
 

รสัเซีย : เอียรค์สุต-์เซอรค์มัไบคาล 8 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง : 21-28 ก.ย.2562   

 
 
xx.xx ตามเวลานดัหมายคณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารตา่งประเทศ ชัน้4  เจ้าหน้าท่ี

คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 
17.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯสูเ่อียร์คตุสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี S7-762  

(รับประทานอาหารเย็นบนเคร่ือง) *ใช้เวลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 
 
 
00.25 น. ถึงเมืองเอียร์คุสต์ “ปารีสแห่งไซบีเรีย” เมืองท่ีสําคัญท่ีสุดในเขตไซบีเรียใต้ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของ

ทะเลสาบไบคาล รถรับท่านนําเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม Courtyard by Marriott 4* พักผ่อน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า จากนัน้นําท่านชมเมืองเอียร์คสุต์ Irkutsk เมืองท่ีก่อตัง้โดย อิวาน โปคาบอฟ Ivan 

Pokhabov ในปีค.ศ.1652 เพ่ือเป็นแหลง่ซือ้ขายทองคําและขนสตัว์จากชาวบร์ูยาต และถนนสายแรกท่ีมุ่งสู่
กรุงมอสโค ถกูสร้างขึน้ในปีค.ศ.1760 ซึง่ทําให้เอียร์คสุต์เตบิโตอยา่งรวดเร็ว และได้กลายเป็นศนูย์กลางการ
ปกครองของเขตไซบีเรียตะวนัออก  
นําท่านชม ชมโบสถ์อันนันซิเอช่ัน Annunciation Cathedral มหาวิหารซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเอียร์คสุต์ 
เดินชมด้านข้างมหาวิหารซึง่อดีตเป็นท่ีทําการของพรรคคอมมิวนิสต์ มีลานกว้างและสวนให้พกัผ่อน พร้อม

เดินทางสูเ่สน้ทางท่ีสวยท่ีสุดของทรานไซบีเรีย นัน่คือ

เสน้ทางรถไฟเซอรค์มัไบคาล รถไฟสายประวตัศิาสตรอ์นั

สาํคญัของทรานไซบีเรยี ท่ีออกแบบใหร้ถไฟจะว่ิงลดัเลาะ

ออ้มทะเลสาบใบคาลก่อนออกจากเมืองเอียรค์สุตมุ่์งหนา้สู่

มอสโควใ์นเสน้ทางอนัยาวไกลตอ่ไป เท่ียวชมเมืองเอียรค์สุต์

อนัเป็นเมืองท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นรสัเซียทอ้งถ่ินดั้งเดิม 

เป็นกลุม่ชนที่อาศยัอยูแ่ถบตอนใตข้องไซบีเรยีอนัหนาว

เหน็บ ในช่วงฤดรูอ้นท่ีเมืองน้ีจะเป็นสถานท่ีท่ีมีอากาศเยน็

สบาย เป็นแหลง่พกัผ่อนหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก   

ทา่นจะไดเ้ท่ียวชมเมืองแสนน่ารกั รบัประทานอาหารแบบ

ปิคนิกในบรรยากาศรมิทะเลสาบแสนโรแมนตกิ ชมวิวของ

ทะเลสาบสีนํ้าเงินเขม้มองเห็นไอหมอกเป็นเสน้สีขาวแปลก

ตาตดัขอบระหว่างทอ้งฟ้าและผืนนํ้าดนู่าอศัจรรย ์

วนัแรก    กรุงเทพฯ-เอียรค์สุต ์        (-/-/-) 

วนัท่ีสอง   เอียรค์สุต-์โบสถแ์ละมหาวิหารในเอียรค์สุต ์     (B/L/D) 



แวะถ่ายรูปโบสถ์เล็กๆอีกสองสามแห่งท่ีอยู่ใกล้กนั ซึง่ปัจจุบนัได้เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ อาทิ โบสถ์สปาส
สกาย่า Spasskaya Church, มหาวิหารเอพิพานี Epiphany Cathedral ซึง่ปัจจบุนัใช้เป็นทําเนียบผู้ว่า
ราชการนคร โรงเรียนการแพทย์ พิพิธภณัฑ์ โรงพยาบาลทหาร เดินชมเมืองไปยงัแม่แม่นํา้องัการ่า ชม
ทศันียภาพริมนํา้ท่ีท่านจะได้เห็นสายนํา้อนัเชียวกราดท่ีสร้างความอศัจรรย์ได้วา่ อากาศหนาวจดัของท่ีน่ีทํา
ให้นํา้ในทะเลสาบไบคาลแข็งเป็นนํา้แข็งหนาวหนึง่เมตรได้ แตไ่มส่ามารถทําให้แมนํ่า้องัการ่าแข็งเช่นนัน้ได้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
จากนัน้  ชมรูปป้ันของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงมีพระราชดําริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วย

ระยะทาง 9,289 กม.จากกรุงมอสโควสูเ่มืองท่าวลาดวิอสตอก  
 นําท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม Decembrist’s house Musuem เป็นพิพิธภณัฑ์

ท่ีได้รับการดดัแปลงบ้านของครอบครัวเซอร์ไก ทรูเบทสกอย และ
ครอบครัวเซอร์เกย์ โวลกอนสกี ้ซึง่เป็น 1 ในกลุม่ผู้ ก่อกบฏเม่ือ 26 
ธันวาคม 1825 ท่ีรุกฮือต่อต้านการขึน้ครองราชย์โดยมิชอบของ
จักรพรรดินิโคลาสท่ี 1ของรัสเซีย ซึ่งกบฏได้ถูกเนรเทศจากนคร
เซนต์ปีเตอร์เบิร์กมายังเอียร์คุสต์ ซึ่งเคยได้ช่ือเป็นศูนย์รวมของ
เหล่ากบฏในรัสเซีย นําชมพิพิธภณัฑ์บ้านทรูเบสกอย ซึ่งเป็นบ้าน
หลงัเล็กของลกูสาวคนหนึ่งของเซอร์ไก ทรูเบทสกอย สร้างเม่ือกลางศตวรรษท่ี 19 ภายในจดัแสดงส่ิงของ
ต่าง ๆ ของเหล่ากบฏท่ีถูกบงัคบัใช้แรงงานอย่างหนกัในดินแดนไซบีเรียตะวนัออก (ระหว่างปีค.ศ.1826-
1856) และพิพิธภณัฑ์บ้านโวลกอนสกี ้จดัแสดงสิ่งของต่าง ๆ และเคร่ืองดนตรีของครอบครัวโวลกอนสกี ้
และของกบฏคนอ่ืน ๆ ซึง่มีการเลน่ดนตรีและวรรณกรรมตา่งๆ ในบ้านหลงันีน้านกวา่คร่ึงศตวรรษ 

จากนัน้ นําท่านสูต่ลาดกลางเมืองเอียร์คุสต์ Central Market เป็นตลาดใหญ่ท่ีจําหน่ายทัง้ผลไม้นานาชนิด ของ
สด ปลาสด ของฝาก เคร่ืองด่ืมชากาแฟต่างๆ นอกจากนีท้่านยัง
สามารถเดินภายในห้างสรรพสินค้าในบริเวณเดียวกันเพ่ือชมและ
เลือกซือ้สนิค้านานาชนิดท่ีคนท้องถ่ินในบริเวณนีม้าเลือกซือ้จบัจ่าย
สนิค้ากนัท่ีน่ีได้อีกด้วย 

เย็น นําท่านรับประทานอาหารคํ่า กลบัท่ีพกั Courtyard by Marriott 4* 
พักผ่อน  
*คืนนีแ้พคกระเป๋าเล็กสําหรบัคา้งบนเกาะ2คืน* 
 

 
 วนัท่ีสาม    เอียรค์สุต-์พิพิธภณัฑช์าวบูรย์าต-เกาะโอคฮอรน์    (B/L/D) 



09.00 น. หลงัรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั *โหลดกระเป๋าเล็กสําหรับคา้งบนเกาะ2คืนข้ึนรถโคช* จากนัน้
เดินทางสู่เกาะโอคฮอร์น ระหว่างทางแวะเมืองโอช-ออร์ด้า ของชาวบร์ูยาต ชนพืน้เมืองท่ีอาศยัอยู่ดินแดน
ทุ่งหญ้าและทุ่งหิมะในเขตทนุดรามากกวา่พนัปีและสืบเชือ้สายเดียวกนั
กับชาวมองโกลเผ่าต่าง ๆ เดิมใช้ชีวิตอยู่กับการล่าสตัว์และเลีย้งสตัว์  
ชมพพิธิภณัฑ์ชาวบูร์ยาต ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวพืน้เมืองท่ีมีอยู่แต่
เดิมในอดีตตัง้แต่ยุคนํา้แข็งจนกระทั่งผ่านกาลเวลากลายมาเป็นชน
พืน้เมืองบร์ูยาตในปัจจบุนั 

เท่ียง รับประทานเมนพืูน้เมืองและชิม Pozy มือ้กลางวนัแบบชาวบร์ูยาต 
บา่ย เดินทางต่อเพ่ือไปขึน้เรือเฟอร่ี รถโคชจะสิน้สุดการบริการท่ีท่าเรือนี ้

เพ่ือให้ท่านได้ขึน้เรือข้ามฟากตอ่ไปยงัเกาะพร้อมกบัสมัภาระใบเล็กของ
ท่าน (ข้ามเกาะประมาณ 20 นาที) *เป็นเฟอร่ีบรรทกุรถยนต์ท่ีผู้ โดยสาร
จะต้องยืนอยูด้่านข้างของเรือระหวา่งข้ามฟาก ไมมี่เก้าอีน้ัง่, ไมมี่ห้องนํา้, ไมมี่อาหารบริการ  
เดนิทางถึงเกาะโอคฮอร์น เปล่ียนเป็นรถตู้สไตล์โซเวียตท้องถ่ิน (นัง่คนัละ 8 ท่าน) นําท่านเดินทางสูช่มุชนฮู
เชอร์ ซึง่เป็นชมุชนตัง้รกรากของชาวบร์ูยาตบนเกาะโอคฮอร์น  

เย็น เช็คอินท่ีพกั   รับประทานอาหารคํ่า Baikal View or Villa Malina 3* หรือเทียบเท่า 
 
  
เช้า หลงัอาหารเช้า  ณ ท่ีพกั นําท่านเดินทางไปยงัตอนเหนือของเกาะโอคฮอร์น โดยใช้รถจ๊ีบเป็นพาหนะนํา

ท่านเดินทางถึงจดุเหนือสดุของเกาะ ชมความงดงามของพืน้ทะเลสาบผืนใหญ่สีนํา้เงินเข้ม แวะถ่ายรูปจดุ
โขดหิน“สามพี่ น้อง” เดินทางต่อสู่จุดชมวิวแหลมโคบอยด์ ท่ีทําให้เกาะโอคฮอร์นเหนือมีเสน่ห์ดึงดูด
นกัท่องเท่ียว 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก ณ จดุชมวิว 
จากนัน้ เดนิทางกลบัสูต่วัหมูบ้่านระหวา่งทางชมป่าสนและทุ่งหญ้าตลอดสองข้างทาง แวะถ่ายรูป ณ จดุชมวิวเนิน

เขาแห่งความรักท่ีท่านจะได้ถ่ายรูปทะเลสาบสีฟ้าครามในมมุตา่งๆ ท่ีสวยสะกดใจน่าประทบัใจยิ่งนกั  
ใกล้ถึงท่ีพกันําท่านแวะชม แหลมเบอร์คาน ซึง่อยูไ่มไ่กลจากตวัหมูบ้่านมากนกั ท่ีแหลมแห่งนีช้าวบร์ูยาต
เช่ือว่ามีความศกัดิ์สิทธ์ิ และเป็นสถานท่ีท่ีเหลา่ชาร์มาน (ผู้ประกอบพิธีทางไสยศาสตร์) ให้ความเคารพนบั
ถือมาก จนได้ช่ือว่าเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 9 แห่งของเอเชีย ให้อิสระท่านช่ืนชมบรรยากาศของเกาะ
แห่งป่าสนไทก้าท่ีแซมด้วยทุ่งหญ้าใบออ่นอยูท่ัว่ไป มองเห็นวิวของทะเลสาบสวยใสไกลสดุตา   

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น และพกัผอ่นตามอธัยาศยั Baikal View or Villa Malina 3* หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เช้า หลงัอาหารเช้า นําท่านเดินทางออกจากท่ีพกัเพ่ือไปยงัเรือเฟอร่ีและข้ามฟากเดินทางสู่เอียร์คสุต์อีกครัง้ ท่ี

จดุท่าเรือเปล่ียนเป็นรถโคชท่ีรอรับท่านเดนิทางเข้าสูต่วัเมือง 
เท่ียง แวะรับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 

วนัท่ีส่ี    เกาะโอคฮอรน์เหนือ-แหลมโคบอยด ์      (B/L/D) 

วนัท่ีหา้    เกาะโอลค์ฮอรน์-เอียรค์สุต ์       (B/L/D) 



 15.00 น. นําท่านชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจตอ่คนเอียร์คสุต์มากทัง้นี ้
เน่ืองจากโบสถ์แห่งนีเ้กิดขึน้จากการบริจาคของคนท้องถ่ินท่ีประกอบทัง้
ชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้ กลับใจท่ีถูกเนรเทศมายังเอียร์คุสต์ 
นอกจากนีต้ัวโบสถ์ยังมีความงดงามท่ีเกิดจากรูปแบบการก่อสร้างท่ี
สวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายในประดบับลัลงัค์ด้วยกินอ่อนสี
แดงและมีเสาหินหลกัของโบสถ์ท่ีทําจากหยก การเพ้นท์ลายใต้หลงัคา
โบสถ์ต้องใช้ช่างผู้ ชํานาญท่ีสง่ไปศกึษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว 

16.30 น. ให้อิสระท่านช้อปปิ้งในตลาดท้องถ่ิน ถนนคนเดิน 130 สแควร์ 

130Square สมัผสัชีวิตประจําวนัของชาวเอียร์คสุต์ยคุใหม่ในสถานท่ีก่อสร้างแบบย้อนยคุสดุคลาสสิค ให้
ท่านชมและถ่ายรูปคู่กบัตกึอาคารสวยงามในแบบฉบบัเฉพาะตวัของเมืองเอียร์คสุน์ นัง่เลน่ชิวๆทานกาแฟ
ในร้านเก๋ๆมากมายในบริเวณนี ้หรือเลือกช้อปปิง้ในห้างสรรพสินค้าทนัสมยัในบริเวณใกล้เคียง และเลือก
ซือ้สนิค้าของฝากท่ีหาได้ในบริเวณเดียวกนันี ้ 

เย็น ประทานอาหารคํ่า  เดนิทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั Courtyard by Marriott 4* หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
06.00 น. นําท่านเดนิทางไปยงัสถานีรถไฟเอียร์คสุต์ 
06.55 น. ถึงสถานีรถไฟแล้วนําท่านสมัผสัประสบการณ์สําคญัอนัเป็นสว่นหนึ่งของประวตัิศาสตร์การสร้างทางรถไฟ

สายทรานไซบีเรีย ท่ีปัจจุบนัได้กลายมาเป็นเส้นทางเซอร์คมัไบคาลท่ีมีวิวท่ีเห็นได้จากบนรถไฟท่ีสวยงาม
เป็นอนัดบัต้นๆของโลก  
รถไฟนําท่านออกจากตวัเมืองเอียร์คุสต์มุ่งสู่ริมทะเสาบไบคาล และ
เร่ิมต้นการท่องเท่ียวสดุประทบัใจโดยการนําท่านไปยงัสถานีสําคญัท่ี
ตลอดสองข้างทางเห็นบรรยากาศบ้านเรือนบ้าง ริมทะเลสาบบ้าง
สลบักนัไป แวะลงสถานีหลกัๆเพ่ือลงถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
แล้วจึงเดินทางต่อไปตามทางโอบล้อมทะเลสาบสีฟ้าคราม   การนัง่รถไฟสายเซอร์คมัไบคาลนีเ้ป็นหนึ่ง
กิจกรรมท่ีทกุท่านมาเยือนเอียร์คสุต์แล้วห้ามพลาด   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (แบบกลอ่ง) บนรถไฟระหวา่งทางชมทะเลสาบไบคาล 
17.00 น. สิน้สดุโปรแกรมการท่องเท่ียว ณ สถานีรถไฟพอร์ต ไบคาล จากนัน้ขึน้เรือข้ามฟาก (ประมาณ 20 นาที) รถ

โคชรับท่านเดนิทางกลบัเอียร์คสุต์ (เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั Courtyard by Marriott 4* หรือเทยีบเท่า 
  
 
 
09.00 น. หลงัรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั นําชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเอียร์คุสต์ The Taltsy Museum 

of Architecture and Ethnography แสดงอาคารบ้านเรือนสมยัเก่าก่อนครัง้ทีก่อตัง้เมืองเอียร์คสุต์ครัง้

วนัท่ีเจด็    เอียรค์สุต-์พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-ลิสตวี์ยนักา้-เอียรค์สุต ์   (B/L/D) 

วนัท่ีหก    เอียรค์สุต-์รถไฟสายเซอรค์มัไบคาล-เอียรค์สุต ์    (B/L/D) 



แรกๆ ท่ีสิ่งก่อสร้างต่างๆท่ีจดัแสดงล้วนแล้วทําจากไม้สนเก่าแก่ดงัเดิมท่ีได้รับการทนุบํารุงจากในอดีตให้
ยงัคงอยู่ในปัจจบุนัและแสดงให้นกัเดินทางได้ชม ท่านจะได้เห็นการก่อสร้างในรูปแบบตา่งๆท่ีสวยงามโดด
เดน่ในแบบเฉพาะตวัของเมืองเอีคยร์คต์ุ และเข้าใจถึงประวตัศิาสตร์ของท่ีน่ีมากขึน้ 
นําท่านมายงัตลาดลิสต์วิยันก้า ท่ีเติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชมุชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียท่ีเข้ามา
ตัง้รกรากบริเวณปากแม่นํา้องัการ่า สมัผสัปลาและสินค้าแปรรูปสตัว์นํา้ท่ีได้จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมลู
รมควนั ปลาโอมลูแดดเดียว และสนิค้าพืน้เมืองอีกมากมาย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กบัเมนปูลาโอมลู ท่ีมาถึงท่ีน่ีแล้วต้องชิม 
บา่ย  เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตววิทยา สถานท่ีเก็บรวบรวมตวัอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบ

นิเวศวิทยาทัง้หมดของทะเลสาบไบคาล ซึง่มีการจดัแสดงซากสตัว์และพืช
พนัธุ์ตา่ง ๆ เช่น แมวนํา้ไบคาล ซึง่เป็นแมวนํา้ท่ีปรับสภาพให้เข้ากบันํา้จืด
ของทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบนํา้จืดท่ีเดียวในโลกท่ีมีแมวนํา้อาศยั
อยู ่  

จากนัน้  นําท่าน น่ังกระเข้าไฟฟ้าไปยังหอดูดาวเพ่ือชมความงดงามของ
ทะเลสาบไบคาลในมุมสูงแบบพาโนราม่า ด่ืมด่ํากับบรรยากาศพระ
อาทิตย์ตกดินท่ีหาชมไม่ได้ในท่ีใดๆในโลก ท่ีแสงอาทิตย์ลาลบัขอบฟ้าจากอีกฟากหนึ่งเกิดแสงสะท้อนของ
ท้องนํา้ระยบัระยบัเป็นทางยาว ไปจรดกบัแสงสีส้มท่ีปรากฎอยู่อีกฝากอย่างน่าอศัจรรย์ ในขณะเดียวกนัก็
มองเห็นแนวภเูขาเบือ้งหลงัสีเขียวหมน่คอ่ยๆเป็นเงาจางลง ณ จดุเส้นขอบฟ้า 

จากนัน้ เดนิทางกลบัสูเ่อียร์คสุต์   รับประทานอาหารคํ่า  Courtyard by Marriott 4* หรือเทยีบเท่า 
 
 
เช้า  หลงัอาหารเช้า นําท่านเดนิทางเข้าสูส่นามบนิ  
11.40 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยไซบีเรียแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี S7-761 (ทานอาหารกลางวนับนเคร่ือง) 
16.40 น.  ถึงสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ   
 
อัตราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน พกัเด่ียวเพ่ิม 

21-28 ก.ย.2562   

 
77,500.- 16,500.- 

** ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเป็นการประมาณตัว๋ลว่งหน้า ** 

 

เงื่อนไขการจอง  

สง่หน้าพาสปอร์ตของท่านวางเงินมดัจํางวดแรกท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชีบริษัทฯ  

ก่อนเดนิทาง 50 วนัทําการจะต้องชําระคา่ทวัร์ท่ีเหลือทัง้หมด   
 

วนัท่ีแปด    เอียรค์สุต-์กรุงเทพฯ        (B/-/-) 



อัตราค่าบริการรวม 
- คา่ตัว๋เคร่ืองบนิตลอดเส้นทาง : กรุงเทพ-เอียร์คชุต์-กรุงเทพ และสายการบนิ ไซบีเรียนแอร์ไลน์   ชัน้ประหยดั 
- คา่โรงแรมท่ีพกั  ห้องคู ่(พกัเด่ียวเพิ่มตามท่ีระบ)ุ    
- คา่รถไฟ เซอร์คมัไบคาล (สถานีซลิยดุยนัก้า-พอร์ตไบคาล) // เรือข้ามฟากทัง้ 2 จดุ 
- คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 
- คา่ภาษีสนามบนิ 
- คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
- คา่พาหนะในการเดนิทาง พร้อมนําทศันาจรตลอดเส้นทาง 
- คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาองักฤษและหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย 
- คา่ขนย้ายสมัภาระกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ(เท่านัน้)  นําหนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม  
- คา่กรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   

อัตราค่าบริการไม่รวม 

       -    คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด คา่เคร่ืองด่ืม อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในรายการ 
       -    คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% / คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ และพนกังานให้บริการ 40USD (ต่อท่านตลอดทริป) 
       -    ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ไทยท่ีดแูลทา่นตลอดการเดนิทาง (จํานวนขึน้กบัความพงึพอใจของท่าน) 

การยกเลิก 

1. สําหรับผู้ โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางไทยและต้องย่ืนวีซา่เข้าประเทศรัสเซีย และทางบริษัทฯยินดีช่วยเหลือด้าน
เอกสารจากรัสเซียประกอบการขอวีซา่ หากแตท่า่นต้องเป็นผู้กรอกเอกสารและย่ืนวีซา่ด้วยตนเอง  เม่ือผลวีซา่ผา่น
แล้วมีการยกเลกิการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่มดัจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วนัขึน้ไป คดิเฉพาะคา่ตัว๋เคร่ืองบนิท่ีได้ชําระไปแล้ว 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45-49 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 75% 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 45 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 

**การมดัจําสว่นตา่งๆ ของทวัร์คอ่นข้างเข้มงวดและคืนเงินไมไ่ด้ ทัง้นีเ้พราะต้องชําระขาดเพ่ือการันตีห้องพกั 
หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย
การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการ
ท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบนิ บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานี ้โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่งึท่ีกําหนด 

แผนที่การเดนิทาง 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บนิตรงเพียง 6 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : การจัดที่น่ังอาจไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง ทัง้นีส้ายการบนิเป็นระบบปิดไม่สามารถกาํหนดที่น่ังได้ 

ดังนัน้ท่านต้องเผ่ือใจเร่ืองที่น่ังเอาไว้ด้วย 



 
 

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวตลอดทริป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงแรมที่พกั  
บริษัทฯมุง่เน้นการท่องเท่ียวพกัผอ่นอยา่งสะดวกสบายถึงแม้จดุท่องเท่ียวมีความเป็นธรรมชาตบิริสทุธ์ิมีสิง่อํานวยความ
สะดวกไมม่ากและคงไว้ซึง่วฒันธรรมดัง้เดมิ  เราเลือกใช้โรงแรมท่ีพกัท่ีเหมาะสําหรับคนไทยและดีท่ีสดุของพืน้ท่ี ห้องพกัโอ่
อา่สะดวกสบาย ห้องอาหารโรงแรมเป็นท่ีถกูปากถกูใจและบริการดี ทกุปัจจยัท่ีนํามาเสนอมุง่เน้นการตอบสนอง
นกัท่องเท่ียวท่ีต้องการการพกัผอ่นอยา่งแท้จริง 
เมืองเอียร์คุสต์ (Irkutsk)  
Courtyard by Marriott 4* 

   

  
เกาะโอคฮอร์น (Olkhon) 
Baikal View 3*   
 
 
 
 
 
 
 
หรือ 

   

  
Villa Malina 3* 

  

 
 


