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รายละเอียดการบนิ 

  

รอบการเดินทาง 

14 – 22 กุมภาพนัธ ์2566  149,000.- 

26 กุมภาพนัธ ์– 06 มีนาคม 2566 149,000.- 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 1-2 กรุงเทพฯ – อิรคุ์ตสก ์ BKK – IKT S7 6332 16.50 – 00.15 

วนัท่ี 9 อิรคุ์ตสก ์– กรุงเทพฯ IKT - BKK S7 6331 10.05 – 15.30 

ทะเลสาบไบคาล ดวงตาสีน ้าเงินแห่งไซบีเรีย  
           รัสเซีย ประเทศอันมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมกว่า 12 เขตเวลา หน่ึงในน้ันคือดินแดนไซบีเรียอันอุดม
สมบูรณ์และทะเลสาบไบคาลที่เปรียบเสมือนตาน ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์หล่อเลีย้งผู้คนสรรพสัตว์และพืชพรรณทั่วไซบีเรีย 
ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดย UNESCO จากความเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดจน
ได้รับการขนานนามว่า “กาลาปากอสแห่งรัสเซีย”  ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นปริมาตร 1 ใน 5 ของปริมาณน ้าจืด
ทั่วทั้งโลก ในฤดูหนาวที่ทะเลสาบจะกลายเป็นผลึกน ้าแข็งสีฟ้าใสทอดตัวสุดลูกหูลูกตา บรรดาซอกใต้เนินและเขาที่เคยมีคล่ืนซัด
สาดแปรสภาพเป็นถ า้ที่มีผลึกน ้าแข็งใสรูปทรงแชนเดอเลียร์ที่สรรสร้างโดยธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสเต็ปป์และขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วย
ปุยหิมะทอดตัวยาวสุดสายตา เรียนรู้และสัมผัสคุณค่าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้ังเดิมของชาวไซบีเรียที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร  
ทั้งหมดนี ้Go Together ขอเรียนเชิญท่านไปสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยกันกับคุณปาล์มรองแชมป์แฟนพนัธ์ุแท้สหภาพ
โซเวียต อดีตนักศึกษาป.โททุนรัฐบาลรัสเซียผู้มีประสบการณ์คุ้นเคยกับรัสเซียมากว่าสิบปี... 
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ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – อิรค์ุตสก ์                                                              

14.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

แถว S เคานเ์ตอรส์ายการบิน S7 แอรไ์ลน ์ประตทูางเขา้ที่ 9 โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง  

16.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมืองอิรคุ์ตสก ์ประเทศรสัเซีย โดยเที่ยวบินที่ 

S7 6332  ใชร้ะยะเวลาในการบินประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาที 

 

วนัที่ 2 อิรค์ุตสก ์– ลิสตเ์วียนกา้                                                                                 

00.15 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอิรค์ุตสก ์ น าท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้

เมือง และรบักระเป๋าสมัภาระ ก่อนเดินทางเขา้เช็คอินที่พกัและพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางไปยังต าบล ลิสทเ์วียนกา้(LISTVYANKA) โดยใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง 

เขา้ชม พิพิธภัณฑต์ัลซึย สถาปัตยกรรมกลางแจง้ท่ีจัดแสดงและจ าลองผัง

เมืองในอดีต ภายในมีการจัดแสดงหอนาฬิกาไม้ บ้านไม้โบราณ โบสถ์ 

โรงเรียน จวนขา้หลวงมณฑลเทศาภิบาล รวมไปถึงขา้วของเครื่องใชต้่างๆ 

ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 17 – 20    

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้ นเมือง 

 เขา้ ชมพิพิธภัณฑไ์บคาล(Baikal Museum) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล 

ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดในโลก ภายในพิพิธภัณฑ์มี

การรวบรวมสิ่งมีชีวิตท่ีมีถ่ินอาศัยอยู่ท่ีทะเลสาบแห่งน้ี อาทิ แมวน ้า ปลาโอ

มุล และสัตว์น ้ าพันธุ์ต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยาไบคาล

(Bicology) อนัมีลกัษณะจ าเพาะเพียงท่ีทะเลสาบไบคาลเท่าน้ัน  

 

 จากน้ันน าท่านชมความสวยงามของทะเลสาบจากมุมสูงแบบพานอรามา โดย

การขึ้ นกระเชา้แบบหอ้ยขาไปยัง จุดชมวิวเขาเชียรส์ก้ี(Chersky) ท่ีสูงจาก

ระดับน ้ าทะเลประมาณ 700 เมตร เก็บภาพปากแม่น ้ าอังการาท่ีน ้ าใน

ทะเลสาบไหลเขา้สู่เมือง และหากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นเทือกเขาฝั่งบูเรีย

เทียอยูไ่กลๆไดด้ว้ย 

กิจกรรมขี่สุนัขลากเล่ือน(Husky Sledding) โดยทีมงานผูเ้ชี่ยวชาญทอ้งถ่ิน 

สมัผัสความน่ารกัของเหล่าสุนัขท่ีจะพาเราไปผจญภยัตามเสน้ทางท่ามกลาง

หิมะและวิวสองขา้งทาง **กิจกรรมน้ีไม่เหมาะกับผูม้ีปัญหาเรื่องหลังหรือ

หมอนรองกระดูกเน่ืองจากอาจจะเกิดการกระแทกระหวา่งกิจกรรมได*้* 

ในบริเวณเดียวกันท่านสามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆ อย่างเช่น Snow Sledding 

ไม่รวมในค่าทวัร*์* 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร “ 
อาหารพื้ นเมือง 

พกัที่   เขา้สู่ท่ีพกั  Krestovaya Pad หรือเทียบเท่า ระดบั 3+ ดาว 
ลิสทเ์วียนกา้ 

วนัที่ 3  ลิสตเ์วียนกา้ - เกาะโอลคอน                                                                                                                                                                    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 ผจญภยัไปบนทะเลสาบน ้าแข็งดว้ย กิจกรรมนัง่เรือโฮเวอรค์ราฟต ์

 เรือสะเทินน ้าสะเทินบกแล่นไปตามผืนน ้าแข็งของทะเลสาบไบคาลตลอดทาง

ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าแข็ง กอ้นน ้าแข็งตามธรรมชาติท่ีมีความ

สวยงามไปยงัจุดแรกคือ “บลัโชเย กาลาอูสตโ์นเย” ท่ีขึ้ นชื่อเรื่องความ

สวยงามของบบัเบิ้ ลใตน้ ้าแข็งอนัเกิดจากกา๊ซมีเทนใตท้ะเล  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกล่อง 
 

บ่าย น าท่านไปต่อจุดที่สองท่ีอ่าว “ปีซาชนายา่” ท่ีไดข้ึ้ นชื่อเรื่องความงามอนั

แปลกตาของรูปทรงตน้ไมท้อ้งถ่ิน และจุดที่สามท่ีแหลม “ซากาอนัซาบา” ท่ี

แวะใหท้่านไดเ้ดินเล่นยืดเสน้ยืดสาย 

คลายความเม่ือยลา้ หากสภาพอากาศเอื้ ออ านาจท่านอาจจะมีโอกาสไดเ้ห็น

ภาพสลกัหินยุคก่อนประวติัศาสตรอ์นัเป็นสิ่งบ่งชี้ วา่ไบคาลเป็นแหล่งอาศยั

ของมนุษยม์าชา้นาน 

จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เกาะโอลคอน(Olkon)  โดยจะเป็นการนัง่รถขา้มไป

ยงัเกาะ เขา้สู่ท่ีพกัเก็บสมัภาระ รบัประทานอาหารวา่ง ท าธุระส่วนตวั จากน้ัน

เดินทางด้วยเท้าต่อไปยังแหลมบูร์ข่าน(Cape Burkan) สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

ส าหรับชาวพื้ นเมือง และเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของทะเลสาบไบคาลท่ีอยู่ไม่

ไกลจากที่พกั เพื่อชมพระอาทิตยต์ก จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั ลกัษณะ Home Cooking อาหารพื้ นเมือง 

พกัที่   เขา้สู่ท่ีพกั Mini Hotel Baikal ระดบั 3 ดาว เกาะโอลคอน 

วนัที่ 4 เกาะโอลคอนตอนใต ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

 ออกเดินทางไปยงัตอนใตข้องเกาะ หลงัรบัประทานมื้ อเชา้ ออกเดินทางไปยงั

เกาะโอกอย(Ogoy Island) ท่ีตั้งอยูท่างทิศใตข้องเกาะโอลคอน ระหวา่งทาง

พาท่านแวะตามจุดที่เป็นถ ้าน ้าแข็งต่าง ๆ รอ้ยใหญ่ใหท้่านเก็บภาพกนัอยา่งจุ

ใจ ณ เกาะโอกอยน้ีมีสถูปพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยูด่า้นบนยอดเนิน

ของเกาะ โดยภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรูปป้ันทองแดงดารก์ินีโทร

มานักโมเชื่อกนัวา่เป็นสญัลกัษณข์องมารดาแห่งพระพุทธเจา้ทั้งหลาย ตาม

ความเชื่อทิเบต โดยท่านสามารถกระท าทกัษิณาวรรตหรือเดินเวียนดา้นขวา

เพื่อบูชาเป็นสิริมงคลได ้(ส าหรบัในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางไปเกาะโอกอย
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ได ้จะพาท่านไปใชเ้วลาใหเ้ต็มท่ีมากขึ้ นกบัการเก็บภาพทิวทศัน์บริเวณตอน

ใต ้อาทิ เขาสามหมวก ทะเลสาบรูปหวัใจ เป็นตน้)  Cape Dragon Island 

Ogoy  

ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมสเก็ตน ้าแข็งบนทะเลสาบน ้าแข็งขนาดใหญ่  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิค อาหารพื้ นเมือง 

บ่าย 
จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั แหลมคอรก์อย ซึ่งมีซากก าแพงโบราณคูรึ

กนั โดยก าแพงน้ีมีความยาว 185 เมตร สรา้งจากหิน สนันิษฐานวา่ใชเ้ป็นท่ี

มัน่ป้องกนัขา้ศึกในอดีต แมเ้วลาจะผ่านไปเป็นพนัปีก็ยงัคงเห็นความสมบูรณ์

ตามสภาพไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนบริเวณเขาสามหมวกท่ีดา้นบนสามารถ

มองเห็นวิวทิวทศัน์ไดโ้ดยรอบ ก่อนเดินทางกลบัโรงแรม  
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั(Home Cooking)“ อาหารพื้ นเมือง 

พกัที่   เขา้สู่ท่ีพกั Mini Hotel Baikal ระดบั 3 ดาว เกาะโอลคอน 

วนัที่ 5 เกาะโอลคอนตอนเหนือ – นัง่รถขา้มทะเลสาบ - อูสตบ์ารก์ุซิน                                                               

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางไปทางตอนเหนือของเกาะโอลคอนไปยงั แหลมโคบอย(Khoboy 

Cape) บริเวณจุดเหนือสุดของเกาะโอลคอน ท่ีระหว่างทางจะสามารถชื่นชม

ความงามของทะเลบสาบน ้าแข็ง กอ้นน ้าแข็งรูปทรงต่างๆ รวมถึงโพรงหรือถ ้า

น ้าแข็งท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ โดยจอดแวะถ่ายภาพทัศยนียภาพตามจุด

ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจตามสมควรอาทิ เกาะจระเข ้ผาสามพี่น้อง อดีตโรงงานปลา

ท่ีเคยเป็นสถานท่ีเกณฑนั์กโทษการเมืองมาใชแ้รงงานในยุคสตาลิน   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิค  

บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อไปยงั เมืองอูสต-์บารก์ูซิน(Ust Barguzin) ซึ่งตั้งอยู่

บนปากแม่น ้าบารก์ูซินอีกฟากหน่ึงของทะเลสาบในเขตปกครองตนเอง

สาธารณรฐับูเรียเทีย  โดยนัง่รถขา้มทะเลสาบน ้าแข็งท่ีทอดยาวไปตามพื้ นท่ี

ทะเลสาบสุดลูกหลููกตา ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ผ่านจุดที่กวา้ง

ท่ีสุดและจุดท่ีลึกที่สุดของทะเลสาบ แวะเก็บภาพบรรยากาศตามจุดต่างๆ

ระหวา่งทาง และจะเดินทางถึงเมืองอูสต์-บารก์ูซินช่วงเย็น เขา้ท่ีพกั 

รบัประทานอาหารเย็นและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร “ อาหารพื้ นเมือง 

พกัที่   เขา้สู่ท่ีพกั Bargudzin Tokum หรือเทียบเท่า อูสตบ์ารก์ูซิน 
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วนัที่ 6 อูสตบ์ารก์ุซิน                                                               
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติชาไบคาลสก้ี (Zabaykalsky National 

Park) อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าท่ีเขม้งวดของรัฐบาลรัสเซียท่ีมี

พื้ นท่ีครอบคลุมพื้ นท่ีด้านตะวันออกของทะเลสาบไบคาล รวมไปถึง

คาบสมุทรสเวี้ ยโตย โนสท่ีหมายถึง “จมูกศักด์ิสิทธ์ิ” ท่ีเป็นแผ่นดินท่ีเป็น

เทือกเขาสูงโดดขนาดใหญ่ยื่นเขา้ไปในคุง้น ้าไบคาล โดยตวัคาบสมุทรเกิดจาก

การทับถมของตะกอนดินทรายและการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยามานาน

นับลา้นปี เป็นแหล่งรวมความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย ทั้งทะเลสาบ, 

บ่อน ้ารอ้น, เทือกเขา, ป่าไม ้เป็นตน้ ถ ้าน ้าแข็งท่ีใหญ่ บริสุทธ์ิ ชมความงาม

โดยตลอดวันพาท่านลัดเลาะเลียบไปตามเวิ้ งของอ่าวชิวึร์คุยสกี้ ท่ีกินอาณา

บริเวณกว่าครึ่งหน่ึงของคาบสมุทรและไม่พลาดท่ีจะชมวิวจากจุดชมวิวเหนือ

ของอุทยาน   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารในอุทยาน อาหารพื้ นเมือง 

บ่าย เท่ียวชมหมู่บา้นชาวประมง สมัผสัวิถีชีวิตชาวประมงทอ้งถ่ินพรอ้มสาธิต

วิธีการจบัปลาในช่วงท่ีทะเลสาบเป็นน ้าแข็ง และแวะจุดส าคญัท่ีน่าสนใจต่าง 

ๆ ภายในอุทยาน (แต่ละปีแวะแต่ละจุดไม่เหมือนกนัขึ้ นอยูก่บัวา่แต่ละจุดแต่

ละปีธรรมชาติสรรสรา้งไวเ้ช่นใด) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั“ อาหารพื้ นเมือง 

พกัที่   เขา้สู่ท่ีพกั Bargudzin Tokum หรือเทียบเท่า อูสตบ์ารก์ูซิน 

วนัที่ 7  อูสตบ์ารก์ุซิน  - อูลานอูแด - รถไฟทรานสไ์ซบีเรีย                                                            
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่  เมืองอูลานอูแด(Ulan Ude) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ปกครองตนเองบูเรียเทีย เขตปกครองตนเองของชนเผ่าบูเรี้ ยต (Buryat) อัน

เป็นชนชาวมองโกลิคมีสายเลือด วฒันธรรม ประเพณีและภาษาพดูร่วมกันกบั

ชาวมองโกเลียแต่มีความเป็นเอกลกัษณ์ตรงท่ีสามารถผสานวิถีชีวิตเขา้กบัชาว

รัสเซียสลาฟไดอ้ย่างเหนียบวแน่นเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและมีส านึกความ

เป็นรัสเซียสูง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง ก็จะถึงนครอูลานอูแด 
ท่านจะมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศและวฒันธรรมผสมผสานของชาวมองโกล

และรัสเซียโดยท่ีท่านจะไม่คุน้ตากับประเทศรัสเซียท่ีประชากรส่วนใหญ่เป็น

ชาวเอเชีย (ท่านไม่ควรทกัชาวทอ้งถ่ินเหล่าน้ีว่าเป็นชาวจีนเน่ืองจากไม่มีความ

เกี่ยวขอ้งใด ๆ กบัชาวจีน)   โดยระหว่างทางท่านจะไดร้บัชมทิวทัศน์เนินเขา

สลบักบัทุ่งหญา้สเต็ปป์ท่ีปกคลุมไปดว้ยปุยสีขาวงามสุดลูกหูลูกตาของวิวสอง

ขา้ง  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้ นเมืองบูเร้ียต 
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น าท่านเดินทางไปยงั วดัพุทธอิโวลกินสก้ี ดตัซนั(Ivolginsky datsan) วดัพุทธท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวดัพุทธทิเบตเป็นวดันิกาย

มหายานศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาในรสัเซียท่ีใหญ่และศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด ภายใน

วดัถูกแบ่งเป็นอาคารต่างๆ ตามกิจของสงฆใ์นเขตสงัฆาวาสจนกระทัง่ไดเ้วลาอนั

สมควร น าท่านไปยงัวดัริมโปเช บกัชา ดตัซนั( Rimpoche-Bagsha Datsan) อนั
เปรียบเสมือนเป็นสถาบนัการสอนพระปริยติัธรรมประจ าภูมิภาค ท่ีตั้งอยูบ่น

ยอดเขาท่ีสามารถมองเห็นวิวจากมุมสูงของเมืองอูลานอูเด จากน้ันน าท่านไปยงั

ยา่นใจกลางเมืองบริเวณ ถนนอารบ์ตั (Arbat) อนัเป็นถนนคนเดินชื่อเดียวกนักบั
ถนนอารบ์ติัในกรุงมอสโก เดินเท่ียวชมเมืองชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถ

ถ่ายรูปจุดส าคญัอย่างประตูเมือง หรือ อนุสรณเ์ลนิน(lenin Monument) ท่ีเป็น
อนุสาวรียร์ าลึกถึงวลาดิมีร ์ เลนิน บิดาแห่งการปฏิวติัรสัเซียเพียงแห่งเดียวท่ีสรา้ง

เป็นศีรษะขนาดใหญ่และถือว่าเป็นศีรษะเลนินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลดว้ย อิสระเดินเล่น

และถ่ายภาพตามอธัยาศยัในบริเวณใกลเ้คียง จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารเวียดนาม/อาหารจีน 

 
 

22.30 น. 
หลงัรบัประทานอาหารเรียบรอ้ยแลว้เดินทางไปยงัสถานีรถไฟเพื่อสมัผสั

ประสบการณนั์ง่ช่วงหน่ึงของรถไฟสายส าคญั รถไฟสายทรานสไ์ซบีเรีย (Trans-
Siberian Railway) เสน้ทางรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลกซึ่งมีประวติัศาสตรย์าวนาน 

เดินทางโดยตูน้อนแบบคูเป้(รถไฟชั้นสอง) หอ้งละสองท่าน เพื่อความสะดวกของ

ท่าน (บนรถไฟไมม่ีบริการหอ้งอาบน ้า) 
 

**นอนรถไฟ 

วนัที่ 8 รถไฟทรานสไ์ซบีเรีย - เอียรค์ุตสก ์                                                                                                                                                                                                     
ร07.30 น. เดินทางมาถึง สถานีรถไฟอิรค์ุตสก ์(Irkutsk) เขา้เช็คอินล่วงหน้าท่ีโรงแรม อิสระ

ท่านพกัผ่อนและช าระลา้งร่างกายตามอธัยาศยั รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเท่ียวชมเมืองอิรคุ์ตสกเ์ย่ียมชม โบสถ ์Kazanskaya 
Tserkov , จตุัรสัโบสถส์ามพี่นอ้ง, ลานเพลิงนิรนัดร(Memorial Eternal frame) 
สรา้งเป็นอนุสรณแ์ก่เหล่าทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งท่ีสองท่ีสละชีพเพื่อปกป้อง

แผ่นดินแม่, อนุเสาวรียน์าคอฟ โปคาบอฟ นายทหารรบัจา้งผูบุ้กเบิกดินแดน
ตะวนัออกไกลและถือเป็นผูก้่อตั้งเมื่องอิรคุ์ตสก ์ตะลอนชมบรรยากาศบา้นเมือง

ยุโรป พิพิธภณัฑแ์ละโรงแรมท่ีเป็นบา้นทรงไซบีเรียดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ

ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 19 อาคารหลายแห่งเคยถูกใชเ้ป็นส านักงานการคา้ ส านัก
กงสุลของชาติต่างๆ สะทอ้นความส าคญัของเมืองอิรคุ์ตสกนั์บแต่โบราณกาลวา่เป็น

เมืองการคา้ชายแดนท่ีตั้งอยูบ่นหน่ึงในจดุเชื่อมต่อเสน้ทางสายไหมภาคเหนือเชื่อม

การคา้ระหวา่งรสัเซีย จีน มองโกล และชนพื้ นเมืองอื่น ๆ 
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /
การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านสู่พิพิธภณัฑแ์มวน ้าไบคาลหรือเนียรป้์า (Nerpa) แมวน ้าน ้าจืดสตัวป์ระจ า
ถ่ินของทะเลสาบไบคาลท่ีทั้งน่ารกัและแสนรู ้โดยน้อง ๆ จะโชวค์วามสามารถพิเศษ

ทั้งดา้นกีฬา ดนตรีและศิลปะจนท่านตอ้งท่ึงในความความฉลาดของเหล่าน้องอุ๋งน้ี 

จากน้ันน าท่านยา่นใจกลางเมือง อิสระใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ใน

ยา่น 130 Kvartal  ท่ีมีรา้นคา้จ าหน่ายผลิตภณัฑข์ึ้ นชื่อท่ีผลิตจากวตัถุดิบทอ้งถ่ิน
ไซบีเรียไม่วา่จะเป็นชา น ้าผ้ึง ผลิตภณัฑค์วามงามต่าง ๆ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนั

สมควร 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

พกัที่  เขา้สู่ท่ีพกั Courtyard Marriot Irkutsk หรือเทียบเท่า เอียรคุ์ตสก ์

วนัที่ 9 อิรค์ุตสก ์– กรุงเทพฯ                                                       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แลว้ออกเดินทางไปยัง

สนามบิน 

 

10.05 น. ออกเดินทางจาก เมืองอิร์คุตสก์ ประเทศรัสเซีย สู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S7 6331  ใชร้ะยะเวลาในการบินประมาณ 

6 ชัว่โมง 25 นาที 

 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 

พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : ผูเ้ดินทางตั้งแต ่- ท่าน ข้ึนไป 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านพกั หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ  

149,000.- บาท        
15,000.- บาท       

 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหน้า 50,000.- 

บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
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ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอียรคุ์ตสก-์เอียรคุ์ตสก-์กรุงเทพฯ (ชั้นประหยดั) โดยสายการ

บิน S7 
✓ ตัว๋รถไฟตูน้อน เสน้ทาง อูลานอูแด-เอียรคุ์ตสก ์หอ้งล่ะ 2 ท่าน(จากปกติ 4 ท่าน)  
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่ากิจกรรมนัง่เรือ Khivus ท่ีต าบลลิสตเ์วียนกา้ 
✓ ค่ากิจกรรมสุนัขลากเล่ือน                                                                                 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละประมาณ 35 USD 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ  คิดเป็น 30 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของ
ท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

 
การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและ

ตัว๋เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทาง

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน
แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง
การนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี

การ การันตีค่ามัดจ าท่ีพัก โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้

มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
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กรณียกเลิก 

(ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่นค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

(ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไป

ยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณา

และตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 
*** เขา้รสัเซีย ผูถ้ือหนังสือเดินทางไทยไม่ตอ้งท าวีซ่า*** 

***ตอ้งมีผลตรวจ PCR-TEST ที่เป็นลบ ไม่เกิน 48 ช.ม. ก่อนการเดินทาง*** 
(ขอ้มูล ณ.เดือนพฤษภาคม 2565 ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 

 

หมายเหต ุ: 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเท่ียว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้
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▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได้ 

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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