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NT250
ทวัรไ์บคาล เอยีรค์สุต ์เกาะโอลคอน 8 วัน 6 คนื (S7)
ทัวรรั์สเซยี , 8 วัน 6 คนื ,

ANGARAHOTEL  , BURYATIA HOTEL  , VILLA MANILA HOTEL

ลสิตเ์วยีนกา้ - พพิธิภณัฑท์อลทซ์ ี- โบสถเ์ซนตน์โิคลส - ตลาดลสิตเ์วยีนกา้ - พพิธิภณัฑไ์บคาล - อูลนัอูเด
IvolginskyDatsan - ยา่นจตัุรสักลางเมอืง - อนุสาวรยีแ์หง่ชยัชนะ - วหิารโอดกิเีทรยีฟสก ี- ถนนอารบทั 
เอยีรค์ุสต ์- รถไฟสายทรานไซบเีรยี - ยา่นหนงึสามศูนย ์- วหิารคาซาน - อุสตอ์อรด์า้ - พพิธิภณัฑพ์นืบา้น 

เกาะโอลคอน - หมูบ่า้นคูเซอร ์- แหลมโคลบอย - แหลมบูรคาน - โบสถเ์ซนตซ์าเวยีร ์- อนุสาวรยีผ์ูบุ้กเบกิเอยีรค์ุตส์
ยา่นถนนคารล์มารก์ซ ์- อนุสาวรยีจ์กัรพรรดอิเล็กซานเดอรท์ ี3 - เซ็นทรลัมารเ์ก็ต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- เอยีรค์ตุส์

14.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู8 แถว U เคานเ์ตอร ์สายการบนิไซบเีรยีนแอรไ์ลน ์(S7)
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ

17.25 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงเอยีรค์ตุส ์เทยีวบนิท ีS7 762 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช.ม.)



วนัท ี2
เอยีรค์ตุส ์- ลสิตเ์วยีนกา้ - อลูนัอเูด

00.25 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงเอยีรค์ตุสป์ระเทศรสัเซยี ผา่นพธิกีารตรวจเอกสารคนเขา้เมอืง และศลุกากร นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก
ANGARA HOTEL หรือเทยีบเทา่(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลสิตเ์วยีนกา้ Listvyanka 

นําชม พพิธิภณัฑท์อลทซ์ ีThe Taltsy Museum of Architecture and Ethnographyสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1969 เป็นพพิธิภัณฑบ์นพนืทกีลางแจง้
มเีนือทกีวา่ 166 เอเคอร ์ภายในแสดงชวีติความเป็นอยู่ของชาวไซบเีรียสมัยกอ่น (ทังชาวยุโรปและชาวบรูยัต) มโีบสถไ์ม,้บา้นไม,้ เกอร ์(กระโจม)
ฟารม์ บา้นทนํีามาจัดแสดงไดถู้กยา้ยมาจากหมู่บา้นดังเดมิในทตีา่ง  ๆทเีกดิน ้าํทว่มหลังจากทมีกีารสรา้งเขอืนพลังน ้าํในทะเลสาบไบคาล
จงึไดย้า้ยบา้นเกา่ทมีคีณุคา่ และโบราณสถาน เชน่ โบสถไ์ม ้โรงเรียน นํามาจัดแสดงไวใ้นทเีดยีวกัน 

จากนันนัง CABLE CAR ขนึสู ่เนนิหนิเชยีรส์ก ีชมทวิทัศนอั์นงดงามกวา้งไกลของชว่งทแีม่น ้าํอังการ่า
ไหลมาบรรจบกับทะเลสาบไบคาลทะเลสาบน ้าํจดืทลีกึทสีดุในโลก ประมาณ 1,637 เมตร ไดรั้บสมญานามวา่ “ดวงตาสฟ้ีาแหง่ไซบเีรีย.”The Blue
Eye OfSibiriaและ UNESCO ไดข้นึทะเบยีนใหท้ะเลสาบแหง่นีเป็น "มรดกโลก" ตังแต ่ค.ศ.1996 เป็นตน้มา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร

บา่ย
นําชม โบสถเ์ซนตน์โิคลส St. Nicholas Church โบสถศ์าสนาครสิตน์กิายออรโ์ธดอกซ ์ทสีรา้งดว้ยเงนิบรจิาคของคเซโนฟอนต์
เซเรไบยาคอฟพอ่คา้ชาวรัสเซยี ทปีระสพเหตเุรือแตกขณะทลีอ่งเรือขา้มฝังมาจากอูลานอูเดและรอดชวีติอย่างปาฏหิารย์
ซงึเขาเชอืวา่รอดชวีติไดเ้พราะเซนตน์โิคลาสเป็นผูคุ้ม้ครองผูม้ปัีญหาทางธรุกจิมักจะไดรั้บการชว่ยเหลอืจากการอธฐิานขอพรเสมอ 

นําทา่นสู ่ตลาดลสิตเ์วยีนกา้ Listvyankaทเีตบิโตมาจากตลาดสะพานปลาในชมุชนเล็กๆ
ของชาวรัสเซยีทเีขา้มาตังรกรากบรเิวณปากแม่น ้าํอังการ่า ทังปลาและสนิคา้แปรรูปสตัวน์ ้าํทไีดจ้ากทะเลสาบ เชน่ ปลาโอมูลรมควัน
ปลาโอมูลแดดเดยีว สนิคา้พนืเมอืงและของทรีะลกึอกีมากมาย

จากนันชม พพิธิภณัฑไ์บคาล Baikal
museumซงึบรรยายสภาพใตน้ ้าํของทะเลสาบไบคาลและเก็บรวบรวมตัวอย่างความหลากหลายของระบบนเิวศวทิยาทังหมดของทะเลสาบไบคาลซงึมกีารจัดแสดงสายพันธุส์ตัวแ์ละพชืพันธุต์า่งๆ
เชน่ แมวน ้าํไบคาล เป็นแมวน ้าํสายพันธุท์เีล็กทสีดุในโลก ปลาโอมุล ปลาประจําถนิมเีฉพาะทะเลสาบไบคาลเทา่นัน
**ในช่วงฤดหูนาวทา่นทสีนใจขสีนุขัลากเลอืนไซบเีรยีฮสัก ีหรอืขบัขสีโนวโ์มบลิ กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหาร

18.00 น.
นําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเอยีรค์ตุส์

20.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงอลูนัอเูด โดย สายการบนิรสัไลน ์เทยีวบนิท ี7R3602 (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี
**สายการบนิและเวลาบนิเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมของวันททีา่นเดนิทาง**

20.24 น.
ถงึ สนามบนิเมอืงอลูนัอเูด 

นําทา่นเขา้สูท่พัีก BURYATIA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อลูนัอเูด

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางไปเยียมชมพทุธศาสนาทใีหญ่ทสีดุในประเทศรัสเซยี IvolginskyDatsan
ตังอยู่ทางดา้นตะวันออกของทะเลสาบไบคาลสถานทแีหง่นีเป็นทเีก็บรักษาร่างของ Dashi-Dorzhoitigilov หรือ Khambo Lama
พระสงฆส์ญัชาตรัิสเซยี ซงึมรณะในปี ค.ศ. 1927 แตร่่างของทา่นยังไม่เน่าเปือยและยังคงนังอยู่ในทา่ทําสมาธลัิกษณะดอกบัว
ในปัจจบัุนทา่นไดรั้บการขนานนามวา่ “Hambo Lama” องคท์ ี12 และเป็นผูนํ้าศาสนาพทุธในประเทศรัสเซยี
ทา่นมบีทบาททสํีาคัญในการใหค้วามชว่ยเหลอืทหารผูบ้าดเจ็บจากสงครามโลกครังท ี2 ทังยังชว่ยเหลอืประเทศในเรืองอาหาร เครืองนุ่งหม่
และยารักษาโรค ตอ่มาในปี ค.ศ. 1926 เกดิการเปลยีนแปลงการปกครองในประเทศรัสเซยี ทา่นเกรงวา่อาจเป็นอันตรายตอ่พระสงฆ์
จงึใหบ้รรดาศษิยอ์พยพไปอยู่ธเิบต แตตั่วทา่นยังอยู่ทไีซบเีรีย จนปี ค.ศ. 1927 ทา่นจงึละสงัขาร ในขณะทมีอีายุ 75 ปี
สานุศษิยไ์ดเ้ก็บรักษาร่างทา่นไวใ้นโรงไมใ้นทา่นังตามคําสงัของทา่นกอ่นมรณภาพ
***ธรรมเนยีมในการเขา้ไปกราบขอพรทา่นดาชดีอรโ์ชอตีกีลีอฟ
จะตอ้งเขา้ควิรอบรเิวณหนา้วหิารเนอืงจากการเขา้ไปจะตอ้งเขา้ไปเป็นหมูค่ณะ และภายในวหิารมพีนืทคีอ่นขา้งจํากดั***

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร

บา่ย
นําทา่นชม ยา่นจตัรุสักลางเมอืง ซงึเป็นทตัีงของ ประตมิากรรมศรีษะวลาดมิรีเ์ลนนิMonument of Lenin
ซงึมขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกโดยรูปหลอ่ถูกสรา้งขนึในปี 1970 ตังตระหงา่นอยู่ เหนือจัตรัุส ดว้ยความสงู25 ฟตุ และมนี ้าํหนัก 42 ตัน 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปทรีะลกึกับ อนุสาวรยีแ์หง่ชยัชนะ กอ่นเขา้สู ่วหิารโอดกิเีทรยีฟสก ีOdigitrievsky Cathedral
อกีหนงึครสิตจักรนกิายออรโ์ธด็อกซ ์ซงึตังอยู่ในย่านเมอืงเกา่ของอูลาน-อูเด โดยวหิารสรา้งขนึใน ปี1741 และแลว้เสร็จในปี 1785
ในแบบไซบเีรีย-บาร็อค ปัจจบัุนกลายเป็นอนุสาวรียท์างสถาปัตยกรรมทมีเีอกลักษณ์มากแหง่หนงึของรัสเซยี

จากนันเขา้สู ่ถนนอารบทั ArabatPedestrian street ถนนคนเดนิใจกลางเมอืง กอ่นปิดทา้ยทเีซ็นทรัลมารเ์ก็ต
เพอือสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหาร

ทพีกั
BURYATIA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อลูนัอเูด - รถไฟสายทรานไซบเีรยี - เอยีรค์ตุส์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมหลังอาหารอาหารนําทา่นเดนิทางส ูสถานรีถไฟอลูนั อเูด

08.10 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเอยีรค์สุต ์บนรางรถไฟสายประวัตศิาสตรเ์สน้ทางรถไฟสายทรานไซบเีรยี” สมัผัสบรรยากาศแถบชนบทของเขตไซบเีรีย
ทเีต็มไปดว้ยป่าสนไทกา้ สลับกับเนนิเขานอ้ยใหญ่ มทัีงทุง่หญา้กวา้งและผนืน ้าํเล็กกระจายอยู่ทัวไป 

จากนัน ขบวนรถไฟจะวงิเลาะเลยีบชายฝงัทะเลสาบไบคล เป็นเวลากวา่ 3 ชวัโมง ไดใ้หท้า่นไดช้มทวิทัศนพ์รอ้มเก็บภาพเป็นทรีะลกึอย่างจใุจ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวันบนรถไฟ (อาหารกลอ่ง)

15.30 น.
ถงึ สถานรีถไฟเอยีรค์ตุส ์นําทา่นชมเป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงเอยีรค์ตุส ์บบัเบลิ Babr
ลักษณะคลา้ยเสอืโคร่งแหง่ไซบเีรียใหท้า่นเก็บภาพทรีะลกึ 

พรอ้มเดนิเลน่ ยา่นหนงึสามศนูย ์130 quarter ซงึเป็นย่านการคา้ทมีอีาคารรา้นคา้เกา่แก่
ทตีกแตง่เป็นอาคารดว้ยไมล้ายฉลอัุนสวยงามในสไตลไ์ซบเีรียนซงึบางอาคารมอีายุเกนิกวา่รอ้ยปี แตไ่ดรั้บการดแูลปรับปรุงรา้นคา้, คอ้ฟฟีช็อป,
รา้นอาหาร ฯลฯ อกีมากมาย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหาร



ทพีกั
ANGARAHOTEL 3* หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เอยีรค์ตุส ์- อสุตอ์อรด์า - เกาะโอลคอน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม วหิารคาซาน Kazan Church หรือโบสถข์องพระแม่มารียแ์หง่คาซานโบสถข์นาดใหญ่ทกีอ่สรา้งเมอื27 กรกฎาคม พ.ศ. 2428
ใชเ้วลาถงึเจ็ดปี ดว้ยการตกแตง่สไตลไ์บเซนไทนอั์นยงิใหญ่สวยงาม 

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงอสุตอ์อรด์า้ Ust-Orda ถนิทอียู่ของชนชาวบรูยั์ตโอครุก Buryat Okrugประชากรทอ้งถนิทอีาศัยอยู่ในดนิแดนไซบเีรีย
เป็นเวลาหลายศตวรรษกอ่นทชีาวรัสเซยีจะมาถงึ 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑพ์นืบา้น FolkLore Museum ทบีอกเลา่เรืองราวชองชาวบรูยั์ต
ทมีภีาษาและวัฒนธรรมทเีกยีวขอ้งกับชาวมองโกลชมสงิของเครืองใชท้นํีามาจัดแสดงมากกวา่ 3,000
ชนิทแีสดงใหเ้ห็นถงึรากฐานความเชอืและวัฒนธรรมพนืบา้น ตังแตเ่สอืผา้ และเครืองใชข้องชาวบรูยั์ต
สงิของทใีชใ้นพธิบีชูาเทพเจา้ของชนพนืเมอืง เหรียญกษาปณ์ หนิมคีา่ตา่งๆ

จากนันชม การแสดงพนืเมอืง และพธิกีรรมการเรียกวญิญาณ การทําความเคารพบรรพบรุุษของชาวบรูยั์ต

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร

บา่ย
เดนิทางสู ่เกาะโอลคอน ซงึไดช้อืวา่เป็นหัวใจของทะเลสาบไบคาล เป็นเกาะทใีหญ่ทสีดุในทะเลสาบไบคาล
และเป็นเกาะในทะเลสาบทใีหญ่เป็นอับดับ 3 ของโลก เกาะแหง่นีเป็นถนิอาศัยของมนุษยท์เีกา่แกท่สีดุแหง่หนงึของโลกเชน่กัน
โดยมชีาวบรูยั์ตBuryatsและชาวยาคตุสY์akutsมาตังหลักแหลง่อยู่กอ่นทรัีสเซยีเขา้มาปกครองทนีีคอืบา้นของป่าสนไทกา้Taiga
ซงึไซบเีรียไดช้อืวา่เป็นดนิแดนแหง่ป่าสนไทกา้ทใีหญ่ทสีดุในโลกอกีดว้ยนําทา่นลงเรือเฟอรร์ีขา้มฟากสูตั่วเกาะ 

แลว้เปลยีนพาหนะเป็นรถตูรั้สเซยี Russian UAZ 4WDs (นังได ้6-8 ทา่น) 

เดนิทางถงึ หมูบ่า้นคเูซอร ์Khuzhir เป็นหมู่บา้นหลักและใหญ่ทสีดุในเกาะโอลคอน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหาร

ทพีกั
VILLA MANILAHOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
แหลมโคลบอย - แหลมบูรคาน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสูท่างตอนเหนือสดุของ เกาะโอคอน บนเสน้ทางออฟโรด ผา่นทุง่หญา้และป่าสนไทกา้
ระหวา่งทางจะแวะจดุทอ่งเทยีวใหท้า่นไดช้มทวิทัศนแ์ละถ่ายรูปเป็นชว่ง  ๆอาท ิหมู่บา้นชนบท, ทุง่หญา้เลยีงสตัว,์ เนนิเขาMysKharantsy,
ป่าสนรมิทะเลสาบ ถงึ แหลมโคลบอย cape khonboy นําทา่นเดนิเทา้ขนึสูป่ลายเหนือสดุของเกาะ ลักษณะเป็นแนวหนิทยีืนออกจากตัวเกาะไป
มลัีกษณะเดน่ตรงเนนิหนิปลายแหลมทตัีงตรงคลา้ยนอแรด ณ จดุนี ทา่นสามารถชมววิแบบพาโนรามา360 องศา
มองเห็นทอ้งทะเลสเีทอรค์อยตแ์บบกวา้งไกลสดุสายตา (ชว่งฤดหูนาว เมอืเย็นจัด
ผนืน ้าํจะกลายเป็นทุง่น ้าํแข็งทเีป็นแผน่ขนาดใหญ่ราวกับกระจกยักษ์ททัีบซอ้นกันและดันโผลข่นึมาจากผวิน ้าํ
อกีทังตลอดเสน้ทางทเีดนิทางมาแหลมโคบอย จะเกดิถ ้าํน ้าํแข็งขนึหลายแหง่ โดยภายในถ ้าํจะไดพ้บกับน ้าํแข็งทกีลายเป็นหนิงอก หนิยอ้ย
หอ้ยระยา้ เมอืกระทบกับแสงธรรมชาตจิะปรากฏภาพสวยงามราวกับแชนเดอรเ์ลยีร์



เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน แบบปิคนกิกลางแจง้ ณ แหลมโคบอย

บา่ย
เดนิทางกลับสู ่หมูบ่า้นคเูซอร ์ระหวา่งทางแวะชม แหลมแหง่ความรกั MysShunte-Levyy

กอ่นเดนิทางสู ่แหลมบูรคาน Cape Burkhan อันเป็นทตัีงของ โขดหนิชามาน shaman rockศลิาแหง่จติวญิญาณ
เป็นสถานทสํีาคัญของเกาะแหง่นี เพราะเป็นหนงึในสถานทศัีกดสิทิธทิสีดุ 9 แหง่ของเอเชยี โดยเชอืกันวา่เทพเจา้
เทนกรีอTิengriiซงึเป็นเทพเจา้ทเีขม้แข็งทสีดุในบรรดาหมู่เทพเจา้ทังหลายไดเ้ลอืกสถานทแีหง่เป็นวัง ภายในเป็นถ ้าํศักดสิทิธิ
ซงึไม่อนุญาตใหบ้คุคลทัวไปเขา้ไปเชญิทา่นถ่ายรูปเสาผา้หลากสอัีนเป็นสญัญลักษณ์ของศาสนาชามาน ทตัีงอยู่ปากทางเขา้ดนิแดนศักดสิทิธิ
ลอ้มรอบดว้ยทวิทัศนข์องชายหาดอันสวยงาม

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหาร

ทพีกั
VILLA MANILAHOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เกาะโอลคอน - เอยีรค์ตุส์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่ทา่เรอื นงัเรอืเฟอรร์ ีขา้มทะเลสาบไบคาลกลับสูฝั่ง 

เปลยีนเป็นรถโคช้กลับเขา้สู ่เมอืงเอยีรค์ตุส์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงเอยีรค์ตุสค ์เป็นเมอืงหลวงของแควน้อริค์ตุสค์
เป็นหนงึในเมอืงทใีหญ่ทสีดุในไซบเีรียตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบไบคาลรมิฝัง แมน่้าํองัการา่ Angara River เป็นสาขาหนงึของ
แมน่้าํเยนไิซ Yenisei River แม่น ้าํสายใหญ่ซงึไหลขนึเหนือลงสูม่หาสมุทรอารก์ตกิ เป็นแม่น ้าํทยีาวทสีดุอันดับ 5 ของโลก
เมอืงเอยีรค์ตุสก์อ่ตังในปี ค.ศ. 1652โดยพระเจา้อวิาน โปคาบอฟ เพอืเป็นแหลง่รับซอืทองคํา และขนสตัวจ์ากชาวบรูยั์ตกระทังในปี ค.ศ.1760
ถนนสายแรกจากกรุงมอสโกถูกสรา้งขนึ จงึทําใหเ้อยีรค์ตุสเ์ตบิโตอย่างรวดเร็วและเป็นศนูยก์ลางตดิตอ่การคา้ระหวา่งรัสเซยีตะวันออก, จนี,
มองโกเลยี จงึทําใหเ้อยีรค์สุตก์ลายเป็นเมอืงสําคัญทสีดุในเขตไซบเีรียตอนใตจ้นไดส้มญานามเป็น
"กรุงปารสีแหง่ไซบเีรยี"และไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางการสงัสรรคเ์สวนาของศลิปิน, นักคดิ, นายทหาร และขนุนางทถีูกเนรเทศภายหลังเหตกุารณ์
Decemberist Revolt ในชว่งปี ค.ศ.1825 บคุคลเหลา่นีไดเ้ป็นผูส้รา้งบา้นแปลงเมอืงใหส้วยงามจนกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเอยีรค์ตุส์

นําทา่นชมสภาพบรรยากาศรอบเมอืงเอยีรค์ตุส ์โดยเรมิจาก โบสถเ์ซนตซ์าเวยีร ์St.Saviour
โบสถท์มีโีครงสรา้งเป็นอาคารหนิเกา่แกท่สีดุในเอยีรค์ตุส ์แลว้เดนิเลาะเลยีบรมิฝังแม่น ้าํอังการเพอืภาพเป็นทรีะลกึ 

พรอ้มชม อนุสาวรยีผ์ูบุ้กเบกิเอยีรค์ตุส ์กอ่นเขา้สู ่มหาวหิารประจําเมอืง SoborBogoyavlensky
มหาวหิารศักดสิทิธไิดรั้บการจัดอยู่ในสถานทสํีาคัญแหง่สหพันธรัฐในปีพ. ศ. 2503
องคป์ระกอบของอาคารทไีดรั้บการสวมมงกฎุดว้ยหอระฆังปันหยา
การตกแตง่ของมหาวหิารเป็นสงิทน่ีาอัศจรรยแ์ปลกประหลาดและเป็นเอกลักษณ์ การรวมกันของการตกแตง่แบบรัสเซยีเกา่
ทมีอีงคป์ระกอบแบบบาร็อคและลวดลายไซบเีรียแบบดังเดมิทําใหว้หิารดสูงา่งาม มกีารใชก้ระเบอืงมากกวา่ 300
ชนิเพอืการตกแตง่ภายในไดอ้ย่างสวยงามลงตัว

จากนันนําทา่นผา่นชมทัศนียภาพของ ยา่นถนนคารล์ มารก์ซ ์BolshayaProspecktnaya ตลอดถนนสายนีเป็นทตัีงของอาคารเกา่แกต่า่ง  ๆเชน่
อาคารททํีาการรถไฟสายทรานสไ์ซบเีรีย, หอ้งสมุดของมหาวทิยาลัยแหง่รัฐ หรือทเีรียกกันวา่ White
Houseเนืองจากรูปทรงคลา้ยอาคารทําเนียบขาวของสหรัฐอเมรกิา ฯลฯ

นําชม อนุสาวรยีจ์กัรพรรดอิเล็กซานเดอรท์ ี3 ผูท้มีพีระราชดํารใิหส้รา้งทางรถไฟสายทรานสไ์ซบเีรีย ดว้ยระยะทาง 9,288กม.



จากกรุงมอสโคว ์สูเ่มอืงวลาดวิอสต็อค 

จากนันนําทา่นสู ่เซ็นทรลัมารเ์ก็ต Central Market เพอืใหท้า่นไดเ้ลอืกสนิคา้พนืเมอืง ผลไม ้ของทรีะลกึ ฯลฯ เป็นการสง่ทา้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหาร

ทพีกั
ANGARAHOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
เอยีรค์ตุส ์- กรุงเทพฯ

06.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

07.20 น.
เช็คเอาต ์และออกเดนิทางไปยัง ทา่อากาศยานนานาชาตอิริค์ตุสก์

10.00 น.
นําทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิสายการบนิไซบเีรยีนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิ S7 761

14.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ/ สมุทรปราการ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี20 มนีาคม 2562 เวลา 15:43 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (ตามเงอืนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• กรณเีสยีชวีติและอวัยวะ วงเงนิรบัผดิชอบไมเ่กนิ1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลเนอืงจากอบุัตเิหต ุท่านละไมเ่กนิ 500,000 บาท

• คา่หวัหนา้ทัวรข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิหวัหนา้ทัวร)์

อัตรานไีมร่วม

•  คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศพัท  ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่
20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่ทปิมคัคเุทศก ์ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ และทปิหวัหนา้ทัวร ์จํานวน 60 USD ตอ่ท่านตลอดทรปิ

• คา่พนักงานยกกระเป๋าทสีนามบนิทุกแหง่ และโรงแรมทุกเมอืง

• ** คา่ทปิโปรดชําระกบัเจา้หนา้ททีสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง รวมทงัสนิ 60 USD ตอ่ทา่น **

เงอืนไขการจอง

•  ชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชัวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน ครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

•  ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 21วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น
ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ



• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็ คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิทุกกรณ ียดึเงนิมดัจําทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 21วันกอ่นเดนิทางทุกกรณทีางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(20
ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

•  บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ
รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
รวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 20ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ

• กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ
ทังสนิโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ
ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3
ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง

• โรงแรมในยโุรป รสัเซยี ตรุก ีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรป รสัเซยี ตรุก ีทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั
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