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 สมัผสับรรยากาศ นัง่รถไฟสายประวตัศิาสตร ์ทรานไซบเีรยี เซอรค์มั - ไบคาล 
 ล่องเรอืทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน า้จดืทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ี่สดุในโลก  
 
ก ำหนดกำรเดินทำง     25 – 29 พฤษภำคม 2564 
    1 – 5 มถุินำยน / 20 – 24 กรกฎำคม 2564 
    10 – 14 สิงหำคม / 7 – 11 กันยำยน 2564 

วันที่แรก        วันอังคำร 
                   (1)  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ- เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)   

14.00 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาท์เตอร์สำยกำร
บินไซบีเรียน แอร์ไลน์  S7   

17.00 น.  น าทา่นเหิรฟ้าสู ่เมืองเอียคตุส์ (Irkutsk)  โดยเท่ียวบินท่ี S7  6332  
 เวลาท่ี Irkutsk จะเร็วกวา่ประเทศไทย  1 ชัว่โมง  

00.20+1 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 Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือเทียบเทา่  
 

วันที่สอง      (2)   เอียคุสต์ – ลิสต์เวียนก้ำ –โบสถ์นิโคลำส – พพิธิภัณฑ์ไบคำล – ตลำดปลำ 
       – ขึน้กระเช้ำสู่จดุชมวิวบนยอดเขำ – ล่องเรือทะเลสำบไบคำล – พิพิธภณัฑ์สถำปัตยกรรมไม้  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้ำนลิสต์เวียนก้ำ Listvyanka Village 

ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีหบุเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปากแม่น า้องั
คาร่า Angara River แม่น า้เพียงสายเดียวท่ีเป็นท่ีระบายออก
ของทะเลสาบไบคาล ชมโบสถ์นิโคลำส ท่ีสวยงามและขึน้ 
ช่ือท่ีสดุขา่มกลางสวนดอกไม้ท่ีสวยงามของเมือง น าทา่นชม 
พิพิธภณัฑ์ไบคำล เพือ่เรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศน์ของ
ทะเลสาบไบคาล ท่ีประกอบไปด้วยพืชและสตัว์หลากหลาย
สายพนัธ์ุท่ีนา่  สนใจ รวมไปถึงดาวเดน่ของพิพิธภณัฑ์ 
“แมวน า้ไบคาล” นอกจากนีย้งัมีนิทรรศการจ าลองสภาพใต้
น า้ของทะเลสาบไบคาลให้ชม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
ชมตลำดปลำซึง่เป็นตลาดเลก็ ๆ ริมทะเลสาบท่ีมีแผงและ
ร้านค้า จ าหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองโดยเฉพาะปลาน า้จืดของ
ทะเลสาบแหง่นี ้  
น าทา่น ขึน้กระเช้ำห้อยขำ ขึน้สู่จดุชมวิวบนยอดเขำ เพ่ือ
ชมวิวจากมมุสงูของทะเลสาบไบคาล 
จากนัน้น าทา่นน่ังเรือวนรอบชำยทะเลสำบเพื่อชมความ
งานริมฝ่ังทะเลสาบ และสมัผสับรรยากาศการเดินทาง โดยใช้เรือยางขบัเคลือ่นด้วยใบพดั (ใช้เวลา 1 
ชัว่โมง)  
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น าทา่นชมพิพิธภณัฑ์สถำปัตยกรรมไม้ Wooden architecture museum ชมสิง่ปลกูสร้างไม้ท่ีหาดู
ได้ยาก ซึง่เป็นบ้านพกัอาศยัของชนกลุม่ท่ีพ านกัอยูท่ี่น่ีมาช้านาน ชมการสร้างบ้านตามภมิูปัญญา
ชาวบ้านท่ีต้องสร้างบ้านด้วยไม้และทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดหูนาวท่ีอุณหภมิูติดลบหลายสบิองศา 
 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าทา่นกลบัเมืองเอียคสุต์ 

 พกัเอียคสุต์ Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือเทียบเทา่  
 

วันที่สำม         (3)   เอียคุสต์ – น่ังรถไฟสำยเซอร์คัมไบคำล ชมวิวริมทะเลสำบไบคำล 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ เมืองเอียคตุส์ เปิด
ประสบการณ์พิเศษ น าทา่นนัง่รถไฟสำยเซอร์คัมไบ
คำล Circum Baikal loop line ถือวา่ป็นรถไฟทีมี่วิว
สวยงามมากของทรานไซบีเรีย เพราะนอกจากทะเลสาบ
สนี า้เงินเข้มแล้วในช่วงแตล่ะฤดกูาลยงัมีทิวทศัน์รอบๆท่ี
อุดมสมบูรณ์อีกด้วย ทัง้ดอกไม้บ  

 านสะพร่ังในฤดรู้อน เส้นทางรถไฟลดัเลาะทางตอนใต้
ของทะเลสาบไบคาล สร้างขึน้ใน ปี  พ.ศ. 2434 โดยวิศวะ
กรชาวอิตาลปีละรัสเซีย  เป็นระยะทางยาวไกลถึง 14 
กิโลเมตร ท่ีประกอบด้วยอุโมงค์ 39 แหง่ น ั บเป็นการ
ก่อสร้างทาง  รถไฟที่โหดเค่ียวกร าเป็นอยา่งมาก และสิง่ท่ี
ได้มานอกจากได้เส้นทางทรานไซบีเรียให้ผา่นเมืองเอียร์
คสุต์และอ้อมทะเลสาบไบคาลได้แล้ว ยงัเป็นเส้นทาง
รถไฟที่มีวิวสวยเป็นทางยาวท่ีสดุอีกด้วย นบัเป็นไฮไลท์
ของเส้นทา  งทรานไซบีเรีย ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น 
“แหวนทองของไซบีเรีย”   

08.00 น. รถไฟเคล่ือนตวัออกจากเมืองเอียคุสต์  ว่ิงไปตาม
เส้นทางทรานส์ไซบีเรียสายเก่า ลอดอโุมงค์ยาวหลาย
จดุ แล้วเลียบทะเลสาบไบคาล   
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10.30 น. ขบวนผ่านถึง เมืองซลิยุคยันก้ำ Sludyanka   
ระหวา่งนัง่บนรถไฟจะเคล่ือนตวัอย่างช้าๆ ให้ทา่น
เพลิดเพลินกบัวิวสองข้างทาง ระหว่างแวะหยุดให้
ทา่นลงไปเก็บภาพประทบัใจ ตลอดทางรางรถไฟ 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง แบบปิกนิก 
น านัง่ท่านรถไฟชมวิวทะเลสาปตอ่ รถไฟจะจอดแวะ
ให้ทา่นถ่ายรูปตามสถานี กลุตกุ มาริคยุ อลูาโนโว 
ตา่งๆ พร้อมกิจกรรมท่ีทางรถไฟจดัระหวา่งแวะชม 

18.20 น. ขบวนถึง สถานีพอร์ตไบคาล สถานีปลายทางของ
รถไฟสายเซอร์คมัไบคาล  

สมควรแก่เวลาน าทา่นนัง่รถบสัปรับอากาศเดินทางกลบัเมืองเอียคตุส์ 
ค ่ำ    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัเอียคสุต์ Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือเทียบเทา่ 
  

วันที่ส่ี   (4)   พพิิธภณัฑ์สถำปัตยกรรมไม้ – พิพิธภณัฑ์กองทหำรกบฏเดือนธันวำ – 130  ควอร์เตอร์ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมพพิิธภณัฑ์กองทหำรกบฎเดือนธันวำ  Decembrist Museum  ท่ีบอกเลา่เร่ืองราวของกลุม่ทหาร  
ท่ีลกุฮือขึน้ตอ่ต้านการครองราชย์โดยมิชอบของจกัรพรรดิ
นิโคลาสท่ี 1 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1825 ณ เมืองเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ค ซึง่เป็นเมืองหลวงของรัสเซียในขณะนัน้ หลงั
การก่อกบฏถกูปราบปรามจนล้มเหลว ผู้น ากยฎถกู
ประหารด้วยการแขวนคอ ทหารบางสว่นถกูเนรเทศมาคมุ
ขงัยงัแคว้น ไซบีเรียซึง่ในอดีตเป็นดินแดนทรุกันดานและ
เป็นแหลง่คมุขงันกัโทษ  
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จากนัน้น าท่านชมโบสถ์ประจ ำเมืองริมแม่น า้สดุ
คลาสสิก ถนนคนเดินเส้นหลกัของเมือง บ้านไม้สไตล์
ไซบีเรียในเขตเมือง ถนนท่ีท าให้เมืองนีไ้ด้รับฉายาว่า
เป็นปารีสน้อยๆ แหง่ดินแดนไซบีเรีย บรรยากาศขาว
โพลนไปด้วยหิมะ แตน่ัน่ก็ท าให้เราเข้าถึงความเป็นไซ
บีเรียกนัแบบเตม็ๆ น าทา่นชม ถนนคำร์ลมำร์กซ์ ตลอด
ถนนสายนีท้า่นละพบกยัอาคารเก่าแก่ตา่งๆเช่น อาคารท่ี
ท าการรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย อาคารห้องสมดุของ
มหาวิทยาลยัแหง่รัฐ ปราสามมอร์ริสซึง่ปัจจุบนักลายเป็น
พิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุแหง่เอียคตุส และรูปป้ันพระเจ้ำอ
เล็กซำนเดอร์ที่ 3 ผู้ซึง่มีด าริให้สร้างทางรถไฟสาย

ทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289กิโลเมตรชมย่านคี
รอฟสแควร์(KirovSquare)ย่านการค้าส าคญัของ
ภมิูภาคเดินเล่นตลาดท้องถ่ิน ชมอนสุาวรีย์เปลวไฟนิ
รันดร์  บริเวณริมแม่น า้แองการ่า ชมป้อมไม้ท่ีถกูสร้าง
ขึน้เพ่ือเป็นท่ีป้องกนัสตัว์ป่า และใช้เป็นท่ีเก็บข้าวของ 
ทองค า เงินและส่ิงทอจากการค้าในอดีต   

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านชม โบสถ์คำซำน (Kazan Church) เป็นโบสถ์
เก่าแก่ท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจตอ่คนเอียร์คสุต์มากทัง้นี ้
เน่ืองจากโบสถ์แหง่นีเ้กิดขึน้จากการบริจาคของคน
ท้องถ่ินท่ีประกอบทัง้ชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้กลบัใจ
ท่ีถกูเนรเทศมายงัเอียร์คสุต์ นอกจากนีต้วัโบสถ์ยงัมี
ความงดงามท่ีเกิดจากรูปแบบการกอ่สร้างท่ีสวยงามมาก
ในแบบไบเซนไทน์ ภายในประดบับลัลงัค์ด้วยกินอ่อนสแีดงและมีเสาหินหลกัของโบสถ์ท่ีท าจากหยก 
การเพ้นท์ลายใต้หลงัคาโบสถ์ต้องใช้ช่างผู้ช านาญท่ีสง่ไปศกึษาถึงอิตาลเีลยทีเดียว 
 จากนัน้น าทา่นสูย่า่น 130 ควอร์เตอร์(130 Quarter) 
ยา่นนีน้บัวา่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีพลาดไม่ได้ส าหรับผู้มา
เยือนเมืองนีบ้ริเวณนีเ้ป็นแหลง่รวมของร้านอาหาร บาร์
ร้านจ าหนา่ยของท่ีระลกึท่ีทนัสมยั โดยสิง่ปลกูสร้าง 
ทัง้หมดบริเวณนีส้ร้างด้วยไม้และตกแตง่อยา่งสวยงาม มี
เอกลกัษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึง่ขึน้ช่ือในการ สร้าง
บ้านด้วยไม้ยา่นนีจ้ึงกลายเป็นจุดดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว ทัง้ช็อป และ ชิมเลยทีเดียว 



6 

 

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

 

วันที่ห้ำ      (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 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง       
อัตรำค่ำบริกำร   ผู้ใหญ่ /ท่ำน พักเดี่ยว 

 พักห้องละ 2 ท่ำน     49,900 บำท  5,800 บำท 

** หนังสือเดนิทำงไทย เข้ำรัสเซียได้ไม่ต้องย่ืนวีซ่ำ ** 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

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

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

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. กำรช ำระเงิน 

งวดท่ี 1 ช าระมดัจ า ทา่นละ 30,000 บำท  ภายใน  7 วนัหลงัจากจอง 
 งวดท่ี 2 ช าระคา่ทวัร์ ส่วนที่เหลือ    ก่อนการเดินทาง  30 วนั 

2. กำรยกเลิก 
2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง      60 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  

 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน คา่ตัว๋รถไฟ คา่มดัจ าโรงแรม  
2.2 ยกเลกิการเดินทางระหวา่ง  45-60 วนั  ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางระหวา่ง  30-45 วนั  เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั  เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำรกำ
รันตค่ีำมัดจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได้  รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ 
หรือค่ำทวัร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั

เคร่ืองหมาย     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้
บญัชีด า ห้ามเข้าประเทศนัน้อีก   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 


