
              

 

    

 



              

 

    

วนัแรกของการเดนิทาง  สวุรรณภมู ิ– วลาดวิอสตอค  

��.�� น. นดัพบกนัที!ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิแถว P ประตู 9 ทมีงานอาํนวยความสะดวกเชค็อนิสายการบนิ S7 

/�.�� น. บนิสูเ่มอืง วลาดวิอสตอ็ก ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ S7 ไซบเีรี!ยน แอรไ์ลน์ เที!ยวบนิที! S76262 

 ****ใชเ้วลาบนิ : ชั !วโมง ;� นาท*ี*** 

วนัที! / ของการเดนิทาง  วลาดวิอสตอ็ก   

�<.�� น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตวิลาดวีอสตอค (เวลาทอ้งถิ!นเรว็กว่าเวลาไทย ? ชั !วโมง) หลงัผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืง พบกบัไกด์ท้องถิ นที จะคอยดูแลท่านในการเดนิทาง นําท่านเที!ยวชม เมืองวลาดิวอ

สตอ็ก Vladovostok เมอืงซึ งถูกขนานนามวา่ “Lord of the East” ดว้ยลกัษณะทางภมูศิาสตรต์ําแหน่งที ตั ;ง

ที อยู่รมิสุดดนิแดนตะวนัออกของรสัเซยีตดิกบัทะเลญี ปุ่ นและมหาสมุทรแปซฟิิกซึ งเหมาะกบัการเป็นเมอืง

ศูนยก์ลางทางดา้นการปกครองและเศรษฐกจิทางตะวนัออกไกลของรสัเซยี จงึไม่แปลกที เมอืงใหม่ที มอีายุ

เพยีง BC ปี อยา่งวลาดวิอสตอค เตบิโตขึ;นมาอยา่งรวดเรว็ชมอาคารบา้นเรอืนสองขา้งทางที มสีถาปัตยกรรม

แบบยโุรปปลายศตวรรษที  FG 

จากนั Bน พาท่ านชม  จัตุ ร ัสกลางเ มือง  Central square 

อนุสรณ์สําหรบันักสู้ในกองทพัของโซเวียตและเป็น

หนึ งในสญัลกัษณ์แห่งการจารกึสําคญัของเมอืงวลาดิ

สอสตอ็ก สรา้งขึ;นในปี ค.ศ. FGCF  

จากนั ;น แวะช็อป ปิ; งที  ห้างกุม GUM Department Store 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง ใหอ้สิระทา่น ชอ้ปปิ;งก่อนทางอาหารเที ยง 

FI.JJ น. รบัประทานอาหารเที ยง ณ รา้นอาหารทอ้งถิ น (อาหารรสัเซยี) 

จากนั ;น พาทา่นเชค็อนิโรงแรมที พกั ใหท้า่นผอ่นคลายความเมื อยลา้จากการนั  งเครื องบนิระยะยาว 

 หลังพักผ่อนเป็นที เรียบร้อย พาท่านชมเมืองในยามบ่าย พาชม สถานีรถไฟเมืองวลาดิวอสต็อก 

Vladivostok train station สถานีรถไฟสถานีสุด

สายของรถไฟสายทรานสไ์ซบเีรยี (มอสโคว-วลาดิ

วอสต็อก)  ที ออกแบบมาให้เป็นสถานีรถไฟที สวย

ที สุดในปี ค.ศ. FNGF จุดเด่นของสถานีรถไฟแห่งนี;

หลงัค่าปั;นหยาตกแต่งดว้ยโลหะและหน้าต่างรูปปั;น

หน้าจั  ว ผนังของอาคารถูกตกแต่งด้วยกระเบื;อง

โมเสกหลากส ี นอกจากนี;ดา้นหน้าสถานียงัมรีถจกั

ไอนํ;าโบราณตั ;งไวเ้ป็นที ระลกึอกีดว้ย  



              

 

    

จากนั ;น พาท่านเยี ยมชม อนุสรณ์เรือดาํนํ5า S-78 Memorial Submarine S-78 และ พิพิธภณัฑ์สตัว์นํ5าทะเล 

Oceanarium ชมเรอืดํานํ;า S-56 ที เป็นเรอืดํานํ;าอนัดบัหนึ งที ตดิตั ;งเครื องยนต์ที ทรงพลงัของปี ค.ส. FGRC 

และชมพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ; าทะเล ที จ ัดแสดงสัตว์

ทะเลนานาพนัธุก์วา่ FJJJ สายพนัธุ ์

จากนั ;น พาท่านเยี ยมชม ป้อมปราการวลาดิวอสต็อก 

Vladivostok Fortress ห นึ ง ใ น ป้ อ ม ป ร า ก า ร

ชายทะเลที ทรงพลงัที สุดในโลก ถูกสรา้งขึ;นมาเพื อ

ป้องกนัศตัรูใหเ้ขา้ถึงยาก มไีว้เพื อเก็บอาวุธ การ

คน้ควา้ทางวทิยาศาสตร ์และโกดงัเกบ็ของต่างๆ  

จากนั ;น นั Dงเรือชมเมืองวลาดิวอสตอ็ก ใชเ้วลาบนเรอื F ชั  วโมงโดยประมาณ 

FN.RJ น. รบัประทานอาหารคํ า ณ รา้นอาหารสไตลร์สัเซยี 

 พาทา่นเขา้โรงแรมที พกั ระดบั R-B ดาว 

วนัที! ? ของการเดนิทาง  วลาดวิอสตอ็ก – คมัชตักา้   

JB.JJ น. ปลุกทา่นแต่เชา้ เพื อเดนิทางไปยงัสนามบนิ 

JU.RJ น. เดนิทางถงึสนามบนิวลาดวิอสตอ็ก เชค็อนิกระเป๋า 

JW.RU น. บนิสู่เมอืงปิตราปัฟลฟัสค์-คมัชตัสกี; โดยสายการบนิ แอโร่ฟลอต (ดําเนินการบินโดย ออโรร่า แอร์ไลน์) 

เที ยวบนิที  SU5614  

 ****ใชเ้วลาบนิ R ชั  วโมง FJ นาท*ี*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 คั ม ชั ต ก้ า  ไ ก ร Kamchatka Krai ตั ;งอยู่บนคาบสมุทร

คัม ชัต ก้ า  ใ น ภู มิภ า ค ตะวนัออกไกลของประเทศรสัเซยี มพีื;นที  

472,300 ตร.กม. มีรูปร่าง คลา้ยมดีพรา้ ที กั ;นระหว่างทะเลแบริ งที อ



              

 

    

ยู่ในมหาสมุทรแปซฟิิกทางฝั  งตะวนัออกและทะเลโอคอตสคทึางฝั  งตะวนัตกของคาบสมุทร พื;นที ตอนเหนือ

เป็นเขตภูเขาไฟที ยงัคงมพีลงั และ คลูเชฟสกาย่า Kluchevskaya เป็นภูเขาไฟที ใหญ่ที สุดในภาคพื;นทวปี

ยเูรเซยี โดยมปีระชากรเบาบางเพยีง 322,079 คน โดยมเีมอืงเปโตรปาฝลอฟสค-ึคมัชตัสกี; เป็นเมอืงใหญ่ที สุด

และเป็นเมอืงเอกของแควน้คมัชตักา้ หรอืคมัชตักา้ ไกร  

FI.BU น. เดนิทางถงึสนามบนิปิตราปัฟลฟัสค-์คมัชตัสกี; (เวลาทอ้งถิ!นเรว็กว่าเวลาไทย ; ชั !วโมง) หลงัผ่านพธิตีรวจ

คนเขา้เมอืง พบกบัไกดท์อ้งถิ นที จะคอยดแูลทา่นในการเดนิทาง 

จากนั ;น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารท้องถิ น และพาท่านเดนิทางเขา้โรงแรมที พกั ใหท้่านพกัผ่อน

รา่งกายซกัเลก็น้อย 

จากนั ;น พบกบัไกดอ์กีครั ;งและอธบิายทวัร ์พาทา่นนั  งรถเที ยวชมเมอืงคมัชตักา้ 

คํ า รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารสไตลร์สัเซยี 

 พาทา่นเดนิทางกลบัโรงแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั โรงแรม R-B ดาว 

วนัที! C ของการเดนิทาง  คมัชตักา้ – เฮลคิอปเตอรท์วัร ์หบุเขาแหง่นํBาพรุอ้นไกเซอร ์  

เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที พกั 

 ท่องเที ยวโดยเฮลคิอปเตอรส์ู ่หบุเขาแห่งนํ�าพรุ้อนไกเซอร ์Valley of Geysers – แนวหบุปล่องภเูขาไฟอู

ซอน Caldera of the Uzon volcano และอทุยานธรรมชาตินาลีเชโว Natural Park of Nalychevo  
 หุบเขาแห่งนํ;าพุรอ้นไกเซอร ์มชีื อที ถูกต้องว่า “ไขมุ่กแห่งคมัชตักา้” ตั ;งอยู่ในเขตอนุรกัษ์โครโนสกี; เป็นหุบ

เขาที มีชื อเสียงในฐานะพื;นที นํ; าพุร้อนที ใหญ่ที สุดในโลก 

เป็นหุบเขาที เข้าถึงยากต้องเดินทางเข้าไปโดยเฮลิคอป

เฮลคิอปเตอรเ์ท่านั ;น แต่มรีะบบนิเวศน์วทิยาและสภาพทาง

ธรณีวทิยาที สวยงามมาก ควนัจากบ่อนํ;าพุรอ้นน้อยใหญ่ที 

ลอบคละคลุ้งและนํ;าพุรอ้นพวยพุ่งดว้ยแรงดนัมหาศาล ไอ

รอ้นจากบ่อโคลนเดอืดเป็นจงัหวะ นํ;ารอ้นและไอนํ;าที ไหล

ลงจากผาลาดที เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที เขียวชอุ่มสู่

ทะเลสาบสเีขยีวขุน่ 

 แนวหุบปล่องภูเขาไฟอูซอน เป็นที ราบขนาดยกัษ์ที มเีสน้

ผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 กม. ที มีลักษณะเฉพาะที 

ปรากฎขึ;นของปล่องภูเขาไฟรุ่นใหม่ แนวหุบปล่องภูเขา

ไฟมคีวามหลากหลายของปรากฎการณ์ไฮโดรเทอร์มาล 

ทะเลสาบแรธ่าตุ นํ;าพรุอ้นพลงัสงู และเถา้ถ่านภเูขาไฟ 



              

 

    

 อุทยานธรรมชาตินาลเีชโว เป็นหุบเขากว้างต้นแม่นํ;านาลเีชโว เกดิจากภูเขาที ดบัแล้วและฟอร์มตวัเป็น

แหล่งนํ;าพุรอ้นที เตม็ไปดว้ยความสวยงามจากรอยแตกของเปลอืกโลก ซึ งมอุีณหภมูแิละการระบายนํ;ารอ้นที 

แตกต่างกนั แต่มลีกัษณะทางเคมใีกลเ้คยีงกนั  

จากนั ;น นําท่านไปยงัลานจอดเฮลคิอปเตอร ์พรอ้มเชค็อนิบนิสูจุ่ดหมายตามโปรแกรม โดยบนิวนรอบปล่องภูเขาไฟ

ที ยงัแอคทฟีอยู่ (ใชเ้วลาบนิ 1 ชั  วโมง FU นาท)ี จากนั ;นร่อนลงสู่หุบเขาแห่งนํ;าพุรอ้นไกเซอร ์และเดนิชม

และสมัผสัสภาพทางธรณวีทิยาประมาณครึ งชั  วโมง 

จากนั ;น นําทา่นบนิต่อไปยงัแนวหบุปล่องภเูขาไฟอซูอน (ใชเ้วลาบนิราว U-W นาท)ี แวะเที ยวชมประมาณ 1 ชั  วโมง 

 
จากนั ;น นําทา่นบนิต่อไปยงัหบุเขานาลเีชโว (ใชเ้วลาบนิราว BJ นาท)ี  

เที ยง เดนิทางถงึนําทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ฐานนกัทอ่งเที ยว ใหท้า่นไดอ้าบนํ;าแรธ่รรมชาต ิ 

จากนั ;น บนิกลบัสูล่านจอดเฮลคิอปเตอร ์(ใชเ้วลาบนิราว RU นาท)ี  

จากนั ;น นําทา่นเดนิทางกลบัสูท่ี พกั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารสไตลจ์นี 

 พกัผอ่นตามอธัยาศยั โรงแรม R-B ดาว 

วนัที! ; ของการเดนิทาง  คมัชตักา้ - เฮลคิอปเตอรท์วัร ์ทะเลสาบคุรลิ  

เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที พกั 

 ท่องเที ยวเฮลิคอปเตอร์สู่ ทะเลสาบคุริล Kuril Lake – นํ�าพุร้อนโคดุตคินสกี� Khodutkinsky hot springs 
และปล่องภเูขาไฟซูดาช Ksudach Volcano  

 ทะเลสาบคุรลิ หรอื ทะเลสาบคุรลิสกอเย เป็นทะเลสาบที 

งดงามเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟ ตั ;งอยูใ่นเขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป์าทางตอนใตข้องคาบสมุทรคมัชตักา้ ซึ งไดร้บั

การขึ;นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. FGGC พื;นที ส่วน



              

 

    

ใหญ่เป็นแหล่งวางไข่ปลาแซลมอนในคมัชตัก้า ซึ งดงึดูดหมสีนํี;าตาลขนาดใหญ่จํานวนมากใหม้าเดนิหา

อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ งปลาแซลมอนที ใหใ้ขมนัจํานวน

มากก่อนที คาบสมุทรคมัชตัก้าจะเข้าสู่ฤดูหนาวและหมี

จําเป็นต้องงดกจิกรรมทุกอย่างเพื อจําศลี  ลดการสูญเสยี

พลังงานจากเคลื อนไหว และปลาแซลมอนก็เป็นแหล่ง

พลงังานที ดทีี สดุที หาไดใ้นคาบสมทุร  

 ทะเลสาบคูรลิยงัเป็นแหล่งตกปลาสาํคญัที เหล่านักตกปลา

มอือาชีพมกัเดินทางมาหาประสบการณ์ รวมถึงสนัทนา

การ เนื องจากปลาในแมนํ่;าสายต่าง ๆ เตม็ไปดว้ยปลาขนาดใหญ่ ไมว่่าจะเป็น ปลาแซลมอน หรอืปลาไพรซ ์

เป็นตน้  

 ทะเลสาบตั ;งอยู่บรเิวณตีนภูเขาไฟสองลูกคอื ภูเขาไฟอลินิสกี; และ ภูเขาไฟไวด์ รดิจ์ โดยมเีกาะเอไลด้า 

ฮารต์ ซึ งมรีปูทรงคลา้ยหวัใจ ตั ;งอยูภ่ายในทะเลสาบฝั  งทศิเหนือ ซึ งเป็นทศันียภาพที แตกต่างจากสภาพทาง

ธรณวีทิยาทางตอนเหนือของคาบสมทุรคมัชตักา้  

 
เที ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

จากนั ;น ชม นํ;าพุร้อนโคดุตคนิสกี; เป็นแหล่งนํ;าพุรอ้นที ตั ;งในอุโมงค์ที เกดิจาก

การปะทุของภูเขาไฟ ธารนํ;ารอ้นอุณหภูม ิNU-FJJ องศาเซลเซยีสที มอี

อตัราการไหล FUJ ลิตร/วนิาททีี ออกมาจากพื;นราบและไหลออกสู่ลํา

ธารเล็ก ๆ ที เชื อมต่อกนัจนเป็นแม่นํ;าร้อนที ใสสะอาด กว้าง FU-IJ 

เมตร ยาว F กโิลเมตร และลกึ F.U เมตร ซึ งไดช้ื อว่าเป็นนํ;าพุ

รอ้นเกอืบจะที ใหญ่ที สดุในคมัชตักา้  

 ปล่องภูเขาไฟซูดาช เป็นภูเขาไฟสูง F,JWG เมตร มเีส้นผ่าน

ศูนย์กลางที ฐานปล่อง RU กม. เกิดจากการปะทุขึ;นเมื อปีค.ศ.



              

 

    

FGJW ซึ งก่อนหน้าการปะทุพื;นที ดงักล่าวยงัคงเป็นเนินเขารูปโดมเท่านั ;น เถ้าถ่านจากการปะทุไดร้่วงหล่น

กนิพื;นที กว้าง FJ-FU กม. พชืพนัธุ์ต่าง ๆ ได้ล้มตายหมดและพื;นที เนินก็ชนัขึ;น และกลายเป็นทะเลสาบ

ปล่องภเูขาไฟที แบ่งเป็นสองสว่นคอื ทะเลสาบกลูเชโวเย ที มขีนาดยาว Bx2 กม. และทะเลสาบนิซเนเย ่ยาว 

I กม. และมแีมนํ่;าเทปลายา่ที รอ้นไหลออกจากสนัของทะเลสาบ ซึ งหา่งออกไปประมาณ F กม.จะมนํี;าตกสงู 

FJ เมตร ไดเ้วลาบนิกลบัสูล่านจอดเฮลคิอปเตอร ์ 

จากนั ;น นําทา่นเดนิทางกลบัสูท่ี พกั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารสไตลจ์นี 

 พกัผอ่นตามอธัยาศยั โรงแรม R-B ดาว 

วนัที! : ของการเดนิทาง  คมัชตักา้ – ตนีภเูขาไฟอวคัชนิสกีB – หมูบ่า้นทอ้งถิ!น  

เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที พกั 

จากนั ;น นําท่านเดนิทางไปยงัตนีภูเขาไฟอวคัชนิสกี; ระยะทาง 45 กม. 

โดยใชเ้วลาเดนิทางราว 2.5 ชั  วโมง 

 เดนิทางถงึ ตีนภเูขาไฟอวคัชินสกี� Avachinsky นําท่านเดนิ

ขึ;นเนินหลงัอฐู ชมทศันียภาพแบบพาโนรามา่ และสมัผสัสภาพ

ทางธรณวีทิยาและระบบนิเวศน์วทิยาละแวกใกลเ้คยีงของภเูขา

ไฟ ส่องสตัว์ป่าน่ารกัประจําถิ น เช่น หนูตระกูลเมอรม์อต โดยใช้เวลาประมาณ 5 

ชั  วโมง  

เที ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ น 

จากนั ;น จากนั ;น นําท่านเดนิทางไปพบปะทําความรูจ้กักบั คนท้องถิ6นที6เพาะเลี�ยงสุนัขสายพนัธุ์ไซบีเรียนฮสักี�

แท้ ใหท้่านไดส้มัผสักบัสุนขัทั ;งตวัโตเตม็วยัที พรอ้มใชง้านและเหล่าลูกสุนขัที 

ยงัอยูใ่นวยัน่ารกั น่าเอน็ด ูพรอ้มนําทา่นเที ยวชมหมสีนํี;าตาล และถ่ายรปูเป็น

ที ระลกึ  

จากนั ;น นําท่านชม การแสดงของคณะกอรย์คั Koryak ensemble ที ถ่ายทอดวถิวีชิวีติพื;นเมอืงผ่านการรอ้งเพลง

และการร่ายรําชั ;นครูที ขบัขานไปพร้อม ๆ กับจงัหวะการตี

กลองทมับูรนีที เตม็ไปดว้ยมนต์เสน่ห ์และนั  งบนหนังกวางที ปู

ลาดบนพื;นหญ้าพรอ้มรบัประทานเค้กรอ้น และประทบัใจกบั 

เสยีงเพลงจากลําคอ Throat singing ซึ งเป็นเทคนิคเฉพาะที 

ถ่ายทอดส่งต่อมาแต่โบราณของชนเร่รอนในแถบมองโกลและ

ไซบเีรยี 

จากนั ;น ใหท้า่นเดนิเที ยวชมวถิชีวีติของผูค้นในหมูบ่า้นตามอธัยาศยั  



              

 

    

เที ยง รบัประทานอาหารเยน็ ในแบบวถิชีวีติของคนทอ้งถิ น เมนูปลาที เสริฟ์พรอ้มกบัสลดัไดจ้ากพชืผกัจากป่าและ

ชาสมนุไพรทอ้งถิ น 

จากนั ;น นําทา่นเดนิทางกลบัสูท่ี พกั 

 พกัผอ่นตามอธัยาศยั โรงแรม R-B ดาว 

วนัที! < ของการเดนิทาง  คมัชตักา้ – อา่วอวคัชา  

เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที พกั นําท่านเดินทางสู่ อ่าวอวคัชา Avacha Bay ตั ;งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงเปโตรปาฝลอฟสค-ึคมัชตัสกี; 

 นําท่านล่องเรอืชม ทศันียภาพเมอืงเปโตรปาฝลอฟสค-ึคมัชตัสกี;จากอ่าวที มภีูเขาไฟอวคัชนิสกี;และภูเขาไฟ

กอร์ยคัสกี;เป็นฉากหลงั เกาะแก่งต่าง ๆ เช่น หนิสามพี น้อง 

อ่าวตคิย่า อ่าวโกรโตวาย่า  และระบบนิเวศน์วทิยาทางทะเล

ภายในอ่าว ที มคีวามยาวจากฝั  งเหนือจรดฝั  งใต ้24 กม. กวา้ง 

บรเิวณปากอ่าว R กม. มพีื;นที  215 ตร.กม. และลกึ IU เมตร  

โดยมนํี;าจากแม่นํ;าอวคัชาไหลลงสู่อ่าวเป็นหนึ งในอ่าวที ใหญ่

ที สุดในโลก เช่น เกาะสตารชิคอฟ Starichkov island แหล่งดู

นกทะเลแบริ ง แหลมเกเกอรนี  แหล่งพกัพงิของสิงโตทะเล 

นอกจากนี;ยงัเป็นถิ นอาศยัของเหยี ยวทะเลสเตลล่า ซี นาก

ทะเล หากโชคดอีาจไดพ้บฝงูวาฬเพชฌฆาต  

เที ยง รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอืกบัเมนูอาหารทะเล พรอ้ม

ดว้ยกาแฟและขนมบสิกติ 

บ่าย นําท่านล่องชมเกาะแก่งต่าง ๆ และจุดพกัพงิของสตัวท์ะเลชนิดต่าง ๆ และใหท้่านร่วมกจิกรรมตกปลาและ

ชมธรรมชาต ิ

จากนั ;น ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลบัไปยงัทา่เรอื 

เยน็ พาท่านเดนิทางไปยงัโรงแรมที พกั และรบัประทานอาหารเยน็ อสิระท่านเดินชมเมอืง และพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั โรงแรมระดบั R-B ดาว 

วนัที! � ของการเดนิทาง  คมัชตักา้ - วลาดวิอสตอ็ก – สวุรรณภมู ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั และเดนิทางไปยงัสนามบนิ 

�H.�� น. บนิกลบัท่าอากาศยานนานาชาตวิลาดวีอสตอค โดยสายการบนิ แอโร่ฟลอต (ดําเนินการบนิโดย ออโรร่า 

แอรไ์ลน์) เที ยวบนิที  SU5617  

 ****ใชเ้วลาบนิ R ชั  วโมง IU นาท*ี*** 



              

 

    

��./; น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตวิลาดวีอสตอค (เวลาทอ้งถิ!นเรว็กวา่เวลาไทย ? ชั !วโมง) ผา่นพธิตีรวจ

คนเขา้เมอืงและรบักระเป๋า อสิระชอ็ปปิBงและอสิระรบัประทานอาหารกลางวนัในสนามบนิ 

�?.?� น. เชค็อนิกระเป๋า ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ S7 ไซบเีรี!ยนแอรไ์ลน์ 

�:.�� น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ S7 ไซบเีรี!ยน แอรไ์ลน์ เที!ยวบนิที! 

S76261 

 ****ใชเ้วลาบนิ : ชั !วโมง ;� นาท*ี*** 

�H.;� น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

  

********************จบการบริการ**********************  



              

 

    

อตัราค่าบริการ คณะเดินทาง J ท่านขึ5นไป (บาท) 

กาํหนดการเดนิทาง 
จาํนวน 
(ทา่น) 

ราคาผูใ้หญ่พกั 2
ทา่นต่อหอ้ง 

พกัเดี!ยวเพิ!ม 

O - P8 มิถนุายน R78R J-PS PTJ,7SS P7,SSS 
PV – RP กรกฎาคม R78R J-PS PTJ,7SS P7,SSS 

RJ กรกฎาคม – V สิงหาคม R78R J-PS PTJ,7SS P7,SSS 
PP – PJ สิงหาคม R78R J-PS PTJ,7SS P7,SSS 
P7 – RR กนัยายน R78R J-PS PTJ,7SS P7,SSS 

8-PY ตลุาคม R78R J-PS PTJ,7SS P7,SSS 

อตัราค่าบริการรวม 

� คา่ตั Mวเครื!องบนิโดยสารชั Bนประหยดั รวมภาษสีนามบนิและธรรมเนียมเชืBอเพลงิ ทั Bงในรสัเซยีและระหวา่งประเทศ  

� คา่ที!พกัหอ้งคู ่ดงัที!ระบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั (ที!พกับนรถไฟเป็นแบบหอ้งละ 4 เตยีง) 

� คา่อาหาร ดงัที!ระบุในรายการ 

� คา่เขา้ชม ดงัที!ระบุในรายการ 

� คา่รถนําเที!ยว ดงัที!ระบุในรายการ 

� คา่เฮลคิอปเตอรช์มสถานที!ระบุตามโปรแกรมการเดนิทาง 

� คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครื!องดื!ม นอกเหนือรายการทวัร ์คา่ซกัรดี คา่มนิิบาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

� คา่ปรบั สาํหรบันํBาหนกักระเป๋าเดนิทางที!เกนิจากสายการบนิกาํหนด (15 กโิลกรมั) 

� คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง  

� คา่ธรรมเนียมเชืBอเพลงิที!ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิ!มเตมิในภายหลงั 

� คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ!น และหวัหน้าทวัรค์นไทย 

� ภาษหีกั ณ ที!จา่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิ!ม 7% 



              

 

    

เงืDอนๆขการจอง 

1. กรณุาสาํรองที!นั !ง+ชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ 50,000 บาท พรอ้มหน้าพาส ภายใน 3 วนันบัจากวนัที!จอง 

2. ค่าทวัร์ส่วนที!เหลือ ชําระทั Bงหมดก่อนการเดินทาง 30 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด 

เนื!องจากทางบรษิทัตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที!พกัและตั Mวเครื!องบนิมฉิะนั Bนจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมตั ิ

3. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั !งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเที!ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั !วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื!องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจําเป็นต้องดูแลคณะทวัร์

ทั Bงหมด 

4. เมื!อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทั Bงหมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน 

เงื!อนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ที!ไดร้ะบุไวท้ั BงหมดนีBแลว้ 

 

เงืDอนไขการยกเลิก 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึBนไป คนืเงนิทั Bงหมด/เกบ็คา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึBนไป เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 40,000 บาท 

3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

4. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Bงหมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั Bงจาก ตม. ไม่มกีารคนืเงนิทั Bงหมดไม่ว่า กรณีใดๆ

ทั BงสิBน ในกรณเีจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะทาํ

การเลื!อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั BงนีBท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที!ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

คา่ธรรมเนียม ในการมดัจาํตั Mวทา่นละ 40,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอื!นๆ ตามเงื!อนไข 

6. ยกเวน้กรุ๊ปที!เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที!ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืค่ามดัจําที!พกัโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้ รวมถงึเที!ยวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ั Bงหมดเนื!องจากคา่ตั Mวเป็นการเหมาจา่ยในเที!ยวบนินั Bนๆ 

 



              

 

    

เงืDอนไขการเดินทาง 

1. จาํนวนผูเ้ดนิทางขั Bนตํ!าผูใ้หญ่ � ทา่นขึBนไป และเป็นไปตามเงื!อนไขดงักล่าวขา้งตน้ 

2. บรษิทัฯ มสีทิธิ lที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์B เมื!อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. บริษัทฯ ไม่ร ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที!เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื!นๆที!อยู่       

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ!มเตมิที!เกดิขึBนทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การ

ถูกทาํรา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

4. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที!ยวจะสิBนสุดลง ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ lและจะไม่รบัผดิชอบคืน

คา่บรกิารที!ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทั BงสิBน 

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื!องมาจากมสีิ!งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีื!นๆ 

6. รายการนีBเป็นเพยีงขอ้เสนอที!ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครั Bงหนึ!ง หลงัจากไดส้ํารองที!นั !งบนเครื!อง และ

โรงแรมที!พกัในต่างประเทศเป็นที!เรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามรายการนีBอาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

7. ราคานีBคดิตามราคาตั Mวเครื!องบนิในปัจจุบนั หากราคาตั Mวเครื!องบนิปรบัสูงขึBน บรษิทัฯ สงวนสทิธิ lที!จะปรบัราคาตั Mว

เครื!องบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี!ยนแปลง การบรกิารจาก

สายการไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนั Bนๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ lในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั BงสิBนแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเทา่นั Bน 

10. หากไม่สามารถไปเที!ยวในสถานที!ที!ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื!องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั BงสิBน แต่ทั BงนีBทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเที!ยวสถานที!อื!นๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิ lการจดัหานีBโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

11. กรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Bงที!ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที!บรษิทั

ระบุในรายการเดนิทาง บรษิทัของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทั BงสิBน 

12. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคก์ารเดนิทางเพื!อทอ่งเที!ยวเทา่นั Bน 

13. เที!ยวบนิ และรายการทอ่งเที!ยวอาจมกีารเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 



              

 

    

14. เมื!อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทั Bงหมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื!อนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ที!ไดร้ะบุไวท้ั BงหมดนีBแลว้ 

15. โรงแรมที!พกัในประเทศรสัเซยีมมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของที!พกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ที!พกัทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ lในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจดัระดบัดาวของประเทศนั Bนๆตามที!ระบุใน

รายการท่องเที!ยวเท่านั Bน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรอื Double) ในกรณีที!ท่านมคีวาม

ประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน ขึBนอยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ!งมี

ความแตกต่างกนัอาจจะทาํใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามที!ตอ้งการ 

16. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถอืเป็นทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหาย สญูหาย ล่าชา้ 

หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ใดๆทั BงสิBน 

17. เมื!อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ!ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ l ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาํคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทั BงสิBน 

18. ในกรณีที!ลูกคา้ต้องออกตั Mวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที!ของบรษิทั ฯ ก่อนทุกครั Bง มเิช่นนั Bนทาง

บรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั BงสิBน 

 

หมายเหต ุ

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ] ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีทีDไม่สามารถทาํกรุป๊ได้อย่างน้อย 8 

ท่านในกรณีนี5บริษทัฯ ยินดีจดัหาคณะทวัรอื์Dนให้ถ้าต้องการ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ lที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์B เมื!อเกดิเหตุจาํเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใด  ๆในกรณทีี!สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจบ็ที!นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสดุวสิยับาง

ประการ เชน่ การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื!องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที!ไมว่า่เหตุผลใด  ๆกต็ามทางบรษิทัของ

สงวนสทิธิ lในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั Bงหมด 

  

 


