 สัมผัสบรรยากาศ นัง่ รถไฟสายประวัตศิ าสตร์ ทรานไซบีเรีย เซอร์คมั - ไบคาล
 ล่องเรือทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบนา้ จืดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ที่สดุ ในโลก
กำหนดกำรเดินทำง

25 – 29 พฤษภำคม 2564
1 – 5 มิถุนำยน / 20 – 24 กรกฎำคม 2564
10 – 14 สิงหำคม / 7 – 11 กันยำยน 2564

วันที่แรก

วันอังคำร
(1) สนำมบินสุวรรณภูมิ - เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)

14.00 น.

 พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาท์ เตอร์ สำยกำร
บินไซบีเรียน แอร์ ไลน์ S7
 นาท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) โดยเที่ยวบินที่ S7 6332
 เวลาที่ Irkutsk จะเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร Irkutsk เวลาที่ Irkutsk จะเร็ วกว่า
บ้ านเรา 1 ชัว่ โมง แต่เวลาที่มอสโคว์จะช้ ากว่าไทยประมาณ 4 ชัว่ โมง (Irkutsk) เป็ นเมืองใหญ่อีกเมือง
ในไซบีเรี ยเป็ นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ588,000คนเป็ นแหล่งการศึกษาที่สาคัญ

17.00 น.
00.20+1 น.

1

เมืองแห่งธุรกิจและการค้ าระหว่างประเทศมองโกเลียและจีนเป็ นเมืองที่มีผ้ คู นพลุกพล่านเพราะเป็ น
ย่านการค้ าขาย เมืองนี ้ได้ ชื่อว่าเป็ น นครปารี สแห่งไซบีเรี ย(PARIS OF SIBERIA)
พักเอียคุสต์ Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

(2) เอียคุสต์ – ลิสต์ เวียนก้ ำ –โบสถ์ นิโคลำส – พิพธิ ภัณฑ์ ไบคำล – ตลำดปลำ
– ขึน้ กระเช้ ำสู่จดุ ชมวิวบนยอดเขำ – ล่ องเรื อทะเลสำบไบคำล – พิพิธภัณฑ์ สถำปั ตยกรรมไม้
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนลิสต์ เวียนก้ ำ Listvyanka Village
ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่หบุ เขา ริ มทะเลสาบไบคาล ปากแม่น ้าอัง
คาร่า Angara River แม่น ้าเพียงสายเดียวที่เป็ นที่ระบายออก
ของทะเลสาบไบคาล ชมโบสถ์ นิโคลำส ที่สวยงามและขึ ้น
ชื่อที่สดุ ข่ามกลางสวนดอกไม้ ทสี่ วยงามของเมือง นาท่านชม
พิพิธภัณฑ์ ไบคำล เพือ่ เรี ยนรู้เรื่ องระบบนิเวศน์ของ
ทะเลสาบไบคาล ที่ประกอบไปด้ วยพืชและสัตว์หลากหลาย
สายพันธุ์ที่นา่
สนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์
“แมวน ้าไบคาล” นอกจากนี ้ยังมีนิทรรศการจาลองสภาพใต้
น ้าของทะเลสาบไบคาลให้ ชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมตลำดปลำซึง่ เป็ นตลาดเล็ก ๆ ริ มทะเลสาบที่มีแผงและ
ร้ านค้ า จาหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองโดยเฉพาะปลาน ้าจืดของ
ทะเลสาบแห่งนี ้
นาท่าน ขึน้ กระเช้ ำห้ อยขำ ขึน้ สู่จดุ ชมวิวบนยอดเขำ เพือ่
ชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบไบคาล
จากนันน
้ าท่านนั่งเรือวนรอบชำยทะเลสำบเพื่อชมความ
งานริ มฝั่ งทะเลสาบ และสัมผัสบรรยากาศการเดินทาง โดยใช้ เรื อยางขับเคลือ่ นด้ วยใบพัด (ใช้ เวลา 1
ชัว่ โมง)
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นาท่านชมพิพิธภัณฑ์ สถำปั ตยกรรมไม้ Wooden architecture museum ชมสิง่ ปลูกสร้ างไม้ ที่หาดู
ได้ ยาก ซึง่ เป็ นบ้ านพักอาศัยของชนกลุม่ ที่พานักอยูท่ ี่นี่มาช้ านาน ชมการสร้ างบ้ านตามภูมิปัญญา
ชาวบ้ านที่ต้องสร้ างบ้ านด้ วยไม้ และทนต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาวที่อุณหภูมิติดลบหลายสิบองศา

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านกลับเมืองเอียคุสต์
พักเอียคุสต์ Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรื อเทียบเท่า

วันที่สำม
เช้ า

(3) เอียคุสต์ – นั่งรถไฟสำยเซอร์ คัมไบคำล ชมวิวริมทะเลสำบไบคำล
 รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ เมืองเอียคุตส์ เปิ ด
ประสบการณ์พิเศษ นาท่านนัง่ รถไฟสำยเซอร์ คัมไบ
คำล Circum Baikal loop line ถือว่าป็ นรถไฟทีม่ ีวิว
สวยงามมากของทรานไซบีเรี ย เพราะนอกจากทะเลสาบ
สีน ้าเงินเข้ มแล้ วในช่วงแต่ละฤดูกาลยังมีทิวทัศน์รอบๆที่
อุดมสมบูรณ์อีกด้ วย ทังดอกไม้
้
บ
านสะพรั่งในฤดูร้อน เส้ นทางรถไฟลัดเลาะทางตอนใต้
ของทะเลสาบไบคาล สร้ างขึ ้นใน ปี พ.ศ. 2434 โดยวิศวะ
กรชาวอิตาลีปละรัสเซีย เป็ นระยะทางยาวไกลถึง 14
กิโลเมตร ที่ประกอบด้ วยอุโมงค์ 39 แห่ง นั บเป็ นการ
ก่อสร้ างทาง รถไฟที่โหดเคี่ยวกราเป็ นอย่างมาก และสิง่ ที่
ได้ มานอกจากได้ เส้ นทางทรานไซบีเรี ยให้ ผา่ นเมืองเอียร์
คุสต์และอ้ อมทะเลสาบไบคาลได้ แล้ ว ยังเป็ นเส้ นทาง
รถไฟที่มีวิวสวยเป็ นทางยาวที่สดุ อีกด้ วย นับเป็ นไฮไลท์
ของเส้ นทา งทรานไซบีเรี ย ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น
“แหวนทองของไซบีเรี ย”

08.00 น.

รถไฟเคลื่อนตัวออกจากเมืองเอียคุสต์ วิ่งไปตาม
เส้ นทางทรานส์ไซบีเรี ยสายเก่า ลอดอุโมงค์ยาวหลาย
จุด แล้ วเลียบทะเลสาบไบคาล
3

10.30 น.

เที่ยง

18.20 น.

ค่ำ

ขบวนผ่านถึง เมืองซิลยุคยันก้ ำ Sludyanka
ระหว่างนัง่ บนรถไฟจะเคลื่อนตัวอย่างช้ าๆ ให้ ทา่ น
เพลิดเพลินกับวิวสองข้ างทาง ระหว่างแวะหยุดให้
ท่านลงไปเก็บภาพประทับใจ ตลอดทางรางรถไฟ
 รับประทานอาหารเที่ยง แบบปิ กนิก
นานัง่ ท่านรถไฟชมวิวทะเลสาปต่อ รถไฟจะจอดแวะ
ให้ ทา่ นถ่ายรูปตามสถานี กุลตุก มาริ คยุ อูลาโนโว
ต่างๆ พร้ อมกิจกรรมที่ทางรถไฟจัดระหว่างแวะชม
ขบวนถึง สถานีพอร์ ตไบคาล สถานีปลายทางของ
รถไฟสายเซอร์ คมั ไบคาล
สมควรแก่เวลานาท่านนัง่ รถบัสปรับอากาศเดินทางกลับเมืองเอียคุตส์
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเอียคุสต์ Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี (4) พิพิธภัณฑ์ สถำปั ตยกรรมไม้ – พิพิธภัณฑ์ กองทหำรกบฏเดือนธันวำ – 130 ควอร์ เตอร์
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชมพิพิธภัณฑ์ กองทหำรกบฎเดือนธันวำ Decembrist Museum ที่บอกเล่าเรื่ องราวของกลุม่ ทหาร
ที่ลกุ ฮือขึ ้นต่อต้ านการครองราชย์โดยมิชอบของจักรพรรดิ
นิโคลาสที่ 1 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1825 ณ เมืองเซนต์ปี
เตอร์ สเบิร์ค ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของรัสเซียในขณะนัน้ หลัง
การก่อกบฏถูกปราบปรามจนล้ มเหลว ผู้นากยฎถูก
ประหารด้ วยการแขวนคอ ทหารบางส่วนถูกเนรเทศมาคุม
ขังยังแคว้ น ไซบีเรี ยซึง่ ในอดีตเป็ นดินแดนทุรกันดานและ
เป็ นแหล่งคุมขังนักโทษ
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จากนั ้นนาท่านชมโบสถ์ ประจำเมืองริ มแม่น ้าสุด
คลาสสิก ถนนคนเดินเส้ นหลักของเมือง บ้ านไม้ สไตล์
ไซบีเรี ยในเขตเมือง ถนนที่ทาให้ เมืองนี ้ได้ รับฉายาว่า
เป็ นปารี สน้ อยๆ แห่งดินแดนไซบีเรี ย บรรยากาศขาว
โพลนไปด้ วยหิมะ แต่นนั่ ก็ทาให้ เราเข้ าถึงความเป็ นไซ
บีเรี ยกันแบบเต็มๆ นาท่านชม ถนนคำร์ ลมำร์ กซ์ ตลอด
ถนนสายนี ้ท่านละพบกัยอาคารเก่าแก่ตา่ งๆเช่น อาคารที่
ทาการรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรี ย อาคารห้ องสมุดของ
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ ปราสามมอร์ ริสซึง่ ปั จจุบนั กลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์แห่งเอียคุตส และรูปปั ้นพระเจ้ ำอ
เล็กซำนเดอร์ ท่ ี
3 ผู้ซงึ่ มีดาริ ให้ สร้ างทางรถไฟสาย
ทรานส์-ไซบีเรี ย ด้ วยระยะทาง 9,289กิโลเมตรชมย่านคี

เที่ยง

รอฟสแควร์ (KirovSquare)ย่านการค้ าสาคัญของ
ภูมิภาคเดินเล่นตลาดท้ องถิ่น ชมอนุสาวรี ย์เปลวไฟนิ
รันดร์ บริ เวณริ มแม่น ้าแองการ่ า ชมป้ อมไม้ ที่ถกู สร้ าง
ขึ ้นเพื่อเป็ นที่ป้องกันสัตว์ป่า และใช้ เป็ นที่เก็บข้ าวของ
ทองคา เงินและสิ่งทอจากการค้ าในอดีต
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โบสถ์ คำซำน (Kazan Church) เป็ นโบสถ์
เก่าแก่ที่มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจต่อคนเอียร์ คสุ ต์มากทังนี
้ ้
เนื่องจากโบสถ์แห่งนี ้เกิดขึ ้นจากการบริ จาคของคน
ท้ องถิ่นที่ประกอบทังชาวบ้
้
าน กบฎการเมือง โจรผู้กลับใจ
ที่ถกู เนรเทศมายังเอียร์ คสุ ต์ นอกจากนี ้ตัวโบสถ์ ยงั มี
ความงดงามที่เกิดจากรูปแบบการก่อสร้ างที่สวยงามมาก
ในแบบไบเซนไทน์ ภายในประดับบัลลังค์ด้วยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถ์ ที่ทาจากหยก
การเพ้ นท์ลายใต้ หลังคาโบสถ์ต้องใช้ ช่างผู้ชานาญที่สง่ ไปศึกษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว
จากนันน
้ าท่านสูย่ า่ น 130 ควอร์ เตอร์ (130 Quarter)
ย่านนี ้นับว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ สาหรับผู้มา
เยือนเมืองนี ้บริ เวณนี ้เป็ นแหล่งรวมของร้ านอาหาร บาร์
ร้ านจาหน่ายของที่ระลึกที่ทนั สมัย
โดยสิง่ ปลูกสร้ าง
ทังหมดบริ
้
เวณนี ้สร้ างด้ วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มี
เอกลักษณ์เฉพาะของแค้ วนไซบีเรี ย ซึง่ ขึ ้นชื่อในการ สร้ าง
บ้ านด้ วยไม้ ยา่ นนี ้จึงกลายเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทังช็
้ อป และ ชิมเลยทีเดีย ว
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ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Ibis Irkutsk Centre Hotel หรื อ เทียบเท่า

วันที่ห้ำ
เช้ า
08.00 น.
10.45 น.
15.45 น.

(5 ) เมืองเอียคุตส์ – กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางต่อกลับประเทศไทย
 นาท่านเหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยไซบีเรี ยนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 6331
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ขอบคุณท่ ำนที่ใช้ บริกำร
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กำหนดกำรเดินทำง
อัตรำค่ ำบริกำร

ผู้ใหญ่ /ท่ ำน

พักเดี่ยว

พักห้ องละ 2 ท่ ำน
49,900 บำท
5,800 บำท
** หนังสือเดินทำงไทย เข้ ำรั สเซียได้ ไม่ ต้องยื่นวีซ่ำ **
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำนีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าวีซา่ รัสเซีย ( กรณีไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย )
 ค่าน ้าหนักเกิน ตามที่สายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น วันละ 5USD/วัน
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. กำรชำระเงิน
งวดที่ 1 ชาระมัดจา
ท่านละ 30,000 บำท ภายใน 7 วันหลังจากจอง
งวดที่ 2 ชาระค่าทัวร์ ส่ วนที่เหลือ
ก่อนการเดินทาง 30 วัน
2. กำรยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ค่าตัว๋ รถไฟ ค่ามัดจาโรงแรม
2.2 ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 45-60 วัน ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 30-45 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
อัตรำนีร้ วม

ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อกรุ๊ ปที่มีกำรกำ
รันตีค่ำมัดจำที่พกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงิน
ได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ
หรือค่ ำทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเที่ยวบินนัน้ ๆ

หมำยเหตุ
1. จ านวนผู้เดินทางขัน้ ต่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
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4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่ อท่านตกลงช าระเงิ นไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
10.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
11.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดาห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง
ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรื อประทับ
เครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้น
บัญชีดา ห้ ามเข้ าประเทศนันอี
้ ก
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