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ทรานส์-ไซบีเรีย  

TOUR CODE : RS241301MZ 

ช่วงเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย 14 วนั 
วนัที ่1 พุธ 07/08   กรุงเทพ-ปักกิง่-ฮูเฮอร์ฮอต 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีอาคาราขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร์ท่ี             

 วนัที ่2 พุธ 08/08   กรุงเทพ-ปักกิง่-ฮูเฮอร์ฮอต 

01.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงปักก่ิง โดยสายการบิน AIR CHINA เท่ียว่บินท่ี CA980 

06.30 น. ถึงสนามบินปักก่ิง รถรับนาํท่านเขา้ท่ีพกั เพื่ออาบนํ้าเปล่ียนเส้ือผา้ทาํธุระ

ส่วนตวัรับประทานอาหารเชา้ พกัผอ่นรอคณะท่ีเดินทางมาโดยรถไฟ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนัน้ นําท่านชมความงามของหมูด่อกไมแ้ละตน้ไมใ้นฤดูรอ้นภายในสวนพฤกษศาสตรป์กักิง่ ซึง่ไดจ้ดัสรา้งขึน้

ในปี 1956 หลงัจากที่ประเทศจนีได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมวินิสต์ในปี 1950 ปจัจุบนัเป็น

สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของปกักิ่ง และเอเซยี ตัง้อยู่ ณ บรเิวณ เนินเขาหอม ในสวนแห่งน้ีจะมี

ดอกไมน้านาถงึ 620,000 ชนิดแบ่งออกไดถ้งึ 6000 สายพนัธุ ์ เหล่าดอกไมม้ากมายหลากสสีนัเหล่าน้ีที่

เบ่งบานตามฤดูกาลของมนั ได้ถูกเพาะปลูกจดัสรรอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของบรเิวณสวน รอบสนามหญ้า

อนัเขยีวขจ ีตน้ไมย้นืต้นเก่าแก่ ปฏมิากรรมอนัสวยงาม และ น้ําพุดนตรก่ีอใหเ้กดิสวนดอกไมข้นาดใหญ่

ทีม่ภีมูสิถาปตัยท์ีส่วยงามอยา่งยิง่ พืน้ทีข่องสวนแบ่งออกเป็น 3 โซน  

1. โซนไมด้อกไมป้ระดบั โซนน้ีจะมพีชืพรรณพื้นฐานอยู่ 11 สวน เช่น สวนดอกพโีอนี,กุหลาบจนี,ไลแลค

และ บโีกเนีย ฯลฯ แต่ละประเภทกจ็ะมหีลากหลายชนิด และสายพนัธุ ์ยกตวัอย่างเช่น กุหลาบจนี ทีน่ี่มี

ถงึ 100,000 ชนิด 500 สายพนัธุ์ ทําให้สวนน้ีกลายเป็นที่สะสม กุหลาบจนีหลากหลายที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศจนีดว้ย 

2. โซนตน้ไม ้กจ็ะมตีน้ไมห้ลากหลายชนิดทัว่ประเทศจนี เช่น ตน้แปะก้วย สน เมเปิลแดง กุหลาบหลวิ โอ๊ค 

เป็นตน้ 

3. โซนดอกไมใ้นเรอืนกระจก โซนน้ียงัแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนัคอื 

3.1 ส่วนดอกไมท้ีใ่ชห้มนุเวยีนจดัแสดงในเรอืนกระจก                                              

3.2 ส่วนพชืพรรณไมด้อกทีต่อ้งอยู ่ในพืน้ทีห่นาว กจ็ะอยูใ่นเรอืนกระจกทีค่วบคุมอุณหภมูทิีต่ํ่า 

3.3 ส่วนเพาะชาํ 

3.4 ส่วนสวนแคระในกระถาง เฉพาะโซนน้ีกค็รอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 55,000 ตารางเมตร 

ถอืว่าเป็นเรอืนกระจก ทีใ่หญ่ทีสุ่ด และมอุีปกรณ์ทีส่มบรณ์ูและทนัสมยัทีสุ่ดในเอเซยี 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ในสวนโบตานิค และชมสวนต่อจนไดเ้วลาเดินทางกลบัโรงแรมเพื่ออาบนํ้าเก็บของ

  เตรียมตวัเดินทางไปสถานีรถไฟ 
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14.42 น. กลุ่มจากเวยีตนามเดินทางถึง สถานีรถไฟปักก่ิงตะวนัตก รถรับนาํกลุ่มออกจากสถานีไปยงัโรงแรมเพื่อชาํระ

ร่างกาย และพบกบัคณะท่ีบินมาท่ีปักก่ิง  

16.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ก่อนเดินทางสู่มองโกเลียใน 

20.48 น. ออกเดินทางสู่เมืองหูเหอฮอต ดว้ยรถไฟตูน้อนชั้น Soft Sleeper แบบ 4 เตียง/ห้อง 

จากนั้น ใหท้างพกัผอ่นตามอธัยาศยั ระหวา่งทางท่านอาจโชคดีไดช้มทศันียภาพของกาํแพงเมืองจีนยามคํ่า ณ บริเวณ

ด่านปาตา้หลิง 

วนัที ่3 พฤหัส 09/08  ฮูเฮอร์ฮอต-ทะเลทรายเหซียงซาวาน-ฮูเฮอร์ฮอต 

07.17 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟหูเฮ่อห่าวเถอ้ นาํท่านออกจากสถานีไปยงัโรงแรมเพื่อชาํระร่างกายและรับประทาน

อาหารเชา้ 

จากนั้น นาํท่านไปยงัทะเลทรายคู่ปู้ ฉี ทะเลทรายท่ีกวา้งใหญ่เป็นอนัดบัสามของจีน ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเมืองเป่าโถว 

ซ่ึงห่างจากเมืองหูเหอฮอต 240 กม.หรือประมาณ 2.30 ชม ระหวา่งทางผา่นเมืองเปาโถว เมืองอุตสาหกรรม

ถลุงเหล็กท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงชองจีน ขา้มแม่นํ้ าเหลืองหรือแม่นํ้ าหวงเหอ โรงไฟฟ้าตา้ฉีผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลงัความร้อนใตดิ้นท่ีใหญ่โต มีควนัพวยพุงตลอดเวลาดูน่าสะพรึงกลวั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

ถึง ทะเลทรายคู่ปู้ ฉี นาํท่านไปยงั เซ่ียงซาหว่าน หรือ ร่องเนินทรายร้องเพลง นาํท่านสนุกสนานกบักิจกรรม

มากมาย เช่น สกีทรายท่ีไถลตวักระดานไมแ้ผน่ใหญ่จากเนินทรายสูง 90 เมตร และลาดชนั 45 องศา ซ่ึงตอ้ง

นัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึนไป ข่ีอูฐหรือมา้ชมทอ้งทะเลทรายสีทอง หรือจะนัง่รถจีปไปยงัจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของ

ทะเลทรายแห่งน้ี (Tour option) ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่เมืองหูเฮ่อห่าวเถอ้ 

เยน็ ถึงหูเฮ่อห่าวเถอ้ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่4  ศุกร์ 10/08  ฮูเฮอร์ฮอต-รถไฟสู่อูลานบาตอร์ 

08.00 น. หลงัรับประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั นาํท่านเดินทางไปยงัสุสานหวงัเจาจิน ซ่ึงห่างจากตวัเมืองฮูฮอตไป

ทางใตป้ระมาณ 9 กม.หรือประมาณ 20 นาที 

ถึง สุสานหวงัจ้าวจุน Zhaojun Tomb หรือสุสานเขียว Green Tomb ท่ีคนไทยรู้จกัในช่ือหวงัเจาจิน นาํท่าน 

เขา้ชมสุสานของหญิงงาม 1 ใน 4 ของแผน่ดินจีนในยุคโบราณ จากสาวสามญัชนชาวฮัน่ท่ีเสียสละเดินทาง

รอนแรมไปอภิเษกสมรสกบัข่านเพื่อความอยูร่อดของประเทศ ดา้นหนา้ของสุสานมีรูปป้ันของหวงัเจาจินข่ี

มา้ประกบคู่และพดูคุยอยา่งสนิทสนมกบัท่านข่านพระสวามี ซ่ึงรูปป้ันน้ีแสดงถึงสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งชน

ชาติฮัน่และชนชาติฮุนโดยหวงัเจาจิน และเลยออกไปทางดา้นหลงัรูปป้ันมีแผ่นหินสลกัภาพและอกัษรคาํ

สรรเสริญถึงการเสียสละอนัใหญ่หลวงของนาง และเลยออกไปอีกเป็นบนัไดหินท่ีนาํท่านสู่สุสานของหวงั

เจาจิน และบนลานหินน้ีจะมีศาลาหลงัหน่ึง ซ่ึงใหภ้าพอนัธรรมชาติอนังดงามแวดลอ้มอยูร่อบสุสานและมอง

ไดไ้กลไปถึงเขาอินซาน บริเวณสุสานไดมี้การก่อสร้างเป็นอาคารเพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียว 
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มากมาย  ซ่ึงภายในประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ เช่น หอ้งตอ้นรับ หอ้งจดัแสดง หอ้งภาพ หอ้งแสดงอกัษรจีน  

เท่ียง  นาํท่านกลบัเขา้ตวัเมืองและรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น  ให้ท่านไดเ้ดินเรียบถนนสายโบราณท่ีสร้างตั้งแต่ปลายราชวงศ์หมิงและตน้ราชวงศ์ชิง นาํท่านชม สุเหร่า

ใหญ่ Great Mosque หรือ ชิงเจิน ตา้ ซ่ือ Qingzhen Da Si สุเหร่าแห่งน้ีสร้างในสมยัองคพ์ระจกัรพรรดิคงั

ซีแห่งราชวงศ์ชิง โดยชาวหุยซ่ึงเป็นชาวมุสลิมท่ีอพยพมาจากซินเกียงมาตั้งรกรากเป็นชุมชนในเมืองน้ี 

สุเหร่าแห่งน้ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและอารบิก ซ่ึงเห็นไดจ้ากหอคอยมี

หลงัคาคลุมท่ีออกแบบคลา้ยเจดียข์องจีน มีและสัญลกัษณ์ของพระจนัทร์เส้ียวบนยอดสุดของหอคอย ขณะท่ี

หนา้ต่างของสุเหร่าตกแต่งดว้ยรูปแบบศิลปะอารบิก 

จากนั้น ชม วัดต้าเจา Da Zhao Temple เพื่อชมและสักการะองคพ์ระศากยมุนี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปเงินทั้งองค ์สูง

ประมาณ 3 เมตร ประดิษฐานอยู่ภายในวดัพร้อมกบัพระพุทธรูปหยกขาว ซ่ึงแกะสลกัดว้ยศิลปะแบบพม่า 

ภายในวดัยงัมีเคร่ืองดนตรีมากมายและมงักรแกะสลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํนานของชาวมองโกลอยูด่ว้ย เดิมเป็น

ศาลเล็ก สร้างในปีค.ศ.1579 และต่อมาไดมี้การบูรณะและสร้างขยายเป็นวดัเพื่ออุทิศแด่องคพ์ระจกัรพรรดิคงั

ซีแห่งราชวงศชิ์ง ซ่ึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเร่ืองราวท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จมาเยอืนเมืองน้ี ราวศตวรรษท่ี 17 

จากนั้น นาํท่านไปยงัวัดลามะชิลี่ถู เจา ซ่ึงสถาปัตยกรรมกรรมภายในวดัเป็นศิลปะผสมระหว่างจีนและทิเบต ซ่ึง

สะทอ้นถึงการหลอมรวมกนัของทั้งสองวฒันธรรม วดัแห่งน้ีเคยเป็นท่ีประทบัขององคล์ามะท่ีกลบัชาติมา

เกิดอีกคร้ังในศตวรรษท่ี 17 เดิมสร้างในปีค.ศ.1585 ต่อมาไดถู้กไฟไหมแ้ละสร้างใหม่ในปีค.ศ.1800 และได้

ถูกทาํลายอีกคร้ังในช่วงการปฏิวติัวฒันธรรมของพรรคคอมมิวนิสต ์ระหวา่งปีค.ศ.1966-1976 แต่ก็ไดรั้บการ

บูรณะข้ึนมาใหม่และใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้สักการะบูชาอีกคร้ัง และเป็นวดัท่ีพระและเหล่าศิษยานุศิษยเ์ดินทาง

มาสักการะเป็นจาํนวนมาก 

จากนั้น นาํท่านชม วดัห้าเจดีย์ หรือ จ่ิงกงัจู เสล่ี เป่าถ่า แปลวา่ พุทธเจดียล์ ํ้ าค่าแห่งราชบลัลงัก์เพชร ซ่ึงรูปแบบเจดีย์

บลัลงักเ์พชรทั้ง 5 เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บการถอดแบบมาจากเจดียท่ี์พุทธคยาประเทศอินเดีย 

เยน็ นาํท่านรับประทานอาหารคํ่า และทาํภารกิจส่วนตวั ชําระร่างกายและเปล่ียนเส้ือผา้ก่อนเดินทางไปยงั

ประเทศมองโกเลีย 

22.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงอูลานบาตอร์ โดยรถไฟขบวน 4652 และพกัผอ่นตามอธัยาศยั บนรถไฟตูน้อน Class 

  soft sleeper 

วนัที ่5  เสาร์ 11/08  รถไฟจากฮูเฮอร์ฮอต-อูลานบาตอร์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ อาหารเซตโตะ๊ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนับนรถไฟ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็บนรถไฟ 

** เส้นทางจะผา่นทะเลทรายโกบี และเขา้สู่เขตทุ่งหญา้ ของเจงกีสข่าน การเดินทางเส้นน้ีจะไม่มีพาหนะอ่ืนยกเวน้รถไฟ ท่ี

เช่ือมถึงกนั เคร่ืองบินก็ไม่มีค่ะ ใหทุ้กท่านเพลินชมกบัทิวทศัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดการเดินทาง อาหารเป็นอาหารเซตโตะ๊ 
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เป็นอาหารร้อนค่ะ ของหอ้งเสบียงรถไฟ 

วนัที ่6  อาทติย์ 12/08  รถไฟจากฮูเฮอร์ฮอต (ช่วงต่อจากทะเลทรายโกบี)-อูลานบาตอร์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ  

10.35 น. เดินทางถึงกรุงอูลานบาตอร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านไปยงัโรงแรม เพื่อทาํความสะอาด

ร่างกายและรับประทานอาหารกลางวนั 

จากนั้น นาํท่านเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติโกคี-เทเรลจ์  ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือระยะทาง 66 กม. หรือ

ประมาณ 2 ชม 

 ถึง อุทยานแห่งชาติโกคี-เทเรลจ ์นาํท่านเขา้สู่กระโจมท่ีพกั Ger 

จากนั้น นาํท่านข่ีมา้ชมทศันียภาพอนังดงามของทุ่งหญา้ป่าสนอลัไพน์ทะเลสาบคาจิอิน-คาร์ วดัพุทธนิกายทิเบต และ

หินรูปเต่าขนาดยกัษ ์นอกจากน้ียงัมีสัตวม์ากมาย เช่น หมีสีนํ้าตาล และนกนานชนิดมากกวา่ 250 สายพนัธ์ุ  

เยน็ นาํท่านรับประทานอาหารคํ่าแบบพื้นเมือง เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงรสชาติอาหารของเจงกิสข่านผูย้ิง่ใหญ่ 

จากนั้น พกัผอ่นตามอธัยาศยั และนอนดูดาวท่ีสุกสกาวเตม็ทอ้งฟ้ากลางทุ่งกวา้งจากกระโจมของชาวมองโกล 

วนัที ่7  จันทร์ 13/08  อูลานบาตอร์ 

เชา้ หลงัรับประทานอาหารเชา้ นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงอูลานบาตอร์ ถึงกรุงอูลานบาตอร์ เขา้ชมวดักนัดัน 

Gandan Monastery เป็นวดัท่ีใหญ่และสาํคญัของชาวมองโกล เป็นศูนยร์วมจิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางเขา้ชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังของข่านบอกโด หรือพระราชวงัสีเขียว ซ่ึงพระราชวงัฤดูหนาว 

ของท่านข่านบอกโด ข่านองคท่ี์ 8 (องคสุ์ดทา้ยของมองโกเลีย) ผูเ้ป็นทั้งผูน้าํทางจิตวิญญาณและการปกครอง 

เฉกเช่นเดียวกบัองคท์ไลลามะของทิเบต โดยภายในประกอบดว้ย วดั 7 แห่ง พระราชวงัอีก 1 แห่ง มีการจดั

แสดงวตัถุโบราณลํ้าค่าตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 เช่น เคร่ืองใชโ้ลหะสัมฤทธ์ิ ภาพเขียนบนผา้

ไหม รูปเคารพจากกระดาษท่ีรังสรรคโ์ดยช่างฝีมือชั้นยอดของยคุ 

จากนั้น  นาํท่านออกนอกเมืองเพื่อไปชม อนุสาวรีย์แห่งสงครามที่เนินเขาไซซาน Zaizan Hill War Memorial ท่ี

สร้างเป็น เกียรติแก่เหล่าทหารโซเวยีตท่ีถูกสังหารในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยอนุสาวรียมี์ลกัษณะ 

เป็นภาพวาดบนแผน่คอนกรีตโคง้เป็นวงกลม บรรยายถึงมิตรภาพระหวา่งสหภาพโซเวยีตกบัมองโกเลีย โดย

สหภาพโซเวียตได้ช่วยเหลือมองโกเลียให้ไดรั้บอิสรภาพจากการเขา้ยึดครองของญ่ีปุ่น ไดเ้วลาสมควร

เดินทางกลบัสู่กรุงอูลานบาตอร์ 

เยน็ เดินทางถึงกรุงอูลานบาตอร์ นาํท่านกลบัสู่ท่ีพกั 

จากนั้น รับประทานอาหารคํ่าและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่8 องัคาร 14/08  อูลานบาตอร์-เอยีร์คุตส์ 

เชา้  นาํท่านชม จัตุรัสซุคบาตอร์ Sukhbaatar Square ศูนยก์ลางของประเทศมองโกเลีย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ 
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อนุสาวรียข์องซคับาตอร์ ผูป้ระกาศอิสรภาพของมองโกเลียจากจีนในปี 1921 

จากนั้น นาํท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั  

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม ก่อนเดินทางไปยงัไซบีเรีย 

จากนั้น  เดินทางไปยงัสถานีรถไฟอูลานบาตอร์ 

13.50 น.  ออกเดินทางสู่เอียร์คุตส์โดยรถไฟตูน้อน 

เยน็  รับประทานอาหารคํ่าบนรถไฟ และพกัผอ่นตามอธัยาศยัโดยตูน้อน Class 2nd 

วนัที ่9  พุธ 15/08  ระหว่างทางจากอูลานบาตอร์-อูลนัอูเด-เอยีร์คุตส์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ  

07.20 น.  รถไฟเดินทางผา่นสถานีรถไฟกรุงอูลานอูเด เมืองหลวงของสาธารณรัฐบูรยาเตีย 

จากนั้น  ชมทศันียภาพระหวา่งทางตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนับนรถไฟ  

15.39 น. เดินทางถึงเอียร์คุตสก หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั 

16.30 น. นาํท่านชมเมืองเอียร์คุตส์ Irkutsk เมืองท่ีก่อตั้งโดย อิวานโปคาบอฟ Ivan Pokhabov ในปีค.ศ.1652 เพื่อเป็น

แหล่งซ้ือขายทองคาํและขนสัตวจ์ากชาวบูร์ยาตและถนนสายแรกท่ีมุ่งสู่กรุงมอสโคถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.1760

ซ่ึงทาํใหเ้อียร์คุตสกเ์ติบโตอยา่งรวดเร็วและไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเขตไซบีเรียตะวนัออก  

นาํท่านชม ชมโบสถ์อันนันซิเอช่ัน Annunciation Cathedral มหาวิหารซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองเอียร์คุตสก ์

เดินชมดา้นขา้งมหาวิหารซ่ึงอดีตเป็นท่ีทาํการของพรรคคอมมิวนิสต ์มีลานกวา้งและสวนให้พกัผอ่น พร้อม

แวะถ่ายรูปโบสถเ์ล็กๆอีกสองสามแห่งท่ีอยูใ่กลก้นั ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์อาทิ โบสถ์สปาสสกา

ย่า Spasskaya Church, มหาวิหารเอพิพานี Epiphany Cathedral ซ่ึงปัจจุบนัใชเ้ป็นทาํเนียบผูว้า่ราชการ

นคร โรงเรียนการแพทย ์พิพิธภณัฑ์ โรงพยาบาลทหาร, โบสถ์โรมันคาธอลิคโปแลนด์ Polish Roman 

Catholic Church ซ่ึงโบสถ์ของนกัโทษการเมืองชาวโปแลนด์ท่ีถูกเนรเทศ และสํานักชีซนาเมนสกี ้คอน

เวนต์ Znamenskii Convent ซ่ึงเป็นสํานกัชีใหญ่ท่ีสุดในไซบีเรีย นอกจากอาคารท่ีสร้างดว้ยไมแ้ละหินใน

สถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียนแลว้ ท่ียงัเป็นสุสานท่ีฝังศพบุคคลสาํคญัของรัสเซีย เช่น เกรกอเรีย อิวาโนวชิ 

เชลิกอฟ ชาวรัสเซียคนแรกท่ีบุกเบิกช่องแคบแบร่ิงและดินแดนอลาสกา้ เป็นตน้ 

จากนั้น  นาํท่านเดินชมทศันียภาพของ โบลชย่า โปรสเปคตนาย่า Bolshaya Prospecktnaya หรือ ถนนคาร์ล 

มาร์กซ์ Karl Marx street ตลอดถนนสายน้ีท่านพบกบัอาคารเก่าแก่ต่าง ๆ เช่น อาคารท่ีทาํการรถไฟสาย

ทรานส์-ไซบีเรีย, อาคารห้องสมุดของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐ หรือท่ีเรียกกนัว่า ไวท์ เฮา้ท์ White House 

เน่ืองจากรูปลกัษณ์อาคารคลา้ยอาคารทาํเนียบขาวของสหรัฐอเมริกา, ปราสาทมอร์ริส Morrish Castle 

ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุแห่งเอียร์คุตส์ The Ethnographical museum และรูปป้ันของพระ

เจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงมีพระราชดาํริใหส้ร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ดว้ยระยะทาง 9,289 กม. 
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จากกรุงมอสโควสู่เมืองท่าวลาดิวอสตอก  

เยน็ นาํท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น เดินทางกลบัท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่10 พฤหัส 16/08  เอยีร์คุตส์-พพิธิภัณฑ์ทอล์ทซ่ี-เอยีร์คุตส์ 

09.00 น. หลงัรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั นาํท่านเดินทางไปยงั พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธ์ุ

ทอล์ทซ่ี The Taltsy Museum of Architecture and Ethnography สร้างข้ึนใน ค.ศ. 1969 พิพิธภณัฑ์บน

พื้นท่ีกลางแจง้มีเน้ือท่ีกว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยูข่องชนชาวไซบีเรียสมยัก่อน มีโบสถ์

ไม ้บา้น ฟาร์ม และอ่ืน ๆ ของชนเผา่ต่างๆท่ีอยูร่อบทะเลสาป บา้นท่ีนาํแสดงไดถู้กยา้ยมาจากหมู่บา้นดั้งเดิม

ในท่ีต่างๆ หลงัจากท่ีมีการสร้างเข่ือนพลงันํ้ าในทะเลสาบไบคาล ทาํให้นํ้ าท่วมชุมชนบางจุด จึงไดย้า้ยบา้น

เก่าท่ีมีคุณค่าและโบราณสถานเช่นโบสถไ์ม ้โรงเรียนนาํมาจดัแสดงไวใ้นท่ีเดียวกนั 

13.00 น. นาํท่านรับประทานอาหารกลางวนัแบบรัสเซ่ียน (Homemade Cuisine) ณ ครอบครัวชาวรัสเซีย 

จากนั้น  นาํท่านเขา้ชม อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม Decembrist’s house Musuem เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี

ไดรั้บการดดัแปลงบา้นของครอบครัวเซอร์ไก ทรูเบทสกอย และครอบครัวเซอร์เกย ์โวลกอนสก้ี ซ่ึงเป็น 1 

ในกลุ่มผูก่้อกบฏเม่ือ 26 ธนัวาคม 1825 ท่ีรุกฮือต่อตา้นการข้ึนครองราชยโ์ดยมิชอบของจกัรพรรดินิโคลาสท่ี 

1ของรัสเซีย ซ่ึงกบฏไดถู้กเนรเทศจากนครเซนตปี์เตอร์เบิร์กมายงัเอียร์คุต ซ่ึงเคยไดช่ื้อเป็นศูนยร์วมของเหล่า

กบฏในรัสเซีย นาํชม พิพิธภณัฑ์บา้นทรูเบสกอย ซ่ึงเป็นบา้นหลงัเล็กของลูกสาวคนหน่ึงของเซอร์ไก ทรู

เบทสกอย สร้างเม่ือกลางศตวรรษท่ี 19 ภายในจดัแสดงส่ิงของต่าง ๆ ของเหล่ากบฏท่ีถูกบงัคบัใช้แรงงาน

อย่างหนกัในดินแดนไซบีเรียตะวนัออก (ระหว่างปีค.ศ.1826-1856) และพิพิธภณัฑ์บา้นโวลกอนสก้ี จดั

แสดงส่ิงของต่าง ๆ และเคร่ืองดนตรีของครอบครัวโวลกอนสก้ีและของกบฏคนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีการเล่นดนตรี

และวรรณกรรมต่างๆ ในบา้นหลงัน้ีนานกวา่คร่ึงศตวรรษ 

จากนั้น นาํท่านไปยงัตลาดกลาง Central Market สัมผสัชีวติประจาํวนัของชาวเอียร์คุตสก ใหท้่านชมและเลือกซ้ือ

สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกและนาํชมยา่น 130 quarter ซ่ึงเป็นยา่นการคา้ท่ีตกแต่งเป็นอาคารไมฉ้ลุท่ีสวย 

งามสไตลไ์ซบีเรียน ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านรวงและแกเลอร่ีแสดงสินคา้บูติคมากมาย 

เยน็ นาํท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น เดินทางกลบัท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่11  ศุกร์ 17/08  เอยีร์คุตส์-เส้นทางรถไฟสายเซอร์คัมไบคาล-ลสิต์วยีนัก้า 

06.00 น. นาํท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟเอียร์คุตส์ 

06.55 น. นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบไบคาลไปยงัสถานีซิลยดุยนักา้ เพื่อเร่ิมตน้การท่องเท่ียวชมทศันียภาพริมชายฝ่ัง 

ทะเลสาบไบคาลโดยรถไฟ ซ่ึงถือเป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีทุกท่านมาเยือนเอียร์คุตส์แล้วห้ามพลาด เพราะ

ทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบท่ีลึกและเก่าแก่ท่ีสุดในโลก เป็นดัง่หวัใจของดินแดนไซบีเรีย ท่ีเต็มไปดว้ยความ

หลากหลายของระบบนิเวศน์วทิยา และส้ินสุดโปรแกรมการท่องเท่ียว ณ สถานีรถไฟพอร์ต ไบคาล 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (แบบกล่อง) บนรถไฟระหวา่งทางชมทะเลสาบไบคาล 

18.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟพอร์ต ไบคาล นาํท่านขา้มฟากโดยเรือเฟอร์ร่ีไปยงัหมู่บา้นลิสตว์ยินักา้ 

19.00 น. ถึงลิสตว์ยินักา้ นาํท่านเช็คอินท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว 

จากนั้น นาํท่านคลายความเม่ือยลา้ดว้ยกิจกรรมการอบซาวน่าแบบรัสเซียน หรือ รัสเซียนบาเนีย 

20.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่12 เสาร์ 18/08  ลสิต์วยีนัก้า-ล่องทะเลสาบไบคาล-ลสิต์วยีนัก้า 

09.00 น. หลงัรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั นาํท่านเดินทางไปยงัโบสถ์เซนต์นิโคลสั โบสถ์ศาสนาคริสต์

นิกายออร์โธดอกซ์ ท่ีสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 19 ดว้ยเงินบริจาคของคเซโนฟอนต ์เซเรไบยาคอฟ ผูค้า้ชาว

รัสเซีย ผูป้ระสพเหตุเรือแตกขณะท่ีล่องเรือขา้มฝ่ังจากอูลานอูเด และรอดชีวิตอย่างปฏิหารย ์ซ่ึงเขาเช่ือว่า 

รอดชีวติไดเ้พราะเซนตนิ์โคลาส นกับุญผูคุ้ม้ครองการเดินทางของผูมี้ศรัธทาในศาสนาคริสต ์และหลายคร้ัง

ผูมี้ปัญหาทางธุรกิจมกัจะไดรั้บการช่วยเหลือจากการอธิฐานขอพรเสมอ  

จากนั้น เขา้ชมพิพิธภณัฑ์สัตววิทยาสถานท่ีเก็บรวบรวมตวัอยา่งและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทั้ง 

หมดของทะเลสาบไบคาล ซ่ึงมีการจดัแสดงซากสัตวแ์ละพืชพนัธ์ุต่าง ๆ เช่น แมวนํ้ าไบคาล ซ่ึงเป็นแมวนํ้ าท่ี

ปรับสภาพใหเ้ขา้กบันํ้าจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลาประจาํถ่ินมีเฉพาะทะเลสาบแห่งน้ีเท่านั้น 

จากนั้น นาํท่านมายงัตลาดลิสตว์ิยนักา้ ท่ีเติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียท่ีเขา้มาตั้ง

รกรากบริเวณปากแม่นํ้ าองัการ่า สัมผสัปลาและสินคา้แปรรูปสัตวน์ํ้ าท่ีได้จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูล

รมควนั ปลาโอมูลแดดเดียว และสินคา้พื้นเมืองอีกมากมาย 

13.00 น. นาํท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กบัเมนูปลาโอมูล ท่ีมาถึงหมู่บา้นน้ีแลว้ตอ้งชิม 

จากนั้น นาํท่านนัง่กระเขา้ไฟฟ้าไปยงัหอดูดาวเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบไบคาลบนจุดชมวิวบริเวรหินเชอร์ส

ล่ีและแม่นํ้าองัการ่าในมุมสูงและพาโนราม่าววิ 

จากนั้น เดินทางกลบัสู่ลิสวยินักา้และเดินสัมผสับรรยากาศและวถึิชีวติประจาํวนัโดยรอบ 

20.00 น. รับประทานอาหารคํ่าและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่13 อาทติย์ 19/08  ลสิต์วยีนัก้า-เอยีร์คุตส์ 

09.00 น. หลงัรับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

11.00 น. เดินทางไปยงัท่าเรือ นาํท่านล่องเรือในทะเลสาบไบคาล ชมงดงามทางธรรมฃาติของทะเลสาบไบคาลในฤดู

ร้อน ท่ีเตม็ไปดว้ยป่าสนอลัไพน์สีเขียวขจีบนเนินเขาสูงชนั ทอ้งฟ้าสีครามกบัฉากหลงัของเทือกเขาสีเขม้และ

ทอ้งฟ้าสีขาวครามตั้งอยูลิ่บ ๆ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกริมหาดทะเลสาบไบคาล 

16.00 น. เดินทางกลบัสู่ลิสวยินักา้ และเดินทางมุ่งสู่เอียร์คุตส์ 

17.30 น. นาํท่านอิสระกบัการเลือกชมและเลือกซ้ือของฝากก่อนเดินทางกลบั 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
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จากนั้น นาํท่านนัง่รถชมสีสันของเอียร์คุตส์ในยามคํ่าคืน 

23.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเอียร์คุตส์ เพื่องเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

วนัที ่14 จันทร์ 20/08  เอยีร์คุตส์-กรุงเทพ 

02.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงปักก่ิง โดยสายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี S7 509 

03.45 น.  ถึงสนามบินนานาชาติมหานครปักก่ิง รถรับนาํท่านเขา้โรงแรมพกัผอ่นรับประทานอาหารเชา้ 

   รถรับนาํท่านชมปักก่ิงรูปโฉมใหม่ รับประทานอาหารเท่ียง่ และ เยน็ 

19.35 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี CA979 

23.40 น.  ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และประทบัใจไม่รู้ลืม 

 
 หมายเหต ุราคาและรายการดงักล่าวเป็นราคาโดยประมาณและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

ของเงินบาทท่ีไมค่งท่ี / การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศถนนหนทาง อุบติัภยั  โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไดซ่ึ้ง

การเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 คาํเตือน  สนามบินสุวรรณภูมิ  “ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง”  หากท่านตกเคร่ืองไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิหรือเรียกร้องคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรุณาตรงต่อเวลาตามนดัหมาย เคาน์เตอร์เช็คอินปิด ก่อนเคร่ืองออก 1 ชัว่โมง 

 

TOUR CODE : RS241301MZ 
อตัราค่าบริการ   (สําหรับ 15 ท่านขึน้ไป)                                                                                     บาท 

เดินทาง 7-20 ส.ค.2555 ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ 

Trans Siberia (ปักกิง่-มองโกเลยี-ไซบีเรีย)  (7-20 ส.ค.55) 

รวมตั๋วเคร่ืองบิน  กรุงเทพ-ปักกิง่//เอยีร์คุตส์-ปักกิง่-กรุงเทพ 
135,000.-  

** ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงถา้ราคาตัว๋เคร่ืองบินเปล่ียนแปลง ** 

เงื่อนไขการจอง  
  วางเงินมัดจาํท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาํแล้วเท่าน้ัน 

หมายเหตุ สาํหรับท่านที่มีความประสงค์จะชาํระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคารขอความกรุณา ส่งแฟ็กซ์ใบนาํเข้าเงิน 

มาที่หมายเลขโทรสาร 02-5561224 
อตัราค่าบริการรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินตลอดเส้นทาง : โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ปักก่ิง กรุงเทพ-ปักก่ิง-กรุงเทพ และสายการบิน ไซบี

เรียนแอร์ไลน์ (S7 509) เอียร์คุตสก-ปักก่ิง ชั้นประหยดั 

- ค่าโรงแรมท่ีพกั  หอ้งคู่ (พกัเด่ียวเพิ่มตามท่ีระบุ)  กระโจมท่ีพกัในแคม้ป์ของนกัท่องเท่ียว 

- ค่ารถไฟ ปักก่ิง-หูเฮ่อหา้วเถ่อ-อูลานบาตอร์-เอียร์คุตสก ตูโ้ดยสารชั้น Soft Sleeper แบบ 4 เตียง/หอ้ง 

- ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
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- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ประเทศจีน 

- ค่าภาษีสนามบิน 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 

- ค่าพาหนะในการเดินทาง พร้อมนาํทศันาจรตลอดเส้นทาง 

- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษและหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 

- ค่าขนยา้ยสัมภาระกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ  นาํหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมสาํหรับพาหนะเคร่ืองบิน 

- ค่ากรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   

อตัราค่าบริการไม่รวมอตัราค่าบริการไม่รวม   

       -    ค่าขนกระเป๋าเดินทาง ในระหวา่งการเดินทางโดยทางบก(การขนส่งทางบกไม่จาํกดันํ้าหนกัแต่ตอ้งดุแลกระป๋าดว้ย 

            ตวัเองแนะนาํวา่ไม่ควรเอากระเป๋าใหญ่ไป เพราะสามารถซกัเองหรือส่งซกัในระหวา่งท่ีแวะพกัในแต่ละสถานท่ี) 

       -    ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 

       -    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

       -    ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ วนัละ 3 USD ต่อคน  

 การยกเลิก 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาํที่พัก

โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และCharter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน

น้ันๆ 
หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ มีสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ี่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏวัิติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกดิข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้ายการสญูหาย 

ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้

ชาํระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อกีคร้ังหน่ึง หลังจากได้สาํรองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณด์ังกล่าว 
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7. กรณเีกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ

ไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธิ์ในการให้คาํสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งน้ี ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหาน้ี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
เอกสารในการทาํวีซ่าจีนสาํหรับหนังสอืเดินทาง 

1. หนังสอืเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 
2. หนังสอืเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 5 หน้าเตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี2 น้ิว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  

4. ย่ืนวีซ่าด่วน 1 วัน เสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,200 บาท 

5. ย่ืนวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 800 บาท 
6. สาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพ่ิมท่านละ 3,300 บาท และรูปถ่ายภาพส ี2 น้ิว 5 รูป 

7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
8. หนังสอืเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพ่ิม ข้ึนอยู่กบัแต่ละกรณ ี(ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกนั) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม 

รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสอืเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอยีดที่ 
อยู่) หนังสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 1,500 บาท 
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