
 

 

 
 

นัง่รถไฟสายทรานสไ์ซบีเรีย หน่ึงในเสน้ทางรถไฟท่ีมีช่ือเสียงและมีระยะทางยาวท่ีสุดในโลก สมัผสัประสบการณท่ี์ไม่

เหมือนใคร กบับรรยากาศของทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน ้าจืดท่ีเก็บปริมาณน ้าจืดไวม้ากท่ีสุดและลึกท่ีสุดในโลก 

ในช่วงเดือน พ.ค- ก.ย ของทุกปี เป็นช่วงท่ีน ้าในทะเลสาบไดล้ะลาย จากน ้าแข็งกลายเป็นทะเลสาปสีฟ้าใส  

ชมความงามของทะเลสาบไบคาลในฤดูรอ้นของรอบปี 

 

 

 

 



 
 

 

     

 

 

16 มิ.ย. 63 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮ่องกง – มองโกเลีย 

 04.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ประตหูมายเลข 

7 เคาน์เตอร ์M โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ รอใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทาง 

และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 06.35 น.  ออกเดินทางสู่  สนามบินเช็กแล็บก็อก (HKG) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เท่ียวบินท่ี CX 616 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินเจงกิสขา่น 

น าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีก

ทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

 10.25 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินเช็กแล็บก็อก (HKG) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ท าการ

เปล่ียนเคร่ือง (รอต่อเคร่ือง 1 ชัว่โมง 40 นาที) 

 12.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล (ULN) กรุงอลูาบาเตอร ์ประเทศ

มองโกเลีย โดย MIAT มองโกเล่ียน แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี  OM 298 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

16 มิ.ย. 63 CX 616 กรุงเทพฯ ฮ่องกง 06.35 10.25 

16 มิ.ย. 63 OM298 ฮ่องกง อลูาบาเตอร ์ 12.05 16.45 

19 มิ.ย. 63 EXPRESS TRAIN อลูาบาเตอร ์ เอียรคุตส ์ 15:22 14:17+1 

23 มิ.ย. 63 S7 6338 เอียรคุตส ์ กรุงเทพฯ 10.10 15.30 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท  

ส าหรบัคณะเดินทาง 16 ท่าน 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

16 – 23 มิถุนายน 2563 69,999 10,000 

*พิเศษ ทุกท่านรบั 

 SIM CARD ส าหรบัใชง้านท่ีประเทศ มองโกเลีย ใชอิ้นเตอรเ์น็ตได ้3 GB 

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  



 
 

 

     

 16.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอรเ์นชัน่แนล กรุงอูลาบาเตอร ์ประเทศมองโกเลีย 

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร (เวลาท่ีมองโกเลียเร็วกวา่ไทย  1 ชม.) ตวัแทนบริษัทให ้

การตอ้นรับคณะท่ีทางออกสนามบิน และ แจกซิมการด์ส าหรบัใชอิ้นเตอรเ์น็ตใหก้บัทุกท่าน

ระหว่างอยู่ในประเทศมองโกเลีย จากน้ันน าคณะเดินทางสูโ่รงแรม เพ่ือท าการเช็คอิน  

  ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร  

 พกัท่ี PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

17 มิ.ย. 63 อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – อุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ์ – เขาหินรูปเต่า –                       

วดัวิปัสสนาอริยบาล – ทดลองข่ีมา้ทากิ  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าคณะเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติโกรขิ-

เตเรลจ์ Gorkhi-Terelj National Park ซ่ึ งอยู ่

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 66 กม.                   

ใช เ้วลาประมาณ 2 ชม . ระหว่างทางน าคณะ                    

ชม อนุสาว รีย์เจงกิสข่าน “Genghis Khan 

Statue Complex” อนุสาวรียท่ี์ใหญท่ี่สุดของทา่น 

เจงกิสขา่น มหาบุรุษผูค้รองโลกไปแลว้เกินคร่ึง ในปี ค.ศ. 2008 ทางการมองโกเลียไดส้ร้าง

อนุสาวรียเ์จงกิสขา่น เพ่ือร าลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตของชนชาติมองโกล บริเวณท่ีตัง้

อนุเสาวรียมี์ต านานเลา่วา่ อดีตขา่นผูย่ิ้งใหญไ่ดพ้บแสม้า้ทองค า ณ บริเวณน้ี และเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

การรวมชนเผา่เร่ร่อน ข้ึนมาเป็นกองทพัอนัเกรียงไกร อนุสาวรียแ์หง่น้ีมีความสูงประมาณ 40 เมตร 

น ้าหนักกวา่ 250 ตนั ซ่ึงตวัรูปปั้นสรา้งมาจากสเตนเลสท่ีสะทอ้นแสงแสบตาสวา่งสุกใส ใตฐ้านของ

อนุสาวรียเ์ปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์และรา้นขายของท่ีระลึก และมีลิฟตใ์หท้า่นข้ึนไปยงับริเวณดา้นบนหวั

ของมา้ (ประมาณอกทา่นเจงกิสขา่น) ซ่ึงเป็นจุดใหท้า่นชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา จากน้ันน าทา่นเดิน

ทางเขา้สู่ เขตอุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ์ Gorkhi-Terelj National Park น าท่านชม

ทศันียภาพอนังดงามของอุทยานแห่งชาติท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศมองโกเลีย ใหญเ่ป็นอนัดบั 

3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พ้ืนท่ีท ัง้หมด 1ลา้น 2แสนเอเคอร์ ลกัษณะพ้ืนท่ีคลา้ยคลึงกบั

เทือกเขาแอลป์ มีสตัวป่์าหลากหลายชนิดและ มีหินท่ีมีรูปร่างแปลกตา เชน่ เทอรเ์ทิลร็อค Turtle 

Rock หรือเมลขิขาด หินเตา่ขนาดใหญเ่ป็นเสมือนแลนดม์าร์กของอุทยานท่ีทุกคนตอ้งมาเยือนและ

ถา่ยรูป โดยชาวมองโกเลียเช่ือวา่เตา่เป็นสตัวศ์กัด์ิสิทธ์ิ เป็นสตัวน์ าโชค จากน้ันน าทา่นเดินทางเขา้สู่

ท่ีแคมป์ เพ่ือท าการเช็คอิน 

 



 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

  ชม วดัวิปัสสนาอริยบาล Ariyabal Meditation Temple  ศูนยป์ฏิบติัธรรมพุทธนิกายวชัรยาน 

ตัง้อยูเ่นินเขาท่ีทา่นสามารถปีนข้ึนไปบนยอดเขา ชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของหินรูปร่างแปลกตากลาง

เนินเขาและทุง่กวา้งท่ีจะกลายเป็นทุง่หิมะสะขาวสุดสายตาในฤดูหนาว  

 

 

 

  

 

 

 

  น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ ทดลองข่ีมา้ทากิ ชมและสมัผสัความงามของอุทยานและวิวธรรมชาติ

ท่ีสวยงาม ชาวมองโกลมีความผูกพนักบัมา้

ตัง้แตเ่ด็ก จนมีค ากลา่วว่าขานกนัวา่เด็กชาว

มองโกลขี่ มา้ไดพ้รอ้มกบัหัดเดิน มา้สายพนัธ์

พ้ืนเมืองของมองโกลเลีย หรือมา้สายพนัธท์ากิ

น้ี เป็นมา้ท่ีมีลกัษณะตวัเล็ก เต้ีย ไมสู่งใหญ่ 

เป็นมา้ประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกบัมา้โพ

น่ี Pony sหรือมา้แคระ เน่ืองจากเป็นมา้เต้ียท าใหจุ้ดศูนยถ์ว่งต ่า เวลามา้ว่ิงมา้จึงไมก่ระโดกกระแดก 

เหมือนมา้ขนาดใหญ ่และเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าใหก้ารเล็งและการยิง  ธนู ของนักรบมองโกลบน

หลงัมา้เป็นไปอยา่งแมน่ย า 

 

  



 
 

 

     

 ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั พรอ้มทดลองใสชุ่ดทอ้งถ่ินของชาวมองโกเลีย 

ท่ีพกั TEREJI STAR RESORT (พกั 2 ทา่นตอ่กระโจม หอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้าแบบรวมใหบ้ริการ) 

 

 

 

 

 

 
 

18 มิ.ย. 63 อนุสาวรียไ์ซซาน – พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัของข่านโบดก์ – จตัุรสัซุคบาตอร ์ 

 เชา้ บริการอาหารกลางเชา้ ณ หอ้งอาหารของแคมป์ท่ีพกั 

  น าทา่นเดินทางกลบัเขา้สู ่กรุงอลูนับาเตอร ์(ระยะทาง

ประมาณ 72 กม.) ชม อนุสาวรียไ์ซซาน (ZAISAN) 

อนุสาวรีย ์ขนาดใหญ่บนยอดเขา ทางตอนใตข้อง

อูลานบาตอร์ สรา้งข้ึนเพ่ือร าลึกถึงวีรกรรมของทหาร

โซเวียต ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 อนุสาวรียท์รงกลมวง

แหวนประดบัภาพเขียนสี แสดงเร่ืองราวความสมัพนัธ์

อนัดีระหว่างสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย เชน่ ภาพ

ของโซเวียตใหก้ารสนับสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 และ

การเขา้มาชว่ยรบกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1939 

  น าทา่นเดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัของ

ข่านโบดก์ (Bodg Khan Palace Museum)  หรือ

พระราชวงัสีเขียว ซ่ึงพระราชวงัฤดูหนาว ของทา่น

ข่านบอกโด ข่านองค์ท่ี  8 (องค์สุ ดท ้า ยขอ ง

มองโกเลีย) ผูเ้ป็นทัง้ผูน้ าทางจิตวิญญาณและการ

ปกครอง เฉกเชน่เดียวกบัองคท์ไลลามะของทิเบต  

  พระราชวงัสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประทบัเกา่ขององคเ์จปซุนดมัภาขุตุกตู ท่ี 8 หรือ โบดก์ขา่น (จกัรพรรดิ

แหง่มองโกเลีย) ผูซ่ึ้งเป็นทัง้ผูป้กครองและผูน้ าทางจิตวิญญาณของชาวมองโกเลี  ย พระราชวงัสรา้ง

ข้ึนในปีค.ศ.1893-1903 ภายในมีวิหาร 6 แห่ง แตล่ะแห่งมีงานพุทธศิลป์ทัง้ภาพวาดทงักา้ท่ีเล่า

เร่ืองราวของพระโพธิสตัวแ์ละต านานความเช่ือทางศาสนา รูปสลกัตา่ง ๆ มากมาย ซ่ึงพระราชวงั

เคยถูกท าลายโดยโซเวียตและพรรคคอมมิวนิสตม์องโกเลีย น าทา่นชม บลัลงัก ์  ท่ีประทบัและพระ



 
 

 

     

แทน่บรรทม ส่ิงของสะสมส่วนพระองคร์วมทัง้รองเทา้บูทท่ีพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 ทรงมอบให ้และ

ส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนาอีกมากมาย ภายในประกอบดว้ย วดั 7 แห่ง พระราชวงั    

อีก 1 แห่ง มีการจดัแสดงวตัถุโบราณล า้คา่ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 ถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 เชน่ เคร่ืองใช ้

โลหะสมัฤทธ์ิ ภาพเขียนบนผา้ไหม รูปเคารพจากกระดาษท่ีรังสรรคโ์ดยชา่งฝีมือชัน้ยอดของยุค 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากน้ันน าท่านไปยงั จัตุรัสเจงกิส Chinggis Square หรือ จัตุรัสซุคบาตอร์ Sukhbaatar 

Square จตุัรัสใจกลางกรุงอูลานบาตอร์ ของประเทศมองโกเลีย ท่ีเป็นประดิษฐานรูปปั้นซุคบาตาร์ 

ผูป้ระกาศอิสรภาพของมองโกเลียจากจีนในปี 1921 โดยดา้นหลงัของจตุัรัสเป็นท่ีตัง้ของอาคาร

รัฐสภามองโกเลีย ซ่ึงมีรูปปั้นผูน้ าท่ีย่ิงใหญข่องจกัรวรรดิมองโกล 3 ทา่น ไดแ้ก ่เจงกิสขา่น ผูส้รา้ง

จกัรวรรดิ (ตรงกลาง) โอกาไตขา่นผูน้ าจกัรวรรดิคนท่ี 2 (ดา้นซา้ย) และกุบไลขา่น ผูน้ าจกัรวรรดิ

คนท่ี 3 และปฐมจกัรพรรดิแหง่ราชวงศห์ยวน (ขวา )  

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “NATIONAL HISTORY 

MUSEUM” เดิมช่ือพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตร์ แห่งประเทศมองโกเลียตัง้อยูใ่นอูลานบาตาร์ 

พิพิธภัณฑน้ี์เป็นองคก์รทางวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

รวบรวมการอนุรักษ์ และตีความวตัถุภายใตก้ารควบคุมของพิพิธภณัฑก์อ่ตัง้เม่ือปีพ.ศ. 2467 และ

กลายเป็นพ้ืนฐานส าหรับพิพิธภณัฑอ่ื์น ๆ รวมทัง้พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติของมองโกเลีย  

 จากน้ันน าทา่นเช็คอินเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกัใหท้า่นอาบน ้าเปล่ียนชุด และผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ 

 ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร  

 พกัท่ี PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

     

19 มิ.ย. 63 วดักานดาน - สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร ์

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ชม วดักานดาน Gandan Monastery เป็นวดั

ท่ีใหญแ่ละส าคญัของชาวมองโกล เป็นศูนยร์วม

จิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย  ภายในมีพระ

โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางประทบัยืนสูง 26.5 

เมตร เป็นรูปเคารพในร่มสูงท่ีสุดในโลก สรา้งข้ึน

เม่ือปีค.ศ.1996 ตามประวัติสร้างข้ึนตามค า

บญัชาขององคเ์จปซุนดมัภาขุตุกตูองคท่ี์ 5 (เทียบเทา่องคท์ะไลลามะของทิเบต)  

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร ์  

 15.22 น. เดินทางสู่ เมืองเอียร์คุต (Irkutsk) ประเทศรัสเซีย โดยขบวนรถไฟเสน้ทางสาย “ทรานส์-

มองโกเลียน Trans-Mongolian” เสน้ทางรถไฟมุง่หนา้สูร่ัสเซียโดยระหวา่งทาง  ขบวนรถจะหยุด

จอดท่ีเมืองอูรัน อูเด (Ulan Ude) เป็นเมืองหลวงของรัฐบูยาเตีย รัฐในก ากบัของสหพนัธร์ัฐรัสเซีย 

ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมตอ่กบัทางรถไฟสาย “ทรานส-์ไซบี  เรียน Trans-Siberian” ท่ีว่ิงออกจากวลาดิ

วอสตอก เมืองทา่ตะวนัออกสุดของประเทศรัสเซียมุง่สูน่ครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ทางทิศตะวนัตกสุด

ริมทะเลบอลติก เสน้ทางรถไฟสายทรานสม์องโกเลียนน้ันไดส้รา้งข้ึนมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1949-1961 

และไดใ้ชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมขนส่งเช่ือมตอ่ระหวา่งจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย และเป็น

เสน้ทางการทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของทรานส์-ไซบีเรียน ท่ีเช่ือมเขา้กบัการทอ่งเท่ียวของมองโกเลียและ

จีน โดยทางรถไฟสายทรานส-์มองโกเลีย น้ีจะเป็นแบบรางเด่ียวท่ีจะใชส้ าหรับทัง้การเดินทางขาไป

และการเดินทางขากลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่ บริการอาหารค า่ แบบชุดเบนโตะ๊ ขบวนรถไฟ 

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



 
 

 

     

 หมายเหตุ  : หลงัรบัประทานอาหารค า่ แนะน าใหลู้กคา้ทุกท่าน เขา้หอ้งน ้าท าธุระส่วนตวัใหเ้รียบรอ้ย รถไฟจะถึง 

ชายแดน มองโกเลีย - รสัเซีย เวลาประมาณ 21.30 น. และจะใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง ในการ

ตรวจเอกสาร เพ่ือขา้มแดน ระหว่างตรวจเอกสารทุกท่านจะตอ้งรออยู่ท่ีหอ้ง ไม่สามารถใชห้อ้งน ้าได ้ 
 

   

 

 

   

 

  

 

 
 

        ตูน้อนแบบ 2 เตียงนอน      ตูน้อนแบบ 4 เตียงนอน 

 ขอ้มูลท่ีควรทราบส าหรับผูโ้ดยสารรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรียบนขบวนรถไฟจะเปิด HEATER ในโบก้ี และตูน้อน

ของผูโ้ดยสารเฉพาะในฤดูหนาว หอ้งผูโ้ดยสารถูกออกแบบใหเ้ป็นหอ้งๆ ท่ีสามารถนอนคา้งแรมบนรถไฟได ้โดย

หอ้งโดยสารจะถูกแบง่ออกเป็นแบบ ตูน้อนมี 2 เตียงนอน  และแบบตูน้อนมี 4 เตียงนอน โดยแบ่งเป็น 

2 เตียงบนและเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชัน้ลา่งสามารถปรับเป็นเบาะน่ังไดใ้นชว่งกลางวนั ท ัง้น้ีหากลูกคา้

ตอ้งการพกันอ้ยกวา่จ านวนเตียงท่ีมีตอ่ตู ้จะท าใหมี้คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในสว่นของเตียงท่ีวา่งดว้ย ภายในตูน้อนมี

พ้ืนท่ีเก็บสัมภาระทัง้บนห้ิง และใตท่ี้นอนมีประตูปิดล๊อคหอ้งจากดา้นในเพ่ือใหผู้โ้ดยสารนอนหลบัได ้อยา่ง

ปลอดภยั อีกทัง้มีโตะ๊ท่ีพบัเก็บไดภ้ายในหอ้ง มีตูเ้สบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนท่ีว่ิงทางไกล 

ในรัสเซีย) หอ้งน ้าบนรถไฟเป็นแบบหอ้งน ้ารวมสามารถใชไ้ดทุ้กโบก้ี (ลา้งหนา้แปรงฟนัได ้ แตไ่มแ่นะน าส าหรับ

อาบน ้า) รถไฟจะจอดตามสถานีตา่งๆ หากลูกทวัร์ตอ้งการไปเดินเลน่ยืดเสน้สายหรือเลือกซ้ือสินคา้ ควร

สอบถามระยะเวลาในการจอดใหแ้น่นอนกอ่น เพ่ือจะไดค้  านวณเวลาไดถู้กตอ้ง  

 

20 มิ.ย. 63 อูรนั อูเด - เอียรค์ุตส ์– โบสถอ์นันันซิเอชัน่ - ชอ้ปป้ิงท่ี Central Market และ

ย่าน 130 quarter 

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

of the Russian Federation เมืองน้ีมีชนกลุม่นอ้ยอาศยัอยูม่ากมาย โดยวฒันธรรมจะผสมผสาน

ระหวา่งชาวมองโกล ไซบีเรีย และรัสเซีย อาจมีเวลาใหท้า่นไดล้งมายืดเสน้ยืดสายท่ีสถานีน้ี กอ่น

เดินทางตอ่ไปยงัเมืองเอียร์คุตส ์

    เชา้ บริการอาหารกลางเชา้ ณ แบบชุดเบนโตะ๊ บนขบวนรถไฟ  

  ชว่งระยะเสน้ทางจาก อูรัน อูเด สู่เอียร์ตคุต เป็นเสน้ทางท่ีใหท้า่นไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติ พรอ้มดูวิว

ของทะเลสาปไบคาลท่ีมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะชว่งฤดูกาลอนัยากจะหาท่ีใดเหมือน 



 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   14.20 น. ถึง เมืองเอียรค์ุตส ์ตวัแทนบริษัทใหก้ารตอ้นรับคณะท่ีทางออก พบกบัไกดท์อ้งถ่ิน (ภาษาองักฤษ) 

ท่ีจะมาดูแลคณะตลอดการเดินทางในรัสเซีย 

   กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

  น าทา่นเขา้สูโ้รงแรมท่ีพกัเพ่ือท าการเช็คอิน และมีเวลาใหท้า่นผอ่นคลายจากความเม่ือยลา้ จากน้ัน 

น าทา่นเดินชม ตลาดกลาง เมืองเอียรค์ุตส์ สมัผสัชีวิตประจ าวนัของชาวเอียร์คุตสก ์ อิสระให ้

ทา่นชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองของท่ีระลึก จากน้ันชอ้ปป้ิงท่ี ย่าน 130 quarter ยา่นน้ีนับวา่

เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีพลาดไมไ่ดส้ าหรับผูม้าเยือนเมืองน้ี บริเวณน้ีเป็นแหลง่รวมของรา้นอาหาร บาร์ 

รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีทนัสมยั โดยส่ิงปลูกสรา้งทัง้หมดน้ีสรา้งดว้ยไม ้และตกแตง่อยา่งสวยงาม 

มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแควน้ไซบีเรีย ซ่ึงข้ึนช่ือเร่ืองการสรา้งบา้นดว้ยไม ้ยา่นน้ีจึงกลายเป็นจุด

ดึงดูดนักทอ่งเท่ียว ทัง้ชอ๊ป และชิมเลยทีเดียว 

        
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตราคาร 

พกัท่ี MARRIOTT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

21 มิ.ย. 63 เอียรค์ุตส ์– ลิสทเ์วียงกา้ – ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมวิว  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านออกเดินกลับสู่ เมืองเอียร์คุตส์ ชม โบสถ์อันนันซิเอชัน่ Annunciation 

Cathedral  มหาวิหารตัง้อยูใ่จกลางเมืองเอียร์คุตสก ์และมีโบสถเ์ล็กๆ อีกสองสามแหง่ท่ีอยูใ่กลก้นั 

โบสถส์ปา ชมโบสถ์ สพาสกาย่า Spasskaya Church, มหาวิหารเอพิพานี Epiphany 



 
 

 

     

Cathedral และ โบสถโ์รมนัคาทอลิคโปแลนด์ Polish Roman Catholic Church โบสถข์อง

นักโทษการเมืองชาวโปแลนดท่ี์ถูกเนรเทศ ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิสท์เวียงกา้ 

(Listvyanka) ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร เมือง

เล็กๆ  ท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบไบคาล ท่ีเป็นปากแมน่ ้าแอง

คาร่า (Angara River) แม่น ้ าเพียงสายเดียวท่ีเป็นท่ี

ระบายออกของทะเลสาบไบคาลน าทา่นเดินชมหมูบ่า้น 

ผา่นโบสถ ์St. Nicolas เป็นโบสถไ์มส้ไตล ์  ออเทอด๊

อกซ ์สรา้งดว้ยไมเ้กือบทัง้หลงั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

  น าทา่น นัง่เรือชมความงามของทะเลสาบไบคาล Baikal lake ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ

ท่ีเกิดข้ึนของท่ีน่ี ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้ัมผสักบัทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีประดบัไปดว้ยตน้ไมแ้ละ

ภูเขาป่าไมช้ว่งก าลงัเปล่ียนสี เม่ือถึงจุดท่ีงดงามเรือจะจอดใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ นับไดว้า่เป็น

ภาพท่ีสวยงามยากอธิบาย องคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหท้ะเลสาบแหง่น้ีเป็นน ้าแข็งสีฟ้า หรือ Blue Ice 

ในชว่งฤดูหนาว น ้าท่ีใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน ้า (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบท่ีมีน ้าใส

เป็นอนัดบัตน้ๆของโลก มีประวติัยาวนานกวา่ 25ลา้นปี ในปี 1996 ไดร้ับการจดทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติโดย (UNESSCO )  



 
 

 

     

 

จากน้ันน าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ข้ึนสู่จุดชมวิว

บริเวณเนินเขาเชอร์สล่ี เพ่ือชมความงดงามของเมือง

เมืองลิสทเ์วียงกา้ และทะเลสาบไบคาล จากน้ันน า

ทา่นเขา้เช็คอิน  

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

 พกัท่ี ANATASIA HOTEL  
 

22 มิ.ย. 63 พิพิธภณัฑส์ตัววิทยา – ตลาดพ้ืนเมืองลิสตวิ์ยนักา้ 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ชม พิพิธภณัฑส์ตัววิทยา แห่งไบคาล สถานท่ีเก็บรวบรวมตวัอยา่งและศึกษาความหลากหลาย  

ของระบบนิเวศวิทยาทัง้หมดของทะเลสาบไบคาล ซ่ึงมีการจดัแสดงซากสตัวแ์ละพืชพนัธุต์า่ง ๆ เชน่ 

แมวน ้าไบคาล ซ่ึงเป็นแมวน ้าท่ีปรับสภาพใหเ้ขา้กบัน ้าจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลา

ประจ าถ่ินมีเฉพาะทะเลสาบแห่งน้ีเทา่น้ัน ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ตัง้อยูบ่ริเวณตอนใตข้อง

ไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป้นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดในโลก จุดท่ีลึกท่ีสุดมีความลึกถึง 1,640 เมตร 

ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการท่ีน ้าเออ่ลน้เขา้มาจนเต็มรอยเปลือกโลกท่ีแตกเม่ือประมาณ 25 ลา้นปี

กอ่น มีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กวา้งเฉล่ีย 50 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท ัง้หมดประมาณ 23,000 

ตารางกิโลเมตร และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตอ้งไปเยือน!! ปริมาณน ้าในทะเลสาบน้ี คิด

เป็น 25% ของปริมาณน ้าจืดท่ีมีอยูท่ ั่วโลก และเป็นแหลง่น ้าท่ีสะอาดและสามารถใชบ้ริโภคได ้

ทะเลสาบแหง่น้ีซอ่นตวัอยูห่ลงัหุบเขาจึงไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลายนัก จนในปี ค.ศ. 1902 ทางการได ้

   



 
 

 

     

  สรา้งรถไฟสายทรานไซบีเรียรอบทะเลสาบ นอกจากน้ีบริเวณรอบๆ ยงัสามารถพบสตัวห์ายากท่ีไม่

คอ่ยไดพ้บท่ีใดในโลกกวา่ 200 ชนิด จึงไดร้ับการขนานนามวา่ กาลาปากอสแหง่รัสเซีย(Galapagos 

of Russia)  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันน าทา่นมายงั ตลาดลิสตวิ์ยนักา้ Listvyanka Local Market ท่ีเติบโตมาจากตลาดสะพาน

ปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียท่ีเขา้มาตัง้รกรากบริเวณปากแมน่ ้าองัการ่า สัมผสัปลาและ

สินคา้แปรรูปสัตวน์ ้าท่ีไดจ้ากทะเลสาบ เชน่ ปลาโอมูลรมควนั ปลาโอมูลแดดเดียว และสินคา้

พ้ืนเมืองอีกมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตราคาร 

 พกัท่ี ANASTASIA HOTEL 

 

23 มิ.ย. 63  ลิสทเ์วียงกา้ – สนามบินเอียคุตส ์– สุวรรณภูมิ      

    06:00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 06:30 น. จากน้ันน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

 08:00 น. เดินทางถึงสนามบินเอียร์คุต เพ่ือท าการเช็คอินไฟลทก์ลบัสูก่รุงเทพฯ 

 10.45 น.    ออกเดินทางตรงสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน S7 เท่ียวบินท่ี  S6331  

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ทา่นละ 1 ใบ ไม่

เกิน 23 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ) 

 15.45 น.    ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ  

ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ 
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เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวีซ่า 

หนังสือเดินทางไทยไมต่อ้งย่ืนวีซา่เม่ือเขา้ประเทศมองโกเลีย สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กิน 30 วนั** ใชห้นังสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือใชง้าน

อยา่งนอ้ย 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 4 หนา้ส าหรับประทบัลงตรา   
 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

o ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

o มาตรฐานท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตรฐานทอ้งถ่ินของประเทศนั้นๆ ซ่ึงอาจมีความแตกตา่งจากระดบัสากล (ขอ

สงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้น ๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ 

งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

o กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได  ้

o กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 23 ก.ก. และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กิน 7 ก.ก.  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัตามท่ีระบุ 

 คา่ท่ีพกัหอ้งคู ่ในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ 

 คา่อาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

 คา่พาหนะรถบสัน าเท่ียว + รถไฟ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม   

 ฟรี INTERNET SIM CARD ส าหรับใชง้านอินเตอร์เน็ตในมองโกเลีย 

 คา่บริการกิจกรรมขี่มา้  

 คา่ประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงินคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเน่ืองจาก

อุบติัเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 ปี)  

 คา่ท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่, คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, คา่เขา้ชม

สถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ, บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น 

 ไกดท์อ้งถ่ิน ผูมี้ประสบการณ ์คอยดูแลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

 หวัหนา้ทวัร์ (ไกดไ์ทย) ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

 

 

 

 

 



 
 

 

     

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และ พนักงานขบัรถ ขัน้ต า่ 45 USD ต่อท่านตลอดทริป 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทยขัน้ต า่ 800 บาท ต่อท่านตลอดทริป  

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตนเอง ตามธรรมเนียมการเขา้พกั

ในโรงแรมทุกแห่ง หากทา่นใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปส่งท่ีหอ้งพกั  พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้ับทิปตอบแทนเม่ือใหบ้ริการ ข ัน้ต ่า 1 

USD หรือเทียบเทา่ ตอ่กระเป๋า 1 ใบ (แนะน าใหทุ้กทา่นรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว และ

ปลอดภยั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงานยก

กระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดใหสู้งสุดไมเ่กิน 23 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

 ไมร่วมคา่ถา่ยรูปภายในวดั (ลูกคา้ไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ิม หากไม่มีความประสงคจ์ะถ่ายรปูภายในวดั) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน   

• ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง พรอ้มส าเนาพาสปอรต์  

• ช าระเงินส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  

 

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (กรณียงัไมไ่ดมี้คา่ใชจ้า่ยใดๆเกิดข้ึน)   

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45-59 วนั หกัคา่มดัจ า 5,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัคา่มดัจ าทัง้หมด + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ผูเ้ดินทางท่ีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได  ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ี                 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแลว้ถูกปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ยกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม เป็นตน้   



 
 

 

     

หมายเหตุ 

1. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท               

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ท่ีผูเ้ดินไมถึ่งข ัน้ต ่าของจ านวนท่ีก าหนด หรือทางบริษัทยินดีคืนเงิน            

โดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริงซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วนัท าการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืน

ใหถ้า้ตอ้งการ 

3. กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจ าตามเง่ือนไขทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยและช าระเงินลว่งหนา้เบ็ดเสร็จกบั

บริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ

กอ่นการเดินทาง 

5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายลว่งหนา้ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก 

หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดทอ่งเท่ียวประการ กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   

ท ัง้น้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเขา้ / ออก เมือง จากดา่นตรวจคนเขา้/ออกเมือง บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เทา่นั้น 

10. โรงแรมท่ีพกั ในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะ

โรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและ

มาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการมา



 
 

 

     

พบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผู ้

เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ได ้

เทา่นั้น) 

b. ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการ

เดินทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 

บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได  ้

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

o กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

o วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสาย

การบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได  ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่

เ กิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด  “น้ิ ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด  “เซนติเมตร ” 

(Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตส่ายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก

สว่นเกิน 

o กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 



 
 

 

     

o ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎของสายการบินนั้น ๆ หรือสูงสุดตามกฎขอ้บงัคบัของ ไออาตา้ เทา่นัน้ ซ่ึงจะชดใชใ้ห ้

ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทัง้น้ีจะชดเชยสูงสุดไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้

ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีคา่ทุก

ประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางท่ีบริษัททวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย ทุกทา่นตอ้งดูแลและระวงั

ทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้ดงันัน้

ทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

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

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศมองโกเลีย 

มองโกเลียท่ีคนไทยคุน้เคยจะมี สองสถานท่ี คือ มองโกเลียใน (Inner Mongolia) ซ่ึงเป็นเขตปกครองตนเองมองโกเลีย 

ในดินแดนของประเทศจีน ส่วนอีกท่ีคือ มองโกเลียนอก (Outer Mongolia) ซ่ึอก็คือ ประเทศมองโกเลีย (Mongolia) 

หรือ สาธาณรัฐมองโกเลีย (Republic of Mongolia) ในปัจจุบนั อนัมีเมืองหลวงช่ือ อูลาน บาเตอร์ โดยพ้ืนท่ีสว่นใหญ่

เป็นท่ีราบสูง ภูเขา และทุง่หญา้ ไมมี่อาณาเขตติดทะเล 

ช่ืออย่างเป็นทางการ  มองโกเลีย หรือ Mongolia 

เมืองหลวง   อลูนับาตอร ์(Ulaanbaatar) 

 เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของมองโกเลีย ในอดีตมีการเปล่ียนช่ือเมืองหลายครั้ง จนครั้ง

สุดทา้ยเม่ือปีค.ศ.1924 ใชช่ื้อ อูลาน บาตอร์ ซ่ึงมีความหมายวา่ วีรบุรุษสีแดง ตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติ

แก่ ดัมดิน ซุคบาตาร์ (Damdin Sukhbaatar) ผูน้ าการปฏิวัติการปกครองและการประกาศ

อิสระภาพของมองโกเลีย ปัจจุบนัเมืองหลวงแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคม ทัง้การเดินทาง

ดว้ยเคร่ืองบินท่ีมีเท่ียวบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ มีบริการรถไฟและรถโดยสารทางไกล 

มีถนนท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของมองโกเลียและประเทศใกลเ้คียง ท่ีส าคญัสามารถเช่ือมโยงกบั 

เสน้ทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย (Trans-Siberian Railway) ซ่ึงเป็นการเดินทางท่ีไดร้ับความนิยม

จากนักทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

สญัชาติ  มองโกเล่ียน (Mongolian)  

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



 
 

 

     

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

อิสลาม 3% ไมนั่บถือศาสนาใดๆ 38.6% อ่ืนๆ 0.4% (พ.ศ. 2553) 

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

การปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary Republic) โดยเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง

จากระบบสงัคมนิยมเม่ือปี 2533 

สกุลเงิน  ใชห้น่วยเงินตรา Tugrik (ตูริก) ตวัยอ่สกุลเงิน (MNT) ซ่ึงไมมี่การซ้ือขายในประเทศไทย จึงขอ

แนะน าใหทุ้กทา่น ถือเป็นเงินสกุล USD ไป   

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

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

ท่ีตัง้   ทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย ระหวา่งประเทศจีนกบัรัสเซีย ระหวา่งละติจูดท่ี 46 00 องศาเหนือ 

ลองติจูดท่ี 105 00 องศาตะวนัออก 

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

น ้า 10,560 ตารางกิโลเมตร 

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

สภาพภูมิประเทศ มองโกเลีย เป็นประเทศในทวีปเอเชียท่ีไมมี่ทางออกสู่ทะเลท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัท่ีสองของโลกรองจาก

ประเทศคาซคัสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกบัประเทศรัสเซีย และทางใตติ้ดกบัประเทศจีน มีพ้ืนท่ีท่ี

สามารถใชส้ าหรับการเกษตรไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละหน่ึงพ้ืนท่ีสว่นใหญเ่ป็นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีการแบ่งเขตการปกครอง 



 
 

 

     

 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวเมืองกบั เมืองเอียรค์ุตก ์ประเทศรสัเซีย 

เมืองเอียรค์ุตก ์ Irkutsk เป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดในเขตไซบีเรียตอนใต ้ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบไบคาล  

กอ่ตัง้ในปี ค.ศ.1652 โดย อิวาน โปคาบอฟ Ivan Pokhabov เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายทองค า

และขนสตัว ์ระหวา่งรัสเซียตะวนัตก จีน มองโกเลีย ทิเบต และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นเมืองในปี 

1686 ในปี กระทั่งในปี 1760 มีถนนเช่ือมตอ่กบัทวีปยุโรปครั้งแรกท าใหเ้อียร์คุตกเ์ติบโตอยา่ง

รวดเร็ว และไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเขตไซบีเรียตะวนัออก กระทั่งหลงัการจลาจล

ในรัสเซียเม่ือปี 1825 ศิลปินรัสเซีย นายทหาร และขุนนางจ านวนมากถูกเนรเทศไปยงัไซบีเรีย 

โทษฐานกอ่การตอ่ตา้นซาร์นิโคลาส เอียร์คุตสกจึ์งกลายเป็นศูนยก์ลางการสงัสรรคเ์สวนาของ

บรรดาผูล้ี้ภยัทางการเมือง มรดกทางวฒันธรรมส่วนใหญข่องเมืองลว้นมาจากพวกเขา ท่ียงัคง

ความงามทางดา้นสถาปัตยกรรมของตวัอาคารเกา่ บา้นเรือนไม ้โบสถ ์วิหาร แบบไซบีเรียนแท ้ๆ  ท่ี

นิยม ตกแตง่ประดบัประดาขอบประตู หนา้ตา่ง หนา้บนั ตลอดจนผนัง และส่วนตา่งๆ ของอาคาร 

ในรูปแบบของงานไมแ้กะสลกั ฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัของไซบีเรีย เป็นหน่ึงในเมืองท่ี

ทรงคุณคา่ในดา้นการอนุรักษ์มรดกทางงานศิลปวฒันธรรมของไซบีเรีย เป็นเอกลกัษณ์ ยงัคงอยูใ่ห ้

เห็นจนถึงทุกว นั น้ี  จนไดร้ับฉายาว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย” เ น่ืองจากมีถนนกว า้งและมี

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกคลา้ยคลึงกบัปารีส  ทางรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรียเช่ือมตอ่มาถึง

เมืองน้ีครั้งแรกในปี 1898  

สญัชาติ  รัสเซีย 

สกุลเงิน  รูเบิลรสัเซีย ตวัยอ่สกุลเงิน (RUB) ซ่ึงสามารถแลกไปจากประเทศไทยได ้   



 
 

 

     

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

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

ศาสนา ประชากรส่วนใหญนั่บถือ คริสต ์นิกายออร์โธดอกซ ์โบสถท่ี์น่ีจึงมียอดโดมหน้าตาคลา้ยหัวหอม

สีสนัสดใส เม่ือมาเท่ียวเมืองน้ีจึงไมค่วรพลาด Kazan church โบสถสี์แดงสม้ท่ีมียอดโดมสีฟ้าตดักนั 

 ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัเป็นบา้นหลงัใหญ่ของ

แมวน ้าไบคาล หน่ึงในสายพนัธุแ์มวน ้าท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด และอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่น้ีเทา่น้ัน 

ภาษา ประชากรสว่นใหญใ่ชภ้าษา Russian เป็นภาษาหลกั 

ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ตัง้อยูบ่ริเวณตอนใตข้องไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบน ้าจืด ท่ีลึกท่ีสุดในโลก 

จุดท่ีลึกท่ีสุดมีความลึกกวา่ 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการท่ีน ้าเออ่ลน้เขา้มาจนเต็มรอย

เปลือกโลกท่ีแตกเม่ือ 25 ลา้นปีท่ีแลว้ ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กวา้งโดยเฉล่ีย 

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

ลูกบาศกกิ์โลเมตร ในชว่งฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งน้ีจะกลายเป็นน ้าแข็ง ซ่ึงหนาพอท่ีจะใหร้ถว่ิงไป

บนทะเลสาบแห่งน้ีได ้ท ั่วท ัง้ทะเลสาบ เราจะไดเ้ห็นภูมิทศัน์น ้าแข็งแปลกตา ซ่ึงเกิดจากการแข็งตวั

หลายรูปแบบ บางแหง่เป็นน ้าแข็งหนาใส บางแหง่ขาวขุน่เป็นสีขาวทึบ บางแหง่เป็นแผน่สะทอ้นสีฟ้า

ครามสวยงาม ทะเลสาบไบคาลไดล้งทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

สมยัสามญัครั้งท่ี 20 เม่ือปี พ.ศ. 2539 ท่ีเมืองเมรีดา ประเทศเม็กซิโก  

 

สกุลเงิน 

และ  

อตัราแลกเปล่ียน 

 

ประเทศรสัเซีย (เมืองเอียรค์ุต) 

ใชห้น่วยเงินตราเป็นสกุลเงิน รูเบิลรสัเซีย ตวัยอ่สกุลเงิน (RUB) ซ่ึงสามารถแลกไปจาก

ประเทศไทยได ้   

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

หรือ                1 บาท (THB)                 = ประมาณ 2 รูเบิลรสัเซีย (RUB) 

อตัราแลกเปล่ียน อา้งอิงจาก www.xe.com ณ วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2562 กรุณาตรวจสอบ

อีกครั้งกอ่นการเดินทาง 

เครดิตการด์    รา้นคา้ส่วนใหญร่ับบตัรเครดิต เชน่ อเมริกนัเอ็กซเ์พรส, ไดเนอร์, วีซา่, 

มาสเตอร์ โดยไมมี่การชาร์ทเพ่ิม ควรแจง้ส านักงานบตัรเครดิตหรือธนาคาร

ท่ีออกบตัรเครดิตวา่ทา่นไปมองโกเลีย หากยงัไมแ่จง้แลว้น าไปใชบ้างครั้งใช ้

เวลาตรวจสอบนาน 

http://www.xe.com/


 
 

 

     

ธรรมเนียม 

การใหทิ้ป 

• คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน และพนักขบัรถ ข ัน้ต ่า 45 USD ตอ่ทา่น 

• คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทยท่ีเดินทางดูแลคณะ ขัน้ต ่า 800 บาท ตอ่ทา่น 

อาหารและน ้าด่ืม อาหาร อาหารส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเน้ือสัตว์ ประเภท เน้ือวัว เน้ือแพะ เน้ือแกะ เน้ือไก่        

แต ่ส าหรับเน้ือหมู ปลา กุง้ หอย หรือปู จากคอ่นขา้งจะหายากและมีราคาแพง ในมองโกเลีย  

น ้าด่ืม โรงแรมจะมีน ้าด่ืมบริการในหอ้งพกั และทางเรามีการจดัเตรียมน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่ีเดิน

ทวัร์วนัละ 1 ขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร  

หอ้งน ้าสาธารณะ หอ้งน ้าสาธารณะระหวา่งทาง จะคอ่นขา้งมีนอ้ย ส่วนใหญจ่ะมีใหบ้ริการ 

ณ จุดท่ีแวะเย่ียมชม รา้นอาหาร หรือโรงแรมท่ีพกัเทา่น้ัน  

การถ่ายภาพและซ้ือของท่ีระลึก 

ในช่วงเดินการเดินทาง เพ่ือใหทุ้กทา่นใชเ้วลาอยา่งเกิดผลมาก ขอแนะน าในเร่ืองตา่ง ๆ 

เหลา่น้ีซ่ึงเป็นปัจจยัใหเ้วลาหมดไป คือการรอคอยการเขา้หอ้งน ้า การหยุดถา่ยภาพและซ้ือ

ของท่ีระลึก จึงขอความร่วมมือจากทุกทา่นใหต้รงตอ่เวลานัดหมายทุกครั้ง  

ระบบไฟฟ้าและหวั

ปลัก๊ 

ระบบไฟฟ้า 220 โวลท ์50 เฮริทต ์เหมือนประเทศไทย รูปแบบของปลัก๊ไฟ จะเป็นระบบปลัก๊ 

2 รู เสียบไดท้ ัง่ขากลมและขาแบน (adaptor) ก็สามารถใชไ้ดค้วรเตรียมไปจากเมืองไทย  

ตวัอยา่งเตา้รับปลัก๊ไฟ 

 

 

โทรศพัทมื์อถือ  สามารถน าโทรศพัทร์ะบบ GSM DTAC TRUEMOVE-H ไปใชไ้ด ้โดยตอ้งขอเปิดใช ้โทรศพัท์

ตา่งประเทศกบัแตร่ะบบกอ่นการเดินทาง   

ทัง้น้ีทางเรามีบริการ แถมฟรี Data SIM 5GM ใหท้า่นละ 1 ซิม ระหวา่งท่ีทา่นอยูท่ี่มองโกเลีย 
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