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รสัเซีย : เอียรค์ุสต-์เซอรค์มัไบคาล 8 วนั 
 

 

 

 

 
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : 26ก.ย.- 3ต.ค. 2566 

 
 
xx.xx ตามเวลานดัหมายคณะพรอ้มกันท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารต่างประเทศ ชั้น4  เจา้หนา้ท่ี

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 
17.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่เอียรค์ุตสก ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไซบีเรีย แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี S7-762  

(รบัประทานอาหารเย็นบนเครื่อง) *ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 
 
 
00.25 น. ถึงเมืองเอียรค์ุสต์ “ปารีสแห่งไซบีเรีย” เมืองท่ีส าคัญท่ีสุดในเขตไซบีเรียใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ

ทะเลสาบไบคาล รถรบัท่านน าเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Courtyard by Marriott 4* พักผ่อน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ จากนั้นน าท่านชมเมืองเอียรค์ุสต ์Irkutsk เมืองท่ีก่อตัง้โดย อิวาน โปคาบอฟ Ivan 

Pokhabov ในปีค.ศ.1652 เพื่อเป็นแหล่งซือ้ขายทองค าและขนสตัวจ์ากชาวบูรย์าต และถนนสายแรกท่ีมุ่งสู่
กรุงมอสโค ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1760 ซึ่งท าใหเ้อียรค์สุตเ์ติบโตอย่างรวดเร็ว และไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางการ
ปกครองของเขตไซบีเรียตะวนัออก  

เดินทางสู่เสน้ทางท่ีสวยที่สุดของทรานไซบีเรีย นัน่คือ

เสน้ทางรถไฟเซอรค์มัไบคาล รถไฟสายประวัติศาสตรอ์นั

ส าคญัของทรานไซบีเรีย ท่ีออกแบบใหร้ถไฟจะวิ่งลดัเลาะ

ออ้มทะเลสาบใบคาลก่อนออกจากเมืองเอียรค์ุสตมุ่์งหนา้สู่

มอสโควใ์นเสน้ทางอนัยาวไกลต่อไป เท่ียวชมเมืองเอียรค์ุสต์

อนัเป็นเมืองท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นรสัเซียทอ้งถ่ินดั้งเดิม 

เป็นกลุ่มชนท่ีอาศยัอยู่แถบตอนใตข้องไซบีเรียอนัหนาว

เหน็บ ในช่วงฤดูรอ้นท่ีเมืองน้ีจะเป็นสถานท่ีท่ีมีอากาศเย็น

สบาย เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก   

ท่านจะไดเ้ท่ียวชมเมืองแสนน่ารกั รบัประทานอาหารแบบ

ปิคนิกในบรรยากาศริมทะเลสาบแสนโรแมนติก ชมวิวของ

ทะเลสาบสีน ้าเงินเขม้มองเห็นไอหมอกเป็นเสน้สีขาวแปลก

ตาตดัขอบระหว่างทอ้งฟ้าและผืนน ้าดูน่าอศัจรรย ์

วันแรก    กรุงเทพฯ-เอียรค์ุสต ์        (-/-/-) 

วันท่ีสอง   เอียรค์ุสต-์โบสถแ์ละมหาวิหารในเอียรค์ุสต ์     (B/L/D) 



 
น าท่านชม ชมโบสถอั์นนันซิเอชั่น Annunciation Cathedral มหาวิหารซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองเอียรค์ุสต ์
เดินชมดา้นขา้งมหาวิหารซึ่งอดีตเป็นท่ีท าการของพรรคคอมมิวนิสต ์มีลานกวา้งและสวนใหพ้กัผ่อน พรอ้ม
แวะถ่ายรูปโบสถเ์ล็กๆอีกสองสามแห่งท่ีอยู่ใกลก้ัน ซึ่งปัจจุบันไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ ์อาทิ โบสถส์ปาส
สกาย่า Spasskaya Church, มหาวิหารเอพิพานี Epiphany Cathedral ซึ่งปัจจุบันใชเ้ป็นท าเนียบผูว้่า
ราชการนคร โรงเรียนการแพทย์ พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลทหาร  เดินชมเมืองไปยังแม่แม่น า้อังการ่า ชม
ทศันียภาพริมน า้ท่ีท่านจะไดเ้ห็นสายน า้อนัเชียวกราดท่ีสรา้งความอัศจรรยไ์ดว้่า อากาศหนาวจดัของท่ีน่ีท า
ใหน้ า้ในทะเลสาบไบคาลแข็งเป็นน า้แข็งหนาวหน่ึงเมตรได ้แต่ไม่สามารถท าใหแ้ม่น า้องัการา่แข็งเช่นนัน้ได ้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
จากนัน้  ชมรูปป้ันของพระเจ้าอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 ทรงมีพระราชด าริใหส้รา้งทางรถไฟสายทรานส-์ไซบีเรีย ดว้ย

ระยะทาง 9,289 กม.จากกรุงมอสโควสู่เมืองท่าวลาดิวอสตอก  
 น าท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานเหล่ ากบฏเดือนธันวาคม 

Decembrist’s house Musuem เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท่ี ได้ รับ ก า ร
ดัดแปลงบ้านของครอบครวัเซอรไ์ก ทรูเบทสกอย และครอบครัว
เซอรเ์กย ์โวลกอนสกี ้ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มผูก้่อกบฏเมื่อ 26 ธันวาคม 
1825 ท่ีรุกฮือต่อตา้นการขึน้ครองราชยโ์ดยมิชอบของจกัรพรรดินิโค
ลาสท่ี 1ของรสัเซีย ซึ่งกบฏไดถู้กเนรเทศจากนครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์มายงัเอียรค์ุสต ์ซึ่งเคยไดช้ื่อเป็นศนูยร์วม
ของเหล่ากบฏในรสัเซีย น าชมพิพิธภณัฑบ์า้นทรูเบสกอย ซึ่งเป็นบา้นหลังเล็กของลูกสาวคนหน่ึงของเซอร์
ไก ทรูเบทสกอย สรา้งเมื่อกลางศตวรรษท่ี 19 ภายในจัดแสดงส่ิงของต่าง ๆ ของเหล่ากบฏท่ีถูกบังคับใช้
แรงงานอย่างหนกัในดินแดนไซบีเรียตะวนัออก (ระหว่างปีค.ศ.1826-1856) และพิพิธภณัฑบ์า้นโวลกอนสกี ้
จดัแสดงส่ิงของต่าง ๆ และเครื่องดนตรีของครอบครวัโวลกอนสกีแ้ละของกบฏคนอื่น ๆ ซึ่งมีการเล่นดนตรี
และวรรณกรรมต่างๆ ในบา้นหลงันีน้านกว่าครึง่ศตวรรษ 

จากนัน้ น าท่านสู่ตลาดกลางเมืองเอียรค์ุสต ์Central Market เป็นตลาด
ใหญ่ ท่ีจ าหน่ายทั้งผลไม้นานาชนิด ของสด ปลาสด ของฝาก 
เครื่องด่ืมชากาแฟต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินภายใน
หา้งสรรพสินคา้ในบริเวณเดียวกันเพื่อชมและเลือกซือ้สินคา้นานา
ชนิดท่ีคนท้องถิ่นในบริเวณนีม้าเลือกซือ้จับจ่ายสินค้ากันท่ีน่ีไดอ้ีก
ดว้ย 

เย็น น าท่านรบัประทานอาหารค ่า กลบัท่ีพกั Courtyard by Marriott 4* พักผ่อน  

*คืนนีแ้พคกระเป๋าเล็กส าหรบัคา้งบนเกาะ2คืน* 
 
 
 
 



 
 
 
 
09.00 น. หลังรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพัก *โหลดกระเป๋าเล็กส าหรบัคา้งบนเกาะ2คืนขึ้นรถโคช* จากนั้น

เดินทางสู่เกาะโอคฮอรน์ ระหว่างทางแวะเมืองโอช-ออรด์า้ ของชาวบูรย์าต ชนพืน้เมืองท่ีอาศัยอยู่ดินแดน
ทุ่งหญ้าและทุ่งหิมะในเขตทุนดรามากกว่าพันปีและสืบเชือ้สายเดียวกันกับชาวมองโกลเผ่าต่าง ๆ เดิมใช้
ชีวิตอยู่กับการล่าสัตวแ์ละเลีย้งสัตว ์ ชมพิพิธภัณฑช์าวบูรย์าต ท่านจะไดเ้ห็นวิถีชีวิตชาวพืน้เมืองท่ีมีอยู่
แต่เดิมในอดีตตัง้แต่ยคุน า้แข็งจนกระทั่งผ่านกาลเวลากลายมาเป็นชนพืน้เมืองบูรย์าตในปัจจบุนั 

เท่ียง รบัประทานเมนพูืน้เมืองและชิม Pozy มือ้กลางวนัแบบชาวบูรย์าต 
บ่าย เดินทางต่อเพื่อไปขึน้เรือเฟอรี่ รถโคชจะสิน้สุดการบริการท่ีท่าเรือนี้

เพื่อใหท่้านไดข้ึน้เรือขา้มฟากต่อไปยังเกาะพรอ้มกับสัมภาระใบเล็ก
ของท่าน (ข้ามเกาะประมาณ 20 นาที) *เป็นเฟอรี่บรรทุกรถยนต์ท่ี
ผูโ้ดยสารจะตอ้งยืนอยู่ดา้นขา้งของเรือระหว่างขา้มฟาก ไม่มีเกา้อีน้ั่ง, 
ไม่มีหอ้งน า้, ไม่มีอาหารบริการ  
เดินทางถึงเกาะโอคฮอรน์ เปล่ียนเป็นรถตูส้ไตลโ์ซเวียตทอ้งถิ่น (นั่งคัน
ละ 8 ท่าน) น าท่านเดินทางสู่ชมุชนฮูเชอร ์ซึ่งเป็นชุมชนตัง้รกรากของ
ชาวบูรย์าตบนเกาะโอคฮอรน์  

เย็น เช็คอินท่ีพกั   รบัประทานอาหารค ่า Baikal View or Villa Malina 3* ดีท่ีสดุของเกาะ 
 
  
เชา้ หลังอาหารเชา้  ณ ท่ีพัก น าท่านเดินทางไปยังตอนเหนือของเกาะโอคฮอรน์ โดยใช้รถจี๊บเป็นพาหนะน า

ท่านเดินทางถึงจดุเหนือสุดของเกาะ ชมความงดงามของพืน้ทะเลสาบผืนใหญ่สีน า้เงินเขม้ แวะถ่ายรูปจุด
โขดหิน“สามพี่น้อง” เดินทางต่อสู่จุดชมวิวแหลมโคบอยด  ์ท่ีท าให้เกาะโอคฮอรน์เหนือมีเสน่ห์ดึงดูด
นกัท่องเท่ียว 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก ณ จดุชมวิว 
จากนัน้ เดินทางกลับสู่ตัวหมู่บา้นระหว่างทางชมป่าสนและทุ่งหญ้าตลอดสองขา้งทาง 

แวะถ่ายรูป ณ จดุชมวิวเนินเขาแห่งความรักท่ีท่านจะไดถ้่ายรูปทะเลสาบสีฟ้า
ครามในมมุต่างๆ ท่ีสวยสะกดใจน่าประทบัใจยิ่งนกั  
ใกลถ้ึงท่ีพักน าท่านแวะชม แหลมเบอรค์าน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวหมู่บา้นมาก
นกั ท่ีแหลมแห่งนีช้าวบูรย์าตเชื่อว่ามีความศักด์ิสิทธิ์ และเป็นสถานท่ีท่ีเหล่าชาร์

วันท่ีสาม    เอียรค์ุสต-์พิพิธภณัฑช์าวบูรย์าต-เกาะโอคฮอรน์    (B/L/D) 

วันท่ีสี่    เกาะโอคฮอรน์เหนือ-แหลมโคบอยด ์      (B/L/D) 



 
มาน (ผูป้ระกอบพิธีทางไสยศาสตร)์ ให้ความเคารพนับถือมาก จนไดช้ื่อว่าเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ 1 ใน 9 
แห่งของเอเชีย ใหอ้ิสระท่านชื่นชมบรรยากาศของเกาะแห่งป่าสนไทกา้ท่ีแซมดว้ยทุ่งหญ้าใบอ่อนอยู่ทั่วไป 
มองเห็นวิวของทะเลสาบสวยใสไกลสดุตา   

 
ค ่า รบัประทานอาหารเย็น และพกัผ่อนตามอธัยาศยั Baikal View or Villa Malina 3* ดีท่ีสดุของเกาะ 
 
 
 
เชา้ หลังอาหารเชา้ น าท่านเดินทางออกจากท่ีพักเพื่อไปยงัเรือเฟอรี่และขา้มฟากเดินทางสู่เอียรค์สุตอ์ีกครัง้ ท่ี

จดุท่าเรือเปลี่ยนเป็นรถโคชท่ีรอรบัท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
เท่ียง แวะรบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 
 15.00 น. น าท่านชมโบสถค์าซาน (Kazan Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีคุณค่า

ทางจิตใจต่อคนเอียรค์ุสตม์ากทัง้นีเ้น่ืองจากโบสถแ์ห่งนีเ้กิดขึน้จากการ
บริจาคของคนทอ้งถิ่นท่ีประกอบทัง้ชาวบา้น กบฎการเมือง โจรผูก้ลับใจ
ท่ีถูกเนรเทศมายังเอียรค์ุสต์ นอกจากนีต้ัวโบสถย์ังมีความงดงามท่ีเกิด
จากรูปแบบการก่อสรา้งท่ีสวยงามมากในแบบไบเซนไทน ์ภายในประดับ
บลัลังคด์ว้ยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถท่ี์ท าจากหยก การ
เพน้ทล์ายใตห้ลังคาโบสถต์อ้งใชช้่างผูช้  านาญท่ีส่งไปศึกษาถึงอิตาลีเลย
ทีเดียว 

16.30 น. ให้อิสระท่านช้อปปิ้งในตลาดท้องถิ่น  ถนนคนเดิน 130 สแควร ์
130Square สัมผัสชีวิตประจ าวนัของชาวเอียรค์ุสตย์ุคใหม่ในสถานท่ีก่อสรา้งแบบยอ้นยุคสดุคลาสสิค ให้
ท่านชมและถ่ายรูปคู่กบัตึกอาคารสวยงามในแบบฉบับเฉพาะตวัของเมืองเอียรค์สุน ์นั่งเล่นชิวๆทานกาแฟ
ในรา้นเก๋ๆมากมายในบริเวณนี ้หรือเลือกชอ้ปปิ้งในหา้งสรรพสินคา้ทันสมัยในบริเวณใกลเ้คียง และเลือก
ซือ้สินคา้ของฝากท่ีหาไดใ้นบริเวณเดียวกนันี ้ 

เย็น ประทานอาหารค ่า  เดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั Courtyard by Marriott 4* หรือเทียบเท่า 
 

 
 
06.00 น. น าท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟเอียรค์สุต ์
06.55 น. ถึงสถานีรถไฟแล้วน าท่านสัมผัสประสบการณ์ส าคัญอันเป็นส่วนหน่ึง

ของประวัติศาสตรก์ารสรา้งทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย ท่ีปัจจุบันได้
กลายมาเป็นเส้นทางเซอร์คัมไบคาลท่ีมีวิวท่ีเห็นได้จากบนรถไฟท่ี

วันท่ีหก    เอียรค์ุสต-์รถไฟสายเซอรค์มัไบคาล-เอียรค์ุสต ์    (B/L/D) 

วันท่ีหา้    เกาะโอลค์ฮอรน์-เอียรค์ุสต ์       (B/L/D) 



 
สวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก  
รถไฟน าท่านออกจากตัวเมืองเอียรค์ุสตม์ุ่งสู่ริมทะเสาบไบคาล และเร่ิมตน้การท่องเท่ียวสุดประทับใจโดย
การน าท่านไปยงัสถานีส าคัญท่ีตลอดสองขา้งทางเห็นบรรยากาศบา้นเรือนบา้ง ริมทะเลสาบบา้งสลบักนัไป 
แวะลงสถานีหลกัๆเพื่อลงถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ แลว้จึงเดินทางต่อไปตามทางโอบลอ้มทะเลสาบ
สีฟ้าคราม   การนั่งรถไฟสายเซอรค์มัไบคาลนีเ้ป็นหน่ึงกิจกรรมที่ทกุท่านมาเยือนเอียรค์สุตแ์ลว้หา้มพลาด   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบกล่อง) บนรถไฟระหว่างทางชมทะเลสาบไบคาล 
17.00 น. สิน้สุดโปรแกรมการท่องเท่ียว ณ สถานีรถไฟพอรต์ ไบคาล จากนัน้ขึน้เรือขา้มฟาก (ประมาณ 20 นาที) รถ

โคชรบัท่านเดินทางกลบัเอียรค์สุต ์(เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
19.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั Courtyard by Marriott 4* หรือเทียบเท่า 
  
 
 
09.00 น. หลังรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพัก น าชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้งเอียรค์ุสต ์The Taltsy Museum 

of Architecture and Ethnography แสดงอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าก่อนครั้งทีก่อตั้งเมืองเอียรค์ุสต์ครั้ง
แรกๆ ท่ีส่ิงก่อสรา้งต่างๆท่ีจัดแสดงลว้นแลว้ท าจากไม้สนเก่าแก่ดังเดิมท่ีไดร้บัการทนุบ ารุงจากในอดีตให้
ยงัคงอยู่ในปัจจบุันและแสดงใหน้ักเดินทางไดช้ม ท่านจะไดเ้ห็นการก่อสรา้งในรูปแบบต่างๆท่ีสวยงามโดด
เด่นในแบบเฉพาะตวัของเมืองเอีคยรค์ตุ ์และเขา้ใจถึงประวติัศาสตรข์องท่ีน่ีมากขึน้ 
น าท่านมายงัตลาดลิสตว์ิยันก้า ท่ีเติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรสัเซียท่ีเขา้มา
ตัง้รกรากบริเวณปากแม่น า้อังการ่า สัมผัสปลาและสินคา้แปรรูปสตัวน์ า้
ท่ีไดจ้ากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมลูรมควนั ปลาโอมลูแดดเดียว และสินคา้
พืน้เมืองอีกมากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กับเมนูปลาโอมูล ท่ีมาถึงท่ีน่ี

แลว้ตอ้งชิม 
บ่าย  เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตววิทยา สถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษา

ความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทัง้หมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่งมี
การจัดแสดงซากสัตว์และพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น แมวน ้าไบคาล ซึ่งเป็น
แมวน า้ท่ีปรบัสภาพใหเ้ขา้กับน า้จืดของทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบ
น า้จืดท่ีเดียวในโลกท่ีมีแมวน า้อาศยัอยู่   

จากนัน้  น าท่านน่ังกระเข้าไฟฟ้าไปยังหอดูดาวเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบไบคาลในมมุสงูแบบพาโนราม่า 
ด่ืมด ่ากบับรรยากาศพระอาทิตยต์กดินท่ีหาชมไม่ไดใ้นท่ีใดๆในโลก ท่ีแสงอาทิตยล์าลบัขอบฟ้าจากอีกฟาก
หน่ึงเกิดแสงสะทอ้นของท้องน า้ระยับระยับเป็นทางยาว ไปจรดกับแสงสีส้มท่ีปรากฎอยู่อีกฝากอย่างน่า
อศัจรรย ์ในขณะเดียวกนัก็มองเห็นแนวภเูขาเบือ้งหลงัสีเขียวหม่นค่อยๆเป็นเงาจางลง ณ จดุเสน้ขอบฟ้า 

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



 
จากนัน้ เดินทางกลบัสู่เอียรค์สุต ์  รบัประทานอาหารค ่า  Courtyard by Marriott 4* หรือเทียบเท่า 
 
 
เชา้  หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน  
11.40 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยไซบีเรียแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี S7-761 (ทานอาหารกลางวนับนเครื่อง) 
16.40 น.  ถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ   

 
 

อัตราค่าบริการ   
วนัท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน 

ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 
ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

26ก.ย.- 3ต.ค. 2566 110,500.- 76,500.- 19,000.- 
ราคาตัว๋ Business Class *โปรดตรวจสอบอีกครัง้* 

** โปรดอัพเดทราคาอีกคร้ังเนื่องจากเป็นการประมาณราคาล่วงหน้า ** 

เงื่อนไขการจอง  

ส่งหนา้พาสปอรต์ของท่านวางเงินมดัจ างวดแรกท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชีบริษัทฯ  

ก่อนเดินทาง 50 วนัท าการจะตอ้งช าระค่าทวัรท่ี์เหลือทัง้หมด   
อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินตลอดเสน้ทาง : กรุงเทพ-เอียรค์ชุต-์กรุงเทพ ชัน้ประหยดั 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั  หอ้งคู่ (พกัเด่ียวเพิ่มตามท่ีระบุ)    
- ค่ารถไฟ เซอรค์มัไบคาล (สถานีซิลยดุยนักา้-พอรต์ไบคาล) // เรือขา้มฟากทัง้ 2 จดุ 

- ค่าอาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 

- ค่าพาหนะในการเดินทาง พรอ้มน าทศันาจรตลอดเสน้ทาง 
- ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่นพดูภาษาองักฤษและหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
- ค่าขนยา้ยสมัภาระกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ(เท่านัน้)  น าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั  

- ค่ากรมธรรมป์ระกนัอบุติัเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   

อัตราค่าบริการไม่รวม 

       -    ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื่องด่ืม อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการ 
       -    ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าทิปไกดท์้องถ่ินและคนขับรถ และพนกังานใหบ้ริการ 40USD (ต่อท่านตลอดทริป) 

วันท่ีแปด    เอียรค์ุสต-์กรุงเทพฯ        (B/-/-) 



 
       -    ค่าทปิหัวหน้าทัวรไ์ทยท่ีดแูลท่านตลอดการเดินทาง (จ านวนขึน้กบัความพึงพอใจของท่าน) 

การยกเลิก 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางไทยและตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศรสัเซีย และทางบริษัทฯยินดีช่วยเหลือดา้น
เอกสารจากรสัเซียประกอบการขอวีซ่า หากแต่ท่านตอ้งเป็นผูก้รอกเอกสารและยื่นวีซ่าดว้ยตนเอง  เมื่อผลวีซา่ผ่าน
แลว้มีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนัขึน้ไป คิดเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินท่ีไดช้  าระไปแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-49 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 75% 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

**การมดัจ าส่วนต่างๆ ของทวัรค่์อนขา้งเขม้งวดและคืนเงินไม่ได ้ทัง้นีเ้พราะตอ้งช าระขาดเพือ่การนัตีหอ้งพกั 
หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย
การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุ่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านสละสิทธิ์และจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการ
ท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่น
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มกีารคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ มาให ้โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจดัหานี ้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึงท่ีก าหนด 
 

 

หมายเหตุ : การจัดที่นั่งอาจไม่เป็นไปตามที่ทา่นคาดหวัง ทั้งนี้สายการบินเป็นระบบปิดไม่สามารถก าหนดที่นั่งได้ 

ดังนั้นท่านต้องเผื่อใจเร่ืองที่นั่งเอาไว้ด้วย 



 
แผนที่การเดินทาง 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
บินตรงเพียง 6 ชั่วโมง 

 
 


