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วนัแรก กรุงเทพฯ 

14.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน S7 AIRLINES (S7)เจา้หนา้ทีคอย 

  ตอ้นรับอาํนวยความสะดวก 

16.35 น. เดินทางสู่ เมืองเอยีร์คุตสก์ สหพนัธ์รัฐรัสเซีย โดยเทียวบินS7 762 

23.45น. เดินทางถึง เมืองเอียร์คุตสก์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านเดินทางเขา้ทีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 ทพีัก  COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 

วนัทีสอง 

 

เมืองเอยีร์คุตสก์ – ชมเมือง – อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ – วิหารนาง

ชีซนาเมนสกี – ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์ – ห้างสรรพสินค้า – 

อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนั รายการ อาหาร โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ - - - ทีพกั  COURTYARD MARRIOTT HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

 

2 

เมืองเอียร์คุตสก์ – ชมเมือง - อนุสาวรียย์าคอฟ 

โปคาบอฟ - วิหารนางชีซนาเมนสกี – ตลาด

กลางเมืองเอียร์คุตสก์  - ห้างสรรพสินค้า  - 

อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธนัวาคม 

   ทีพกั  COURTYARD MARRIOTT HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 เมืองเอียร์คุตสก์ – เมืองลิสต์วียนัก้า– พิพิธภณัฑ์

สถาปัตยกรรมไมน้งั CHAIR LIFT – เนินเขาเชียร์สกี 

– ฟาร์มสุนขัฮสักี – กิจกรรมสุนขัลากเลือน 

   ทีพกั  MAYAK HOTEL (STUDIO) หรือระดบั

เทียบเท่า 

4 เมืองลิสตว์ยีนักา้- นงัเรือโฮเวอร์คราฟท ์    ทีพกั  MAYAK HOTEL (STUDIO) หรือระดบั

เทียบเท่า 

5 เมืองลิสตว์ียนักา้– พิพิธภณัฑแ์มวนาํ – พิพิธภณัฑไ์บ

คาล – เมืองเอียร์คุตสก ์

   ทีพกั  COURTYARD MARRIOTT HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

6 สนามบินเมืองเอียร์คุตสก์ – กรุงเทพฯ  - - - 



 
 
 

 

 เมืองเอียร์คุตสก์เมืองเอกแห่งเขตรัสเซียตะวนัออกเป็นศูนยก์ลางทงัดา้นการคา้และการบริหารปกครองทีสร้าง

ขึนในปี ค.ศ. 1651 ผา่นชมตวัเมืองทีมีความงดงามทางดา้นสถาปัตยกรรมของตวัอาคารเก่า บา้นเรือนไม ้โบสถ ์

วิหาร ทีตกแต่งประดบัประดาขอบประตู หนา้ต่าง หน้าบนั ตลอดจนผนงัและส่วนต่างๆของอาคารในรูปแบบ

ของงานไมแ้กะสลักฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัของไซบีเรีย เป็นหนึงในเมืองทีทรงคุณค่าในด้

อนุรักษม์รดกทางศิลปะวฒันธรรมของไซบีเรีย สมกบัทีไดรั้บฉายาวา่ 

 นาํท่านชมเมืองเอียร์คุตสก์ เมืองทีก่อตงัโดย อิวาน โปคาบอฟ 

แหล่งซือขายทองคาํและขนสัตวจ์ากชาวบูร์ยาต 

ซึงทาํใหเ้มืองเอียร์คุตสก์เติบโตอยา่งรวดเร็วและไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเขตไซบีเรียตะวนัออก

ชม อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ

อาคารทีเคยถูกใชง้านหลากหลายรูปแบบตลอดสมยัจกัรวรรดิรัสเซียและโซเวียต อนุสาวรียที์สร้างขึนเพือรําลึก

ถึงเหตุการณ์และบุคคลสาํคญั

 นาํท่านสู่ ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์ 

เครืองดืมชากาแฟต่างๆ นอกจากนีทุกท่านยงัสามารถเดินภายใน 

เลือกซือสินคา้นานาชนิดทีคนทอ้งถินในบริเวณนีมาเลือกซือจบัจ่ายสินคา้กนัทีนีไดอี้กดว้ย

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นาํท่านเขา้ชม อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม 

เซอร์ไก ทรูเบทสกอยและครอบครัวเซอร์เกยโ์วลกอนสกี ซึงเป็น 

รุกฮือต่อตา้นการขึนครองราชยโ์ดยมิชอบของจกัรพรรดินิโคลาสที 

เซนตปี์เตอร์เบิร์กมายงัเอียร์คุตสกซึ์งเคยไดชื้อเป็นศูนยร์วมของเหล่ากบฏในรัสเซีย นาํชมพิพิธภณัฑ์บา้นทรูเบส

กอย ซึงเป็นบา้นหลงัเล็กของลูกสาวคนหนึงของเซอร์ไก ทรูเบทสกอย สร้างเมื

แสดงสิงของต่างๆ ของเหล่ากบฏทีถูกบงัคบัใชแ้รงงานอย่างหนกัในดินแดนไซบีเรียตะวนออก 

1826-1856) และพิพิธภณัฑ์บา้นโวลกอนสกีจดแสดงสิงของต่างๆ และเครืองดนตรีของครอบครัวโวลกอนสกี

และของกบฏคนอืนๆ ซึงมีการเล่นดนตรีและวรรณ

 

 

  

เมืองเอกแห่งเขตรัสเซียตะวนัออกเป็นศูนยก์ลางทงัดา้นการคา้และการบริหารปกครองทีสร้าง

ผา่นชมตวัเมืองทีมีความงดงามทางดา้นสถาปัตยกรรมของตวัอาคารเก่า บา้นเรือนไม ้โบสถ ์

วิหาร ทีตกแต่งประดบัประดาขอบประตู หนา้ต่าง หน้าบนั ตลอดจนผนงัและส่วนต่างๆของอาคารในรูปแบบ

ของงานไมแ้กะสลักฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัของไซบีเรีย เป็นหนึงในเมืองทีทรงคุณค่าในด้

อนุรักษม์รดกทางศิลปะวฒันธรรมของไซบีเรีย สมกบัทีไดรั้บฉายาวา่ “ปารีสแห่งไซบีเรีย

เมืองทีก่อตงัโดย อิวาน โปคาบอฟ (IVAN POKHABOV) 

แหล่งซือขายทองคาํและขนสัตวจ์ากชาวบูร์ยาต และถนนสายแรกทีมุ่งสู่กรุงมอสโก ถูกสร้างขึนในปี ค

ซึงทาํใหเ้มืองเอียร์คุตสก์เติบโตอยา่งรวดเร็วและไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเขตไซบีเรียตะวนัออก

อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ ผูก่้อตงัเมืองเอียร์คุตสก์ ชมโบราณสถานสําคญัภายใน 

ารทีเคยถูกใชง้านหลากหลายรูปแบบตลอดสมยัจกัรวรรดิรัสเซียและโซเวียต อนุสาวรียที์สร้างขึนเพือรําลึก

ถึงเหตุการณ์และบุคคลสาํคญั 

ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์ เป็นตลาดใหญ่ทีจาํหน่ายทงัผลไมน้านาชนิด ของสด ปลาสด ของฝาก 

เครืองดืมชากาแฟต่างๆ นอกจากนีทุกท่านยงัสามารถเดินภายใน ห้างสรรพสินค้า ในบริเวณเดียวกนั เพือชมและ

เลือกซือสินคา้นานาชนิดทีคนทอ้งถินในบริเวณนีมาเลือกซือจบัจ่ายสินคา้กนัทีนีไดอี้กดว้ย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อนุสรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม เป็นพิพิธภณัฑ์ทีไดรั้บการดดัแปลงบา้นของครอบครัว

เซอร์ไก ทรูเบทสกอยและครอบครัวเซอร์เกยโ์วลกอนสกี ซึงเป็น 1 ในกลุ่มผูก่้อกบฏ เมือ 

นครองราชยโ์ดยมิชอบของจกัรพรรดินิโคลาสที 1ของรัสเซีย ซึงกบฏไดถู้กเนรเทศจากนคร

เซนตปี์เตอร์เบิร์กมายงัเอียร์คุตสกซึ์งเคยไดชื้อเป็นศูนยร์วมของเหล่ากบฏในรัสเซีย นาํชมพิพิธภณัฑ์บา้นทรูเบส

กอย ซึงเป็นบา้นหลงัเล็กของลูกสาวคนหนึงของเซอร์ไก ทรูเบทสกอย สร้างเมือกลางศตวรรษที 

แสดงสิงของต่างๆ ของเหล่ากบฏทีถูกบงัคบัใชแ้รงงานอย่างหนกัในดินแดนไซบีเรียตะวนออก 

และพิพิธภณัฑ์บา้นโวลกอนสกีจดแสดงสิงของต่างๆ และเครืองดนตรีของครอบครัวโวลกอนสกี

และของกบฏคนอืนๆ ซึงมีการเล่นดนตรีและวรรณกรรมต่างๆ ในบา้นหลงันีนานกวา่ครึงศตวรรษ
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เมืองเอกแห่งเขตรัสเซียตะวนัออกเป็นศูนยก์ลางทงัดา้นการคา้และการบริหารปกครองทีสร้าง

ผา่นชมตวัเมืองทีมีความงดงามทางดา้นสถาปัตยกรรมของตวัอาคารเก่า บา้นเรือนไม ้โบสถ ์

วิหาร ทีตกแต่งประดบัประดาขอบประตู หนา้ต่าง หน้าบนั ตลอดจนผนงัและส่วนต่างๆของอาคารในรูปแบบ

ของงานไมแ้กะสลักฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัของไซบีเรีย เป็นหนึงในเมืองทีทรงคุณค่าในดา้นการ

ปารีสแห่งไซบีเรีย” 

IVAN POKHABOV) ในปี ค.ศ.1652 เพือเป็น

และถนนสายแรกทีมุ่งสู่กรุงมอสโก ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ.1760 

ซึงทาํใหเ้มืองเอียร์คุตสก์เติบโตอยา่งรวดเร็วและไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเขตไซบีเรียตะวนัออก 

ชมโบราณสถานสําคญัภายใน วิหารนางชีซนาเมนสกี

ารทีเคยถูกใชง้านหลากหลายรูปแบบตลอดสมยัจกัรวรรดิรัสเซียและโซเวียต อนุสาวรียที์สร้างขึนเพือรําลึก

เป็นตลาดใหญ่ทีจาํหน่ายทงัผลไมน้านาชนิด ของสด ปลาสด ของฝาก 

ในบริเวณเดียวกนั เพือชมและ

เลือกซือสินคา้นานาชนิดทีคนทอ้งถินในบริเวณนีมาเลือกซือจบัจ่ายสินคา้กนัทีนีไดอี้กดว้ย 

เป็นพิพิธภณัฑ์ทีไดรั้บการดดัแปลงบา้นของครอบครัว

ในกลุ่มผูก่้อกบฏ เมือ 26 ธนัวาคม 1825 ที

ของรัสเซีย ซึงกบฏไดถู้กเนรเทศจากนคร

เซนตปี์เตอร์เบิร์กมายงัเอียร์คุตสกซึ์งเคยไดชื้อเป็นศูนยร์วมของเหล่ากบฏในรัสเซีย นาํชมพิพิธภณัฑ์บา้นทรูเบส

อกลางศตวรรษที 19 ภายในจดั

แสดงสิงของต่างๆ ของเหล่ากบฏทีถูกบงัคบัใชแ้รงงานอย่างหนกัในดินแดนไซบีเรียตะวนออก (ระหวา่งปีค.ศ.

และพิพิธภณัฑ์บา้นโวลกอนสกีจดแสดงสิงของต่างๆ และเครืองดนตรีของครอบครัวโวลกอนสกี

กรรมตา่งๆ ในบา้นหลงันีนานกวา่ครึงศตวรรษ 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพกั  COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

วนัทีสาม  

 

เมืองเอยีร์คุตสก์ – เมืองลสิต์วยีันก้า– พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้   นัง 

CHAIR LIFT – เนินเขาเชียร์สก ี– ฟาร์มสุนัขฮัสก ี– กจิกรรมสุนัขลาก

เลือน   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เมืองลสิต์วยีนัก้า 

เมืองทีสําคญัทีสุดในเขตไซบีเรียตอนใต ้ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบไบคาล เป็นศูนยก์ารติดต่อคา้ขายระหว่าง

รัสเซียตะวนัออก จีน มองโกเลียและทิเบต เป็นประตูหนา้ด่านทีจะไปทะเลสาบไบคาล 

 พิพธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ 

 จดัแสดงอาคารบา้นเรือนสมยัเก่าก่อนครังก่อตงัเมืองเอียร์คุตสกค์รังแรกๆ สิงก่อสร้างต่างๆ  ทีจดัแสดงลว้นแลว้

ทาํจากไมส้นเก่าแก่ดงัเดิมทีไดรั้บการทาํนุบาํรุงจากในอดีตใหย้งัคงอยูใ่นปัจจุบนั ท่านจะไดเ้ห็นการก่อสร้างใน

รูปแบบต่างๆ ทีสวยงามโดดเด่นในแบบเฉพาะตวัของเมืองเอียร์คุตสกแ์ละเขา้ใจถึงประวติัศาสตร์ของทีนีมาก

ขึน 

 นังเก้าอเีลือนไฟฟ้า หรือ CHAIR LIFT 

 สู่ เนินเขาเชียร์สกี เพือชมทิวทศัน์ของทะเลสาบไบคาล 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ฟาร์มสุนัขฮัสก ี
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 ชมความน่ารักของสุนขั พนัธ์ุไซบีเรียนฮสักี ทีแสนเชืองและเป็นกนัเองทีมกัเลียงไวใ้ชใ้นเขตหนา 

 

 

 สุนัขลากเลือน หรือ DOG SLEDDING 

 สนุกสนานตืนเตน้ไปกบัความเร็วบนเลือน ตลอดเส้นทางสองฟากฝังรายลอ้มดว้ยความงดงามของป่าสนทีถูก

ปกคลุมดว้ยหิมะ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพกั  MAYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีสี เมืองลสิต์วยีนัก้า– นังเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นังเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

 ท่องไปบนพืนผวินาํแขง็ของไบคาล ทะเลสาบนาํจืดทีลึกทีสุดในโลก มีความลึกกวา่ 1,637 เมตร และเก่าแก่มาก

ทีสุดในโลกโดยมีอายุถึง 25-30 ลา้นปี ไดรั้บสมญานามวา่ "ไข่มุกแห่งไซบีเรีย" องคก์ารยูเนสโกขึนทะเบียนให้

ทะเลสาบไบคาลเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996(ใช้เวลาในการนังเรือ 5 ชัวโมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพกั  MAYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
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วนัทีห้า 
เมืองลสิต์วยีันก้า– พิพิธภัณฑ์แมวนํา – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – เมืองเอยีร์

คุตสก์    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พิพธิภัณฑ์แมวนํา 

 ก่อตงัเมือปี ค.ศ. 2004 ปัจจุบนัเป็นแหล่องท่องเทียวยอดนิยมทงัในหมู่ชาวเมืองเอียร์คุตสก์และนกัท่องเทียวจาก

ทีต่างๆ ชม การแสดงโชวข์องแมวนาํไบคาล หรือเนอร์ปา แมวนาํทีตวัเล็กทีสุดในสายพนัธ์ุ พบไดเ้ฉพาะในเอียร์

คุตสกเ์ท่านนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 

 พิพธิภัณฑ์ไบคาล 

 สถานทีเก็บรวบรวมตวัอยา่งและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวทิยาทงัหมดของทะเลสาบไบคาล ซึงม ี

 การจดัแสดงซากสัตวแ์ละพืชพนัธุ์ตา่งๆ เช่น แมวนาํไบคาล ซึงเป็นแมวนาํทีปรับสภาพใหเ้ขา้กบันาํจืดของ

ทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลาประจาํถินมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนีเท่านนั  

 เดินทางกลบัสู่ เมืองเอยีร์คุตสก์ 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพกั  COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีหก สนามบินเมืองเอยีร์คุตสก์ – กรุงเทพฯ   
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเอียร์คุตสก์ โดยสายการบิน S7 AIRLINES 

 

10.10น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 761  

15.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

********************************** 

** รายการสามารถปรับเปลยีนได้ตามความเหมาะสม ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ราคา ท่านละ พกัเดยีว เพมิ ท่านละ 

59,900บาท 7,500 บาท 

 

 

อตัรานีรวม 

ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียว  

ค่าภาษีสนามบินภาษีนาํมนัค่าประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุ 

ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง(พกัห้องคู่) 

ค่าอาหารทุกมือตามระบุ 

ค่าพาหนะรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเทียว 

ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียว  

เจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรานีไม่รวม 

ค่าทิปไกด์ท้องถินคนขับรถ และหัวหน้าทวัร์  (ลูกค้า 1 ท่าน ชําระ ท่านละ 40 USD/ตลอดทริป) 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ้่ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
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เงือนไขในการจองทัวร์ 

1. สาํหรับการจอง กรุณาชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

2. ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

อตัราค่าเดินทางและตวัโดยสารนีเป็นอตัราราคาพิเศษ  บริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งออกตวัโดยสาร ตามเงือนไขและกาํหนดของ

สายการบิน  ดงันนัจะไม่สามารถขอรีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี   หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํบางส่วนหรือทงัหมดโดยพิจารณาตามค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผูเ้ดินไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงิน ทงันีโดยหัก

เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ  รายการท่องเทียวบางสถานที เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย และไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เช่น ภยัธรรมชาติ 

ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่า

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัจะถือว่า

ท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริษทัฯทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

5.ในกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอยา่งใด กรุณาแจง้

และสอบถามมายงับริษทัฯ ทงันี  ควรจะให้บริษทัฯ ยืนยนัสถานะการเดินทางก่อนทีท่านจะสาํรองยานพาหนะ 

 

 


