รัสเซีย : เอียร์คสุ ต์-เซอร์คมั ไบคาล 8 วัน
เดินทางสูเ่ ส้นทางที่สวยที่สุดของทรานไซบีเรีย นั ่นคือ
เส้นทางรถไฟเซอร์คมั ไบคาล รถไฟสายประวัตศิ าสตร์อนั
สําคัญของทรานไซบีเรีย ที่ออกแบบให้รถไฟจะวิ่งลัดเลาะ
อ้อมทะเลสาบใบคาลก่อนออกจากเมืองเอียร์คสุ ต์มุ่งหน้าสู่
มอสโคว์ในเส้นทางอันยาวไกลต่อไป เที่ยวชมเมืองเอียร์คสุ ต์
อันเป็ นเมืองที่สะท้อนให้เห็นความเป็ นรัสเซียท้องถิ่นดั้งเดิม
เป็ นกลุม่ ชนที่อาศัยอยูแ่ ถบตอนใต้ของไซบีเรียอันหนาว
เหน็บ ในช่วงฤดูรอ้ นที่เมืองนี้ จะเป็ นสถานที่ที่มีอากาศเย็น
สบาย เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงเป็ นอย่างมาก
ท่านจะได้เทีย่ วชมเมืองแสนน่ารัก รับประทานอาหารแบบ
ปิ คนิกในบรรยากาศริมทะเลสาบแสนโรแมนติก ชมวิวของ
ทะเลสาบสีน้ าํ เงินเข้มมองเห็นไอหมอกเป็ นเส้นสีขาวแปลก
ตาตัดขอบระหว่างท้องฟ้าและผืนนํ้าดูน่าอัศจรรย์

กําหนดการเดินทาง : 21-28 ก.ย.2562
วันแรก
xx.xx
17.30 น.

วันที่สอง
00.25 น.
เช้ า

กรุงเทพฯ-เอียร์คสุ ต์

(-/-/-)

ตามเวลานัดหมายคณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชัน4
้ เจ้ าหน้ าที่
คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสูเ่ อียร์ คตุ สก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรี ย แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ S7-762
(รับประทานอาหารเย็นบนเครื่ อง) *ใช้ เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง
เอียร์คสุ ต์-โบสถ์และมหาวิหารในเอียร์คสุ ต์

(B/L/D)

ถึ ง เมื อ งเอี ย ร์ คุส ต์ “ปารี ส แห่ ง ไซบี เ รี ย ” เมื อ งที่ สํ า คัญ ที่ สุด ในเขตไซบี เ รี ย ใต้ ตัง้ อยู่ท างตะวัน ตกของ
ทะเลสาบไบคาล รถรับท่านนําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Courtyard by Marriott 4* พักผ่ อน
้ าท่านชมเมืองเอียร์ คสุ ต์ Irkutsk เมืองที่ก่อตังโดย
้
อิวาน โปคาบอฟ Ivan
รับประทานอาหารเช้ า จากนันนํ
Pokhabov ในปี ค.ศ.1652 เพื่อเป็ นแหล่งซื ้อขายทองคําและขนสัตว์จากชาวบูร์ยาต และถนนสายแรกที่ม่งุ สู่
กรุงมอสโค ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1760 ซึง่ ทําให้ เอียร์ คสุ ต์เติบโตอย่างรวดเร็ ว และได้ กลายเป็ นศูนย์กลางการ
ปกครองของเขตไซบีเรี ยตะวันออก
นําท่านชม ชมโบสถ์ อันนันซิเอชั่น Annunciation Cathedral มหาวิหารซึง่ ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองเอียร์ คสุ ต์
เดินชมด้ านข้ างมหาวิหารซึง่ อดีตเป็ นที่ทําการของพรรคคอมมิวนิสต์ มีลานกว้ างและสวนให้ พกั ผ่อน พร้ อม

เที่ยง
จากนัน้

จากนัน้

เย็น

วันที่สาม

แวะถ่ายรู ปโบสถ์เล็กๆอีกสองสามแห่งที่อยู่ใกล้ กนั ซึง่ ปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ อาทิ โบสถ์ สปาส
สกาย่ า Spasskaya Church, มหาวิหารเอพิพานี Epiphany Cathedral ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ เป็ นทําเนียบผู้ว่า
ราชการนคร โรงเรี ยนการแพทย์ พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลทหาร เดินชมเมืองไปยังแม่แม่นํ ้าอังการ่ า ชม
ทัศนียภาพริ มนํ ้าที่ท่านจะได้ เห็นสายนํ ้าอันเชียวกราดที่สร้ างความอัศจรรย์ได้ วา่ อากาศหนาวจัดของที่นี่ทํา
้
ให้ นํ ้าในทะเลสาบไบคาลแข็งเป็ นนํ ้าแข็งหนาวหนึง่ เมตรได้ แต่ไม่สามารถทําให้ แม่นํ ้าอังการ่าแข็งเช่นนันได้
รับประทานอาหารกลางวัน
ชมรู ปปั ้นของพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ท่ ี 3 ทรงมีพระราชดําริ ให้ สร้ างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรี ย ด้ วย
ระยะทาง 9,289 กม.จากกรุงมอสโควสูเ่ มืองท่าวลาดิวอสตอก
นําท่านเข้ าชม อนุสรณ์ สถานเหล่ ากบฏเดือนธันวาคม Decembrist’s house Musuem เป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่ได้ รับการดัดแปลงบ้ านของครอบครัวเซอร์ ไก ทรู เบทสกอย และ
ครอบครัวเซอร์ เกย์ โวลกอนสกี ้ ซึง่ เป็ น 1 ในกลุม่ ผู้ก่อกบฏเมื่อ 26
ธันวาคม 1825 ที่ รุก ฮื อต่อต้ านการขึน้ ครองราชย์ โดยมิชอบของ
จัก รพรรดินิโคลาสที่ 1ของรั สเซีย ซึ่งกบฏได้ ถูกเนรเทศจากนคร
เซนต์ ปีเตอร์ เ บิร์ก มายัง เอี ย ร์ คุสต์ ซึ่งเคยได้ ชื่อเป็ นศูน ย์ รวมของ
เหล่ากบฏในรัสเซีย นําชมพิพิธภัณฑ์บ้านทรู เบสกอย ซึ่งเป็ นบ้ าน
หลังเล็กของลูกสาวคนหนึ่งของเซอร์ ไก ทรู เบทสกอย สร้ างเมื่อกลางศตวรรษที่ 19 ภายในจัดแสดงสิ่งของ
ต่าง ๆ ของเหล่ากบฏที่ถูกบังคับใช้ แรงงานอย่างหนักในดินแดนไซบีเรี ยตะวันออก (ระหว่างปี ค.ศ.18261856) และพิพิธภัณฑ์บ้านโวลกอนสกี ้ จัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ และเครื่ องดนตรี ของครอบครัวโวลกอนสกี ้
และของกบฏคนอื่น ๆ ซึง่ มีการเล่นดนตรี และวรรณกรรมต่างๆ ในบ้ านหลังนี ้นานกว่าครึ่งศตวรรษ
นําท่านสูต่ ลาดกลางเมืองเอียร์ คุสต์ Central Market เป็ นตลาดใหญ่ที่จําหน่ายทังผลไม้
้
นานาชนิด ของ
สด ปลาสด ของฝาก เครื่ องดื่มชากาแฟต่างๆ นอกจากนีท้ ่านยัง
สามารถเดินภายในห้ างสรรพสินค้ าในบริ เวณเดียวกันเพื่อชมและ
เลือกซื ้อสินค้ านานาชนิดที่คนท้ องถิ่นในบริเวณนี ้มาเลือกซื ้อจับจ่าย
สินค้ ากันที่นี่ได้ อีกด้ วย
นําท่านรับประทานอาหารคํ่า กลับที่พกั Courtyard by Marriott 4*
พักผ่ อน
*คืนนีแ้ พคกระเป๋ าเล็กสําหรับค้างบนเกาะ2คืน*

เอียร์คสุ ต์-พิพิธภัณฑ์ชาวบูรย์ าต-เกาะโอคฮอร์น

(B/L/D)

09.00 น.

เที่ยง
บ่าย

เย็น
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
จากนัน้

คํ่า
วันที่หา้
เช้ า
เที่ยง

หลังรับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั *โหลดกระเป๋ าเล็กสําหรับค้างบนเกาะ2คื นขึ้นรถโคช* จากนัน้
เดินทางสู่เกาะโอคฮอร์ น ระหว่างทางแวะเมืองโอช-ออร์ ด้า ของชาวบูร์ยาต ชนพื ้นเมืองที่อาศัยอยู่ดินแดน
ทุ่งหญ้ าและทุ่งหิมะในเขตทุนดรามากกว่าพันปี และสืบเชื ้อสายเดียวกัน
กับชาวมองโกลเผ่าต่าง ๆ เดิมใช้ ชีวิตอยู่กับการล่าสัตว์และเลี ้ยงสัตว์
ชมพิพธิ ภัณฑ์ ชาวบูร์ยาต ท่านจะได้ เห็นวิถีชีวิตชาวพื ้นเมืองที่มีอยู่แต่
เดิมในอดีตตังแต่
้ ยุคนํ า้ แข็งจนกระทั่งผ่านกาลเวลากลายมาเป็ นชน
พื ้นเมืองบูร์ยาตในปั จจุบนั
รับประทานเมนูพื ้นเมืองและชิม Pozy มื ้อกลางวันแบบชาวบูร์ยาต
เดิน ทางต่อเพื่ อไปขึน้ เรื อ เฟอรี่ รถโคชจะสิน้ สุดการบริ การที่ ท่า เรื อนี ้
เพื่อให้ ท่านได้ ขึ ้นเรื อข้ ามฟากต่อไปยังเกาะพร้ อมกับสัมภาระใบเล็กของ
ท่าน (ข้ ามเกาะประมาณ 20 นาที) *เป็ นเฟอรี่ บรรทุกรถยนต์ที่ผ้ โู ดยสาร
จะต้ องยืนอยูด่ ้ านข้ างของเรื อระหว่างข้ ามฟาก ไม่มีเก้ าอี ้นัง่ , ไม่มีห้องนํ ้า, ไม่มีอาหารบริ การ
เดินทางถึงเกาะโอคฮอร์ น เปลี่ยนเป็ นรถตู้สไตล์โซเวียตท้ องถิ่น (นัง่ คันละ 8 ท่าน) นําท่านเดินทางสูช่ มุ ชนฮู
เชอร์ ซึง่ เป็ นชุมชนตังรกรากของชาวบู
้
ร์ยาตบนเกาะโอคฮอร์ น
เช็คอินที่พกั รับประทานอาหารคํ่า Baikal View or Villa Malina 3* หรื อเทียบเท่า
เกาะโอคฮอร์นเหนือ-แหลมโคบอยด์

(B/L/D)

หลังอาหารเช้ า ณ ที่พกั นําท่านเดินทางไปยังตอนเหนือของเกาะโอคฮอร์ น โดยใช้ รถจี๊บเป็ นพาหนะนํา
ท่านเดินทางถึงจุดเหนือสุดของเกาะ ชมความงดงามของพื ้นทะเลสาบผืนใหญ่สีนํ ้าเงินเข้ ม แวะถ่ายรูปจุด
โขดหิน“สามพี่น้อง” เดินทางต่อสู่จุดชมวิวแหลมโคบอยด์ ที่ทําให้ เกาะโอคฮอร์ นเหนือมีเสน่ห์ดึงดูด
นักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิ กนิก ณ จุดชมวิว
เดินทางกลับสูต่ วั หมูบ่ ้ านระหว่างทางชมป่ าสนและทุ่งหญ้ าตลอดสองข้ างทาง แวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเนิน
เขาแห่ งความรั กที่ท่านจะได้ ถ่ายรูปทะเลสาบสีฟ้าครามในมุมต่างๆ ที่สวยสะกดใจน่าประทับใจยิ่งนัก
ใกล้ ถึงที่พกั นําท่านแวะชม แหลมเบอร์ คาน ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากตัวหมูบ่ ้ านมากนัก ที่แหลมแห่งนี ้ชาวบูร์ยาต
เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นสถานที่ที่เหล่าชาร์ มาน (ผู้ประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ ) ให้ ความเคารพนับ
ถือมาก จนได้ ชื่อว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ 1 ใน 9 แห่งของเอเชีย ให้ อิสระท่านชื่นชมบรรยากาศของเกาะ
แห่งป่ าสนไทก้ าที่แซมด้ วยทุ่งหญ้ าใบอ่อนอยูท่ วั่ ไป มองเห็นวิวของทะเลสาบสวยใสไกลสุดตา
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย Baikal View or Villa Malina 3* หรื อเทียบเท่า
เกาะโอล์คฮอร์น-เอียร์คสุ ต์

(B/L/D)

หลังอาหารเช้ า นําท่านเดินทางออกจากที่พกั เพื่อไปยังเรื อเฟอรี่ และข้ ามฟากเดินทางสู่เอียร์ คสุ ต์อีกครัง้ ที่
จุดท่าเรื อเปลี่ยนเป็ นรถโคชที่รอรับท่านเดินทางเข้ าสูต่ วั เมือง
แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

15.00 น.

16.30 น.

เย็น

วันที่หก
06.00 น.
06.55 น.

เที่ยง
17.00 น.
19.30 น.

วันที่เจ็ด
09.00 น.

นําท่านชมโบสถ์ คาซาน (Kazan Church) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจต่อคนเอียร์ คสุ ต์มากทังนี
้ ้
เนื่องจากโบสถ์แห่งนี ้เกิดขึ ้นจากการบริจาคของคนท้ องถิ่นที่ประกอบทัง้
ชาวบ้ า น กบฎการเมื อ ง โจรผู้ ก ลับ ใจที่ ถู ก เนรเทศมายัง เอี ย ร์ คุส ต์
นอกจากนี ต้ ัวโบสถ์ ยังมี ความงดงามที่ เกิดจากรู ปแบบการก่อสร้ างที่
สวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายในประดับบัลลังค์ด้วยกินอ่อนสี
แดงและมีเสาหินหลักของโบสถ์ที่ทําจากหยก การเพ้ นท์ลายใต้ หลังคา
โบสถ์ต้องใช้ ช่างผู้ชํานาญที่สง่ ไปศึกษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว
ให้ อิสระท่านช้ อปปิ ้งในตลาดท้ องถิ่ น ถนนคนเดิน 130 สแควร์
130Square สัมผัสชีวิตประจําวันของชาวเอียร์ คสุ ต์ยคุ ใหม่ในสถานที่ก่อสร้ างแบบย้ อนยุคสุดคลาสสิค ให้
ท่านชมและถ่ายรู ปคู่กบั ตึกอาคารสวยงามในแบบฉบับเฉพาะตัวของเมืองเอียร์ คสุ น์ นัง่ เล่นชิวๆทานกาแฟ
ในร้ านเก๋ๆมากมายในบริ เวณนี ้ หรื อเลือกช้ อปปิ ง้ ในห้ างสรรพสินค้ าทันสมัยในบริ เวณใกล้ เคียง และเลือก
ซื ้อสินค้ าของฝากที่หาได้ ในบริ เวณเดียวกันนี ้
ประทานอาหารคํ่า เดินทางกลับเข้ าสูท่ ี่พกั Courtyard by Marriott 4* หรื อเทียบเท่ า

เอียร์คสุ ต์-รถไฟสายเซอร์คมั ไบคาล-เอียร์คสุ ต์

(B/L/D)

นําท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟเอียร์ คสุ ต์
ถึงสถานีรถไฟแล้ วนําท่านสัมผัสประสบการณ์สําคัญอันเป็ นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ การสร้ างทางรถไฟ
สายทรานไซบีเรี ย ที่ปัจจุบนั ได้ กลายมาเป็ นเส้ นทางเซอร์ คมั ไบคาลที่มีวิวที่เห็นได้ จากบนรถไฟที่สวยงาม
เป็ นอันดับต้ นๆของโลก
รถไฟนํ าท่านออกจากตัวเมื องเอียร์ คุสต์ มุ่งสู่ริมทะเสาบไบคาล และ
เริ่ มต้ นการท่องเที่ยวสุดประทับใจโดยการนําท่านไปยังสถานีสําคัญที่
ตลอดสองข้ า งทางเห็ น บรรยากาศบ้ า นเรื อ นบ้ า ง ริ ม ทะเลสาบบ้ า ง
สลับกันไป แวะลงสถานีหลักๆเพื่อลงถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ
แล้ วจึงเดินทางต่อไปตามทางโอบล้ อมทะเลสาบสีฟ้าคราม การนัง่ รถไฟสายเซอร์ คมั ไบคาลนีเ้ ป็ นหนึ่ง
กิจกรรมที่ทกุ ท่านมาเยือนเอียร์ คสุ ต์แล้ วห้ ามพลาด
รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) บนรถไฟระหว่างทางชมทะเลสาบไบคาล
สิ ้นสุดโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ สถานีรถไฟพอร์ ต ไบคาล จากนันขึ
้ ้นเรื อข้ ามฟาก (ประมาณ 20 นาที) รถ
โคชรับท่านเดินทางกลับเอียร์ คสุ ต์ (เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั Courtyard by Marriott 4* หรือเทียบเท่ า

เอียร์คสุ ต์-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-ลิสต์วียนั ก้า-เอียร์คสุ ต์

(B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั นําชมพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเอียร์ คุสต์ The Taltsy Museum
้ องเอียร์ คสุ ต์ครัง้
of Architecture and Ethnography แสดงอาคารบ้ านเรื อนสมัยเก่าก่อนครัง้ ทีก่อตังเมื

เที่ยง
บ่าย

จากนัน้

จากนัน้

แรกๆ ที่สิ่งก่อสร้ างต่างๆที่จดั แสดงล้ วนแล้ วทําจากไม้ สนเก่าแก่ดงั เดิมที่ได้ รับการทนุบํารุ งจากในอดีตให้
ยังคงอยู่ในปั จจุบนั และแสดงให้ นกั เดินทางได้ ชม ท่านจะได้ เห็นการก่อสร้ างในรูปแบบต่างๆที่สวยงามโดด
เด่นในแบบเฉพาะตัวของเมืองเอีคยร์ คตุ ์ และเข้ าใจถึงประวัตศิ าสตร์ ของที่นี่มากขึ ้น
นําท่านมายังตลาดลิสต์ วิยันก้ า ที่เติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียที่เข้ ามา
ตังรกรากบริ
้
เวณปากแม่นํ ้าอังการ่ า สัมผัสปลาและสินค้ าแปรรู ปสัตว์นํ ้าที่ได้ จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูล
รมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว และสินค้ าพื ้นเมืองอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับเมนูปลาโอมูล ที่มาถึงที่นี่แล้ วต้ องชิม
เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ สัตววิทยา สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบ
ซึง่ มีการจัดแสดงซากสัตว์และพืช
นิเวศวิทยาทังหมดของทะเลสาบไบคาล
้
พันธุ์ตา่ ง ๆ เช่น แมวนํ ้าไบคาล ซึง่ เป็ นแมวนํ ้าที่ปรับสภาพให้ เข้ ากับนํ ้าจืด
ของทะเลสาบไบคาล เป็ นทะเลสาบนํ ้าจืดที่เดียวในโลกที่มีแมวนํ ้าอาศัย
อยู่
นํ า ท่ า นนั่ งกระเข้ าไฟฟ้ าไปยั ง หอดู ด าวเพื่ อ ชมความงดงามของ
ทะเลสาบไบคาลในมุม สูง แบบพาโนราม่ า ดื่ ม ดํ่ า กับ บรรยากาศพระ
อาทิตย์ตกดินที่หาชมไม่ได้ ในที่ใดๆในโลก ที่แสงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าจากอีกฟากหนึ่งเกิดแสงสะท้ อนของ
ท้ องนํ ้าระยับระยับเป็ นทางยาว ไปจรดกับแสงสีส้มที่ปรากฎอยู่อีกฝากอย่างน่าอัศจรรย์ ในขณะเดียวกันก็
มองเห็นแนวภูเขาเบื ้องหลังสีเขียวหม่นค่อยๆเป็ นเงาจางลง ณ จุดเส้ นขอบฟ้า
เดินทางกลับสูเ่ อียร์ คสุ ต์ รับประทานอาหารคํ่า Courtyard by Marriott 4* หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปด

เอียร์คสุ ต์-กรุงเทพฯ

(B/-/-)

เช้ า
11.40 น.
16.40 น.

หลังอาหารเช้ า นําท่านเดินทางเข้ าสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูป่ ระเทศไทย โดยไซบีเรี ยแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ S7-761 (ทานอาหารกลางวันบนเครื่ อง)
ถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
วันที่เดิ นทาง

21-28 ก.ย.2562

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ ม

77,500.-

16,500.-

** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็ นการประมาณตัว๋ ล่วงหน้ า **
เงื่อนไขการจอง
ส่งหน้ าพาสปอร์ ตของท่านวางเงินมัดจํางวดแรกท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชีบริ ษัทฯ
ก่อนเดินทาง 50 วันทําการจะต้ องชําระค่าทัวร์ ที่เหลือทังหมด
้

อัตราค่ าบริการรวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินตลอดเส้ นทาง : กรุงเทพ-เอียร์ คชุ ต์-กรุงเทพ และสายการบิน ไซบีเรี ยนแอร์ ไลน์ ชันประหยั
้
ด
- ค่าโรงแรมที่พกั ห้ องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)
- ค่ารถไฟ เซอร์ คมั ไบคาล (สถานีซลิ ยุดยันก้ า-พอร์ ตไบคาล) // เรื อข้ ามฟากทัง้ 2 จุด
- ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
- ค่าพาหนะในการเดินทาง พร้ อมนําทัศนาจรตลอดเส้ นทาง
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษและหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
- ค่าขนย้ ายสัมภาระกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ(เท่านัน)
้ นําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
- ค่ากรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการ
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ และพนักงานให้ บริการ 40USD (ต่ อท่ านตลอดทริป)
- ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทยที่ดแู ลท่านตลอดการเดินทาง (จํานวนขึ ้นกับความพึงพอใจของท่าน)
การยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทยและต้ องยื่นวีซา่ เข้ าประเทศรัสเซีย และทางบริษัทฯยินดีช่วยเหลือด้ าน
เอกสารจากรัสเซียประกอบการขอวีซา่ หากแต่ทา่ นต้ องเป็ นผู้กรอกเอกสารและยื่นวีซา่ ด้ วยตนเอง เมื่อผลวีซา่ ผ่าน
แล้ วมีการยกเลิกการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจําทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันขึ ้นไป คิดเฉพาะค่าตัว๋ เครื่ องบินที่ได้ ชําระไปแล้ ว
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-49 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 75%
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
**การมัดจําส่วนต่างๆ ของทัวร์ คอ่ นข้ างเข้ มงวดและคืนเงินไม่ได้ ทังนี
้ ้เพราะต้ องชําระขาดเพื่อการันตีห้องพัก
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย
การสูญหาย ความล่าช้ า หรือ จากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ที่ทา่ นได้ ชําระไว้ แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสาร เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลีย่ นแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริ ษัทขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สําหรับค่าบริ การนันๆ
้
้ ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
ั ้ ้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถงึ ที่กําหนด
หมายเหตุ : การจัดที่น่ ังอาจไม่ เป็ นไปตามที่ท่านคาดหวัง ทัง้ นีส้ ายการบินเป็ นระบบปิ ดไม่ สามารถกําหนดที่น่ ังได้
ดังนัน้ ท่ านต้ องเผื่อใจเรื่ องที่น่ ังเอาไว้ ด้วย

แผนที่การเดินทาง

บินตรงเพียง 6 ชัว่ โมง

แผนที่เส้ นทางท่ องเที่ยวตลอดทริป

โรงแรมที่พกั
บริษัทฯมุง่ เน้ นการท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างสะดวกสบายถึงแม้ จดุ ท่องเที่ยวมีความเป็ นธรรมชาติบริสทุ ธิ์มีสงิ่ อํานวยความ
สะดวกไม่มากและคงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมดังเดิ
้ ม เราเลือกใช้ โรงแรมที่พกั ที่เหมาะสําหรับคนไทยและดีที่สดุ ของพื ้นที่ ห้ องพักโอ่
อ่าสะดวกสบาย ห้ องอาหารโรงแรมเป็ นที่ถกู ปากถูกใจและบริการดี ทุกปั จจัยที่นํามาเสนอมุง่ เน้ นการตอบสนอง
นักท่องเที่ยวที่ต้องการการพักผ่อนอย่างแท้ จริง
เมืองเอียร์ คุสต์ (Irkutsk)
Courtyard by Marriott 4*

เกาะโอคฮอร์ น (Olkhon)
Baikal View 3*

หรือ
Villa Malina 3*

