วัน
1

2

รายการ
กรุ งเทพฯ

อาหาร

โรงแรม

- ทีพ่ กั COURTYARD MARRIOTT HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า
เมือ งเอี ยร์คุตสก์ – ชมเมือง - อนุ สาวรี ยย์ าคอฟ    ที่ พั ก COURTYARD MARRIOTT HOTEL
โปคาบอฟ - วิห ารนางชี ซ นาเมนสกี – ตลาด
หรื อระดับเทียบเท่า
กลางเมื อ งเอี ย ร์ คุ ต สก์ - ห้ า งสรรพสิ น ค้า -

-

3

4
5

อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม
เมื อ งเอี ยร์ คุ ต ส ก์ – เมื อ งลิ ส ต์ วี ย ั น ก้ า -    ที่พกั MAYAK HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
พิพธิ ภัณฑ์สถาปั ตยกรรมไม้ – โขดหินชามาน –
เนินเขาเชียร์สกี
เมื องลิ สต์วียนั ก้า – ล่ องเรื อทะเลสาบไบคาล –    ที่ พั ก COURTYARD MARRIOTT HOTEL
พิพธิ ภัณฑ์ไบคาล - เมืองเอียร์คุตสก์
หรื อระดับเทียบเท่า
 - สนามบินเมืองเอียร์คุตสก์ – กรุ งเทพฯ
-

วันแรก
14.30 น.
17.25 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน S7 AIRLINES (S7) เจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวก
เดินทางสู่ เมืองเอียร์ คุตสก์ สหพันธรัฐรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ S7 762

วันที่สอง

เมืองเอียร์ คุตสก์ – ชมเมือง - อนุ สาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ - วิหารนาง
ชีซนาเมนสกี - ตลาดกลางเมืองเอียร์ คุตสก์ - ห้ างสรรพสิ นค้า – อนุสรณ์
สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม

00.25 น.

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

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เมืองเอียร์ คุตสก์ เมืองเอกแห่ งเขตรัสเซี ยตะวันออกเป็ นศูนย์กลางทั้งด้านการค้าและการบริ หารปกครองที่สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1651 ผ่านชมตัวเมืองที่มีความงดงามทางด้านสถาปั ตยกรรมของตัวอาคารเก่า บ้านเรื อนไม้ โบสถ์
วิหาร ที่ตกแต่งประดับประดาขอบประตู หน้าต่าง หน้าบัน ตลอดจนผนังและส่วนต่างๆ ของอาคารในรู ปแบบ
ของงานไม้แกะสลักฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบับของไซบีเรี ย เป็ นหนึ่ งในเมื องที่ทรงคุณค่าในด้านการ
อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไซบีเรี ย สมกับที่ได้รับฉายาว่า “ปารี สแห่งไซบีเรี ย”
นาท่าน ชมเมืองเอียร์ คุตสก์ เมืองที่ก่อตั้งโดย อิวาน โปคาบอฟ (IVAN POKHABOV) ในปี ค.ศ.1652 เพื่อเป็ น
แหล่งซื้ อขายทองคาและขนสัตว์จากชาวบูร์ยาต และถนนสายแรกที่มุ่งสู่กรุ งมอสโก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1760
ซึ่งทาให้เมืองเอียร์คุตสก์เติบโตอย่างรวดเร็วและได้กลายเป็ นศูนย์กลางการปกครองของเขตไซบีเรี ยตะวันออก
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ชม อนุสาวรี ย์ยาคอฟ โปคาบอฟ ผูก้ ่อตั้งเมืองเอียร์คุตสก์ ชมโบราณสถานสาคัญภายใน วิหารนางชี ซนาเมนสกี
อาคารที่ เคยถู กใช้งานหลากหลายรู ปแบบตลอดสมัยจัก รวรรดิ รัส เซี ยและโซเวียต
อนุสาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นเพือ่ ราลึกถึงเหตุการณ์และบุคคลสาคัญ
นาท่านสู่ ตลาดกลางเมืองเอียร์ คุตสก์ เป็ นตลาดใหญ่ที่จาหน่ ายทั้งผลไม้นานาชนิ ด
ของสด ปลาสด ของฝาก เครื่ องดื่มชากาแฟต่างๆ นอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถเดิ น
ภายใน ห้ างสรรพสิ นค้า ในบริ เวณเดียวกัน เพือ่ ชมและเลือกซื้ อสิ นค้านานาชนิดที่คน
ท้องถิ่นในบริ เวณนี้มาเลือกซื้อจับจ่ายสินค้ากันที่นี่ได้อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่านเข้าชม อนุสรณ์ สถานเหล่ ากบฏเดือนธันวาคม เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการดัดแปลงบ้านของครอบครัว
เซอร์ไก ทรู เบทสกอยและครอบครัวเซอร์เกย์โวลกอนสกี้ ซึ่ งเป็ น 1 ในกลุ่มผูก้ ่อกบฏ เมื่อ 26 ธันวาคม 1825 ที่
รุ กฮือต่อต้านการขึ้นครองราชย์โดยมิชอบของจักรพรรดินิโคลาสที่ 1 ของรัสเซีย ซึ่งกบฏได้ถูกเนรเทศจากนคร
เซนต์ปีเตอร์เบิร์กมายังเอียร์คุตสก์ซ่ ึงเคยได้ชื่อเป็ นศูนย์รวมของเหล่ากบฏในรัสเซีย นาชมพิพิธภัณฑ์บา้ นทรู เบส
กอย ซึ่ งเป็ นบ้านหลังเล็กของลูกสาวคนหนึ่ งของเซอร์ไก ทรู เบทสกอย สร้างเมื่อกลางศตวรรษที่ 19 ภายในจัด
แสดงสิ่งของต่างๆ ของเหล่ากบฏที่ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างหนักในดินแดนไซบีเรี ยตะวนออก (ระหว่างปี ค.ศ.
1826-1856) และพิพธิ ภัณฑ์บา้ 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 – เมื องลิสต์ วียันก้ า - พิพิธภัณ ฑ์ สถาปั ต ยกรรมไม้ –
โขดหินชามาน – เนินเขาเชียร์ สกี

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์ วียันก้ า เมืองที่สาคัญที่สุดในเขตไซบีเรี ยตอนใต้ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
ทะเลสาบไบคาล เป็ นศูนย์การติดต่อค้าขายระหว่างรัสเซี ยตะวันออก จีน มองโกเลียและทิเบต เป็ นประตูหน้า
ด่านที่จะไปทะเลสาบไบคาล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมไม้ จัดแสดงอาคารบ้านเรื อนสมัยเก่าก่อนครั้ง
ก่อตั้งเมืองเอียร์คุตสก์ครั้งแรกๆ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่จดั แสดงล้วนแล้วทาจากไม้สน
เก่ าแก่ ด้ งั เดิ ม ที่ได้รับการทานุ บารุ งจากในอดี ตให้ยงั คงอยู่ในปั จจุบนั ท่านจะได้
เห็ น การก่ อ สร้างในรู ป แบบต่างๆ ที่สวยงามโดดเด่ นในแบบเฉพาะตัวของเมื อ ง
เอียร์คุตสก์และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของที่นี่มากขึ้น
นาท่านชม โขดหิ นชามาน สถาปั ตยกรรมตามธรรมชาติ เป็ นสถานที่ ประกอบ
พิธี ก รรมของหมอผีสื่ อ วิญ ญาณตามความเชื่ อ ของชาวไบคาลก่ อ นการเผยแผ่
ศาสนาพุทธจากทิเบตมายังบริ เวณนี้
นาท่านเดินทางสู่ เนินเขาเชียร์ สกี เพือ่ ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาลจากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั MAYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า
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วันที่สี่
เช้ า

เมืองลิสต์ วียนั ก้ า – ล่ องเรือทะเลสาบไบคาล – พิพิธภัณฑ์ ไบคาล - เมือง
เอียร์ คุตสก์

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เขตทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ประมาณ 25 ล้านปี ) ได้รับการประกาศ
ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1996 เป็ นทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สุดในโลก คือลึกถึง 1,637 เมตร มีแม่น้ าทั้งหมด
ประมาณ 336 สายที่ไหลลงทะเลสาบไบคาล นอกจากนั้น ยังเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กินเนื้ อ
ที่ถึง 31,500 ตารางกิโลเมตร มีความยาว 636 กิโลเมตร กว้าง 80 กิโลเมตร และมีความยาวของพื้นที่รอบชายฝั่ง
ทะเลสาบถึง 2,100 กิโลเมตร
นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบไบคาล ซึ่ งประกอบไปด้วยเกาะถึง 30 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะ OLKHON ซึ่ งมี
เนื้อที่ถึง 130 ตารางกิโลเมตร ตานานเล่าว่าเป็ นที่เกาะโอลคอนแห่งนี้ เป็ นบ้านเกิดของเจงกิสข่านแห่งมองโกเลีย
ในช่วงฤดูหนาว และเป็ นแหล่งชุกชุมของ “ปลาโอมุ ล” ซึ่ งเป็ นปลาที่อาศัยอยูใ่ นน้ าลึก และพบได้เฉพาะที่เขต
ทะเลสาบไบคาลเท่านั้น และยังเป็ นเขตที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นานาชนิ ดที่สามารถพบ
ได้ในเขตทะเลสาบไบคาล เช่น หมี กวางเอลค์ กวางไซบีเรี ยน หมาป่ า กระรอกชิพมั้งค์ แมวน้ าไบคาล
นาท่ านชม พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ไบคาล สถานที่ เก็ บ รวบรวมตัวอย่างและศึก ษา
ความหลากหลายของระบบนิ เวศวิทยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่งมี
การจัดแสดงซากสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น แมวน้ าไบคาล ซึ่ งเป็ นแมว
น้ าที่ ป รับ สภาพให้เข้ากับ น้ าจืด ของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมู ล ปลา
ประจาถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนี้เท่านั้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเอียร์ คุตสก์

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า
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วันที่ห้า
เช้ า
11.20 น.
16.25 น.

สนามบินเมืองเอียร์ คุตสก์ – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเอียร์ คุตสก์ โดยสายการบิน S7 AIRLINES
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ S7 761
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************
** รายการสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม **

อัตราค่าบริการ
ราคา ท่ านละ
55,900 บาท

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ
6,000 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%
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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
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 ทธิ์ยกเลิ กการเดินทางก่อ นล่วงหน้าในกรณี ที่ผูเ้ ดิ นไม่ ถึง 20 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดี คืนเงิน ทั้งนี้ โดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ รายการท่องเที่ยวบางสถานที่ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัย และไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อ ความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่น ภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่ วา่ จะเป็ 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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