเขายงัถูกใชเ้ป็นลาน

สกีในฤดูหนาว   จากนนัชม พิพธิภัณฑ์ไบคาลแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาและระบบ

นิเวศของทะเลสาบแห่งนี ชมพนัธ์ุปลานาํจืดหลากหลายชนิดทีหาดูไดย้ากทะเลสาบนาํจืดแห่งนียงัเป็นที

พาํนกัของแมวนาํซึงแตกต่างจากแมวนาํทวัไปซึงจะอาศยัอยูใ่นนาํเคม็เท่านนั 
 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร 

 ช่วงบ่ายนาํท่าน นังเรือล่องชมความงามรอบๆทะเลสาบไบคาลตลอดเส้นทางท่านจะไดส้ัมผสัววิทิวทศัน์

ของทะเลสาบทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบทีมีนาํทีใสสะอาดเป็นอบัดบั1 ของโลก ปริมาณนาํจืดภายใน

ทะเลสาบไบคาลมีสัดส่วนเท่ากบั 20% ของปริมาณนาํจืดบนโลกทะเลสาบมีอายยุาวนานกวา่25 ลา้นปีใน

ปี1996 ไดรั้บการขึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองคก์ารUNESCO)จาเมเสร็จจากการ

ล่องเรือ ชมตลาดปลา(Fish Market) ซึงเป็นตลาดเล็กๆริมทะเลสาบทีมีแผงและร้านคา้จาํหน่ายสินคา้

พนืเมืองโดยเฉพาะปลานาํจืดของทะเลสาบแห่งนี  
 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที  KRESTOVAYA PAD HOTELหรือเทียบเท่าระดบั4 ดาว 
 

 
 



 
 
 
 

วนัทเีจ็ด หมู่บ้านลสิตเวยีงก้า–พพิธิภัณฑ์บ้านไม้ Taltsy–เมืองอร์ีคุตสค์–โบสถ์คาซาน–ช้อปปิงย่าน 

130 Quarter  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้นาํท่านเดินทางสู่พิพธิภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรียTaltsy Wooden Architecture Museum ชม

หมู่บา้นไมด้งัเดิมของชนพืนเมืองโบราณ ทีนิยมสร้างบา้นดว้ยไมม้าตงัแต่โบราณ ดว้ยในเขตไซบีเรียมี

ตน้สนและตน้ Parch เป็นจาํนวนมาก ชมความหลากหลายของบา้นไมไ้ซบีเรียทีมีทงับา้นชาวบา้นที

ยากจน และบา้นของเศรษฐีผูรํ้ารวย...... 
 

เทยีง  รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางไปยงัเมืองอร์ีคุตสค์เทียวชมจุดท่องเทียวขึนชือในเมืองอร์ีคุตสค์(Irkutsk)อีร์

คุตสเป็นเมืองทีตงัอยูท่างทิศตะวนัออกและเป็นเมืองศูนยก์ลางของแควน้ไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์

ยาวนานกวา่ 300 ปี นําชมจุดท่องเทยีวรอบแม่นําอังการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์

คาทอลิก ชม ถนนคนเดิน คาร์ลมาร์กซ์Calsmarks Street ซึงเป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีสังคมนิยม ทีนาํไปสู่การ

ปฏิวติัในรัสเซีย  

ชมอนุสรณ์สงครามโลกครังท ี2ทีสร้างขึนเพอืราํลึกถึงเหล่าทหารกลา้ทีเสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปปัน

จักรพรรดิอเลก็ซานเดอร์ท ี3โบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึงเป็นโบสถที์สวยงามและโดดเด่นทีสุด

ของเมืองอีร์คุตส เริมสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลาสร้างกวา่ 7 ปีจึงแลว้เสร็จ ภายในโบสถถู์กตกแต่งอยา่ง

วจิิตรงดงาม ดว้ยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีนาํบนฝาผนงัโบสถเ์ป็น

ฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน จากนนันาํท่านสู่ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ยา่นนีนบัวา่เป็นแหล่ง

ท่องเทียวทีพลาดไม่ไดส้าํหรับผูม้าเยอืนเมืองนี บริเวณนีเป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจาํหน่าย

ของทีระลึกทีทนัสมยั โดยสิงปลูกสร้างทงัหมดบริเวณนีสร้างดว้ยไม ้และตกแต่งอยา่งสวยงาม มี

เอกลกัษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซึงขึนชือในการสร้างบา้นดว้ยไม ้ยา่นนีจึงกลายเป็นจุดดึงดูด

นกัท่องเทียว ทงัช็อปและชิมเลยทีเดียว... 
 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

พกัที  MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั5ดาว 
 

วนัทแีปด เมืองอร์ีคุตสค์(Irkutsk)–กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ ร้านอาหารในโรงแรม 

09.00 น. หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพอืทาํการเช็คอินก่อนขึนเครือง  

11.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเทียวบินทีS7 761 

16.30น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ... 
 



 
 
 
 

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

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงไดท้งันีขึนอยูก่บัภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆทีไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 

เงือนไขและราคาสาํหรับผูเ้ดินทางทีอายไุม่ถึง18ปีและไม่ไดเ้ดินทางกบับิดามารดาตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทาง

ไปตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

***หากมีการจองตวัภายในกรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครัง 

(มิฉะนนัทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลียนแปลงใดๆ)*** 
 

หมายเหตุพกัตู้นอนบนรถไฟ ถา้ตอ้งการพกั 3 ท่าน ต่อห้อง จ่ายเพิมอีกท่านละ 1,600 บาท  

ถา้ตอ้งการ พกั 2 ท่าน ต่อห้อง จ่ายเพิมเพิมท่านละ 4,800 บาท  

เงือนไขและการจองทัวร์ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯสงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยทีทางบริษทัฯไม่สามารถ

ควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน 

3. บริษทัฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน15ท่านขีนไปจึงออกเดินทางไดใ้นกรณีทีมีจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ถึง15 ท่านจะไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทย

ร่วมเดินทางดว้ยโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้14วนัก่อนการเดินทาง 
 

อตัรานีรวม  

1. ค่าตวัเครืองบินไปกลบั (ตวักรุ๊ป) 

2. ค่าทีพกัทีระบุในรายการ 

3. ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ 

4. ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

5. ค่าภาษีสนามบินไทย 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ1,000,000บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ500,000บาทตามเงือนไขของกรมธรรม ์

7. ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝากขึนเครืองท่านละ1 ชินทนํีาหนักไม่เกนิ23 กก. 

8. ค่าภาษีสนามบินไซบีเรีย, ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง, ค่าธรรมเนียมประกนัภยัทางอากาศ 



 
 
 
 

9. รวมค่าทิปไกดท์อ้งถินตลอดเส้นทาง 
 

อตัรานีไม่รวม  

1. ค่าห้องพกัเดียวตามอตัรา 

2. ค่านาํหนกักระเป๋าเฉพาะส่วนทีเกินจาก23กิโลกรัมตามทีสายการบินกาํหนด 

3. ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากทีรายการทวัร์ระบุเช่นค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเช่าพอ๊กเก๊ต

ไวไฟฯลฯ 

5. ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ7% และค่าภาษีบริการหกัณทีจ่าย3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

7.ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และคนขบัรถตามความเหมาะสม 
 

เงือนไขการจองและยกเลิกทวัร์ 

1. แจง้จาํนวนผูเ้ดินทางพร้อมชาํระเงินมดัจาํงวดแรกท่านละ20,000.-บาทขึนอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ทีท่านเลือกจองหากท่าน

ยกเลิกหลงัการชาํระค่ามดัจาํแลว้ทางบริษทัฯไม่สามารถคืนค่ามดัจาํให้ท่านในทุกกรณีแต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มา

ใชสิ้ทธิแทนไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ 

2. ชําระค่าทัวร์ส่วนทเีหลือก่อนการเดินทาง30วนัหากท่านยกเลิกหลงัการชาํระค่าทวัร์ทงัหมดแลว้ทางบริษทัฯไม่สามารถ

คืนค่าทวัร์ทงัหมดหรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณีแต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธิแทนไดโ้ดยเสียค่าใชจ่้าย

บางส่วนเพิมเช่นค่าวซ่ีาสาํหรับผูที้มาแทนท่านและค่าเปลียนชือทีตอ้งจ่ายใหก้บัสายการบิน 

3. เมือท่านเลือกวนัเดินทางและไดว้างเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมดแลว้ท่านไม่สามารถเลือนการเดินทางไดห้รือเปลียน

โปรแกรมทวัร์ไดก้ารเลือนหรือเปลียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ซึงทางบริษทัฯจะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์หรือ

เงินมดัจาํทวัร์ใหท้่านได ้
 

หนังสือเดินทางทไีม่สามารถใช้เดินทางได้ 

- หนงัสือเดินทางทีมีอายเุหลือไม่ถึง6เดือนหมายถึงหนงัสือเดินทางทีใกลจ้ะหมดอายหุากนบัจากวนัทีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึง

วนัหมดอายถุา้นอ้ยกวา่6เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ไดท้่านตอ้งไปทาํเล่มใหม่ทนัที 

- หนงัสือเดินทางทีชาํรุดหมายถึงหนงัสือเดินทางทีมีส่วนใดส่วนหนึงขาดหายหรือชาํรุดเช่นหนา้แรกทีมีรูปและ

รายละเอียดของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาดหรือขูดขีดหรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนทาํใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้

ครบถว้นหนา้ในเล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทงัหนา้หรือบางส่วนใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หนึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดู

รายละเอียดไดล้ว้นถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางชาํรุดทีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้
 

ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง 

นบัจากวนัทีสินสุดการเดินทางไป6 เดือนกบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนัของวนัทีสินสุดการเดินทาง) 

เช่นลูกคา้เดินทางวนัที 01-05 มกราคม 2561 



 
 
 
 

หนงัสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที 06 กรกฏาคม 2561 

หมายเหตุเพอืหลีกเลียงขอ้ผิดพลาดในเรืองเอกสารการเดินทางซึงอาจส่งผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกาํหนดได้

กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาให้บริษทัฯตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้-ออกประเทศให้

เรียบร้อยโดยเจา้หนา้ทีจะคืนหนงัสือเดินทางให้ท่านทีสนามบินในวนัเดินทางสาํหรับท่านผูเ้ดินทางทีถือหนงัสือเดินทาง

ติดตวัไปสนามบินในวนัเดินทางกรุณาตรวจเช็คอีกครังก่อนเดินทางไปสนามบินวา่ไม่หยบิผดิเล่มไม่หมดอายแุละไม่ชาํรุด

บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆหากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนทาํใหท้่านเดินทางไม่ได ้

 

 


