
 

 

รหัสทัวร SML1902056 
ทัวรรัสเซยี BLUE EYE OF BAIKAL 6 วัน 5 คืน (S7) 
พิพิธภัณฑ Open Air Taltcy   น่ังรถลากเลื่อน   ขึ้นกระเชาแบบน่ังหอยขา 

ขึ้นสูจุดชมวิว   เนนิเขาเชียรสกี้   พิพธิภัณฑไบคาล 
พิพิธภัณฑบานไมแหงไซบีเรีย   น้ําแขง็สีคราม Blue Ice 

หินสามหนุมสามมมุ   แหลมบูรคาน   แหลมโคบอย 
 

 
 



 

 

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เอียรคุตสค 
 
13:30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู

ทางเขา 10 เคานเตอร W สายการบิน ไซบีเรีย แอรไลน (S7) โดยมีเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ  

 
16:35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน เมืองเอียรคุตสค ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ 

S7762 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง*** (ประเทศรัสเซีย เขมงวดกับนํ้าหนักกระเป�ามาก กําหนดให
โหลดกระเป�าทานละ 1 ใบนํ้าหนักไมเกิน 20 กก. กระเป�าถือขึ้นเครื่อง
นํ้าหนักไมเกิน 7 กก. จึงขอใหทุกทานคํานวณนํ้าหนักกระเป�าใหดี) 

 
23:45 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยาน เมืองเอียรคุตสค ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ชม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทาน
เดินทางเขาท่ีพัก 

 
ที่พัก   Angara หรือเทียบเทา  
            
วันที่ 2  พิ พิธภัณฑ  Open Air Taltcy - นั่ งรถสุนัขลากเลื่อน - Listvyanka - 

พิพิธภัณฑไบคาล - เนินเขาเชียรสกี ้- ตลาดปลา - เอียรคุตสค 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองลิสตเวียนกา Listvyanka (ระยะทาง 70 กม.) ระหวางทาง

พาทุกทานเดินทางชม พิพิธภัณฑ Open Air Taltcy (ระยะทาง 47 กม.) จาก 
Baikal Highway เปนพิพิธภัณฑแบบ Open Air ที่ใหญ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ
รัสเซียเกี่ ยวกับการเกษตร และมานุษยวิทยา ศตวรรษที่  17-20 เขาชม
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของไซบีเรียน และการกอสรางงานไมแบบไซบีเรียน
ใน ศตวรรษที่ 17-19 ของ Buryat, Evenk และ Tofalar จากน้ันนําทานสู ลาน



 

 

หิมะกลางแจง ใหทานสัมผัสประสบการณ นั่งรถลากเลื่อน โดยสุนัขฮัสกี้สาย
พันธุทองถิ่นที่แสนทรหด โลดแลนไปบนทุงหิมะอันกวางใหญ ตามแนวป�าสนไทกา
อยางสนุกสนาน เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยออกเดินทางสู เมืองลิสต
เวียนกา เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบไบคาลระหวางทางชมวิว แมนํ้าอังการา 
Angara River แมน้ําสายยาวที่สุด โดยมีความยาวถึง 1,779 กิโลเมตร และมี
ความสําคัญมากในเขตไซบีเรีย เปนแมน้ําเพียงสายเดียวที่ไหลออกจากทะเลสาบ 
รับฟงเรื่องราวตํานานความเชื่อของทะเลสาบไบคาลที่ไดสมญานามวาเปน ไขมุก
แหง ไซบีเรีย หรือ ดวงตาสีฟ�าแหงไซบีเรีย ดวยความสวยงามของวิวทิวทัศนที่แสน
รื่นรมย องคการยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียนใหทะเลสาบไบคาลเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติในป ค.ศ. 1996 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทาน ขึ้นกระเชาแบบน่ังหอยขา ขึ้นสูจุดชมวิว เนินเขาเชียรสกี้ เพ่ือชม
ทิวทัศนของทะเลสาบ ไบคาลจากชายฝم�งดานทิศตะวันตก จากจุดน้ีทานจะสามารถ
มองเห็นวิวแบบพาโนรามาจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ จากน้ันนําทานเขาชม 
พิพิธภัณฑไบคาล ที่จัดแสดงประวัติความเปนมา และขอมูลเชิงวิทยาศาสตรของ
ทะเลสาบไบคาล ชมพันธุสัตวน้ําทองถิ่นหลากหลายชนิด รวมทั้งแมวน้ําพันธุน้ําจืด
ที่มีเพียงที่น่ีที่เดียวในโลก (แมวน้ําสายพันธุท่ัวไปจะอาศัยอยูตามแหลงน้ําเค็ม) ชม 
แบบจําลองเมืองเอียรคุตสค และนิทรรศการจําลองสภาพใตน้ําของทะเลสาบไบ
คาลที่จะทําใหเห็นถึงความนาทึ่งของการเกิดทะเลสาบยอนกลับไปถึง 25 ลานป 



 

 

ทําใหทะเลสาบแหงน้ีมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณทางนิเวศวิทยาท่ีสุดแหง
หน่ึงของโลกรวมทั้งเรื่องราวการเขามาตั้งถิ่นฐานของคนในไซบีเรียและบริเวณ
ทะเลสาบแหงน้ี นําทานเดินทางไป ตลาดปลา Fish & Souvenirs Market 
ชมบรรยากาศตลาดปลาโอมูลมีทั้งแบบสด แบบรมควัน และแบบแหง นอกดจากนี้
ยังมีของที่ระลึกเชนตุกตาแมลูก ถุงเทาวูล หมวกวูล ถุงมูลตางๆ ขาย จากน้ันพา
ทุกทานเดินทางกลับสู เมืองเอียรคุตสค 

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 
ที่พัก  Angara หรือเทียบเทา      
 
วันที่ 3  เอียรคุตสค - ชมเมืองเอียรคุตสค - เกาะโอลคอน - โกลเดน ฮอรด เอ็ดโน

พารค - Khuzhir Village 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชมภายในตัวเมืองเอียรคุตสค ซึ่งตั้งอยูบนแมน้ําอังการา Angara 
River ซึ่งเปนสาขาหน่ึงของแมน้ําสายใหญเยนิไซ Yenisei River ซึ่งไหลตอลงสู
มหาสมุทรอารกติก และเปนแมน้ําที่ยาวที่สุดเปนอันดับหาของโลก นําทานเที่ยวชม
สถานที่สําคัญตาง เชน ชมวิวบริเวณริม แมนํ้าอังการา ชม เขตประวัติศาสตร 
ยาน 130 ที่เต็มไปดวยอาคารไมตามแบบสมัยตนศตวรรษที่ 18 “ถนนคารล 



 

 

มารกซ” ที่รายรอบดวยอาคารสถาปตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19 เปลวไฟนิ
รันดร ที่สรางเพื่อรําลึกถึงทหารเกณฑจากดินแดนไซบี เรียผู เขารวมรบใน
สงครามโลกครั้งที่สองเมนสกี ซึ่งเปนอาคารที่เคยถูกใชงานหลากหลายรูปแบบ
ตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซียและโซ อนุสาวรียยาคอฟ โปคาบอฟ ผูกอตั้งเมืองอิร
คุตสก ชม ประตูชัยมอสโคว อนุสรณแหงการครองราชยครบ 10 ป ของ
จักรพรรดิอเล็กซานเดอรที่ 1 Kazan church โบสถสีแดงสมที่มียอดโดมสีฟ�าตัด
กัน โบสถเกาแกแหงน้ีสรางในชวงป 1885-1892 สถาปตยกรรมและการตกแตง
ภายในสวยงามมาก เปนตน นําทานแวะ โกลเดนฮอรด เอ็ดโนพารค Golden 
Horde Ethnopark เปนศูนยขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนเอกลักษณของชน
พื้นเมือง ต้ังอยูในหุบเขาอันงดงามระหวางทางไปยังทะเลสาบไบคาล ชม กระโจม 
Yurts ของชาติพั นธุ เผ าบู รยั ต  Buryat เจาะลึ กวิถี ชี วิตแบบดั้ ง เดิ ม  ชม 
ศิลปะหัตถกรรมของชางฝมือทองถิ่น เลือกซื้อของขวัญของที่ระลึก รวมชม การ
แสดงพิธีกรรม การเตนรําและเลนเกมสนุกๆ  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันเดินทางตอสู เกาะโอลคอน Olkhon Island เกาะที่มีขนาดใหญที่สุดบน
ทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 730 ตารางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 
กิโลเมตรจากเหนือ-ใต ประชากรสวนใหญเปนชาวบูรยัต Buryat ที่นับถือศาสนา
พุทธ และมีบรรพบุรุษเปนชาวมองโกเลีย  
“มกราคม – ตนกุมภาพันธ” นําทานเดินทางขามฝم�งสูเกาะโอลคอนดวย เรือยาง
ขับเคลื่อนดวยใบพัด Hovercraft Boat เรือสามารถวิ่งไดทั้งบนผิวน้ํา หิมะ และ



 

 

พื้นน้ําแข็ง (ระยะทาง 165 กม. / เรือวิ่ง 5 ชั่วโมง) จากน้ันเปลี่ยนยานพาหนะเปน
รถตูรัสเซียแท Uaz ในการเดินทางบนเกาะ  
“กลางกุมภาพันธ – มีนาคม” ในชวงฤดูหนาวที่ทะเลสาบเปนน้ําแข็ง เราจะ
เดินทางโดยรถตูรัสเซียแท Uaz สมรรถนะสูง ขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ําแข็ง 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ ชวงเวลาน้ันๆ จากน้ันเดินทางสู หมูบานคูเซอร 
Khuzhir Village โดยน่ังรถ Uaz บนเกาะโอลคฮอน เกาะที่ใหญที่สุดจาก
ทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มี
ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจาก เหนือ-ใต จุดที่กวางที่สุดของเกาะประมาณ 
12 กิโลเมตร เรือเทียบทา นําทานขึ้นบก เขาท่ีพัก พักผอนตามอัธยาศัย 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  
ที่พัก  Hotei  หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 4  แหลมบูรคาน - แหลมโคบอย - เกาะโอลคฮอนตอนใต 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน น่ังรถ Uaz รถตูขับเคลื่อน 4 ลอ สายพันธุรัสเซีย ซ่ึงเปนยานพาหนะที่ใช

วิ่งบนเกาะโดยเฉพาะ เน่ืองจากพื้นที่บน เกาะมีลักษณะของ ที่ราบ แผนน้ําแข็ง 
ภูเขา และเนินดินผสมกัน ละในบางจุดจะเปนรองลึกอีกทั้งเสนทางมีความคดเค้ียว 
ซึ่งรถยนตทั่วไปไมสามารถวิ่งผานได ชม แหลมโคบอย Koboi Cape ที่มีวิว



 

 

ทิวทัศนสวยงามกวางไกลโอบลอมดวยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือของเกาะ 
น้ําในทะเลสาบจะลึกกวา และมีสีเขมกวาตอนใต อิสระใหทานเก็บภาพความ
ประทับใจกับวิวทะเลสาบน้ําแข็งสีฟ�าที่กวางสุดตา รวมถึงถํ้านาแข็ง ที่เต็มไปดวย
น้ําแข็งงอก น้ําแข็งยอย สีขาวฟ�าสวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ�าแหงไซบี
เรีย จากน้ันนําทานชม นํ้าแข็งสีคราม Blue Ice ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา 
ชม น้ําแข็งโซดา โดยเปนน้ําแข็งที่จับตัวแข็งในขณะที่มีฟองผุดขึ้นมาจากใตน้ํา นับ
ไดวาเปนภาพที่สวยงามจนไมสามารถอธิบายได องคประกอบสําคัญที่ทําให
ทะเลสาบแหงน้ีเปน น้ําแข็งสีฟ�า หรือ Blue Ice เปนน้ําที่ใสมากและคุณภาพของ
แรธาตุในน้ํา (ทะเลสาบไบคาล เปนทะเลสาบที่มีน้ําที่ใสเปนอับดับ 1 ของโลก มี
ประวัติยาวนานกวา 25 ลานป ในป 1996 ไดรับการจดบันทึกใหเปนมรดกโลก
ทางธรรมชาติ จากองคการ UNESCO) 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบปกนิก แซนดวิช ซุปปลารอนๆ ขนมปง ชารอน) 
 จากน้ันนําทานชม หินจระเข Crocodile Rock และ หินสิงโต Lion Rock ที่

อยูทางดานเหนือของเกาะ ชม แหลมบูรคาน Burkhan Cape ซึ่งเปนหน่ึงใน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแหงหน่ึงในเอเชียที่เปนที่ตั้งของ โขดหินชามาน Shaman 
Rock หินผาที่ตั้งตระหงานยื่นออกไปกลางทะเลน้ําแข็ง โขดหินชามานแหงน้ีใน
อดีตเคยเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีตามความเชื่อของคนทองถิ่น 
(ลัทธิซามาน) กอนที่ศาสนาพุทธจากทิเบตจะเขามาเผยแพรยังบริเวณน้ี ชม หิน
สามหนุมสามมุม Three Brother Rock ผืนนาสีฟ�าของทะเลสาบที่บริเวณ 
Uzyty Bay เปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะแหงน้ี ระหวางทางทานรถ



 

 

จะแลนผานพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิว
นาในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเปนนาแข็งที่มีความหนาตั้ งแต  80–250 
เซนติเมตร ซึ่งรถ Uaz ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแลนบนน้ําแข็ง (หมาย
เหตุ พ้ืนนํ้าแข็งบนพ้ืนผิวทะเลสาบอาจมีรอยแยก รถอาจสัญจรผานไมไดใน
บางพ้ืนที่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวบางแหง ใน
กรณีที่เจาหนาที่ไมอนุญาตใหรถของนักทองเที่ยวเขาชมจุดทองเที่ยวบางจุด 
เพ่ือความปลอดภัยของลูกคา) 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
ที่พัก  Hotei หรือเทียบเทา     
         
วันที่ 5 เอียรคุตสค - สมุทรปราการ (ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชม แหลมคอรกอย Cape Khorgoy  ทางตอนใตของเกาะ ซึ่ง
เปนบริเวณที่มีการพบ “ซากกําแพงหินโบราณ” ที่สันนิษฐานวาอาจเคยใชเปนแนว
ป�องกันขาศึกในอดีต และเดินทางตอไปยังเกาะ Ogoy ซึ่งอยูระหวาง Cape 
Shara-Shulun ทางด านตะวันตกของเกาะโอคอน  ให ท าน ได ขึ้ น ไปชม 



 

 

Buddhist Stupa ซึ่งอยู ณ จุดสุงสุดของ เกาะโอกอย Ogoy เปนเจดียสไตล
ทิเบต สูง 8 เมตร ประดิษฐานบนเกาะเมื่อป 2005 สวนใหญนักทองเท่ียวที่มาจะ
มาเดินวนรอบทําสมาธิและชมวิวทะเลสาบไบคาลกัน  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบปกนิก แซนดวิช ซุปปลารอนๆ ขนมปง ชารอน) 
 หลังอาหารนําทานน่ังรถ Uaz เพ่ือเดินทางกลับลงมาทางดานใตของเกาะ ออกจาก

เกาะโอลคฮอน จากน้ันนําทานขึ้นรถบัสทีจอดรออยูบนฝم�ง และนําทานเดินทางกลับ 
เมืองอีรคุตสค Irkutsk (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมง) (หมายเหตุ พ้ืนนํ้าแข็งบนพ้ืนผิวทะเลสาบอาจมีรอยแยก รถอาจสัญจร
ผานไมไดในบางพ้ืนที่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเที่ยวสถานที่ทองเที่ยว
บางแหง ในกรณีที่เจาหนาที่ไมอนุญาตใหรถของนักทองเที่ยวเขาชมจุด
ทองเที่ยวบางจุด เพ่ือความปลอดภัยของลูกคา) 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  
ที่พัก  Angara  หรือเทียบเทา 
 
 
 
วันที่ 6  เอียรคุตสค - สมุทรปราการ (ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 
 



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
07:00 น. ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน 
 
10:10 น. ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบิน ไซบีเรีย แอรไลน เที่ยวบินที่ 

S7761 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง*** 

 
15:30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ 
 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร (บาท / ทาน) พักหองละ 2 ทาน 

ผูใหญ 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
 (มีเตียง) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ  
(ไมมีเตียง) 

พัก
เดี่ยว 

วีซา 
- 

เดือน  กุมภาพันธ 
06 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 * วันมาฆบูชา 55,900 55,900 54,900 8,900 - 
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63  54,900 54,900 53,900 8,900 - 
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63  57,900 57,900 56,900 8,900 - 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรณีที่ทานตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และ

วันเดินทางได เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะน้ัน
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน 
 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง สําเนาหนาพาสปอรต ใหกับเจาหนาท่ีหลังจากที่ไดชําระคามัด

จําทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน กรุณาแจง
รายช่ือคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ  



 

 

 กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแลวสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบหากทานไม
ดําเนินการสงสําเนาหนาพาสปอรตใหทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน 

 กรณีเปลี่ยนชื่อผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตามขอตกลง มิฉะน้ัน
ถาแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว จะตองชําระคาใชจาย
เพ่ิมเติมในสวนนี ้

 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจํา และคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลว ภายใน 3-7 วัน 
กอนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางใหทานทางอีเมล 
หรือแฟกซที่ทานไดระบุไว 

 ราคาทัวรใชตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไดจะตองเดินทางไป-กลับ
ตามวันเดินทางท่ีระบุเทาน้ัน 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาท่ีไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

 PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือน กอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง 
ไป-กลับ 

 ลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม (พักเด่ียว) ขึ้นอยูกับมาตราฐานโรงแรม 
สวนหอง TRP จะไมมีในบางประเทศ ยกเวน เด็ก Infant-12 ป 

 การใหทิปเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวเดินทางไปตางประเทศ จะตองมีการ
เรียกเก็บเพื่อเปนสินน้ําใจกับผูใหบริการในสวนตางๆ จึงรบกวนทุกทานเตรียมคาใชจาย
สวนน้ีเพ่ือมอบใหหัวหนาทัวรระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินระหวางประเทศ ไป – กลับพรอมคณะ สายการบิน ไซบีเรีย แอรไลน 
 คาที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเทา 3-4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน 

(ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การยายพักในเมืองใกลเคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คาอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง 
 คารถรับ-สงสนามบิน และตลอดรายการทัวร 
 คาอัตราเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุไวในรายการ  



 

 

 คาประกันภัยอุบัตเิหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม) 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหครอบคลุมในเรื่อง
สุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาของบริษัท** อัตราเบี้ย
ประกันเร่ิมตน 390 บาท ข้ึนอยูระยะเวลาการเดินทาง 

 คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ พรอมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง (ไมรวม
ทิปพนักงานขับรถ) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปมัคคุเทศกไทย คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 

Euro /ทาน ตลอดทริปการเดินทาง 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด ฉะน้ันกระเป�าจะตองไม

เกณฑน้ําหนักดังน้ี กระเป�าโหลดใตเครื่องบินจํานวนไมเกินทานละ 1 ใบ ใบละไมเกิน 20 
กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 7 กิโลกรัม 

 คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ และสําหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไมรวมคาภาษี

ทองเที่ยวหากมีการเก็บเพ่ิม 
 คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือคนตางดาว 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด 
 คายกกระเป�าเดินทางใบใหญในโรงแรมทานละ 1 ใบ 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต 2. ใบประจําตัว

คนตางดาว 3. ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4. สําเนาทะเบียนบาน (ถามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา
มี) 6. รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยชําระ
คาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่อง
แจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

 



 

 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอรต  ☐  วีซา 
 
หมายเหตุ 
 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทยินดีคืนเงินใหทั้งหมดโดยหักคาธรรมเนียมวีซา (ถา
มี) หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาตองการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการเชน 
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ 

3. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
ที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ี
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมเน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมท่ีพัก
ในตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความ
สะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ และบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองหามผูเดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ หรือเอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทางบริษัทไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจาก
ผูโดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงด
ออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือคนตางดาวที่พําพักอยูในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

5. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจํา หรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัท หรือ
ชําระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของ
บริษัทที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก 
 
การจอง หรือสํารองที่นั่ง 
 กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทางพรอมชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  
 สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิก

การเดินทาง  
 
การยกเลิก 

 แจงลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด  
 แจงลวงหนา 45 – 59 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทานละ 5,000 บาท  
 แจงลวงหนา 31 – 44 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทานละ 10,000 บาท  
 แจงลวงหนา 21 – 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทานละ 50% ของราคาทัวร 
 แจงลวงหนา 1 – 20 วัน กอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวม 100% ของ

ราคาทัวร  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอ

คาใชจายใดๆ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 

การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การ
จลาจล หรือสิง่ของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึน้เหนือการควบคุมของบริษัท 



 

 

ใบจองทัวร  รัสเซีย 
 
ช่ือ – นามสกุลผูจอง *:     
จํานวนผูเดินทาง *:           ทาน 
โทรศัพทที่ติดตอสะดวก *:  เบอรโทรศัพท:      
เบอรแฟกซ:    
เบอรมือถือ:    
E-mail *:     
จํานวนวัน *:           วัน          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วันเดินทาง *:     
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณีเดินทางไปตางประเทศระบุเปนภาษาอังกฤษ ใหตรงกับหนาหนังสือ
เดินทาง):  

1. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอรต:    สะสมไมล (ถามี)    

2. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอรต:   สะสมไมล (ถามี)    

3. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอรต:   สะสมไมล (ถามี)    

4. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอรต:   สะสมไมล (ถามี)    

5. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอรต:    สะสมไมล (ถามี)    

 
 
 
 



 

 

หองพัก 1 ทาน:        หอง   หองพัก 2 ทาน:          หอง 
 
เตียงเสริม:       หอง   เด็กพักกับผูใหญ:            หอง  
 
อาหาร:  ☐  ไมทานเนื้อวัว ☐  ไมทานเนื้อหมู ☐  ไมทานสัตวปก ☐  ทานมังสาวิรัต 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม: 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


