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ก าหนดการเดินทาง    11 – 15  พฤษภาคม 2562  
                              28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน  / 18 – 22 มิถุนายน 2562 
         16 – 20 กรกฎาคม / 6 – 10 สิงหาคม 2562                                  
วันที่แรก         (1)  สนามบนิสุวรรณภูม ิ- เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)   

14.00 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาท์เตอร์สายการ
บินไซบีเรียน แอร์ไลน์  S7   

17.10 น.  น าทา่นเหิรฟ้าสู ่เมืองเอียคตุส์ (Irkutsk)  โดยเท่ียวบินท่ี S7  6332  ใช้เวลาเดินทาง 6.10 ชัว่โมง  
00.05 น. เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร Irkutsk เวลาท่ี Irkutsk จะเร็วกวา่

บ้านเรา 1 ชัว่โมง แตเ่วลาท่ีมอสโคว์จะช้ากวา่ไทยประมาณ 4 ชัว่โมง  (Irkutsk) เป็นเมืองใหญ่อีกเมือง
ในไซบีเรียเป็นศนูย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ588,000คนเป็นแหลง่การศกึษาท่ีส าคญั 
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เมืองแหง่ธุรกิจและการค้าระหวา่งประเทศมองโกเลยีและจีนเป็นเมืองท่ีมีผู้คนพลกุพลา่นเพราะเป็น
ยา่นการค้าขาย เมืองนีไ้ด้ช่ือวา่เป็น นครปารีสแหง่ไซบีเรีย(PARIS OF SIBERIA) 

พกัเอียคสุต์ Ibis Irkutsk Centre Hotel หรือ เทียบเทา่  

วันที่สอง          (2)   เอียคุสต์ – ลิสต์เวียนก้า –โบสถ์นิโคลาส – พพิธิภัณฑ์ไบคาล – ตลาดปลา 
         – ล่องเรือทะเลสาบไบคาล – ขึน้กระเช้าสู่จดุชมวิวบนยอดเขา  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า Listvyanka 
Village ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีหบุเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปาก
แม่น า้องัคาร่า Angara River แม่น า้เพียงสายเดียวท่ีเป็นท่ี
ระบายออกของทะเลสาบไบคาล ชมโบสถ์นิโคลาส ท่ี
สวยงามและขึน้ ช่ือท่ีสดุขา่มกลางสวนดอกไม้ท่ีสวยงามของ
เมือง น าทา่นชม พพิิธภณัฑ์ไบคาล เพื่อเรียนรู้เร่ืองระบบ
นิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ท่ีประกอบไปด้วยพืชและสตัว์
หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีนา่  สนใจ รวมไปถึงดาวเดน่ของ
พิพิธภณัฑ์ “แมวน า้ไบคาล” นอกจากนีย้งัมีนิทรรศการ
จ าลองสภาพใต้น า้ของทะเลสาบไบคาลให้ชม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
ชมตลาดปลาซึง่เป็นตลาดเลก็ ๆ ริมทะเลสาบท่ีมีแผงและ
ร้านค้า จ าหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองโดยเฉพาะปลาน า้จืดของ
ทะเลสาบแหง่นี ้  จากนัน้น าทา่นน่ังเรือวนรอบชาย
ทะเลสาบเพื่อชมความงานริมฝ่ังทะเลสาบ และสมัผสั
บรรยากาศการเดินทาง โดยใช้เรือยางขบัเคลือ่นด้วยใบพดั 
(ใช้เวลา 1 ชัว่โมง) น าทา่น ขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอด
เขา เพ่ือชมวิวจากมมุสงูของทะเลสาบท่ีฃสวยท่ีสดุในโลก  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าทา่นกลบัเมืองเอียคสุต์ 

 พกัเอียคสุต์  Ibis Irkutsk Centre Hotel หรือ เทียบเทา่ 

วันที่สาม         (3)   เอียคุสต์ – น่ังรถไฟสายเซอร์คัมไบคาล ชมวิวริมทะเลสาบไบคาล 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองเอียคสุต์   
สัมผัสประสบการณ์พิเศษรถไฟสายเซอร์คัมไบคาล 
Circum Baikal loop line ถือ วา่ป็นรถไฟที่มีวิวสวยงามมาก
ของทรานไซบีเรีย เพราะนอกจากทะเลสาบสนี า้เงินเข้มแล้ว
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ในช่วงแตล่ะฤดกูาลยงัมีทิวทศัน์รอบๆท่ีอุดมสมบูรณ์อีกด้วย ทัง้ดอกไม้บานสะพร่ังในฤดรู้อน 
เส้นทางรถไฟลดัเลาะทางตอนใต้ของทะเลสาบไบคาล 
สร้างขึน้ใน ปี  พ.ศ. 2434 โดยวิศวะกรชาวอิตาลปีละ
รัสเซีย  เป็นระยะทางยาวไกลถึง 14 กิโลเมตร ท่ี
ประกอบด้วยอุโมงค์ 39 แหง่ นบัเป็นการก่อสร้างทาง  
รถไฟที่โหดเค่ียวกร าเป็นอยา่งมาก และสิง่ท่ีได้มานอกจาก
ได้เส้นทางทรานไซบีเรียให้ผา่นเมืองเอียร์คสุต์และอ้อม
ทะเลสาบไบคาลได้แล้ว ยงัเป็นเส้นทางรถไฟท่ีมีวิวสวยเป็นทางยาวท่ีสดุอีกด้วย นบัเป็นไฮไลท์ของ
เส้นทางทรานไซบีเรีย ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น “แหวนทอง
ของไซบีเรีย” น าทา่นเท่ียวชมจุดทอ่งเท่ียวขึน้ช่ือใน น าชม
จุดทอ่งเท่ียวรอบแม่น า้องัการ่า ชม โบสถ์ Orthodox, 
โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลกิ ถนนคนเดนิคาร์ลมาร์กซ์
Calsmarks Street ซึง่เป็นผู้ คิดค้นทฤษฎีสงัคมนิยม ท่ี
น าไปสูก่ารปฏิวติัในรัสเซีย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบรัสเซีย Russian family at Circumbaikal  
ผา่นชมอนุสรณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 ท่ีสร้างขึน้เพื่อร าลกึถึงเหลา่ทหารกล้าท่ีเสยีชีวิตในช่วงสงคราม 
รูปปัน้จกัรพรรดิอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 , โบสถ์คาซาน (Kazan 
Church) ซึง่เป็นโบสถ์ท่ีสวยงาม โดดเด่นท่ีสดุของเมืองเอีย
คสุต์ เร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกวา่ 7 ปีจึงแล้ว
เสร็จ ภายในโบสถ์ถกูตกแตง่อยา่งวิจิตรงดงาม ด้วย หิน
อ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสี
นํ้าบนฝาผนงัโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตา เลยีน  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัเอียคสุต์  Ibis Irkutsk Centre Hotel หรือ เทียบเทา่ 

 

วันที่ส่ี   (4)   พพิิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมไม้ – พิพิธภณัฑ์กองทหารกบฏเดือนธันวา – 130  ควอร์เตอร์ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชมพิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมไม้ Wooden architecture museum ชมสิง่ปลกูสร้างไม้ท่ีหาดู
ได้ยาก ซึง่เป็นบ้านพกัอาศยัของชนกลุม่ท่ีพ านกัอยูท่ี่น่ีมาช้านาน ชมการสร้างบ้านตามภมิูปัญญา
ชาวบ้านท่ีต้องสร้างบ้านด้วยไม้และทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดหูนาวท่ีอุณหภมิูติดลบหลายสบิองศา 
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
ชมพพิิธภณัฑ์กองทหารกบฎเดือนธันวา  
Decembrist Museum  ท่ีบอกเลา่เร่ืองราวของกลุม่
ทหาร  ท่ีลกุฮือขึน้ตอ่ต้านการครองราชย์โดยมิชอบของ
จกัรพรรดินิโคลาสท่ี 1 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1825 ณ 
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค ซึง่เป็นเมืองหลวงของรัสเซียใน
ขณะนัน้ หลงัการก่อกบฏถกูปราบปรามจนล้มเหลว ผู้น า
กยฎถกูประหารด้วยการแขวนคอ ทหารบางสว่นถกู
เนรเทศมาคมุขงัยงัแคว้น ไซบีเรียซึง่ในอดีตเป็นดินแดน
ทรุกนัดานและเป็นแหลง่คมุขงันกัโทษ  จากนัน้น าทา่นสู่
ยา่น 130 ควอร์เตอร์(130 Quarter) ยา่นนีน้บัวา่เป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีพลาดไม่ได้ส าหรับผู้มาเยือนเมืองนี ้
บริเวณนีเ้ป็นแหลง่รวมของร้านอาหาร บาร์ร้านจ าหนา่ย
ของท่ีระลกึท่ีทนัสมยั โดยสิ่งปลกูสร้าง ทัง้หมดบริเวณนีส้ร้างด้วยไม้และตกแตง่อยา่งสวยงาม มี
เอกลกัษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึง่ขึน้ช่ือในการ สร้างบ้านด้วยไม้ยา่นนีจ้ึงกลายเป็นจดุดงึดดู
นกัทอ่งเท่ียว ทัง้ช็อป และ ชิมเลยทีเดียว 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัโรงแรม Ibis Irkutsk Centre Hotel หรือ เทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า      (5 )   เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
08.00 น.   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางตอ่กลบัประเทศไทย 
10.45 น.   น าท่านเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  เที่ยวบนิที่ S7 6331 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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ก าหนดการเดนิทาง       
อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ /ท่าน พักเดี่ยว 

 พักห้องละ 2 ท่าน     49,900 บาท  4,800 บาท 

** หนังสือเดนิทางไทย เข้ารัสเซียได้ไม่ต้องย่ืนวีซ่า ** 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ   อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
   คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
อัตรานีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่วีซา่รัสเซีย ( กรณีไม่ได้ถือหนงัสอืเดินทางไทย )                                      
  คา่น า้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินก าหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน วนัละ 5USD/วนั 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


