
 
 
 

รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล ทวัร์  � วนั  ตุลาคม ���� – มนีาคม ���� 
มอสโคว์ – เอียร์คุสก์ 

สายการบินแอโรฟลอต  สายการบินแห่งชาติรัสเซีย 
ขอนาํเสนอสุดยอดโปรแกรม ซึ� งนาํท่านสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทาง บนผืนแผ่นดิน 

รัสเซีย-ไซบีเรีย ที�เชื�อไดว้า่เป็นเส้นทางที�นกัเดินทางหลายต่อหลายท่านอยากจะมีโอกาสสัมผสัสกัครั� งหนึ�งในชีวิต 

โดยเริ�มตน้การเดินทางจาก กรุงมอสโคว์ ซึ� งเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ และเป็นเมืองที�มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศรัสเซีย  บินตรงมุ่งหนา้ทางทิศตะวนัออก สู่ เมืองเอียร์คุตสก์ เมืองสาํคญัแห่งไซบีเรียตอนใต ้เยือน 

ทะเลสาบไบคาล ฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย เป็นทะเลสาบนํ�าจืดที�ลึกที�สุดในโลก ที�ไดรั้บความนิยมอย่างมาก 

จากนกัท่องเที�ยวทั�วโลก และยงัเป็นทะเลสาบที�ถูกจดัใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1996 ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศ 

ธรรมชาติ นํ� าสีฟ้าแกมเขียวตดักบัทอ้งฟ้าที�สดใส และอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสัตวน์ํ�านานาชนิด ความงดงามที�ผูม้า 

เยือนยากที�จะลืมเลือน 

 

วนัแรก เสาร์   กรุงเทพฯ – มอสโคว์ 

10.00   คณะพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 ประตูทางเขา้อาคาร 

หมายเลข 7 และ 8  เคาน์เตอร์เช็คอินอักษร N หมายเลข  N11 – N20  สายการบินแอโรฟลอต  

โดยมีเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง 

12.40     ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที�ยวบินที� SU273 

18.40   ถึงสนามบินเซเรเมตเยโว อาคาร F  กรุงมอสโคว ์หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  



รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคารอาหารจีน “CHINESE NEWS” 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั  VEGA IZMAILOVO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สอง อาทิตย์ มอสโคว์ – พระราชวังเครมลนิ – จตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาซิล – ละครสัตว์ 

08.00  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

เชา้ นาํท่านเขา้ชม “พระราชวังเครมลิน” สถาปัตยกรรมที�ยิ�งใหญ่สวยงามอนัเป็นจุดกาํเนิด

ประวติัศาสตร์รัสเซีย ที�มีอายยุาวนานกวา่ 850 ปี ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์รี�แชมเบอร์ ซึ� งเป็นที�เก็บ

สมบติัลํ�าค่าของกษตัริยร์ัสเซีย ชมโบสถอ์สัสัมชญั ป้อมปืนใหญ่ และหอระฆงัพระเจา้อีวาน  

ชมระฆงัยกัษที์�ใหญ่ที�สุดในโลก 

12.30 รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคารอาหารยุโรป  “ARMENIA”           

บ่าย  นาํท่านชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที�ยิ�งใหญ่ 

ชมย่านธุรกิจการคา้ “จตุัรัสแดง” ที�มีความสาํคญัในหนา้ ประวติัศาสตร์การเมืองรัสเซีย  

ชม “วหิารเซ็นต์บาซิล” สัญลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ ชมหา้งเก่าแก่ “ห้างสรรพสินค้ากมุ” 

17.30  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคารอาหารจีน “FREDERICO” 

19.00  ชมการแสดงละครสัตวรั์สเซีย  RUSSIAN CIRCUS 

โรงแรมที�พกั  VAGA IZMAILOVO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สาม จันทร์ มอสโคว์ – วหิารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดนิ – เอยีร์คุตสก์ 

08.00 รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

เชา้  นาํชมวหิารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที�ใหญ่ที�สุดในรัสเซียที�บูรณะขึ�นใหม่เนื�องใน 

โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีกรุงมอสโคว ์นาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  

ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยี�เขา้กบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบจนไดรั้บการ 

ยกยอ่งวา่เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นแห่งเดียวในโลกที�มีศิลปะที�งดงามยิ�ง 

13.00  รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคารอาหารจีน  “GOLDEN DRAGON” 

นาํท่านขึ�นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโควที์� “ยอดเขาสแปโรว์” อิสระให ้ท่านชื�นชมทศันียภาพ 

อนัสวยงามกวา้งไกลของตวัเมืองมอสโคว ์สนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิทยาลยัแห่งมอสโคว ์ 

18.00  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคารอาหารยโุรป  “TRAMPLIN” เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ             

21.45     ออกเดินทางจากมอสโคว์  สู่เอยีร์คุตสก์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที�ยวบินที� SU1442 

 



วนัที�สี� องัคาร  เอยีร์คุตสก์ – พพิธิภณัฑ์บ้านพวกกบฏเดือนธนัวาคม   

08.30 ถึงสนามบินเมืองเอียร์คุตสก ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที�ภตัตาคารอาหารยโุรป  “…………” 

นาํท่านชมเมืองเอียร์คุตสก์ ซึ� งเป็นเมืองที�สาํคญัที�สุดในเขตไซบีเรียตอนใต ้ตั�งอยูท่างทิศตะวนัตก 

เฉียงใตข้องทะเลสาบไบคาล เป็นศูนยก์ารติดต่อคา้ขายระหวา่งรัสเซียตะวนัตก จีน มองโกเลีย 

และธิเบต เป็นประตูหนา้ที�จะไปทะเลสาบไบคาล ซึ�งท่านจะไดช้มชีวิตความเป็นอยู่ที�เรียบง่าย 

 และบา้นสไตลร์ัสเซียซึ� งสร้างจากไมแ้ละมีสีสันสวยงาม 

13.00 รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคารอาหารยุโรป  “…………” 

บ่าย นาํท่านเยี�ยมชม บ้านของพวกกบฎเดือนธันวาคม  (Decembrist House) ที�ปัจจุบนัถูกจดัเป็น 

 พิพิธภณัฑที์�แสดงเรื�องราวของเจา้ของบา้นและภรรยาที�ตามสามีที�ถูกเนรเทศมาอยูที่�ดินแดน 

ไซบีเรียแห่งนี�   

18.00  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคารอาหารจีน  “…………” 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั  IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�ห้า พุธ  เอยีร์คุตสก์ – ทะเลสาบไบคาล – พพิธิภณัฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล 

08.00 รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

เชา้  นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบไบคาล” ทะเลสาบแห่งนี�อยูห่่างจากเมืองเอียร์คุตสกป์ระมาณ 65 กม. 

  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง ถึงทะเลสาปไบคาล ชมทะเลสาบนํ�าจืดที�ลึกที�สุดในโลก 

( ลึกถึง 1,637 เมตร ) ที�ไดส้มญานามวา่เป็น“ไข่มุกแห่งไซบีเรีย” หรือ“ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” 

ดว้ยความสวยงามของวิว ทิวทศัน์ที�รื�นรมย ์จึงถูกองคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบียนใหท้ะเลสาบไบคาล 

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996  

12.30  รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคารอาหารยุโรป  “…………”  ริมทะเลสาปไบคาล 

บ่าย  นาํท่านชม พพิธิภัณท์แห่งทะเลสาบไบคาล ซึ�งเป็นพิพิธภณัทข์นาดเลก็ที�จดัแสดงสตัวน์ํ�าสายพนัธ์ุ 

  ที�พบเห็นไดใ้นแถบไซบีเรีย และท่านจะไดรั้บชมชีวิตความเป็นอยูข่องสัตวน์ํ�าซึ� งอาศยัอยู ่ใน 

  ระดบันํ�าลึกกว่า 1,000 เมตรโดยเรือดาํนํ�าจาํลอง นาํท่านลงเรือล่องทะเลสาบไบคาล  สัมผสักบั 

  ประสบการณ์การล่องทะเลสาบที�ยิ�งใหญ่ของโลกที�ท่านมิอาจรู้ลืม ล่องเรือประมาณ1 – 2 ชม.  

18.00  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคารอาหารจีน  “…………” 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั ริมทะเลสาปไบคาล  LISVYANKA  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 



วนัที�หก พฤหัสบดี เอยีร์คุตสก์ – หมู่บ้านเก่าแก่ชาวไซบเีรีย – พพิธิภณัฑ์ภูมิภาค 

08.00 รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

เชา้  นาํท่านชมหมู่บา้นชาวอารยชนเก่าแก่ของชาวไซบีเรียที�มีขนบธรรมเนียม และความเป็นอยู่ที�น่าทึ�ง 

ที�หมู่บา้น Buryat Village   

12.30  รับประทานอาหารแบบพื�นเมือง พร้อมชมการแสดงที�เต็มไปดว้ยสีสัน 

บ่าย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเอียร์คุตสก ์ ถึงเมืองเอียร์คุตสก ์นาํท่านผา่นชมตวัเมืองที�มีความงาม 

  ทางดา้นสถาปัตยกรรมของตวัอาคารเก่า บา้นเรือนไม ้โบสถ ์วิหาร ที�ตกแต่งในรูปแบบของงานไม ้

  แกะสลกั ฉลุลวดลายสวยงาม ตามแบบฉบบัของไซบีเรีย นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ภูมภิาค (Regional  

Museum) เป็นอาคารสมยัวิคตอเรีย ที�จดัแสดงวตัถุสิ�งของเครื�องใชข้องชนเผา่พื�นเมือง ตลอดจน

วฒันธรรมความเป็นของชนเผา่เร่ร่อน   

18.00  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคารอาหารจีน  “…………” 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั  IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

                     

วนัที�เจ็ด ศุกร์  เอยีร์คุตสก์ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ 

06.30 รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  แลว้เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ 

10.10  ออกจากเอียร์คุตสก์ กลบัสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไซบีเรียนแอร์ เที�ยวบินที� S7 6331 

15.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ  

 

กาํหนดการเดนิทาง เดนิทางทุกๆ วนัเสาร์  ตลอดเดือน ตุลาคม ���� – มนีาคม ���� 

   คณะที� �.  �� – 11 ต.ค. 62   คณะที� ��.  �� – 10 ม.ค. 63     

คณะที� �.  �� – �� ต.ค. ��   คณะที� ��.  �� – �� ม.ค. ��    

คณะที� �.  �� – 25 ต.ค. ��   คณะที� ��.  �� – 24 ม.ค. ��        

คณะที� 4.  26 ต.ค. – 01 พ.ย. 62  คณะที� 17.  25 – 31 ม.ค. 63         

คณะที� �.  �� – 08 พ.ย. 62   คณะที� ��.  �� – �� ก.พ. ��      

คณะที� �.  �� – 15 พ.ย. 62   คณะที� ��.  �� – �� ก.พ. ��                 

คณะที� �.  �� – 22 พ.ย. 62   คณะที� ��.  �� – �� ก.พ. ��   

คณะที� 8.  23 – 29 พ.ย. 62   คณะที� ��.  �� – 28 ก.พ. �� 

คณะที� 9.  30 พ.ย. – 06 ธ.ค. 62  คณะที� ��.  �� ก.พ. – �� มี.ค. �� 

คณะที� 10.  07 – 13 ธ.ค. 62   คณะที� ��.  �� – �� มี.ค. �� 

คณะที� 11.  14 – 20 ธ.ค. 62   คณะที� ��.  �� – �� มี.ค. �� 



คณะที� 12.  21 – 27 ธ.ค. 62   คณะที� ��.  �� – 27 มี.ค. �� 

คณะที� ��.  �� ธ.ค. – 03 ม.ค. 63    คณะที� ��.  �� มี.ค. – �� เม.ย. �� 

 

อตัราค่าบริการ   ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ท่านละ    69,900.-  บาท  

    ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (รวมกนั3 ท่าน/ราคาท่านที� 3) 67,900.-  บาท 

    เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  64,900.-  บาท 

    พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มท่านละ        6,000.-  บาท 

  

อตัราค่าบริการนี�รวม 

- ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยว สายการบินแอโรฟลอต 

- ค่าโรงแรมที�พกัชั�นหนึ�ง / ค่าอาหารทุกมื�อตามรายการ 

- ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ / ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆตามรายการ / ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ 

- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�น / ค่าหวัหนา้ทวัร์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 

- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ�าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

- ค่ากรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุการเดินทางหมู่คณะ ท่านละ 1,000,000 บาท                                              

 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม     

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ 

- ค่าใชจ่้ายต่างๆที�เกี�ยวกบัหนงัสือเดินทาง 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื�องดื�ม อื�นๆ นอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายการ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%             

 

เงื�อนไขการจองทวัร์และการชําระเงนิ 
- ชาํระมดัจาํการเดินทางท่านละ 10,000 บาท ณ วนัจอง พร้อมส่งเอกสารใหก้บับริษทัฯ 

- ชาํระค่าใชจ่้ายในการเดินทางส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนการเดินทาง 7 วนั 

- ในกรณีที�ลูกคา้จองไม่ชาํระค่ามดัจาํการเดินทาง ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านสละสิทธิ�  

เงื�อนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั�งหมด ยกเวน้ในกรณีที�มีค่ามดัจาํกบัทางสายการบิน 

หรือโรงแรมที�พกัไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ� งไม่สามารถ 

ขอคืนเงินได ้

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท 



- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์ทั�งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ่้ายทั�งหมด 100 % 

- การถูกปฏิเสธการเขา้เมืองไม่วา่กรณีใดๆ บริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินทั�งหมด หรือบางส่วน             

 

การชําระเงนิ 

- ชําระเป็นเงนิสด หรือ เช็ค (ลงวนัที�ชําระเงนิ) ในนาม คุณชรินทร์ นุกรณ์นวรัตน์ 

- ชําระโดยการโอนผ่านธนาคาร ธนชาต จํากดั(มหาชน) สาขาราชดําริ บญัชีออมทรัพย์ 

เลขที� 584-2-23582-9  (เมื�อโอนเงนิแล้วแฟ็กซ์ใบสลปิโอนเงนิมาที�เบอร์ 02 3082027) 

 

ตดิต่อ  :  คุณฉัตรชัย, คุณอนุวฒัน์    บริษทั แอโรโกลเบลิ จํากดั  ใบอนุญาต เลขที� 11/4906 

ชั�น 14  อาคารชาญอสิสระ ทาวเวอร์ �  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 

โทร. 02 3082023-25  แฟกซ์. 02 3082027 

E-mail : sales@aeroglobal-th.com             

anuwat@aeroglobal-th.com 

 


