วัน
1

2

รายการ
กรุ งเทพฯ

อาหาร

โรงแรม

- ทีพ่ กั COURTYARD MARRIOTT HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า
เมืองเอียร์คุตสก์ – ชมเมือง - อนุสาวรี ยย์ าคอฟ    ที่ พั ก COURTYARD MARRIOTT HOTEL
โปคาบอฟ - วิหารนางชี ซนาเมนสกี – ตลาด
หรื อระดับเทียบเท่า
กลางเมื อ งเอี ย ร์ คุ ต สก์ - ห้ า งสรรพสิ น ค้า อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม
-

-

3
4
5
6

เมื อ งเอี ย ร์ คุ ตสก์ – เมื อ งลิ ส ต์วี ย นั ก้า – พิ พิ ธ ภัณ ฑ์    ที่พกั MAYAK HOTEL (STUDIO) หรื อระดับ
สถาปั ตยกรรมไม้ นัง่ CHAIR LIFT – เนิ นเขาเชียร์
เทียบเท่า
สกี – ฟาร์มสุ นขั ฮัสกี้ – กิจกรรมสุ นขั ลากเลื่อน
เมืองลิสต์วียนั ก้า - นัง่ เรื อโฮเวอร์คราฟท์
   ที่พกั MAYAK HOTEL (STUDIO) หรื อระดับ

เทียบเท่า
เมืองลิสต์วียนั ก้า – พิพิธภัณฑ์แมวน้ า – พิพิธภัณฑ์ไบ  ✓ ✓ ทีพ
่ กั COURTYARD MARRIOTT HOTEL
คาล – เมืองเอียร์คุตสก์
หรื อระดับเทียบเท่า
✓ - สนามบินเมืองเอียร์คุตสก์ – กรุ งเทพฯ
กาหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
S7 762 BKKIKT 1635 2345
S7 761 IKTBKK 1010 1520

วันแรก
14.30 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน S7 AIRLINES (S7) เจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับอานวยความสะดวก

16.35 น.

เดินทางสู่ เมืองเอียร์ คุตสก์ สหพันธ์ รัฐรัสเซีย โดยเที่ยวบิน S7 762

23.45 น.

เดินทางถึง เมืองเอียร์ คุตสก์ สหพันธรั ฐรั สเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางเข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่สอง
เช้ า

เมืองเอียร์ คุตสก์ – ชมเมือง – อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ – วิหารนาง
ชี ซ นาเมนสกี – ตลาดกลางเมื อ งเอี ย ร์ คุ ต สก์ – ห้ า งสรรพสิ น ค้ า –
อนุสรณ์สถานเหล่ ากบฏเดือนธันวาคม

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เมืองเอียร์ คุตสก์ เมืองเอกแห่งเขตรัสเซี ยตะวันออกเป็ นศูนย์กลางทั้งด้านการค้าและการบริ หารปกครองที่สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1651 ผ่านชมตัวเมืองที่มีความงดงามทางด้านสถาปั ตยกรรมของตัวอาคารเก่า บ้านเรื อนไม้ โบสถ์
วิหาร ที่ตกแต่งประดับประดาขอบประตู หน้าต่าง หน้าบัน ตลอดจนผนังและส่ วนต่างๆ ของอาคารในรู ปแบบ
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ของงานไม้แกะสลักฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบับของไซบีเรี ย เป็ นหนึ่ งในเมืองที่ทรงคุ ณค่าในด้านการ
อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไซบีเรี ย สมกับที่ได้รับฉายาว่า “ปารี สแห่งไซบีเรี ย”
นาท่าน ชมเมืองเอียร์ คุตสก์ เมืองที่ก่อตั้งโดย อิวาน โปคาบอฟ (IVAN POKHABOV) ในปี ค.ศ.1652 เพื่อเป็ น
แหล่งซื้อขายทองคาและขนสัตว์จากชาวบูร์ยาต และถนนสายแรกที่มุ่งสู่กรุ งมอสโก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1760
ซึ่งทาให้เมืองเอียร์คุตสก์เติบโตอย่างรวดเร็วและได้กลายเป็ นศูนย์กลางการปกครองของเขตไซบีเรี ยตะวันออก
ชม อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ ผูก้ ่อตั้งเมืองเอียร์คุตสก์ ชมโบราณสถานสาคัญภายใน วิหารนางชีซนาเมนสกี
อาคารที่เคยถูกใช้งานหลากหลายรู ปแบบตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซี ยและโซเวียต อนุสาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นเพือ่ ราลึก
ถึงเหตุการณ์และบุคคลสาคัญ
นาท่านสู่ ตลาดกลางเมืองเอียร์ คุตสก์ เป็ นตลาดใหญ่ที่จาหน่ ายทั้งผลไม้นานาชนิ ด ของสด ปลาสด ของฝาก
เครื่ องดื่มชากาแฟต่างๆ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดินภายใน ห้ างสรรพสิ นค้า ในบริ เวณเดียวกัน เพือ่ ชมและ
เลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่คนท้องถิ่นในบริ เวณนี้มาเลือกซื้อจับจ่ายสินค้ากันที่นี่ได้อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่านเข้าชม อนุสรณ์ สถานเหล่ ากบฏเดือนธันวาคม เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการดัดแปลงบ้านของครอบครัว
เซอร์ไก ทรู เบทสกอยและครอบครัวเซอร์เกย์โวลกอนสกี้ ซึ่งเป็ น 1 ในกลุ่มผูก้ ่อกบฏ เมื่อ 26 ธันวาคม 1825 ที่รุก
ฮือต่อต้านการขึ้นครองราชย์โดยมิชอบของจักรพรรดินิโคลาสที่ 1 ของรัสเซี ย ซึ่ งกบฏได้ถูกเนรเทศจากนคร
เซนต์ปีเตอร์เบิร์กมายังเอียร์คุตสก์ซ่ ึงเคยได้ชื่อเป็ นศูนย์รวมของเหล่ากบฏในรัสเซี ย นาชมพิพธิ ภัณฑ์บา้ นทรู เบส
กอย ซึ่ งเป็ นบ้านหลังเล็กของลูกสาวคนหนึ่ งของเซอร์ไก ทรู เบทสกอย สร้างเมื่อกลางศตวรรษที่ 19 ภายในจัด
แสดงสิ่งของต่างๆ ของเหล่ากบฏที่ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างหนักในดินแดนไซบีเรี ยตะวนออก (ระหว่างปี ค.ศ.
1826-1856) และพิพิธภัณฑ์บา้ นโวลกอนสกี้จดแสดงสิ่ งของต่างๆ และเครื่ องดนตรี ของครอบครัวโวลกอนสกี
และของกบฏคนอื่นๆ ซึ่งมีการเล่นดนตรี และวรรณกรรมต่างๆ ในบ้านหลังนี้นานกว่าครึ่ งศตวรรษ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า
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วันที่สาม
เช้ า

เมืองเอียร์ คุต สก์ – เมืองลิสต์ วียันก้ า – พิพิธภัณฑ์ สถาปั ต ยกรรมไม้
นั่ง CHAIR LIFT – เนินเขาเชียร์ สกี – ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี้ – กิจกรรมสุ นัข
ลากเลือ่ น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เมืองลิสต์ วียันก้ า
เมืองที่สาคัญที่สุดในเขตไซบีเรี ยตอนใต้ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบไบคาล เป็ นศูนย์การติดต่อ
ค้าขายระหว่างรัสเซียตะวันออก จีน มองโกเลียและทิเบต เป็ นประตูหน้าด่านที่จะไปทะเลสาบไบคาล
พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมไม้
จัดแสดงอาคารบ้านเรื อนสมัยเก่าก่อนครั้งก่อตั้งเมืองเอียร์คุตสก์ครั้งแรกๆ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่จดั แสดงล้วนแล้ว
ทาจากไม้สนเก่าแก่ด้ งั เดิมทีไ่ ด้รับการทานุบารุ งจากในอดีตให้ยงั คงอยูใ่ นปั จจุบนั ท่านจะได้เห็นการก่อสร้างใน
รู ปแบบต่างๆ ที่สวยงามโดดเด่นในแบบเฉพาะตัวของเมืองเอียร์คุตสก์และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของที่นี่มาก
ขึ้น
นั่งเก้ าอีเ้ ลื่อนไฟฟ้า หรือ CHAIR LIFT
สู่ เนินเขาเชียร์สกี เพือ่ ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี้
ชมความน่ารักของสุนขั พันธุไ์ ซบีเรี ยนฮัสกี้ ที่แสนเชื่องและเป็ นกันเองที่มกั เลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนา
สุ นัขลากเลื่อน หรือ DOG SLEDDING
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สนุ กสนานตื่นเต้นไปกับความเร็ วบนเลื่อน ตลอดเส้นทางสองฟากฝั่งรายล้อมด้วยความงดงามของป่ าสนที่ถูก
ปกคลุมด้วยหิมะ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั MAYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่สี่
เช้ า

เมืองลิสต์ วยี นั ก้ า – นั่งเรือโฮเวอร์ คราฟท์

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นั่งเรือโฮเวอร์ คราฟท์
ท่องไปบนพื้นผิวน้ าแข็งของไบคาล ทะเลสาบน้ าจืดที่ลึกที่สุดในโลก มีความลึกกว่า 1,637 เมตร และเก่าแก่มาก
ที่สุดในโลกโดยมีอายุถึง 25-30 ล้านปี ได้รับสมญานามว่า "ไข่มุกแห่งไซบีเรี ย" องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้
ทะเลสาบไบคาลเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996 (ใช้ เวลาในการนั่งเรือ 5 ชั่วโมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (ข้ าวกล่อง)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 ทีพ่ กั MAYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้ า

เมืองลิสต์ วยี นั ก้า – พิพธิ ภัณฑ์ แมวนา้ – พิพธิ ภัณฑ์ ไบคาล – เมืองเอียร์
คุตสก์

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พิพิธภัณฑ์ แมวน้า
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ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2004 ปั จจุบนั เป็ นแหล่องท่องเที่ยวยอดนิ ยมทั้งในหมู่ชาวเมืองเอียร์คุตสก์และนักท่องเที่ยวจาก
ที่ต่างๆ ชม การแสดงโชว์ของแมวน้ าไบคาล หรื อเนอร์ปา แมวน้ าที่ตวั เล็กที่สุดในสายพันธุ์ พบได้เฉพาะในเอียร์
คุตสก์เท่านั้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
พิพิธภัณฑ์ ไบคาล
สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่งมี
การจัดแสดงซากสัตว์และพืชพันธุต์ ่างๆ เช่น แมวน้ าไบคาล ซึ่งเป็ นแมวน้ าที่ปรับสภาพให้เข้ากับน้ าจืดของ
ทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลาประจาถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนี้เท่านั้น
เดินทางกลับสู่ เมืองเอียร์ คุตสก์

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่หก
เช้ า

สนามบินเมืองเอียร์ คตุ สก์ – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเอียร์คุตสก์ โดยสายการบิน S7 AIRLINES

10.10 น.
15.20 น.

เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน S7 761
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************
** รายการสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม **
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อัตราค่าบริการ
ราคา ท่ านละ
59,900 บาท

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ
7,500 บาท

อัตรานีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยว
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู)่
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 ค่าพาหนะรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นคนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ (ลูกค้า 1 ท่ าน ชาระ ท่ านละ 40 USD/ตลอดทริป)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุ ณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดิ นทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ผูเ้ ดินไม่ถึ ง 20 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดี คืนเงิน ทั้งนี้ โดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ รายการท่องเที่ยวบางสถานที่ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อ ได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่ น ภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั จะถือว่า
ท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5.ในกรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใด กรุ ณาแจ้ง
และสอบถามมายังบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ควรจะให้บริ ษทั ฯ ยืนยันสถานะการเดินทาง ก่อนที่ท่านจะสารองยานพาหนะ
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