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วนัแรก กรุงเทพฯ 
14.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน S7 AIRLINES (S7) เจา้หนา้ท่ีคอย 

  ตอ้นรับอ านวยความสะดวก 

16.35 น.  เดินทางสู่ เมืองเอยีร์คุตสก์ สหพนัธ์รัฐรัสเซีย โดยเท่ียวบิน   S7 762  

23.45 น. เดินทางถึง เมืองเอียร์คุตสก์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 
น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั  COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

วนั รายการ อาหาร โรงแรม 
1 กรุงเทพฯ - - - ท่ีพกั  COURTYARD MARRIOTT HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 
 
2 

เมืองเอียร์คุตสก์ – ชมเมือง - อนุสาวรียย์าคอฟ 
โปคาบอฟ - วิหารนางชีซนาเมนสกี – ตลาด
กลางเมืองเอียร์คุตสก์  - ห้ างสรรพสินค้า - 
อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธนัวาคม 

   ท่ี พั ก   COURTYARD MARRIOTT HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่า 

3 เมืองเอียร์คุตสก์ – เมืองลิสต์วีย ันก้า – พิพิธภัณฑ์
สถาปัตยกรรมไม้   นั่ง CHAIR LIFT – เนินเขาเชียร์
สกี – ฟาร์มสุนขัฮสัก้ี – กิจกรรมสุนขัลากเล่ือน 

   ท่ีพัก  MAYAK HOTEL (STUDIO) หรือระดับ
เทียบเทา่ 

4 เมืองลิสตว์ยีนักา้ - นัง่เรือโฮเวอร์คราฟท ์    ท่ีพัก  MAYAK HOTEL (STUDIO) หรือระดับ
เทียบเทา่ 

5 เมืองลิสตว์ียนักา้ – พิพิธภณัฑแ์มวน ้ า – พิพิธภณัฑ์ไบ
คาล – เมืองเอียร์คุตสก ์

   ท่ีพกั  COURTYARD MARRIOTT HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่า 

6 สนามบินเมืองเอียร์คุตสก ์– กรุงเทพฯ  - - - 

ก าหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2562 
S7 762 BKKIKT 1635 2345 
S7 761 IKTBKK 1010 1520 
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วนัที่สอง  

 

เมืองเอียร์คุตสก์ – ชมเมือง – อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ – วิหารนาง
ชีซนาเมนสกี – ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์ – ห้างสรรพสินค้า – 
อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เมืองเอียร์คุตสก์ เมืองเอกแห่งเขตรัสเซียตะวนัออกเป็นศูนยก์ลางทั้งดา้นการคา้และการบริหารปกครองท่ีสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1651 ผา่นชมตวัเมืองท่ีมีความงดงามทางดา้นสถาปัตยกรรมของตวัอาคารเก่า บา้นเรือนไม ้โบสถ ์
วิหาร ท่ีตกแต่งประดบัประดาขอบประตู หนา้ต่าง หนา้บนั ตลอดจนผนงัและส่วนต่างๆ ของอาคารในรูปแบบ
ของงานไมแ้กะสลกัฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัของไซบีเรีย เป็นหน่ึงในเมืองท่ีทรงคุณค่าในด้านการ
อนุรักษม์รดกทางศิลปะวฒันธรรมของไซบีเรีย สมกบัท่ีไดรั้บฉายาวา่ “ปารีสแห่งไซบีเรีย” 

 น าท่าน ชมเมืองเอียร์คุตสก์ เมืองท่ีก่อตั้งโดย อิวาน โปคาบอฟ (IVAN POKHABOV) ในปี ค.ศ.1652 เพื่อเป็น
แหล่งซ้ือขายทองค าและขนสัตวจ์ากชาวบูร์ยาต และถนนสายแรกท่ีมุ่งสู่กรุงมอสโก ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1760 
ซ่ึงท าใหเ้มืองเอียร์คุตสกเ์ติบโตอยา่งรวดเร็วและไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเขตไซบีเรียตะวนัออก 

ชม อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ ผูก่้อตั้งเมืองเอียร์คุตสก์ ชมโบราณสถานส าคญัภายใน วิหารนางชีซนาเมนสก ี
อาคารท่ีเคยถูกใชง้านหลากหลายรูปแบบตลอดสมยัจกัรวรรดิรัสเซียและโซเวียต อนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อร าลึก
ถึงเหตุการณ์และบุคคลส าคญั 

 น าท่านสู่ ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์ เป็นตลาดใหญ่ท่ีจ าหน่ายทั้งผลไมน้านาชนิด ของสด ปลาสด ของฝาก 
เคร่ืองด่ืมชากาแฟต่างๆ นอกจากน้ีทุกท่านยงัสามารถเดินภายใน ห้างสรรพสินค้า ในบริเวณเดียวกนั เพื่อชมและ
เลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดท่ีคนทอ้งถ่ินในบริเวณน้ีมาเลือกซ้ือจบัจ่ายสินคา้กนัท่ีน่ีไดอี้กดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเขา้ชม อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีได้รับการดดัแปลงบา้นของครอบครัว
เซอร์ไก ทรูเบทสกอยและครอบครัวเซอร์เกยโ์วลกอนสก้ี ซ่ึงเป็น 1 ในกลุ่มผูก่้อกบฏ เม่ือ 26 ธันวาคม 1825 ท่ี
รุกฮือต่อตา้นการข้ึนครองราชยโ์ดยมิชอบของจกัรพรรดินิโคลาสท่ี 1 ของรัสเซีย ซ่ึงกบฏไดถู้กเนรเทศจากนคร
เซนตปี์เตอร์เบิร์กมายงัเอียร์คุตสกซ่ึ์งเคยไดช่ื้อเป็นศูนยร์วมของเหล่ากบฏในรัสเซีย น าชมพิพิธภณัฑ์บา้นทรูเบส
กอย ซ่ึงเป็นบา้นหลงัเล็กของลูกสาวคนหน่ึงของเซอร์ไก ทรูเบทสกอย สร้างเม่ือกลางศตวรรษท่ี 19 ภายในจดั
แสดงส่ิงของต่างๆ ของเหล่ากบฏท่ีถูกบงัคบัใชแ้รงงานอยา่งหนกัในดินแดนไซบีเรียตะวนออก (ระหวา่งปีค.ศ.
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1826-1856) และพิพิธภณัฑ์บา้นโวลกอนสก้ีจดแสดงส่ิงของต่างๆ และเคร่ืองดนตรีของครอบครัวโวลกอนสกี
และของกบฏคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีการเล่นดนตรีและวรรณกรรมต่างๆ ในบา้นหลงัน้ีนานกวา่คร่ึงศตวรรษ 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ทีพ่กั  COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 
วนัที่สาม  

 

เมืองเอยีร์คุตสก์ – เมืองลสิต์วยีันก้า – พพิธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้   น่ัง 
CHAIR LIFT – เนินเขาเชียร์สก ี– ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้– กจิกรรมสุนัขลาก
เล่ือน   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เมืองลสิต์วยีนัก้า  
                        เมืองท่ีส าคญัท่ีสุดในเขตไซบีเรียตอนใต ้ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบไบคาล เป็นศูนยก์ารติดต่อ

คา้ขายระหวา่งรัสเซียตะวนัออก จีน มองโกเลียและทิเบต เป็นประตูหนา้ด่านท่ีจะไปทะเลสาบไบคาล 

 พพิธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้  
 จดัแสดงอาคารบา้นเรือนสมยัเก่าก่อนคร้ังก่อตั้งเมืองเอียร์คุตสกค์ร้ังแรกๆ ส่ิงก่อสร้างต่างๆ  ท่ีจดัแสดงลว้นแลว้

ท าจากไมส้นเก่าแก่ดั้งเดิมท่ีไดรั้บการท านุบ ารุงจากในอดีตใหย้งัคงอยูใ่นปัจจุบนั ท่านจะไดเ้ห็นการก่อสร้างใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีสวยงามโดดเด่นในแบบเฉพาะตวัของเมืองเอียร์คุตสกแ์ละเขา้ใจถึงประวติัศาสตร์ของท่ีน่ีมาก
ข้ึน 

 น่ังเก้าอีเ้ล่ือนไฟฟ้า หรือ CHAIR LIFT 
 สู่ เนินเขาเชียร์สกี เพื่อชมทิวทศัน์ของทะเลสาบไบคาล 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้ 
 ชมความน่ารักของสุนขั พนัธ์ุไซบีเรียนฮสัก้ี ท่ีแสนเช่ืองและเป็นกนัเองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชใ้นเขตหนา 

 สุนัขลากเล่ือน หรือ DOG SLEDDING 
 สนุกสนานต่ืนเตน้ไปกบัความเร็วบนเล่ือน ตลอดเส้นทางสองฟากฝ่ังรายลอ้มดว้ยความงดงามของป่าสนท่ีถูก

ปกคลุมดว้ยหิมะ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ทีพ่กั  MAYAK HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

วนัที่ส่ี เมืองลสิต์วยีนัก้า – น่ังเรือโฮเวอร์คราฟท์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น่ังเรือโฮเวอร์คราฟท์ 
 ท่องไปบนพื้นผิวน ้ าแขง็ของไบคาล ทะเลสาบน ้าจืดท่ีลึกท่ีสุดในโลก มีความลึกกวา่ 1,637 เมตร และเก่าแก่มาก

ท่ีสุดในโลกโดยมีอายถึุง 25-30 ลา้นปี ไดรั้บสมญานามวา่ "ไข่มุกแห่งไซบีเรีย" องคก์ารยูเนสโกข้ึนทะเบียนให้
ทะเลสาบไบคาลเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996 (ใช้เวลาในการน่ังเรือ 5 ช่ัวโมง)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ข้าวกล่อง)  

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ทีพ่กั  MAYAK HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
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วนัที่ห้า 
เมืองลสิต์วยีันก้า – พิพิธภัณฑ์แมวน ้า – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – เมืองเอียร์
คุตสก์    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พพิธิภัณฑ์แมวน า้ 
 ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 2004 ปัจจุบนัเป็นแหล่องท่องเท่ียวยอดนิยมทั้งในหมู่ชาวเมืองเอียร์คุตสกแ์ละนกัท่องเท่ียวจาก

ท่ีต่างๆ ชม การแสดงโชวข์องแมวน ้าไบคาล หรือเนอร์ปา แมวน ้าท่ีตวัเล็กท่ีสุดในสายพนัธ์ุ พบไดเ้ฉพาะในเอียร์
คุตสกเ์ท่านั้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัณ ภัตตาคาร  
 พพิธิภัณฑ์ไบคาล  
 สถานท่ีเก็บรวบรวมตวัอยา่งและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวทิยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซ่ึงมี  
 การจดัแสดงซากสัตวแ์ละพืชพนัธ์ุต่างๆ เช่น แมวน ้าไบคาล ซ่ึงเป็นแมวน ้าท่ีปรับสภาพใหเ้ขา้กบัน ้าจืดของ

ทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลาประจ าถ่ินมีเฉพาะทะเลสาบแห่งน้ีเท่านั้น  
 เดินทางกลบัสู่ เมืองเอยีร์คุตสก์ 
 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ทีพ่กั  COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

วนัที่หก สนามบินเมืองเอยีร์คุตสก์ – กรุงเทพฯ   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเอียร์คุตสก ์โดยสายการบิน S7 AIRLINES 
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10.10 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 761  

15.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

********************************** 
** รายการสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ราคา ท่านละ พกัเดีย่ว เพิม่ ท่านละ 

59,900 บาท 7,500 บาท 
 
 

อตัรานีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียว  
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ  
 ค่าพาหนะรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว  
 เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นคนขับรถ และหัวหน้าทวัร์  (ลูกค้า 1 ท่าน ช าระ ท่านละ 40 USD/ตลอดทริป) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
เง่ือนไขในการจองทวัร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงิน ทั้งน้ีโดยหัก
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ  รายการท่องเท่ียวบางสถานท่ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เช่น ภยัธรรมชาติ 
ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่า
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัจะถือว่า
ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5.ในกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใด กรุณาแจง้
และสอบถามมายงับริษทัฯ ทั้งน้ี  ควรจะใหบ้ริษทัฯ ยนืยนัสถานะการเดินทาง ก่อนท่ีท่านจะส ารองยานพาหนะ 

 

 


