กําหนดการเดินทาง
18-23 กุมภาพันธ์ 2562 / 14-19 มีนาคม 2562
S7 762 BKKIKT 16352345
S7 761 IKTBKK 10101520

วัน
1

2

3
4
5
6

รายการ
-

โรงแรม

- ทีพัก COURTYARD MARRIOTT HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า
เมืองเอี ยร์ คุตสก์ – ชมเมื อง - อนุ สาวรี ยย์ าคอฟ    ที พัก COURTYARD MARRIOTT HOTEL
โปคาบอฟ - วิห ารนางชี ซ นาเมนสกี – ตลาด
หรื อระดับเทียบเท่า
กลางเมื อ งเอี ย ร์ คุ ต สก์ - ห้ า งสรรพสิ นค้า อนุ สรณ์สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม
เมื องเอี ยร์ คุตสก์ – เมืองลิ ส ต์วียนั ก้า– พิพิธภัณฑ์    ทีพัก MAYAK HOTEL (STUDIO) หรื อระดับ
สถาปั ตยกรรมไม้นงั CHAIR LIFT – เนินเขาเชียร์ สกี
เทียบเท่า
กรุ งเทพฯ

-

– ฟาร์มสุนขั ฮัสกี – กิจกรรมสุนขั ลากเลือน
เมืองลิสต์วยี นั ก้า- นังเรื อโฮเวอร์คราฟท์

   ทีพัก MAYAK HOTEL (STUDIO) หรื อระดับ
เทียบเท่า
เมืองลิสต์วียนั ก้า– พิพิธภัณฑ์แมวนํา – พิพิธภัณฑ์ไบ    ทีพัก COURTYARD MARRIOTT HOTEL
คาล – เมืองเอียร์คุตสก์
หรื อระดับเทียบเท่า
 - สนามบินเมืองเอียร์ คุตสก์ – กรุ งเทพฯ
-

วันแรก
14.30 น.

อาหาร

กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน S7 AIRLINES (S7)เจ้าหน้าทีคอย
ต้อนรับอํานวยความสะดวก

16.35 น.

เดินทางสู่ เมืองเอียร์ คุตสก์ สหพันธ์ รัฐรั สเซีย โดยเทียวบินS7 762

23.45น.

เดินทางถึง เมืองเอียร์ คุตสก์ สหพันธรั ฐรั สเซี ย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางเข้าทีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพัก COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีสอง
เช้ า

เมื องเอียร์ คุตสก์ – ชมเมือง – อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ – วิหารนาง
ชี ซนาเมนสกี – ตลาดกลางเมื องเอียร์ คุต สก์ – ห้ างสรรพสิ นค้ า –
อนุสรณ์ สถานเหล่ากบฏเดือนธันวาคม

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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เมืองเอียร์ คุตสก์ เมื
เมืองเอกแห่ งเขตรั สเซี ยตะวันออกเป็ นศูนย์กลางทังด้านการค้าและการบริ หารปกครองทีสร้ าง
ขึนในปี ค.ศ. 1651 ผ่านชมตัวเมืองทีมีความงดงามทางด้านสถาปั ตยกรรมของตัวอาคารเก่า บ้านเรื อนไม้ โบสถ์
วิหาร ทีตกแต่งประดับประดาขอบประตู หน้าต่าง หน้าบัน ตลอดจนผนังและส่ วนต่างๆของอาคารในรู ปแบบ
ของงานไม้แกะสลักฉลุ ลวดลายสวยงามตามแบบฉบับของไซบีเรี ย เป็ นหนึ งในเมื องทีทรงคุ ณค่าในด้านการ
อนุ รักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไซบีเรี ย สมกับทีได้รับฉายาว่า “ปารี
ปารี สแห่งไซบีเรี ย”
นําท่านชมเมืองเอียร์ คุตสก์ เมืองทีก่อตังโดย อิวาน โปคาบอฟ (IVAN
IVAN POKHABOV) ในปี ค.ศ.1652 เพือเป็ น
แหล่งซือขายทองคําและขนสัตว์จากชาวบูร์ยาต และถนนสายแรกทีมุ่งสู่ กรุ งมอสโก ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ.1760
ค
ซึ งทําให้เมืองเอียร์ คุตสก์เติบโตอย่างรวดเร็ วและได้กลายเป็ นศูนย์กลางการปกครองของเขตไซบีเรี ยตะวันออก
ชม อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ ผูก้ ่อตังเมืองเอียร์ คุตสก์ ชมโบราณสถานสําคัญภายใน วิหารนางชี ซนาเมนสกี
อาคารที
ารทีเคยถูกใช้งานหลากหลายรู ปแบบตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซี ยและโซเวียต อนุสาวรี ยท์ ีสร้างขึนเพือรําลึก
ถึงเหตุการณ์และบุคคลสําคัญ
นําท่านสู่ ตลาดกลางเมื องเอียร์ คุตสก์ เป็ นตลาดใหญ่ทีจําหน่ายทังผลไม้นานาชนิ ด ของสด ปลาสด ของฝาก
เครื องดืมชากาแฟต่างๆ นอกจากนี ทุกท่านยังสามารถเดินภายใน ห้ างสรรพสิ นค้ า ในบริ เวณเดียวกัน เพือชมและ
เลือกซือสิ นค้านานาชนิดทีคนท้องถินในบริ เวณนี มาเลือกซื อจับจ่ายสิ นค้ากันทีนีได้อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านเข้าชม อนุ สรณ์ สถานเหล่ ากบฏเดื อนธันวาคม เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีได้รับการดัดแปลงบ้านของครอบครั ว
เซอร์ไก ทรู เบทสกอยและครอบครัวเซอร์ เกย์โวลกอนสกี ซึ งเป็ น 1 ในกลุ่มผูก้ ่ อกบฏ เมือ 26 ธันวาคม 1825 ที
รุ กฮือต่อต้านการขึนครองราชย์โดยมิชอบของจักรพรรดินิโคลาสที 1ของรั
ของรัสเซี ย ซึ งกบฏได้ถูกเนรเทศจากนคร
เซนต์ปีเตอร์ เบิร์กมายังเอียร์ คุตสก์ซึงเคยได้ชือเป็ นศูนย์รวมของเหล่ากบฏในรัสเซีย นําชมพิพิธภัณฑ์บา้ นทรู เบส
กอย ซึ งเป็ นบ้านหลังเล็กของลู กสาวคนหนึ งของเซอร์ ไก ทรู เบทสกอย สร้างเมือกลางศตวรรษที 19 ภายในจัด
แสดงสิ งของต่างๆ ของเหล่ากบฏทีถูกบังคับใช้แรงงานอย่างหนักในดินแดนไซบีเรี ยตะวนออก (ระหว่างปี ค.ศ.
1826-1856) และพิพิธภัณฑ์บา้ นโวลกอนสกีจดแสดงสิ งของต่างๆ และเครื องดนตรี ของครอบครัวโวลกอนสกี
และของกบฏคนอืนๆ ซึงมีการเล่นดนตรี และวรรณ
ละวรรณกรรมต่
กรรมต่างๆ ในบ้านหลังนี นานกว่าครึ งศตวรรษ
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพัก COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีสาม
เช้ า

เมื องเอียร์ คุตสก์ – เมื องลิสต์ วยี ันก้ า– พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมไม้ นัง
CHAIR LIFT – เนินเขาเชียร์ สกี – ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี – กิจกรรมสุ นัขลาก
เลือน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เมืองลิสต์ วยี นั ก้า
เมืองทีสําคัญทีสุ ดในเขตไซบีเรี ยตอนใต้ ตังอยูท่ างทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบไบคาล เป็ นศูนย์การติ ดต่อค้าขายระหว่าง
รัสเซี ยตะวันออก จีน มองโกเลียและทิเบต เป็ นประตูหน้าด่านทีจะไปทะเลสาบไบคาล
พิพธิ ภัณฑ์ สถาปัตยกรรมไม้
จัดแสดงอาคารบ้านเรื อนสมัยเก่าก่อนครังก่อตังเมืองเอียร์ คุตสก์ครังแรกๆ สิ งก่อสร้างต่างๆ ทีจัดแสดงล้วนแล้ว
ทําจากไม้สนเก่าแก่ดงเดิ
ั มทีได้รับการทํานุบาํ รุ งจากในอดี ตให้ยงั คงอยูใ่ นปัจจุบนั ท่านจะได้เห็นการก่อสร้างใน
รู ปแบบต่างๆ ทีสวยงามโดดเด่นในแบบเฉพาะตัวของเมืองเอียร์คุตสก์และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของที นีมาก
ขึน
นังเก้าอีเลือนไฟฟ้ า หรื อ CHAIR LIFT
สู่ เนินเขาเชียร์ สกี เพือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ฟาร์ มสุ นัขฮัสกี
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ชมความน่ารักของสุ นขั พันธุ์ไซบีเรี ยนฮัสกี ทีแสนเชืองและเป็ นกันเองทีมักเลียงไว้ใช้ในเขตหนา

สุ นัขลากเลือน หรื อ DOG SLEDDING
สนุ กสนานตืนเต้นไปกับความเร็ วบนเลื อน ตลอดเส้นทางสองฟากฝั งรายล้อมด้วยความงดงามของป่ าสนทีถู ก
ปกคลุมด้วยหิ มะ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพัก MAYAK HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า

วันทีสี
เช้ า

เมืองลิสต์ วยี นั ก้า– นังเรื อโฮเวอร์ คราฟท์

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นังเรือโฮเวอร์ คราฟท์
ท่องไปบนพืนผิวนําแข็งของไบคาล ทะเลสาบนําจืดทีลึกทีสุ ดในโลก มีความลึกกว่า 1,637 เมตร และเก่าแก่มาก
ทีสุ ดในโลกโดยมีอายุถึง 25-30 ล้านปี ได้รับสมญานามว่า "ไข่มุกแห่ งไซบีเรี ย" องค์การยูเนสโกขึนทะเบียนให้
ทะเลสาบไบคาลเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996(ใช้ เวลาในการนังเรือ 5 ชัวโมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพัก MAYAK HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า
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วันทีห้ า
เช้ า

เมื องลิสต์ วยี ันก้ า– พิพิธภัณฑ์ แมวนํา – พิพิธภัณฑ์ ไบคาล – เมื องเอียร์
คุตสก์

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พิพธิ ภัณฑ์ แมวนํา
ก่อตังเมือปี ค.ศ. 2004 ปัจจุบนั เป็ นแหล่องท่องเทียวยอดนิยมทังในหมู่ชาวเมืองเอียร์ คุตสก์และนักท่องเทียวจาก
ทีต่างๆ ชม การแสดงโชว์ของแมวนําไบคาล หรื อเนอร์ ปา แมวนําทีตัวเล็กทีสุ ดในสายพันธุ์ พบได้เฉพาะในเอียร์
คุตสก์เท่านัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
พิพธิ ภัณฑ์ ไบคาล
สถานทีเก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทังหมดของทะเลสาบไบคาล ซึ งมี
การจัดแสดงซากสัตว์และพืชพันธุ์ตา่ งๆ เช่น แมวนําไบคาล ซึ งเป็ นแมวนําทีปรับสภาพให้เข้ากับนําจืดของ
ทะเลสาบไบคาล ปลาโอมูล ปลาประจําถินมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนีเท่านัน
เดินทางกลับสู่ เมืองเอียร์ คุตสก์

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพัก COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีหก

สนามบินเมืองเอียร์ คุตสก์ – กรุงเทพฯ
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เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ สนามบินเมืองเอียร์ คุตสก์ โดยสายการบิน S7 AIRLINES

10.10น.
15.20 น.

เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน S7 761
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************
** รายการสามารถปรับเปลียนได้ ตามความเหมาะสม **

อัตราค่ าบริการ
ราคา ท่ านละ
59,900บาท

พักเดียว เพิม ท่ านละ
7,500 บาท

อัตรานีรวม
ตัวเครื องบินไป-กลับชันนักท่องเทียว
ค่าภาษีสนามบินภาษีนามั
ํ นค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดิ นทางอุบตั ิเหตุ
ค่าทีพักตลอดการเดินทาง(พักห้องคู่)
ค่าอาหารทุกมือตามระบุ
ค่าพาหนะรับ-ส่ ง ระหว่างนําเทียว
ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียว
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานีไม่ รวม
ค่ าทิปไกด์ ท้องถินคนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ (ลูกค้ า 1 ท่าน ชําระ ท่ านละ 40 USD/ตลอดทริป)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
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เงือนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุ ณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง
2. ชําระยอดทังหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
อัตราค่าเดิ นทางและตัวโดยสารนีเป็ นอัตราราคาพิเศษ บริ ษทั ฯมีความจําเป็ นต้องออกตัวโดยสาร ตามเงือนไขและกําหนดของ
สายการบิ น ดังนันจะไม่ สามารถขอรี ฟันด์หรื อคืนเงิ นได้ทุก กรณี หากท่านมีความจําเป็ นต้องยกเลิ กการเดิ นทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ ในการคืนเงินมัดจําบางส่ วนหรื อทังหมดโดยพิจารณาตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ ง

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ยกเลิ กการเดิ นทางก่ อนล่วงหน้าในกรณี ทีผูเ้ ดิ นไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดี คืนเงิ น ทังนี โดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ รายการท่องเทียวบางสถานที เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย และไม่
รับ ผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที นอกเหนื อความรั บผิด ชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่ น ภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื องจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั จะถือว่า
ท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
5.ในกรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครื องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ งอย่างใด กรุ ณาแจ้ง
และสอบถามมายังบริ ษทั ฯ ทังนี ควรจะให้บริ ษทั ฯ ยืนยันสถานะการเดินทางก่อนทีท่านจะสํารองยานพาหนะ
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