เปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต
ท่องเที่ยวบนทะเลสาบน้้าแข็งที่ได้ชื่อว่าเป็นดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย
ราคา 79,900บาท : 26 ม.ค. – 1 ก.พ. / 7-13, 22-28 ก.พ.
7-13, 14-20 มี.ค. 2563
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1.วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – เอียร์คุตสค์
13.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์
เช็คอิน W สายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ก่อนการเดินทาง
16.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเอียร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ S7 6332 *ใช้เวลาบิน 6.20 ชม. ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***
(ประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้าหนักกระเป๋ามาก ก้าหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้าหนักไม่เกิน
23 กก. กระเป๋าถือขึนเครื่องน้าหนักไม่เกิน 10 กก. จึงขอให้ทุกท่านค้านวณน้าหนักกระเป๋าให้ดี)
23.55 น.
เดินทางถึงเมืองเอียร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางเข้าที่พัก
โรงแรมที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER ระดับ 4 ดาว

2.วันที่สองของการเดินทาง CITY TOUR เมืองเอียร์คุตสค์ - ลิสต์เวียนก้า – พิพิธภัณฑ์ไบคาล สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตลาดพื้นเมือง FISH & SOUVENIRS MARKET
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นําท่า นเที่ ย วชม เมื อ งเอี ยร์ คุต สค์ เมือ งที่ใ หญ่ ที่ สุดในไซบีเรี ย ตั้ง อยู่ ริ มแม่ น้ําแองการ่า ก่ อ ตั้งขึ้ น
ในปี 1661 เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคําและขนสัตว์ ต่อมาในศตวรรษที่ 18 เมืองนี้กลายเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคไซบีเรียตะวันออก เป็นเส้นทางการค้าขายระหว่างจีน อินเดีย และยุโรป รวมถึงเป็น
ศูนย์กลางการสังสรรค์เสวนาของศิลปิน นัก คิด นายทหาร และขุนนางที่ถูกเนรเทศภายหลังเหตุการณ์
จราจล ในปี 1825 เมืองนี้ได้รับฉายาว่า ปารีสแห่งไซบีเรีย เนื่องจากมีถนนกว้างและมีสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวั น ตกคล้ า ยคลึ ง กั บ ปารี ส นํ า ท่ า นเที่ ย วชมตั ว เมื อ งเอี ย ร์ คุ ต สค์ เดิ น เลาะเลี ย บริ ม แม่ น้ํ า อั ง การา
ชมอนุ ส าวรี ย์ ผู้ ก่ อ ตั้ ง เมื อ งเอี ย ร์ คุ ต สค์ ผ่ า นชมไฟนิ รั น ดร์ ก าลที่ จุ ด เป็ น เกี ย รติ ใ ห้ กั บ ทหารที่ ร่ ว มรบใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านชม มหาวิหารเอพิพานี ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทําเนียบผู้ว่าราชการนคร, โรงเรียน
การแพทย์, พิพิธภัณฑ์ และสวนสาธารณะกลางเมืองจากนั้น เข้าชม โบสถ์คาซาน โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้น
เมื่อปี 1885 รูปแบบของโบสถ์ตกแต่งสไตล์ ออโธดอกซ์ มีลักษณะคล้ายโดมหัวหอม ตัวโบสถ์สีส้มตัดกับ
หลังคาโดมสีฟ้า ภายในโบสถ์ตกแต่งด้วยภาพวาดเฟรสโก้สวยงาม
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สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า LISTVYANKA (ระยะทาง 70 กม.) เมืองเล็กๆริม
ทะเลสาบไบคาลระหว่างทางชมวิวแม่น้ําอังการ่า (ANGARA RIVER) แม่น้ําสายยาวที่สุด โดยมีความยาวถึง
1,779 กิ โ ลเมตร และมี ค วามสํ า คั ญ
มากในเขตไซบี เ รี ย เป็ น แม่ น้ํ า เพี ย ง
สายเดียวที่ไหลออกจากทะเลสาบถึงแม้
อากาศจะหนาวเพียงใด แต่แม่น้ําสายนี้
ไม่ เ คยเป็ น น้ํ า แข็ ง รั บ ฟั ง เรื่ อ งราว
ตํานานความเชื่ อของทะเลสาบไบคาล
ที่ได้สมญานามว่าเป็นไข่มุกแห่งไซบีเรีย
หรือ ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย ด้วยความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่แสนรื่นรมย์ องค์การยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียน
ให้ทะเลสาบไบคาลเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1996
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของทะเลสาบไบ
คาล ชมพันธุ์สัตว์น้ําท้องถิ่นหลากหลายชนิด รวมทั้งแมวน้ําพันธุ์น้ําจืดที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลก (แมวน้ํา
สายพันธุ์ทั่วไปจะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําเค็ม ) ชมแบบจําลองเมืองเอียร์คุตสค์ และนิทรรศการจําลองสภาพ
ใต้น้ําของทะเลสาบไบคาลที่จะทําให้เห็นถึงความน่าทึ่ งของการเกิดทะเลสาบย้อนกลับไปถึง 25 ล้านปี
ทําให้ท ะเลสาบแห่งนี้ มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาที่ สุดแห่งหนึ่งของโลกรวมทั้ ง
เรือ่ งราวการเข้ามาตั้งถิน่ ฐานของคนในไซบีเรียและบริเวณทะเลสาบแห่งนี้

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น *ชิมเมนูปลาโอมุล ปลาขึ้นชื่อแห่งทะเลสาบไบคาล
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บ่าย

18.00 น.

เดินทางสู่ ตลาดพื้นเมือง FISH & SOUVENIRS MARKET ชมบรรยากาศตลาดปลาโอมุลที่มีให้เลือกชิมทั้ง
แบบนึ่ง แบบรมควัน และแบบแห้ง ให้เวลาท่านสํารวจสินค้าท้องถิ่น หรือ เลือกซื้อของที่ระลึกอาทิ ตุ๊กตา
แม่ลูกดก หมวก ถุงมือ อุปกรณ์กันหนาวสไตล์มองโกล ตุ๊กตาแมวน้ํา พวงกุญแจ โปสการ์ด เมล็ดสน ฯลฯ

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขฮัสกี้
สายพันธุ์ท้องถิ่นที่แสนทรหด โลดแล่นไปบนทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่
ตามแนวป่าสนไทก้าอย่างสนุกสนาน *ใช้เวลารอบละประมาณ 15
นาที เก็ บ ภาพความประทั บใจตามอั ธ ยาศั ย จนสมควรแก่ เวลา
นําท่านเดินทางกลับตัวเมืองเอียร์คุตสค์
รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์พื้นบ้าน
หลังอาหาร เดินทางสู่ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ให้เวลาท่านเลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า หรืออุปกรณ์กันหนาว
อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลสาบน้ําแข็งที่เกาะโอลคอน
โรงแรมที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3.วันที่สามของการเดินทาง เอียร์คุตสค์ – เกาะโอลคอน - หมู่บ้านคูเซอร์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เช็คเอ้าท์
(วันนี้เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวและค้างคืนที่เกาะโอลคอน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ขอให้ท่าน
จัดเตรียมสัมภาระเท่าที่จําเป็นสําหรับพัก 3 คืน แยกใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก และฝากกระเป๋าเดินทางใบ
ใหญ่ไว้ที่โรงแรม) นําท่านเดินทางโดยรถบัสไปยังเกาะโอลคอน (ใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ชั่วโมง)
ระหว่างทางเพลินเพลินกับการชมธรรมชาติสองข้างทางที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน กว้างไกลสุดตา
ดุจดั่งเมืองในเทพนิยาย บริการขนมขบเคี้ยวระหว่างเดินทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ คาเฟ่ท้องถิ่น
บ่าย
เดินทางต่อสู่ เกาะโอลคอน (OLKHON ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่
ประมาณ 730 ตารางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ ประชากรส่วนใหญ่เป็น
ชาวบูร์ยัต (BURYAT) ที่นับถือศาสนาพุทธ และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย
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มกราคม - ต้นกุมภาพันธ์ นําท่านเดินทางข้ามฝั่งสู่เกาะโอลคอน
ด้วย เรือยางขับเคลื่อนด้วยใบพัด HOVERCRAFT BOAT ใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที เรือสามารถวิ่งได้ทั้งบนผิวน้ํา หิมะ และพื้น
น้ําแข็ง จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้รัสเซียแท้ UAZ ในการ

18.00 น.

เดินทางบนเกาะ
กลางกุมภาพันธ์ – มีนาคม หรือในช่วงฤดูหนาวที่ทะเลสาบเป็น
น้ํ า แข็ ง เราจะเดิ น ทางโดยรถตู้ รั ส เซี ย แท้ UAZ สมรรถนะสู ง
ขั บ เคลื่ อ นไปบนทะเลสาบน้ํ า แข็ ง มุ่ ง หน้ า สู่ หมู่ บ้ า นคู เ ซอร์
KHUZHIR VILLAGE เข้าสู่ที่พัก อิสระให้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย
ในห้องอุ่นๆสไตล์รีสอร์ท
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
โรงแรมที่พัก VILLA MALINA 3*

4.วันที่สี่ของการเดินทาง เกาะโอลคอนตอนเหนือ – แหลมบูรคาน – โขดหินชามาน – หินสามพี่น้อง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นําท่านขับรถท่องเที่ยวไปตามทะเลสาบน้ําแข็ง มุ่งหน้าสู่
แหลมบูรคาน (BURKHAN CAPE) ซึ่งเป็นหนึ่ง ในสถานที่
ศัก ดิ์สิ ท ธิ์ที่ สุดแห่งหนึ่งในเอเชี ย ที่เป็ นที่ตั้ งของ โขดหิ น
ชามาน (SHAMAN ROCK) หินผาที่ตั้ง ตระหง่านยื่น
ออกไปกลางทะเลน้ําแข็ง โขดหินชามานแห่งนี้ ในอดีตเคย
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผี ตามความเชื่อของ
คนท้องถิ่นก่อนที่ศาสนาพุทธจากธิเบตจะเข้ามาเผยแพร่ยังบริเวณนี้ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
กับวิวทะเลสาบน้ําแข็งสีฟ้าที่กว้างสุดตา
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก
นํา ท่า นเดิ นทางมุ่ ง หน้ าสู่ ต อนเหนื อสุ ด ของเกาะโอลคอน เที่ ย วชม แหลมโคบอย (KOBOI CAPE)
ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล โอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือของเกาะ น้ําในทะเลสาบจะ
ลึกกว่า และมีสีเข้มกว่าตอนใต้ ชมหินสามพี่น้อง หรือ THREE BROTHER ROCK ดื่มด่ํากับความงามของ
ผืนน้ําสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ UZYTY BAY ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ ขับรถ
ลัดเลาะไปตามจุดต่างๆ บนทะเลสาบน้ําแข็งสีฟ้า แวะเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจกับถ้ําน้ําแข็ง
ที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งงอก น้ําแข็งย้อย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
โรงแรมที่พัก VILLA MALINA 3*

5.วันที่ห้าของการเดินทาง เกาะโอลคอนตอนใต้ – เกาะโอกอย - สถูปพุทธธิเบต
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นําท่านออกเดินทางไปสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติ ลัดเลาะชายฝั่งไปยัง ตอนใต้ของเกาะโอลคอน
ในเขตทะเลน้อย ซึ่งบริเวณนี้ทะเลสาบจะเป็นน้ําแข็ งก่อนพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งยังมีความสวยงามแปลกตาของ
ถ้ําน้ําแข็ง อุโมงค์น้ําแข็ง หรือแม้แต่ผืนน้ําแข็งที่มีฟองอากาศเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทะเลสาบไบคาล
ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของคนท้องถิ่น มีความอัศจรรย์มากมายที่เกิดขึ้นที่นี่
ภายใต้ผิวน้ํามีแผ่นดินไหวเบาๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เสมือนกับทะเลสาบไบคาลแห่งนี้มีชีวิต อยู่จริง จึงทําให้
เกิดฟองอากาศในน้ํา รังสรรค์เป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่ยากจะหาที่อื่นเหมือนได้ มีเวลาให้ท่านเก็บ
ภาพความประทับใจแบบเต็มอิ่มกับศิลปะบนผืนน้ําแข็งทางตอนใต้ของเกาะโอลคอน
FROZEN LAKE BAIKAL 7D6N BY S7 ON JAN-MAR 2020

Page 6

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก
นํ า ท่ า นขึ้ น สู่ จุ ด ที่ สู ง ที่ สุ ด ของเกาะโอลคอน ซึ่ ง เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานสถู ป แห่ ง การตรั ส รู้ สู ง 8 เมตร
ตกแต่ง ในสถาปัตยกรรมแบบพุท ธธิเบต ซึ่ งสร้างอุทิศให้กั บ พระแม่ดรากิ น าโทรมานัก โมอันศัก ดิ์สิท ธิ์
ประเทศรัสเซียมีสถูปพุทธแบบนี้เพียง 2 แห่งเท่านั้น ที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธบนเกาะโอลคอน
เชื่ อ กั น ว่ า หากตั้ ง จิ ต ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ อธิ ษ ฐานขอพรเดิ น วนรอบสถู ป 3 ครั้ ง คํ า อธิ ษ ฐานจะเป็ น จริ ง
อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับที่พัก

18.00 น.

รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
โรงแรมที่พัก VILLA MALINA 3*
6.วันที่หกของการเดินทาง เกาะโอลคอน – พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ – 130 ควอร์เตอร์ - เอียร์คุตสค์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เช็คเอ้าท์
09.00 น.
เดินทางจากเกาะโอลคอนโดยเรือยางขับเคลื่อนด้วยใบพัด HOVERCRAFT BOAT หรือ รถตู้รัสเซีย
สมรรถนะสูง (ขึ้นอยู่กับสภาพความหนาของน้้าแข็งในทะเลสาบไบคาล) ข้ามกลับมายังฝั่ง รถบัสจอด
รอรับท่านเดินทางกลับตัวเมืองเอียร์คุตส์ ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับการชมวิวหมู่บ้านเล็กๆ และป่าสน
ไทก้า ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะงดงามราวอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
เดินทางต่อสู่เมืองเอียรคุตสค์ ระหว่างทาง นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ ETHNOGRAPHY MUSEUM
ภายในจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวยาคุตสค์ และข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน ของคนสมัย
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โบราณที่ยังชีพและเอาตัวรอดด้วยการล่าสัตว์ เก็บของป่า รวมถึงเรื่องราวความเชื่อเก่าแก่ของชาวพื้นเมือง
ในแถบนี้

นําท่านแวะซื้อของที่ ย่านถนนคนเดิน 130 ควอร์เตอร์ สยามสแควร์แห่งเมืองเอียร์คุตสค์ แหล่งรวมของ
ร้านอาหาร บาร์ ร้านจําหน่ายของที่ระลึก ในย่านนี้บ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ สร้างด้วยไม้ ตกแต่งอย่าง
มีเอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย สัมผัสชีวิตประจําวันของชาวเอียร์คุตสค์ ยุคใหม่ ในสถานที่ก่อสร้าง
แบบย้อนยุคสุดคลาสสิค ให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปคู่กับตึกอาคารสวยงามในแบบฉบับเฉพาะตัว ชิมกาแฟ
และขนมท้องถิ่น เลือกซื้อของฝาก หรือหาไออุ่นโดยการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
โรงแรมที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7.วันที่เจ็ดของการเดินทาง เอียร์คุตสค์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
06.30 น.
รับประทานอาหารเช้า / เช็คเอ้าท์
07.30 น.
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเอียร์คุตสค์ เชคอินไฟล์ท S76331
เช้าวันนี้ยังคงต้องเตรียมเสื้อกันหนาว สวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นกับร่างกายเนื่องจาก ต้องขึ้นรถบัจากหน้า
เกทไปขึ้นเครื่องบินค่ะ
(ประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้าหนักกระเป๋ามาก ก้าหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้าหนักไม่เกิน
23 กก. กระเป๋าถือขึนเครื่องน้าหนักไม่เกิน 10 กก. จึงขอให้ทุกท่านค้านวณน้าหนักกระเป๋าให้ดี)
10.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 6331
*ใช้เวลาบิน 6.20 ชม. ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***
15.20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
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FROZEN LAKE BAIKAL
อัตราค่าบริการ (บาท) *ส้าหรับผู้เดินทางขึ้นต่้า 15 ท่าน
วันเดินทาง : 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ / 7-13, 22-28 กุมภาพันธ์ 2563 /
7-13, 14-20 มีนาคม 2563
อัตราค่าบริการ

เดินทางขั้นต่้า 15 ท่าน/กรุ๊ป

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่

79,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มเงิ น ท่านละ

15,000.-

*** ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้า้ มันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562) ***

 อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ชั้นประหยัดเส้นทาง BKK-IKT-BKK โดยสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์
รวมค่าภาษีน้ํามันและสนามบิน /กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 โรงแรมที่พัก 3-4 ดาว 6 คืน ห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)
 ค่าพาหนะในการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่ากิจกรรมต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื้อ (อาหารท้องถิ่น, จีน) ตามที่ระบุในรายการ
 น้ําดื่มบริการบนรถ และ โรงแรม พร้อมขนมขบเคี้ยวบริการระหว่างเดินทาง
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นําทัศนาจรตลอดเส้นทาง
 เจ้าหน้าที่ (หัวหน้าทัวร์ไทย) พูดภาษารัสเซีย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข (แบบกลุ่ม)
 ทิปสําหรับไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถโค้ช
 อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ําหนักเกิน 23 กิโลกรัม อาจเสียค่าขนส่งเพิ่มสําหรับสายการบิน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ลูกค้าเห็นสมควร
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 การช้าระเงิน
 ชําระค่ามัดจําเป็นจํานวน 30,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการจองทัวร์
 ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทําการ
 การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทําการ คืนเงินให้เต็มจํานวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 20 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 หลักฐานการท้าวีซ่า
ตามประกาศของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2550 ผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าประเทศ
รัสเซียเลยได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า มีกําหนดอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้พาสปอร์ตจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือ
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับตั้งแต่วันเดินทาง
ข้อแนะน้าและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง TRIPLE ROOM มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น หากท่านต้องการพัก 3 ท่าน
ในห้องเดียวกัน ท่านที่ 3 จะเป็นเตียงเสริม กรณีผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง
จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 ข้อแนะน้า
 โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาวในเมืองเอียร์คุตสค์ และระดับ 3 ดาวที่เกาะโอลคอน ทั้ง 2 แห่ง มีห้องน้ําในตัว มีฮีทเตอร์
เครื่องทําน้ําอุ่น, WIFI
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 ช่วงเดินทางเป็นช่วงฤดูหนาว อากาศติดลบ ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อมทุกอย่าง อาทิ ลองจอนด์ เสื้อขนเป็ด
ผ้าพันคอ ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู ถุงเท้าหนาๆ และรองเท้าชนิดกันความเย็น
 การท่องเที่ยวบนทะเลสาบน้ําแข็ง ไม่มีร้านอาหารให้บริการ ทางทัวร์จัดอาหารแบบปิกนิกกลางทะเลสาบ มีเตรียมอาหาร
ไทย น้ําพริก น้ําจิ้มต่างๆ และขนมขบเคี้ยวไปเสริมตลอดการเดินทาง
 ห้องน้ําบางแห่งระหว่างการเดินทางอาจจะเป็นส้วมหลุม หรือส้วมแห้ง แบบในรัสเซีย มองโกเลีย ทางทัวร์มีเต๊นท์
เคลื่อนที่อเนกประสงค์
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แบบฟอร์มการส้ารองที่นั่ง
FROZEN LAKE BAIKAL
กรุณาเลือกวันเดินทาง *ทุกพีเรียดราคาเดียว 79,900 บาท
 26 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์
 07-13 มีนาคม

 07-13 กุมภาพันธ์
 14-20 มีนาคม 2563

 22-28 กุมภาพันธ์

ชื่อผู้จอง : คุณ________________________________________Tel.__________________________Fax.__________________
Mobile ___________________________________________________ Email address: ____________________________________________________________________
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร _____________________________________________________________________________________________________________________
ชนิดห้องพัก:___TWIN/พักคู่ 2 เตียง ___DOUBLE/พักคู่ เตียงเดี่ยว___SINGLE/พักเดี่ยว ___TWIN+EX BED/พัก 3 ท่าน
รายชื่อผู้เดินทาง (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง และ เบอร์ติดต่อ)
1. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________สะสมไมล์ __________
 ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานเนื้อวัว  มังสวิรัต/เจ  แพ้อาหารทะเล แพ้__________________________
2. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________สะสมไมล์ __________
 ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานเนื้อวัว  มังสวิรัต/เจ  แพ้อาหารทะเล แพ้__________________________
3. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________สะสมไมล์ __________
 ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานเนื้อวัว  มังสวิรัต/เจ  แพ้อาหารทะเล แพ้__________________________
4. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________สะสมไมล์ __________
 ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานเนื้อวัว  มังสวิรัต/เจ  แพ้อาหารทะเล แพ้__________________________
5. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________เบอร์ติดต่อ_________________สะสมไมล์ __________
 ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานเนื้อวัว  มังสวิรัต/เจ  แพ้อาหารทะเล แพ้__________________________

***กรุณาส่งแฟกซ์ ใบจอง, ใบโอนเงิน, ส้าเนา Passport มาที่ แฟกซ์ 02-308 2676
หรือ email: tour@guetravel.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-308 2104 ต่อ 502-507
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