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Splendid Colors of Siberia
Altai Mountains, Russia

แบงชำระ 13,150 บาท / เดือน
เหลือ บาท

แบงชำระ 6 เดือน
KTC FLEXI

%0
ประสบการณสุดพิเศษรับจำกัดเพียง 16 ทาน

เดินทาง 11 - 21  ตุลาคม 2561 (11 วัน 10 คืน)

World Explorer รวมกับ การทองเที่ยวรัสเซีย (Visit Russia) ขอชวนทาน
สำรวจเทือกเขายิ่งใหญบนดินแดนที่หลับไหล ‘อัลไตแหงไซบีเรีย’ ลัดเลาะแมน้ำสีเขียว

ถายรูปกับปาสนไทกาและทุงหญาสเต็ปปสีทอง โอบลอมดวยขุนเขาเจือหิมะขาว 
นอนดูทะเลดาวดารดาษฟา ชิมเนื้อกวางแดง ชมแสงอาทิตยอัสดงสีสมลาลับ

ทามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรไดลองสัมผัส

“ ”

ปาลม พงศพล ชื่นเจริญ
รองแชมปแฟนพันธุแทโซเวียต

พรอมนำทานดวยความรู โดย





 

WORLD EXPLORER	  
ขอนำทุกท่านลัดเลาะสู่เทือกเขาอันยิ่งใหญ่แห่งไซบีเรีย  

  สำรวจ “เทือกเขาอัลไต” ฝั่งประเทศรัสเซีย
เทือกเขาสีทองแห่งนี้ เป็นหนึ่งในเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

กินพื้นที่กว่า 4 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย มองโกเลีย จีน และ คาซัคสถาน เป็นต้น
กำเนิดของแม่น้ำสายต่างๆ ในไซบีเรีย  

เป็นแหล่งอารยธรรมของชนเผ่าบนหลังม้ามาแต่ครั้งบรรพกาล  
เป็นดินแดนทางผ่านของเส้นทางสายไหมตอนเหนือ  
เป็นพื้นที่เชื่อมโยงการค้า แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  

ระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก  
 

ดินแดนแห่งนี้ยังคงเก็บซ่อนธรรมชาติแสนบริสุทธิ์  
ป่าเขางดงาม แม่น้ำสีสวยหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต  

ทะเลสาบสีฟ้าใสสะท้อนเงาไม้สีเข้ม 
ทุ่งหญ้าแบบสเต็ปป์สีทองกว้างใหญ่  

 
หากครั้งหนึ่งในชีวิต คุณอยากลองใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ

สัมผัสสายลมที่พัดผ่านเทือกเขา
ฟังเสียงสายน้ำไหลริน 

 
‘อัลไต’ เทือกเขาสีทองแห่งไซบีเรีย 

จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง



 

08.45 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

08.45 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

11.45 น. ออกเดินทางไปยังนครนาวาซีบีร์สก์ โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ เที่ยวบินที่ 582 
BKK-OVB (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.50 ชม.) (เครื่องบินแบบ Airbus A320 
หรือเทียบเท่า)

19.35 น. เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนาวาซีบีร์สก์ ทัลมาโชวา พบกับทีมงานมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น เดินทางเข้าสู่นครนาวาซีบีร์สก์ (Novosibirsk) เมืองที่มีประชากรมาก
เป็นอันดับ 3 ของประเทศรัสเซีย และถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของ
รัสเซียในฝั่งเอเชีย 

แต่เดิมนาวาซีบีร์สก์มีชื่อว่านาวานิโคลาเยฟก์ (Novonikolayevsk) เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญ  นิ
โคลัส และพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ตัวเมืองก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1893 ณ บริเวณที่ทางรถไฟสาย
ทรานส์ไซบีเรียตัดผ่านแม่น้ำขนาดใหญ่ คือ แม่น้ำออบ (Ob) และต้องมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
แห่งนี้ เมื่อสะพานสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1897 เมืองนาวาซีบีร์สก์จึงกลายเป็นสถานที่ตั้งรกรากแห่ง
ใหม่ของภูมิภาค ก่อนที่ต่อมาจะกลายเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของรัสเซีย  
 
รับประทานอาหารค่ำแบบเบาๆ ณ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Marins 
Park Novosibirsk 4* หรือ เทียบเท่า (N1)

D1 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 
กรุงเทพฯ - นาวาซีบีร์สก์ 

นาวาซีบีร์สก์ (Novosibirsk)  



09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางไกลจากนาวาซีบีร์สก์ มุ่งหน้าสู่ทิศใต้ไปตามทางหลวงสายชู
ย่า (Chuyskiy Trakt) ที่ว่ากันว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดของไซบีเรีย โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่
ตำบลเบลาคูริคา (Belokurikha) แหล่งธาราบำบัดสำคัญของอัลไต ตลอดระยะทางกว่า 500 
กิโลเมตร จะพบกับทิวทัศน์งดงามของทุ่งหญ้าสเต็ปป์ โดยระหว่างทางเราจะแวะถ่ายรูปทิวทัศน์เป็น
ระยะ เพื่อให้ทุกท่านได้ค่อยๆ ซึมซับกับธรรมชาติสองข้างทางอย่างเต็มที่  
 
14 .00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ คาเฟ่ท้องถิ่นริมทางหลวงสายชูย่า 
 
เดินทางลัดเลาะตามโค้งเขาเข้าสู่เทือกเขาอัลไตชั้นนอกและแวะเก็บภาพตามจุดต่างๆ ก่อนที่จะพา
ท่านขึ้นสู่จุดชมวิวภูเขาหินเก็บภาพมุมกว้างของเทือกเขาอัลไตชั้นนอก หลังจากนั้น แวะชม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งย่านอันเดรเยฟที่รายล้อมด้วยป่าสน จัดแสดงบ้านไม้ของบรรดาวิชาชีพต่าง 
อาทิ บ้านพ่อค้า บ้านขนมปัง โรงต้มกลั่น ยุ้งฉาง บ้านสมุนไพร โรงหล่อ และบ้านชาวนาแบบ
ไซบีเรียในสมัยศตวรรษที่ 18 ถึง 20 
 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม NEO at 
Belokurikha หรือ เทียบเท่า (N2)

D2 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 
นาวาซีบีร์สก์ - บีสก์ - เบลาคูริคา 

ทางหลวงสายชูย่า (Chuyskiy Trakt)



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
10.00 น. เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช่างตีเหล็กพื้นบ้าน ซึ่งบอกเล่า
ความเป็นมารวมไปถึงสาธิตวิธีการตีเหล็กตามแบบฉบับของไซบีเรียพร้อมทั้งดื่มชาสมุนไพรผสม
น้ำผึ้งสูตรพิเศษที่รินจากหม้อชาซามาวาร์ หรือ หม้อชารัสเซียดั้งเดิม ที่นี่ท่านจะได้ของที่ระลึกที่ทาง
เจ้าบ้านจะหลอมขึ้นมาเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่ท่านสามารถนำกลับไปเป็นที่ระลึก  

ตำบลเบลาคูริคา (Belokurikha)

D3 วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 
เบลาคูริคา - เชมาล 



บ่าย รับประทานมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
 
ออกเดินทางไปเข้าชมฟาร์มกวางแดงในเขตเชมาล (Chemal) การเลี้ยงกวางแดงเป็นอุตสาหกรรม
ที่เฟื่องฟูมากในเทือกเขาอัลไต โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ 90 การเลี้ยงกวางรุ่งเรืองขนาดที่เป็น
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญระดับภูมิภาค เนื่องจากเขาของกวางสามารถส่งออกเพื่อนำไปเป็น
วัตถุดิบสำคัญในการปรุงยาได้ 
 
หลังจากนั้นชวนทุกท่านขี่ม้าเดินเล่น ชมธรรมชาติป่าเขา ทุ่งเนินต่างๆในเขตเชมาลแบบสบายๆ  
 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Salyut หรือเทียบเท่า (N3)

ฟาร์มกวางแดงที่เชมาล

ฟาร์มกวางแดงที่เชมาล ขี่ม้าเดินเล่นชมธรรมชาติ



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะปัตมอส (Patmos) เกาะนี้ใช้ชื่อเดียวกันกับเกาะแห่งหนึ่งของ
กรีก ที่นักบุญยอห์นเคยไปบำเพ็ญเพียรภาวนา โดยวัดหลังแรกสร้างเพื่อรำลึกถึงนักบุญยอห์นผู้นิ
พนธ์พระวรสาร (St.John the Evangelist) ในปี ค.ศ. 1849 แต่ไม่ได้สร้างบนเกาะ ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1915 จึงได้มีการย้ายไปสร้างบนเกาะปัตมอสแทน ในยุคสหภาพโซเวียตวัดแห่งนี้ถูกทำลาย
ในปี ค.ศ. 1925 จนกระทั่งอีก 80 ปีต่อมา จึงได้มีการรื้อฟื้นวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่ โดยอยู่ในความดูแล
ของสำนักอารามสตรีแห่งบาร์นาอูล ตัววัดสร้างอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำคาตุน ที่ไหลกัดเซาะเดินผา
หินเล็กๆ คล้ายกับเป็นแกรนด์แคนยอนขนาดย่อม นักท่องเที่ยวสามารถใช้สะพานแขวนเล็กๆ ข้าม
แม่น้ำคาตุนเพื่อไปชมศาสนสถานแห่งนี้ได้ 

 

D4 วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 
เชมาล - เกาะปัตมอส - พิพิธภัณฑ์สเตรลลา 

เกาะปัตมอส (Patmos) 



 
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

เดินทางสู่หมู่บ้านอัสกัต (Askat) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำคาตุน เยี่ยมชมสเตร
ลาแกลเลอรี่ (The Hostess of Art Gallery Strela Sartakpaya) หอศิลป์ของศิลปินท้องถิ่นนักทำ
เซรามิก รุสลานา เชสนาโควา ชมงานฝีมือน่ารักๆ ของกระจุกกระจิก รวมทั้งโอคารินาและฟลุทที่ทำ
จากเซรามิก พร้อมร่วมเต้นรำและลองเล่นเครื่องดนตรีท้องถิ่นหลากหลายชนิด  
 
ค่ำ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำคาตุนจนกลับถึงที่พัก รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตาม
อัธยาศัย ณ โรงแรม Salyut หรือเทียบเท่า (N4)

 
 

สเตรลาแกลเลอรี่ (The Hostess of Art Gallery Strela Sartakpaya)

แม่น้ำคาตุน (Katun River)



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 
10.00 น. ออกเดินทางไปที่หุบเขาเชชคึช (Che-Chkysh) แล้วเดินเท้าขึ้นเขาประมาณ 40 
นาที ชมความงดงามของแม่น้ำคาตุนจากมุมสูง และให้เวลาดื่มด่ำถ่ายกับรูปธรรมชาติได้อย่างเต็ม
ที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางต่อไปตามเส้นทางหุบเขาเชชคึชและสายน้ำคาตุน ผ่านชมสะพานโอรอก
ตอย (Oroktoisky Bridge) ที่พาดข้ามแม่น้ำคาตุน และแวะเก็บภาพประทับใจตามจุดชมวิวที่
สวยงามเป็นระยะ  

เย็น รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Salyut หรือเทียบเท่า (N5)

D5 วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 
เชมาล - หุบเขาเชชคึช

หุบเขาเชชคึช (Che-Chkysh)



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
09.30 น. เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางไกลไปตามทางหลวงสายชูย่า (ระยะทาง
ประมาณ 300 กม.) ทิวทัศน์ข้างทางจะค่อยๆ เปลี่ยนไปจากที่ราบกลายเป็นเนินสูงและภูเขา แวะ
จอดเก็บภาพ ณ ช่องเขาเซมินสกี้ (Seminsky Pass) ที่อยู่บริเวณเทือกเขาอัลไตชั้นกลาง ซึ่งเป็นจุด
แบ่งระหว่างอัลไตตอนเหนือ และอัลไตชั้นกลาง ชื่อเซมินสกี้มาจากภาษามองโกเลียที่แปลว่าป้อม  
การเดินทางผ่านช่องเขาแห่งนี้สมัยโบราณค่อนข้างทุลักทุเล ในช่วงฤดูหนาว สายลมจะพัดพาหิมะ
ท่วมสันเขา และฝนจะเปลี่ยนหิมะให้ละลายเป็นโคลนในเวลาต่อมา ทำให้การใช้ม้าเดินทางเป็นไป
อย่างยากลำบาก นอกจากนั้น ช่องเขาแห่งนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของพวกไซเทียน และพวก
ตาตาร์มองโกลด้วย  
 
จอดแวะ ณ ช่องเขาชีเกตามาน (Chike-Taman Pass) ในบริเวณเทือกเขาอัลไตชั้นใน มองจากจุด
ชมวิว จะเห็นถนนยาวที่ตัดลัดเลาะแนวเขาสูง หลังจากจุดนี้ ทิวทัศน์ข้างทางจะเปลี่ยนเป็นที่ราบ
กลางหุบเขา และห้ามพลาดกับการถ่ายมุมไฮไลต์ ณ จุดบรรจบของแม่น้ำชูย่าและคาตุน  

จุดที่แม่น้ำคาตุนไหลเชี่ยวกราก (Teldykpen rapids)

D6 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561  
เชมาล - เทือกเขาอัลไตชั้นกลาง - เทือกเขาอัลไตชั้นใน



 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางต่อไปชมแก่งฮิปโป ซึ่งแม่น้ำคาตุนไหลเชี่ยว
ผ่านช่องหิน ต่อด้วยการไปชมหินสลักอักษรภาพกลางแจ้งอายุตั้งแต่ 2,000 - 5,000 ปี โดยภาพ
ส่วนใหญ่เป็นภาพของแพะภูเขาไซบีเรีย กระทิงเขายาว กวาง และนายพราน มีทฤษฎีว่าภาพเหล่านี้
ถูกสลักขึ้นถวายแด่ทวยเทพ เพื่อให้ทวยเทพอวยพรให้การเลี้ยงสัตว์เป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้

จุดที่แม่น้ำคาตุนไหลเชี่ยวกราก (Teldykpen rapids)

โค้งแม่น้ำคาตุนใกล้กับช่องเขาซีเกตามาน

เสาโอบีลิสต์แห่งช่องเขาเซมินสกี้ ช่องเขาชีเกตามาน (Chike-Taman Pass) 



ยังมีทฤษฎีที่ว่าอาจเป็นเพียงภาพแสดงการล่าสัตว์สมัยก่อน รวมทั้งมีความเชื่อว่าการสลักภาพ
เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่า ที่นี่เป็นทำเลที่ดีในการล่าสัตว์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kochevnik หรือเทียบเท่า 
(N6) 
 
 

 
 

จุดบรรจบของแม่น้ำชูย่าและคาตุน  

หินสลักอักษรภาพกลางแจ้ง



 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.30 น. ออกเดินทางไปชมทะเลสาบน้ำพุร้อนสีน้ำเงิน (Blue Geyser Lake) ซึ่งเป็น
ทะเลสาบที่มีโคลนร้อนผุดขึ้นมาจากก้นบ่อ แม้ยามฤดูหนาวก็ยังไม่กลายเป็นน้ำแข็ง จากนั้นเดิน
ทางต่อไปชมภูเขาคึซึลชิน (Kyzyl Chin) ซึ่งแปลว่า “ผาแดง” บริเวณนี้มีภูมิประเทศราวกับดาว
อังคาร ซึ่งเป็นภูมิทัศน์แปลกตาอันเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ชั้นดินข้างล่างถูกยกขึ้นมา
ด้านบน มีชั้นสีหลากหลาย ตั้งแต่สีเหลือง สีขาว สีส้ม สีแดง สีเบอร์กันดี โดยบริเวณนี้ มีการพบ
หลักฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลเมื่อราว 100 ล้านปีก่อน
15.00 น. รับประทานอาหารกลางวันภายในกระโจมอัลไต จากนั้นเดินทางต่อไปชมทิวทัศน์
ของทุ่งหญ้าสเตปป์แห่งคูรายและแนวเขาชูย่าเหนือ คูรายสเตปป์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีเส้นผ่า
ศูนย์กลางถึง 20 กิโลเมตร โดยทุ่งหญ้าแห่งนี้ เป็นหนึ่งในทุ่งที่สวยงามที่สุดที่เกิดจากธารน้ำแข็ง
ในยุคโบราณ 
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kochevnik หรือเทียบเท่า 
(N7) 

 

D7 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561  
เทือกเขาอัลไตชั้นใน - ทุ่งหญ้าสเต็ปป์คูราย – ทะเลสาบสีน้ำเงิน

ทะเลสาบน้ำพุร้อนสีน้ำเงิน (Blue Geyser Lake) 



ภูเขาคึซึลชิน (Kyzyl Chin)

ภูเขาคึซึลชิน (Kyzyl Chin)



ทุ่งหญ้าสเตปป์แห่งคูรายและแนวเขาชูย่าเหนือ 

ทุ่งหญ้าสเตปป์แห่งคูราย



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 
09.00 น. ออกเดินทางไปยังที่ราบสูงเยชตึคอล (Eshtykoll Plateau) โดยนั่งรถบรรทุกทหาร
โซเวียตแบบ GAZ-66 ผ่านเส้นทางธรรมชาติ (ไม่มีถนน) เดินชมป่า เนินเขา ท่องไปตามทะเลสาบ
น้ำใหญ่ (อาจเป็นน้ำแข็ง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 
13.00 น. รับประทานอาหารท้องถิ่น ท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์  
ช่วงบ่าย ขากลับจอดเก็บภาพทุ่งหญ้าสเต็ปป์แห่งเยชตึคอล และจอดแวะเป็นระยะๆ ตามจุดที่
น่าสนใจ อาทิ ทุ่งหญ้าสเต็ปป์ ลำธารใสบริสุทธิ์ที่อุดมไปด้วยเบอร์รี่ป่า (บาร์เบอร์รี่) 
 
เย็น กลับที่พัก รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนถามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kochevnik 
หรือ เทียบเท่า

D8 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 
คูราย - ที่ราบสูงเยชตึคอล

รถบรรทุกทหารโซเวียตแบบ GAZ-66 ที่ราบสูงเยชตึคอล (Eshtykoll Plateau)

ที่ราบสูงเยชตึคอล (Eshtykoll Plateau)ที่ราบสูงเยชตึคอล (Eshtykoll Plateau)



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
08.30 น. เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางย้อนกลับเส้นทางหลวงสายชูย่า  

แวะเก็บภาพกับวิวมุมกว้างของเทือกเขาขนานแม่น้ำคาตุน ชมแก่งน้ำชูย่าและแก่ง
น้ำเชี่ยวอิลกุเมน (Ilgumensky threshold on Katun River) 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางต่อพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเก็บภาพ
ทิวทัศน์ข้างทางตามชอบจากบนรถระหว่างเดินทางกลับมาที่เขตเชมาล  
 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ แล้วเดินทางกลับที่พัก โรงแรม Salyut หรือ เทียบเท่า (N8)

D9 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 
เทือกเขาอัลไตชั้นใน - ชั้นกลาง - ชั้นนอก (ย้อนกลับ)

ที่ราบสูงเยชตึคอล (Eshtykoll Plateau)



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางไปยังกอร์โน-อัลไตสก์ (Gorno-

Altaysk) เมืองหลวงของสาธาณรัฐอัลไต มีประชากรกว่า 60,000 คน ห่างจากเมืองหลวงอย่างกรุง
มอสโก 3,640 กิโลเมตร  
 
11.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์อโนคิน (Anokhin Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสาธารณรัฐ
ปกครองตนเองอัลไต พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่อายุ 100 ปี รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของดิน
แดนในสาธารณรัฐอัลไตในฐานะที่เป็นทางผ่านของเส้นทางการค้ารัสเซีย จีน และในฐานะอดีตหัว
เมืองชายแดนจีนรัสเซีย ไฮไลต์สำคัญของที่นี่คือ “ร่างของเจ้าหญิงแห่งอุกก” (Princess of Ukok) 
ซึ่งถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวรัสเซียเมื่อปี 1993 ร่างของเธอถูกผ่านกระบวนการทำให้เป็น
มัมมี่ โดยเธอคือหญิงสาวที่เคยมีชีวิตอยู่ในบริเวณที่ราบอุกกเมื่อราว 500 ปีก่อนคริสตกาลหรือ
กว่า 2,000 ปีมาแล้ว 

แก่งน้ำเชี่ยวอิลกุเมน (Ilgumensky threshold on Katun River) 

D10 วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 
 เชมาล - พิพิธภัณฑ์อโนคิน - บีสก์ - รถไฟสู่นาวาซีบีร์สก์



 
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางต่อสู่เมืองบีสก์ (Biysk) ระยะทางประมาณ 
200 กิโลเมตร ระหว่างทางสามารถพักผ่อนหรือเก็บภาพทิวทัศน์ข้างทางจากบนรถตามอัธยาศัย  
 
เย็น รับประทานอาหารค่ำ แล้วออกเดินทางสู่สถานีรถไฟบีสก์เพื่อ ขึ้นรถไฟสายบีสก์-นา
วาซีบีร์สก์ เพื่อเดินทางกลับนครนาวาซีบีร์สก์  
 
19.00 น. รถไฟออกเดินทางสู่นครนาวาซีบีร์สก์ (ค้างคืนบนตู้นอนรถไฟและงดส่งเสียงดัง
บริเวณตู้นอน) (N9)

06.00 น. ขบวนรถไฟเข้าจอด ณ สถานีรถไฟนาวาซีบีร์สก์ (ช่วงเช้า) 

07.00 น. รับประทานมื้อเช้า จากนั้นเริ่มโปรแกรมชมเมืองนาวาซีบีร์สก์ (Novosibirsk) เมือง
หลวงแห่งไซบีเรีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของรัสเซียรองจากมอสโกและเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
เป็นชุมทางรถไฟอีกแห่งที่สำคัญของภูมิภาคไซบีเรีย ชมรอบๆเมือง อาทิ จัตุรัสเลนินซึ่งมีโรงละครที่
ใหญ่ที่สุดตั้งโดดเด่นเป็นสง่า อนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำออบ รถไฟ
ใต้ดินนาวาซีบีร์สก์ เป็นต้น 

10.00 น. จับจ่ายของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ ณ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนใจกลางเมือง 

พิพิธภัณฑ์อโนคิน (Anokhin Museum) รถไฟสายบีสก์-นาวาซีบีร์สก์

D11 วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 
นาวาซีบีร์สก์ - กรุงเทพฯ



 

หลังจากนั้น ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินาวาซีบีร์สก์ ทัลมาโชวา  
 
13.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฯ เช็คอิน ผ่านกระบวนการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

ขาออก 
 
15.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ 583 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 7.30 ชั่วโมง (เครื่องบินแบบ Airbus A320 หรือเทียบเท่า)

 
23.00 น. สายการบิน S7 นำท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม	

สถานีรถไฟนาวาซีบีร์สก์ โรงละครแห่งนาวาซีบีร์สก์

อนุสาวรีย์ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 อนุสาวรีย์เลนินหน้าโรงละคร



 
โปรดอ่านโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเดินทาง 

1.  โปรแกรมนี้ เหมาะสำหรับท่านที่รักการเดินทางท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ผู้เดินทางควรมีความพร้อมทั้ง
ร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพที่แข็งแรง เนื่องจากในหลายๆ จุด มีการเดินเท้าขึ้นเขาระยะไกล (ประมาณ 
2-3 กิโลเมตร)

2. เส้นทางของทริป สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง อยู่ห่างไกลกันค่อนข้างมาก ดังนั้น อาจมีบางวันที่ต้องนั่ง
รถนานหลายชั่วโมง
3. ที่พักสำหรับทริปนี้ หลังจากพ้นเขตเมืองไปแล้ว จะเป็นลักษณะของที่พักท้องถิ่น อาจไม่สะดวกสบาย
เหมือนที่พักในเมือง และในบางจุดที่พัก อาจไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งคืนและมีปลั๊กไฟจำกัด
4. ห้องน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนอกเมือง เป็นส้วมหลุม และในบางจุดอาจเป็นห้องน้ำตาม
ธรรมชาติ (ไม่มีห้องน้ำ) 
 
5. อาหารส่วนใหญ่ จะเป็นอาหารพื้นเมือง อาจมีรสชาติที่ไม่คุ้นกับคนไทย แต่ทั้งนี้ ทางทีมงานจะเตรียม
อาหารเสริม เพิ่มเติมไปบางส่วน 
 
6. ไม่แนะนำให้นำสัมภาระไปมากเกินความจำเป็น อีกทั้ง ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบสัมภาระส่วนบุคคล
ได้ตลอดการเดินทาง เนื่องจากที่พักบางจุด ห้องพักอยู่ที่ชั้น 2 และไม่มีลิฟท์ รวมทั้งไม่มีพนักงานงานยก
กระเป๋าคอยให้บริการ
7. เนื่องจากอัลไต เป็นพื้นที่ห่างไกล อาจทำให้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เนตในบางพื้นที่
8. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้เดิน
ทางและสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ
9. ผู้เดินทางควรเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการเดินขึ้นเขา และเตรียมยารักษาโรคประจำตัวให้
พร้อม เนื่องจากบางสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ห่างไกลสถานพยาบาล  
 
10. เนื่องจากทริปนี้ เป็นทริปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อาจไม่มีจุดช็อปปิ้ง เมื่ออยู่นอกเขตเมือง 

อัตราค่าบริการ (สำหรับผู้เดินทาง 14 ท่านขึ้นไป)

*ราคานี้สำหรับใช้บัตรเครดิตเคทีซี พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน 

ค่าใช้จ่าย (ราคาต่อท่าน) ราคา

พักคู่ 78,900 บาท*

พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 15,500 บาท



 
อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ (S7) ชั้นประหยัด (ไปกลับ กรุงเทพฯ-นาวาซี
บีร์สก์)  
- ค่าตั๋วรถไฟเส้นทางบีสก์ – นาวาซีบีร์สก์ รถนอน ชั้น 2 (4 ผู้โดยสารต่อห้องนอน 1 ห้อง) 
- ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว Marins Novosibirsk, ที่พักท้องถิ่น NEO at Belokhurika, Salyut 
Chemal, Kochevnik Kurai หรือเทียบเท่า 
- ค่ารถรับส่งตามรายการ  
- ค่าหัวหน้าทัวร์ชาวไทยจากประเทศไทย 2 ท่าน  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ  
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและคณะทีมงานชาวรัสเซีย 
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุไว้ในโปรแกรม  
- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
- ภาษีมูลค่าเพื่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางหรือทำวีซ่าในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน
รายการ 
- ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถและทีมงานชาวรัสเซียวันละ 5 USD/ท่าน รวม 11 วัน คิดเป็น 55 USD  
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงาน (ตามความพอใจผู้เดินทาง)  
- ค่านำ้หนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่น้ำหนักของสัมภาระมากกว่าที่สายการบิน S7 กำหนด (23 กิโลกรัม/
ใบ/ท่าน)  
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 
เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

- ชำระ 50% ของค่าบริการทั้งหมด 39,450 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การจองให้ท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้ว
เท่านั้น)  
- ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
- บริษทขอสวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามัดจำส่วนที่
เหลือล่าช้ากว่ากำหนด

การยกเลิกการเดินทาง

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจอง
โรงแรมที่พัก)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 – 60 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
***หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด***  
 



 
การชดเชยค่ากระเป๋าเสียหายหรือสูญหาย  
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย อันเกิดจาก
ทางสายการบินหรือกรณีอื่นๆ ในระหว่างเดินทาง โดยยินดีช่วยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ผู้เดินทาง
ได้ผลประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนิน
งาน เช่น ค่าแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดตามความเหมาะสม 
เนื่องจากความล่าช้าของ สายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย ถูกทําร้าย สูญหาย ความล่าช้า หรือจาก อุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  
 
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของ ห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ 
ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน  
 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้  
 
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการ
ชําระค่าทัวร์เป็นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย  
 
5. การตอบตกลงรับการใช้บริการ หมายถึงท่านได้รับทราบเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้กําหนดไว้แล้ว  

ติดต่อสอบถาม  
Website : www.worldexplorer.co.th  
Facebook : World Explorer Thailand  
Line ID : @Worldexplorer  
โทร : 02 631 3550 / 02-631-3561 / 02-631-3401  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/03724


