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ก าหนดการเดินทาง       28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 

วันแรก       กรุงเทพฯ – อีร์คุตสค์             
14.30 น.     พร้อมกันทีส่นามบินสวุรรณภมูิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอรส์ายการบิน   

           Siberia Airlines (S7) เจ้าหน้าทีบ่ริษทัคอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวกในการทาํเชค็อินใหท้่าน 

17.00 น.     บินตรงสู่ อีรค์ุตสค์โดยสายการบิน Siberia Airlines (S7) ประเทศรัสเซยี   

           เที่ยวบินที่ S7 6332  

 

             

ราคา

72,900- 

พบความมหัศจรรย์และความงดงามของทะเลสาบไบคาลในฤดูหนาว 

ทะเลสาบทีเ่กา่แก่ที่สุด ลึกที่สุด ยาวที่สุดและใสท่ีสุดในโลก 

สัมผัสกับผืนน้า้แขง็ทีก่ว้างสุดลูกหูลูกตา 

ดื่มด่้ากับน้้าแขง็สีฟ้ามรกต ผาน้า้แขง็ ถ้า้น้า้แข็ง น้้าแข็งฟองอากาศฯลฯ 
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00.05 น.     ถึง อีร์คุตสค์ เมืองหลวงของรัฐอรี์คุตสค์ ตั้งขึ้นเมื่อป ีค.ศ.1661 อยูร่ิมแม่น้าํ   

 อังการา เป็นเมืองศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของไซบีเรีย มีชือ่ ฉายาวา่ ปารสีแห่งไซบี

เรีย มีโบราณสถานมากมาย และยังเป็นทางผา่นของเสน้ทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย อันโด่งดังอีกด้วย  

พัก                โรงแรม Courtyard by Marriott  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่สอง         อิรค์ตุสค์(โบสถ์คาซาน – โบสถ์ออโทดอก – อนุสรณ์สงคราม)  
                  – ลิสต์เวียนกา(พิพธิภัณฑ์ไบคาล)   
09.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                   จากนัน้ชม โบสถ์ Cathedral of The Epiphany ที่

สวยงามเริม่สร้างในปี ค.ศ. 1693และสรา้งใหม่ในปี 

ค.ศ. 1718 ชมโบสถ์คาซาน สร้าง 

 ในปี ค.ศ.1885 เสร็จในปี  ค.ศ.1892 เป็นโบสถ์ที่

สวย สุด 1 ใน 3 ของรัสเซีย ภายในตกแต่งอย่าง

วิจิตร งดงามด้วยหินอ่อนจากอินเดียโดยฝีมือช่าง

จากจีน  ภาพสีน้าํบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตร

กรชาวอิตาลีที่ยอดเยี่ยมชม อนุสรณ์ไฟนิรันดร์ ที่สรา้งเพื่อรําลึกถึงเหลา่ทหารที่เสียชวีิตในช่วง

 สงครามโลกครั้งที่ 2ชม อนุสาวรีย์ผูบุ้กเบกิไซบเีรีย และ Alexander III ฯลฯ 
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เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย             เดินทางสู่ ลิสต์เวียงกา ทีอ่ยูร่ิมทะเลสาบไบคาล

และแม่น้าํอังการา ชมวิว แม่น้าํอังการา แบบพา

โนรามา แม่น้าํสายนี้มคีวามยาว 1,779 กิโลเมตร 

เป็นทางออกทางเดียวของทะเลสาบไบคาลชม 

พิพิธภันฑ์ไบคาล เรียนรู้ความเป็นมาของ

ทะเลสาบไบคาล ชมสัตว์น้าํหลากหลายชนิดรวม

แมวน้ําพันธ์น้าํจืดที่มีเพียงที่นีท่ี ่

 เดียวในโลกจากนั้นชมตลาดปลาซึ่งเป็นตลาด

เล็ก ๆ ที่มีแผงและร้านค้าจาํหน่ายสินค้าของที่

 ระลกึโดยเฉพาะปลาน้ําจืดในะเลสาบ ชมววิพระ

อาทิตย์ตกบนทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็ง 

 

 

 

 

 

 

  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร 

  พักโรงแรมลิสตเ์วียงกา   
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วันที่สาม   ลิสตเ์วียงกา (พพิิธภณัฑ์ Open Air Taltcy)  -  เกาะออลฮอน 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

เที่ยว พพิิธภัณฑ ์Open Air Taltcy เป็นพิพิธภัณฑ์

แบบ Open Air ที่ใหญ่ ติด อันดับ 1 ใน 5  ของรสัเซีย 

ชมประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมของไซบีเรียน และการ

 ก่อสร้างงานไม้แบบไซ บีเรียนในศตวรรษที ่17-19 

ของ BuryatEvenk  และ Tofalar  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย           เดินทางสู่ เกาะออลฮอน โดยรถ เป็นเกาะใหญ่สุดจาก

ทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ ราว 700 ตางรางกิโลเมตร ยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจาก

เหนือจรดใต้ จุดที่กว้างที่สุดกว้างราว 12 กิโลเมตรและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบูร์ยัต (Buryat) ซึ่งเป็นชน

เผ่าเชื้อสายมองโกล  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร 

                     พกัโรงแรม บนเกาะออลฮอน 

วันที่สี ่            เกาะออลฮอน (ตอนเหนือ)     
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                   

  นําทา่นตอนเหนอืของเกาะออลฮอน  ชมความงดงามของ

ทะเลสาบไบคาล โลกครสิตัลในเทพนิยาย โดยรถตู้ 4 WD ที่

เรียกวา่ UAZ เป็นรถที่ผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ.1941 และใช้ใน

สงครามโลกครั้งที่ 2 ดื่มด่าํกับน้ําแข็งสีฟา้ ถ้ําน้าํแข็ง ผาน้ําแข็ง 

ฯลฯ จุดชมวิวที่สาํคัญม ีแหลมโคบอย หินสามพี่น้อง และ 

Uzyry Bay ฯลฯ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันแบบปคินิค 

บ่าย           แวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆ ชมฟองอากาศทีจ่ับตัวเป็นน้าํแข็ง แล้วชมววิพระอาทิตย์ตก  

           ที่บริเวณ Shaman Stone สถานที่ศกัสิทธิ์ทีสุ่ดของชาวบูร์ยัตบนเกาะออลฮอล แล้วเดินทางกลับที่พกั 
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ค่ า             รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร                                      

                พกัโรงแรม Port Olkhon หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า           เกาะออลฮอน (ตอนใต้)     
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                 เที่ยว ตอนใต้ของเกาะออลฮอน  โดย รถตู ้4 WD เพลดิเพลินววิแห่งโลกคริสตัลในเทพนิยายอีก 

                 หนึ่งวันเต็ม ๆ ชมความงดงามของนํ้าแข็งที่มีความแตกต่างกนัไป 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันแบบปคินิค 
บ่าย           ชมมหัศจรรย์ของทะเลสาบไบคาลตามจุดชมวิวตา่ง ๆ  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร 

                           พักโรงแรม Port Olkhon หรือเทียบเทา่ 
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วันที่หก            เกาะออลฮอน – อีร์คตุสค์(ย่านการค้าถนน 130)     
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางออกจาก เกาะออลฮอน สุ่ อีรค์ุตสค์ โดยรถตู้

ขับ 4 และต่อดว้ยรถบสั  

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย            ถึงเมือง อีร์คตุสค์ ให้ทา่นอิสระชอ้ปปิ้งตาม  

 อัธยาศัยกอ่นกลับทีศู่นย์การคา้บนถนน  

 130 ที่จาํลองบ้านไม้สมยัศตวรรษที ่18 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร 
                             พัก  โรงแรม Courtyard by Marriott  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่เจด็      อีรค์ตุสค์ - กรุงเทพฯ      
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  แล้วเดินทางสูส่นามบิน 

10.45 น.    เหิรฟ้ากลับสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เที่ยวบนิ S7 761 

15.45 น.    เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความปรัทับใจที่ไม่มวีันลืม …… 
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อัตราค่าบรกิาร 2563 

20 ท่านคอนเฟริมออกเดนิทาง 

วันที่เดินทาง ราคา/บาท/ท่าน พักเดี่ยว/บาท/ห้อง 

28 กุมภาพันธ์ –  
5 มีนาคม 2563  

72,900 12,000 

 
อัตราค่าบรกิาร*รวม* 

1.ค่าตัว๋เครือ่งบินชั้นประหยัด ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ปเทา่นั้น 

2.ที่พักโรงแรม 5 ดาว 4 ดาว ตามโปรแกรม (จักให้พกัห้องละ 2 ท่าน) 

       **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง + ที่นอนเสรมิ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา ห้องพกัแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษทัมีความจําเป็นที่จะตอ้งเก็บคา่หอ้งพกัเดี่ยวเพิ่ม** 

3.ค่าอาหารทีร่ะบุตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทา่นอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้) 

4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม 

5.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ – ส่ง สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

6. คา่ภาษีน้าํมันเชือ้เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 12 

ธันวาคม 2560 (หากมรีายการเรียกเก็บเพิม่จากสายการบิน ท่านต้องชําระเพิม่) 

7. ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จํากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

8. คา่ประกันอบุัติเหตุการเดินทางทอ้งถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) ** 

คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 6 เดือน-75 ปีเทา่นั้น** 

9.ค่าจ้างของมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่นตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

10. ค่าจ้างของหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะจากเมืองไทย 1 ทา่น 

11. น้าํดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 
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อัตราค่าบรกิาร* ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ตคา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเครือ่งดื่มทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรณุา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3%  (กรณีตอ้งการใบกาํกับภาษี) 

3. ค่าทิปคนขับรถ และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ินตลอดทริป 

  ข้อส าคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ) 

 ทัวร์นีส้ําหรับผู้มวีัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ของทา่น จะต้องมอีายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 7 เดอืนขึ้นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอยา่งตํ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 หากท่านต้องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร,์รถไฟ ) กรณุาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ เพื่อเช็คว่ามกีรุ๊ปมกีาร

คอนเฟริ์มเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการเปลี่ยนไฟลท์ และ เวลาบินกอ่นทกุครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตุสกุวิสัยที่ทาง บรษิัทฯไม่

สามารถควบคมุได้เช่น การนดัหยุดงาน , จลาจล , ถูกปฐิเสธวซี่า,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณทีี่

กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรอืกองตรวจคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาติให้เขา้เมือง 

รวมทั้งในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสนี้ําเงิน) เดินทางเข้าหรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

 บริษัทฯ สงวนสทิธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบลว่งหน้า 

 บริษัทฯ สงวนสทิธ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 
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 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คาํนําหน้าชื่อ เลขที่ 

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีท่่านมิได้ส่งหนา้หนังสือเดินทางให้กับทางบรษิัท

พร้อมการชาํระเงินมัดจํา 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนให้แกลู่กค้าที่ไมรู่้จักกนั กรณทีี่ทา่นเดินทาง 1 ทา่นจะต้องจา่ยคา่พกัเดี่ยวเพิ่ม

ตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทวัร์เทา่นั้น 

 ท่านทีม่ีวซี่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้ – ออก ได้ตามวนัเดินทางทีร่ะบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ใหร้ับทราบก่อนทํา

การจองทัวร ์

 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซา่ทา่นจะต้อง

รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า – ออกเมืองดว้ยตัวเอง เนือ่งจากบริษทัทัวร์ฯ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเว้นวีซา่ใน

รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายระหวา่งเดินทาง ท่านอาจ

ต้องตกค้างอยู่ประเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

 ตั๋วเครื่องบนิที่ใช้แบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งลว่งหนา้ได้ (ท่านจะไดร้ับที่นั่งแบบสุ่มเทา่นัน้) 

 หลังจากทีท่่านได้ชาํระคา่มัดจาํและคา่ทัวร์สว่นที่เหลือเรียบรอ้ยแลว้นั้น 

 7 วัน ก่อนเดินทาง               ท่านจะไดร้ับใบนัดหมายเพือ่เตรียมตัวการเดินทาง 

 1 วัน ก่อนเดินทาง               หัวหนา้ทวัรจ์ะโทรให้ขอ้มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผู้เดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุข้อแลว้ 

 รายการไม่ลงร้าน  

เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการช าระค่าบริการ 

- กรุณาช าระทั้งหมดเนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น 

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวันที่ทาํการจอง) 
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(กรณีไมช่ําระเงิน หรือ ชาํระไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่่ากรณีใดๆให้

ถือว่าท่านสละสทิธิ์) 

หมายเหตุ  หากชําระเงินในแต่ละสว่นแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ให้เจา้หนา้ที่ทกุครั้ง 

- รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 3 วันหลังจากการหลังจากการชําระมัดจาํ 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 45 วันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ยดึค่ามัดจาํทั้งหมด  

 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดเต็มจํานวน 

 หากแจ้งยกเลกิการเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ   

 บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณทีา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คนเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่ริษทัก าหนดไว้ เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษทัและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษัทตอ้งนําไปชําระคา่เสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน 

 กรณเีจ็บปว่ย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ทา่นจะตอ้งเสียค่าใช้จา่ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ตามที่สถานทูตเรียกเกบ็ และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่ไม่

สามารถเดินทางได ้

 กรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบรกิารและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

 


