
 
 

รสัเซีย : เอียรค์สุต-์เซอรค์มัไบคาล 8 วัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
กาํหนดการเดินทาง : -  ก.ย.    
 

 

xx.xx ตามเวลานดัหมายคณะพร้อมกนัทีท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารต่างประเทศ ชนั   เจ้าหน้าที

คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 

17.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่เอียร์คตุสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ เทียวบินที S7-762  

(รับประทานอาหารเย็นบนเครือง) *ใช้เวลาบนิประมาณ  ชวัโมง 

 

 

00.25 น. ถึงเมืองเอียร์คุสต์ “ปารีสแห่งไซบีเรีย” เมืองทีสําคัญทีสุดในเขตไซบีเรียใต้ ตังอยู่ทางตะวันตกของ

ทะเลสาบไบคาล รถรับทา่นนําเข้าสูที่พกัโรงแรม Courtyard by Marriott 4* พักผ่อน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า จากนนันําท่านชมเมืองเอียร์คสุต์ Irkutsk เมืองทีก่อตงัโดย อิวาน โปคาบอฟ Ivan 

Pokhabov ในปีค.ศ.1652 เพือเป็นแหล่งซือขายทองคําและขนสตัว์จากชาวบร์ูยาต และถนนสายแรกทีมุ่งสู่

กรุงมอสโค ถกูสร้างขนึในปีค.ศ.1760 ซงึทําให้เอียร์คสุต์เติบโตอย่างรวดเร็ว และได้กลายเป็นศนูย์กลางการ

ปกครองของเขตไซบีเรียตะวนัออก  

เดินทางสูเ่สน้ทางทีสวยทีสุดของทรานไซบเีรีย นนัคือ
เสน้ทางรถไฟเซอรค์มัไบคาล รถไฟสายประวตัศิาสตรอ์นั
สาํคญัของทรานไซบีเรีย ทีออกแบบใหร้ถไฟจะวิงลดัเลาะ
ออ้มทะเลสาบใบคาลก่อนออกจากเมืองเอียรค์สุตมุ่์งหนา้สู่
มอสโควใ์นเสน้ทางอนัยาวไกลตอ่ไป เทียวชมเมืองเอียรค์ุสต์
อนัเป็นเมืองทสีะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นรสัเซียทอ้งถินดงัเดิม 
เป็นกลุ่มชนทอีาศยัอยูแ่ถบตอนใตข้องไซบีเรียอนัหนาว
เหน็บ ในช่วงฤดูรอ้นทีเมืองนีจะเป็นสถานททีีมีอากาศเยน็
สบาย เป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจทมีีชือเสียงเป็นอย่างมาก   
ท่านจะไดเ้ทียวชมเมืองแสนน่ารกั รบัประทานอาหารแบบ
ปิคนิกในบรรยากาศริมทะเลสาบแสนโรแมนตกิ ชมวิวของ
ทะเลสาบสีนาํเงินเขม้มองเห็นไอหมอกเป็นเสน้สีขาวแปลก
ตาตดัขอบระหว่างทอ้งฟ้าและผืนนาํดูน่าอศัจรรย ์

วนัแรก    กรุงเทพฯ-เอียรค์ุสต ์        (-/-/-) 

วนัทีสอง   เอียรค์ุสต-์โบสถแ์ละมหาวิหารในเอียรค์ุสต ์     (B/L/D) 
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นําท่านชม ชมโบสถ์อันนันซิเอชัน Annunciation Cathedral มหาวิหารซึงตงัอยู่ใจกลางเมืองเอียร์คสุต์ 

เดินชมด้านข้างมหาวิหารซึงอดีตเป็นทีทําการของพรรคคอมมิวนิสต์ มีลานกว้างและสวนให้พกัผ่อน พร้อม

แวะถ่ายรูปโบสถ์เล็กๆอีกสองสามแห่งทีอยู่ใกล้กนั ซึงปัจจุบนัได้เปลียนเป็นพิพิธภัณฑ์ อาทิ โบสถ์สปาส

สกาย่า Spasskaya Church, มหาวิหารเอพิพานี Epiphany Cathedral ซึงปัจจุบนัใช้เป็นทําเนียบผู้ ว่า

ราชการนคร โรงเรียนการแพทย์ พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลทหาร เดินชมเมืองไปยังแม่แม่นําอังการ่า ชม

ทศันียภาพริมนําทีทา่นจะได้เห็นสายนําอนัเชียวกราดทีสร้างความอศัจรรย์ได้ว่า อากาศหนาวจดัของทีนีทํา

ให้นําในทะเลสาบไบคาลแข็งเป็นนําแข็งหนาวหนงึเมตรได้ แตไ่มส่ามารถทําให้แมนํ่าองัการ่าแข็งเชน่นนัได้  

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั 

จากนนั  ชมรูปปันของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที 3 ทรงมีพระราชดําริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วย

ระยะทาง 9,289 กม.จากกรุงมอสโควสูเ่มืองทา่วลาดวิอสตอก  

 นําท่าน เข้าชม อนุสรณ์ สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม 

Decembrist’s house Musuem เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที ไ ด้ รั บ ก า ร

ดัดแปลงบ้านของครอบครัวเซอร์ไก ทรูเบทสกอย และครอบครัว

เซอร์เกย์ โวลกอนสกี ซึงเป็น 1 ในกลุ่มผู้ก่อกบฏเมือ  ธันวาคม 

 ทีรุกฮือตอ่ต้านการขึนครองราชย์โดยมิชอบของจกัรพรรดินิโค

ลาสที ของรัสเซีย ซงึกบฏได้ถกูเนรเทศจากนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมายงัเอียร์คสุต์ ซงึเคยได้ชือเป็นศนูย์รวม

ของเหล่ากบฏในรัสเซีย นําชมพิพิธภณัฑ์บ้านทรูเบสกอย ซึงเป็นบ้านหลงัเล็กของลูกสาวคนหนึงของเซอร์

ไก ทรูเบทสกอย สร้างเมือกลางศตวรรษที  ภายในจัดแสดงสิงของต่าง ๆ ของเหล่ากบฏทีถูกบงัคบัใช้

แรงงานอย่างหนกัในดินแดนไซบีเรียตะวนัออก (ระหว่างปีค.ศ. - ) และพิพิธภณัฑ์บ้านโวลกอนสกี 

จดัแสดงสิงของต่าง ๆ และเครืองดนตรีของครอบครัวโวลกอนสกีและของกบฏคนอืน ๆ ซึงมีการเล่นดนตรี

และวรรณกรรมตา่งๆ ในบ้านหลงันีนานกว่าครึงศตวรรษ 

จากนนั นําท่านสู่ตลาดกลางเมืองเอียร์คุสต์ Central Market เป็นตลาด

ใหญ่ทีจําหน่ายทังผลไม้นานาชนิด ของสด ปลาสด ของฝาก 

เครืองดืมชากาแฟต่างๆ นอกจากนีท่านยังสามารถเดินภายใน

ห้างสรรพสินค้าในบริเวณเดียวกันเพือชมและเลือกซือสินค้านานา

ชนิดทีคนท้องถินในบริเวณนีมาเลือกซือจบัจ่ายสินค้ากันทีนีได้อีก

ด้วย 

เย็น นําทา่นรับประทานอาหารคํา กลบัทีพกั Courtyard by Marriott 4* พักผ่อน  

*คืนนีแพคกระเป๋าเล็กสําหรับค้างบนเกาะ2คืน* 

 

 

 

09.00 น. หลงัรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั *โหลดกระเป๋าเล็กสําหรับค้างบนเกาะ2คืนขึนรถโคช* จากนนั

เดินทางสู่เกาะโอคฮอร์น ระหว่างทางแวะเมืองโอช-ออร์ด้า ของชาวบูร์ยาต ชนพืนเมืองทีอาศยัอยู่ดินแดน

วนัทีสาม    เอียรค์ุสต-์พิพิธภณัฑช์าวบูรย์าต-เกาะโอคฮอรน์    (B/L/D) 
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ทุ่งหญ้าและทุ่งหิมะในเขตทุนดรามากกว่าพนัปีและสืบเชือสายเดียวกันกับชาวมองโกลเผ่าต่าง ๆ เดิมใช้

ชีวิตอยู่กบัการล่าสตัว์และเลียงสตัว์  ชมพิพิธภัณฑ์ชาวบูร์ยาต ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวพืนเมืองทีมีอยู่

แตเ่ดิมในอดีตตงัแตยุ่คนําแข็งจนกระทงัผ่านกาลเวลากลายมาเป็นชน

พืนเมืองบร์ูยาตในปัจจบุนั 

เทียง รับประทานเมนพืูนเมืองและชิม Pozy มือกลางวนัแบบชาวบร์ูยาต 

บา่ย เดินทางต่อเพือไปขึนเรือเฟอรี รถโคชจะสินสุดการบริการทีท่าเรือนี

เพือให้ทา่นได้ขนึเรือข้ามฟากตอ่ไปยงัเกาะพร้อมกบัสมัภาระใบเล็กของ

ทา่น (ข้ามเกาะประมาณ  นาที) *เป็นเฟอรีบรรทกุรถยนต์ทีผู้ โดยสาร

จะต้องยืนอยู่ด้านข้างของเรือระหว่างข้ามฟาก ไม่มี เก้าอีนัง, ไม่มี

ห้องนํา, ไมมี่อาหารบริการ  

เดินทางถึงเกาะโอคฮอร์น เปลียนเป็นรถตู้สไตล์โซเวียตท้องถิน (นงัคนั

ละ  ท่าน) นําทา่นเดินทางสูช่มุชนฮเูชอร์ ซงึเป็นชมุชนตงัรกรากของชาวบร์ูยาตบนเกาะโอคฮอร์น  

เย็น เช็คอินทีพกั   รับประทานอาหารคาํ Baikal View or Villa Malina 3* หรือเทียบเทา่ 

 

  

เช้า หลังอาหารเช้า  ณ ทีพัก นําท่านเดินทางไปยังตอนเหนือของเกาะโอคฮอร์น โดยใช้รถจีบเป็นพาหนะนํา

ท่านเดินทางถึงจุดเหนือสดุของเกาะ ชมความงดงามของพืนทะเลสาบผืนใหญ่สีนําเงินเข้ม แวะถ่ายรูปจุด

โขดหิน“สามพีน้อง” เดินทางต่อสู่จุดชมวิวแหลมโคบอยด์ ทีทําให้เกาะโอค

ฮอร์นเหนือมีเสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเทียว 

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก ณ จดุชมวิว 

จากนนั เดินทางกลบัสู่ตวัหมู่บ้านระหว่างทางชมป่าสนและทุ่งหญ้าตลอดสองข้างทาง 

แวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเนินเขาแห่งความรักทีท่านจะได้ถ่ายรูปทะเลสาบสี

ฟ้าครามในมมุตา่งๆ ทีสวยสะกดใจนา่ประทบัใจยงินกั  

ใกล้ถึงทีพกันําท่านแวะชม แหลมเบอร์คาน ซึงอยู่ไม่ไกลจากตวัหมู่บ้านมาก

นกั ทีแหลมแห่งนีชาวบูร์ยาตเชือว่ามีความศกัดิสิทธิ และเป็นสถานทีทีเหล่าชาร์มาน (ผู้ประกอบพิธีทาง

ไสยศาสตร์) ให้ความเคารพนบัถือมาก จนได้ชือว่าเป็นสถานทีศกัดิสิทธิ  ใน  แห่งของเอเชีย ให้อิสระ

ท่านชืนชมบรรยากาศของเกาะแห่งป่าสนไทก้าทีแซมด้วยทุ่งหญ้าใบอ่อนอยู่ทัวไป มองเห็นวิวของ

ทะเลสาบสวยใสไกลสดุตา   

คํา รับประทานอาหารเย็น และพกัผ่อนตามอธัยาศยั Baikal View or Villa Malina 3* หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

เช้า หลงัอาหารเช้า นําท่านเดินทางออกจากทีพกัเพือไปยงัเรือเฟอรีและข้ามฟากเดินทางสู่เอียร์คสุต์อีกครัง ที

จดุท่าเรือเปลียนเป็นรถโคชทีรอรับทา่นเดนิทางเข้าสู่ตวัเมือง 

วนัทีสี    เกาะโอคฮอรน์เหนือ-แหลมโคบอยด ์      (B/L/D) 

วนัทีหา้    เกาะโอลค์ฮอรน์-เอยีรค์ุสต ์       (B/L/D) 
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เทียง แวะรับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 

 15.00 น. นําท่านชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ทีมีคณุคา่ทางจิตใจต่อคนเอียร์คสุต์มากทงันี

เนืองจากโบสถ์แห่งนีเกิดขึนจากการบริจาคของคนท้องถินทีประกอบทงัชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้กลับ

ใจทีถกูเนรเทศมายงัเอียร์คสุต์ นอกจากนีตวัโบสถ์ยงัมีความงดงามทีเกิด

จากรูปแบบการก่อสร้างทีสวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายในประดบั

บลัลงัค์ด้วยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลกัของโบสถ์ทีทําจากหยก การ

เพ้นท์ลายใต้หลงัคาโบสถ์ต้องใช้ช่างผู้ ชํานาญทีส่งไปศึกษาถึงอิตาลีเลย

ทีเดียว 

16.30 น. ให้อิสระท่านช้อปปิงในตลาดท้องถิน ถนนคนเดิน  สแควร์ 

130Square สัมผัสชีวิตประจําวันของชาวเอียร์คุสต์ยุคใหม่ในสถานที

ก่อสร้างแบบย้อนยุคสุดคลาสสิค ให้ท่านชมและถ่ายรูปคู่กับตึกอาคาร

สวยงามในแบบฉบบัเฉพาะตวัของเมืองเอียร์คสุน์ นงัเล่นชิวๆทานกาแฟ

ในร้านเก๋ๆมากมายในบริเวณนี หรือเลือกช้อปปิงในห้างสรรพสินค้าทนัสมยัในบริเวณใกล้เคียง และเลือก

ซือสินค้าของฝากทีหาได้ในบริเวณเดียวกนันี  

เย็น ประทานอาหารคํา  เดินทางกลบัเข้าสูที่พกั Courtyard by Marriott 4* หรือเทียบเท่า 

 

 

 

06.00 น. นําทา่นเดนิทางไปยงัสถานีรถไฟเอียร์คสุต์ 

06.55 น. ถึงสถานีรถไฟแล้วนําท่านสมัผสัประสบการณ์สําคญัอนัเป็นส่วนหนึงของประวตัิศาสตร์การสร้างทางรถไฟ

สายทรานไซบีเรีย ทีปัจจุบนัได้กลายมาเป็นเส้นทางเซอร์คมัไบคาลทีมี

วิวทีเห็นได้จากบนรถไฟทีสวยงามเป็นอนัดบัต้นๆของโลก  

รถไฟนําท่านออกจากตัวเมืองเอียร์คุสต์มุ่งสู่ริมทะเสาบไบคาล และ

เริมต้นการท่องเทียวสุดประทับใจโดยการนําท่านไปยังสถานีสําคญัที

ตลอดสองข้างทางเห็นบรรยากาศบ้านเรือนบ้าง ริมทะเลสาบบ้าง

สลบักันไป แวะลงสถานีหลกัๆเพือลงถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ แล้วจึงเดินทางต่อไปตามทางโอบ

ล้อมทะเลสาบสีฟ้าคราม   การนงัรถไฟสายเซอร์คมัไบคาลนีเป็นหนึงกิจกรรมทีทุกท่านมาเยือนเอียร์คุสต์

แล้วห้ามพลาด   

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั (แบบกล่อง) บนรถไฟระหว่างทางชมทะเลสาบไบคาล 

17.00 น. สินสดุโปรแกรมการท่องเทียว ณ สถานีรถไฟพอร์ต ไบคาล จากนนัขึนเรือข้ามฟาก (ประมาณ  นาที) รถ

โคชรับทา่นเดนิทางกลบัเอียร์คสุต์ (เดนิทางประมาณ  ชวัโมง)  

19.30 น. รับประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั Courtyard by Marriott 4* หรือเทียบเท่า 

  

 วนัทีเจ็ด    เอียรค์ุสต-์พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-ลิสตวี์ยนักา้-เอียรค์ุสต ์   (B/L/D) 

วนัทีหก    เอียรค์ุสต-์รถไฟสายเซอรค์มัไบคาล-เอียรค์ุสต ์    (B/L/D) 
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09.00 น. หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั นําชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเอียร์คุสต์ The Taltsy Museum 

of Architecture and Ethnography แสดงอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าก่อนครังทีก่อตังเมืองเอียร์คุสต์ครัง

แรกๆ ทีสิงก่อสร้างต่างๆทีจดัแสดงล้วนแล้วทําจากไม้สนเก่าแก่ดงัเดิมทีได้รับการทนุบํารุงจากในอดีตให้

ยังคงอยู่ในปัจจุบันและแสดงให้นักเดินทางได้ชม ท่านจะได้เห็นการ

ก่อสร้างในรูปแบบต่างๆทีสวยงามโดดเด่นในแบบเฉพาะตัวของเมือง

เอีคยร์คตุ์ และเข้าใจถึงประวตัศิาสตร์ของทีนีมากขึน 

นําท่านมายังตลาดลิสต์วิยันก้า ทีเติบโตมาจากตลาดสะพานปลาใน

ชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียทีเข้ามาตงัรกรากบริเวณปากแม่นําอังการ่า 

สัมผัสปลาและสินค้าแปรรูปสัตว์นําทีได้จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูล

รมควนั ปลาโอมลูแดดเดยีว และสินค้าพืนเมืองอีกมากมาย 

เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับเมนูปลาโอมูล ทีมาถึงทีนี

แล้วต้องชิม 

บา่ย  เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตววิทยา สถานทีเก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบ

นิเวศวิทยาทงัหมดของทะเลสาบไบคาล ซงึมีการจดัแสดงซากสตัว์และพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น แมวนําไบคาล 

ซึงเป็นแมวนําทีปรับสภาพให้เข้ากับนําจืดของทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบนําจืดทีเดียวในโลกทีมี

แมวนําอาศยัอยู ่  

จากนนั  นําทา่นนังกระเข้าไฟฟ้าไปยังหอดูดาวเพือชมความงดงามของทะเลสาบไบคาลในมมุสงูแบบพาโนราม่า 

ดืมดํากบับรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินทีหาชมไม่ได้ในทีใดๆในโลก ทีแสงอาทิตย์ลาลบัขอบฟ้าจากอีกฟาก

หนึงเกิดแสงสะท้อนของท้องนําระยบัระยับเป็นทางยาว ไปจรดกับแสงสีส้มทีปรากฎอยู่อีกฝากอย่างน่า

อศัจรรย์ ในขณะเดียวกนัก็มองเห็นแนวภูเขาเบืองหลงัสีเขียวหมน่คอ่ยๆเป็นเงาจางลง ณ จดุเส้นขอบฟ้า 

จากนนั เดินทางกลบัสูเ่อียร์คสุต์   รับประทานอาหารคาํ  Courtyard by Marriott 4* หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  หลงัอาหารเช้า นําทา่นเดนิทางเข้าสูส่นามบิน  

11.40 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยไซบีเรียแอร์ไลน์ เทียวบนิที S7-761 (ทานอาหารกลางวนับนเครือง) 

16.40 น.  ถึงสนามบนินานาชาติสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ   

 
อัตราค่าบริการ   

วนัทีเดินทาง ผูใ้หญ่ พกั  ท่าน พกัเดียวเพิม 

-  ก.ย.    
 

77,500.- 16,500.- 

** ราคาอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจากเป็นการประมาณตวัล่วงหน้า ** 

 

วนัทีแปด    เอียรค์ุสต-์กรุงเทพฯ        (B/-/-) 
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เงอืนไขการจอง  

ส่งหน้าพาสปอร์ตของทา่นวางเงินมดัจํางวดแรกท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชีบริษัทฯ  

ก่อนเดนิทาง  วนัทําการจะต้องชําระคา่ทวัร์ทีเหลือทงัหมด   

อัตราค่าบริการรวม 

- คา่ตวัเครืองบินตลอดเส้นทาง : กรุงเทพ-เอียร์คชุต์-กรุงเทพ และสายการบิน ไซบีเรียนแอร์ไลน์   ชนัประหยดั 

- คา่โรงแรมทีพกั  ห้องคู ่(พกัเดียวเพิมตามทีระบ)ุ    

- คา่รถไฟ เซอร์คมัไบคาล (สถานีซิลยดุยนัก้า-พอร์ตไบคาล) // เรือข้ามฟากทงั  จดุ 

- คา่อาหารทกุมอื ตามทีระบใุนรายการ 

- คา่ภาษีสนามบิน 

- คา่เข้าชมสถานทีตา่ง ๆ ตามรายการ 

- คา่พาหนะในการเดินทาง พร้อมนําทศันาจรตลอดเส้นทาง 

- คา่มคัคเุทศก์ท้องถินพดูภาษาองักฤษและหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย 

- คา่ขนย้ายสมัภาระกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ(เทา่นนั)  นําหนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม  

- คา่กรมธรรม์ประกนัอบุตัิเหตกุารเดนิทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท   

อัตราค่าบริการไม่รวม 

       -    คา่ใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ ค่าซกัรีด คา่เครืองดืม อนืๆ นอกเหนือจากทีระบไุว้ในรายการ 

       -    คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7% / คา่ภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% 

- ค่าทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถ และพนกังานให้บริการ 40USD (ต่อท่านตลอดทริป) 

       -    ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทยทีดแูลทา่นตลอดการเดินทาง (จํานวนขนึกับความพึงพอใจของท่าน) 

การยกเลิก 

1. สําหรับผู้ โดยสารทีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางไทยและต้องยืนวีซา่เข้าประเทศรัสเซีย และทางบริษัทฯยินดีช่วยเหลือด้าน

เอกสารจากรัสเซียประกอบการขอวีซ่า หากแตท่า่นต้องเป็นผู้กรอกเอกสารและยืนวีซ่าด้วยตนเอง  เมือผลวีซ่าผ่าน

แล้วมีการยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมคื่นคา่มดัจําทงัหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนัขนึไป คดิเฉพาะคา่ตวัเครืองบินทีได้ชําระไปแล้ว 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-49 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ % 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทงัหมด 100% ของราคาทวัร์ 

**การมดัจําส่วนตา่งๆ ของทวัร์ค่อนข้างเข้มงวดและคืนเงินไมไ่ด้ ทงันีเพราะต้องชําระขาดเพือการันตีห้องพกั 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพมิเตมิทีเกิดขึนทางตรง หรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย
การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการทอ่งเทียวจะสินสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นสละสิทธิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการ
ทีทา่นได้ชําระไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสิน 
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4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืนๆ 

5. รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครังหนงึ หลงัจากได้สํารองทีนงับนเครือง และ
โรงแรมทีพกัในตา่งประเทศเป็นทีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจบุนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสงูขนึ บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตวั
เครืองบิน ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถทีจะจดับริการทวัร์อืน
ทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนนัๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิในการให้คําสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นนั 

9. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทงัสิน แตท่งันี ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเทียวสถานทีอืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิการจดัหานี โดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึงทีกําหนด 

แผนทกีารเดนิทาง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินตรงเพียง  ชวัโมง 

 

 

 

หมายเหตุ : การจัดทนัีงอาจไม่เป็นไปตามทท่ีานคาดหวัง ทงันีสายการบินเป็นระบบปิดไม่สามารถกาํหนดทนัีงได้ 

ดังนันท่านต้องเผอืใจเรืองทนัีงเอาไว้ด้วย 
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แผนทเีส้นทางท่องเทียวตลอดทริป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมทีพกั  
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บริษัทฯมุง่เน้นการท่องเทียวพกัผ่อนอยา่งสะดวกสบายถึงแม้จดุท่องเทียวมีความเป็นธรรมชาตบิริสทุธิมีสิงอํานวยความ

สะดวกไม่มากและคงไว้ซงึวฒันธรรมดงัเดมิ  เราเลือกใช้โรงแรมทีพกัทีเหมาะสําหรับคนไทยและดีทีสดุของพืนที ห้องพกัโอ่

อา่สะดวกสบาย ห้องอาหารโรงแรมเป็นทีถกูปากถกูใจและบริการดี ทุกปัจจยัทีนํามาเสนอมุ่งเน้นการตอบสนอง

นกัท่องเทียวทีต้องการการพกัผอ่นอยา่งแท้จริง 

เมืองเอียร์คุสต์ (Irkutsk)  

Courtyard by Marriott 4* 

   

  
เกาะโอคฮอร์น (Olkhon) 

Baikal View 3*   

 

 

 

 

 

 

 

หรือ 

   

  
Villa Malina 3* 

  

 
 


