
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
โปรแกรมทวัร ์

วนัที� กาํหนดการ เชา้ เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� กรุงเทพฯ – เมืองเอยีรค์ซุท(์ประเทศรสัเซีย) - 
 

� 
BAIKAL BISINEAS HOTEL 

(2 ดาว ) 

3 
ทะเลสาบไบคาล – พพิธิภณัฑไ์บคาล – พพิธิภณัฑ ์

บา้นไม ้– พพิธิภณัฑส์ตัวว์ทิยา 
� � � 

KRECTOVAYA PAD 
HOTEL (4 ดาว ) 

D 

ทะเลสาบไบคาล – เมืองเอยีรค์ซุท ์– พพิธิภณัฑ ์
สถาปตัยกรรมและชาตพินัธุท์อลท์ซี� –   
ชมโบสถอ์เลก็ซานเดอร ์เนฟสกีG – ถนนคนเดินคารล์ 
มารก์ซ ์– โบสถค์รสิตนิ์กายออรโ์ธด็อกซ ์– โบสถว์หิาร
โปแลนด ์– ทาํเนียบรฐับาล – จตัรุสัราํลกึชยัชนะมหา
สงครามโลกคร ัGงที� 3 – พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์  

� � � 
BAIKAL BISINEAS HOTEL 

(2 ดาว )  

2 
เมืองเอยีรค์ซุท ์– ( นั �งรถไฟไปโนโวซีบริส์ก ) 
 � � � 

หอ้งพกับนรถไฟ ขนาด
หอ้งนอน 2 ท่านต่อ � ตู ้
 

N เมืองโนโวซีบริส์ก ์ � � � 
PARK INN HOTEL   
 

O 

เมืองโนโวซีบริส์ก ์– โบสถเ์ซนตโ์ซลาส – ผ่านชมโรง
ละครแหง่ชาต ิ– ผ่านชมทาํเนียบรฐับาล – ผ่านชมหอ
ระฆงัเซนตนิ์โคลสั – สวนสตัวโ์นโวซิบริส์ก ์– 
สวนสาธารณะแหง่ชยัชนะ 

� � � PARK INN HOTEL   

R 
เมืองโนโวซีบริส์ก ์– ศูนยว์ทิยาศาสตร – พพิธิภณัฑ ์
โบราณ – อสิระชอ้ปปิG งตลาดกลางเมือง 
 

� � �  

S เมืองโนโวซีบริส์ก–์เมืองเอยีรค์ซุท–์กรุงเทพฯ � � 
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที� แรก        กรุงเทพฯ – เมืองเอยีรค์ซุท ์(ประเทศรสัเซีย) 
14.00 น. คณะพบกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ั!น " เคานเ์ตอร ์U 

สายการบนิ SIBERIA AIRLINES ประตูทางเขา้หมายเลข 9 โดยมเีจา้หนา้ทีของ บรษิทั แพนดา้ ฮอ
ลเิดย ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรืองสมัภาระแก่ท่าน  

17.25 น. �ออกเดนิทางจากประเทศไทย สูเ่มืองเอยีรค์ุซท ์โดยสายการบนิ SIBERIA AIRLINES เทียวบนิ
ที S7762 (พรอ้มบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

00.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองเอยีรค์ุซท ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  
นาํท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรม  
� ที�พกั BAIKAL BISINEAS HOTEL (2 ดาว ) 

วนัที� สอง  เมืองเอยีรค์ุซท ์– ทะเลสาบไบคาล – พพิธิภณัฑไ์บคาล – พพิธิภณัฑบ์า้นไม ้– 
              พพิธิภณัฑส์ตัวว์ทิยา 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้นําท่านเดินทางโดยรถยนต์สู่ 
ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake)  นาํท่านนั งกระเชา้เพือชม
วิวทะเลสาบทีสวยทีสุดเป็นทะเลสาบทีมีปริมาณนํ!าจืดมาก
ทีสุดและลกึทีสุดในโลก และใสมคีวามบริสุทธิ7ทีสุดของโลก
อีกดว้ย ไดร้ ับขนานนามว่า “ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” 
UNESCO นําท่าน ชมพิพิธภณัฑไ์บคาล เพือเรียนรูเ้รือง
ระบบนิเวศนข์องทะเลสาปไบคาล ทีประกอบไปดว้ยพชืและสตัวห์ลากหลายสายพนัธุท์ีน่าสนใจ รวม
ไปถึงดาวเด่นของพิพิธภณัฑ ์“แมวนํ!าไบคาล” นอกจากนี!ยงัมีนิทรรศกาลจาํลองสภาพใตน้ํ !าของ
ทะเลสาบไบคาล   

เที�ยง   � รบัประทานอาหารกลางวนั  
นาํท่านเขา้ชม พพิิธภณัฑบ์า้นไม ้เป็นพพิธิภณัฑบ์า้นไมข้องชาวรสัเซยี มภีาพวาดทีแสดงถงึการใช ้
ชวีติของชาวรสัเซยี แวะชมของโบราณต่างๆในการใชช้วีติของชาวรสัเซยี จากนั!นนาํท่านชมพพิธิภณัฑ ์
สตัววิทยา สถานทีเก็บรวบรวมตวัอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวทิยาท ั!งหมดของ



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ทะเลสาบไบคาล ซึงมกีารจดัแสดงซากสตัวแ์ละพชืพนัธุต่์าง ๆ เช่น แมวนํ!าไบคาล ซึงเป็นแมวนํ!าที
ปรบัสภาพใหเ้ขา้กบันํ !าจดืของทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบนํ!าจดืทีเดยีวในโลกทีมแีมวนํ!าอาศยัอยู่ 

คํ �า � รบัประทานอาหารคํ �า  
� ที�พกั KRECTOVAYA PAD HOTEL (4 ดาว ) 

วนัที� สาม ทะเลสาบไบคราล – เมืองเอยีรค์ซุท ์– พพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมและชาตพินัธุท์อลท์ซี� – ชม
โบสถอ์เลก็ซานเดอร ์เนฟสกีG – ถนนคนเดินคารล์ มารก์ซ ์– โบสถค์รสิตนิ์กายออรโ์ธด็อกซ ์– 
โบสถว์หิารโปแลนด ์– ทาํเนียบรฐับาล – จตัรุสัราํลกึชยัชนะมหาสงครามโลกคร ัGงที� 3 – พพิธิภณัฑ ์
ประวตัศิาสตร ์  

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้  
 หลงัอาหารเชา้ นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงเอยีรคุ์ซท ์อสิระใหท่้านพกัผ่อนชมทวิทศันท์ีสวยงามท ั!งสองขา้ง

ทางตามอธัยาศยั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ C ช ั วโมง 
เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั  

สิ!นสุดโปรแกรมการท่องเทียว ณ ทะเลสาบไบคาล นาํท่านเดนิทางสุ่
เมืองเอียรคุ์ซท ์อิสระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากนั!นชมดา้น

นอกของ นาํท่านชม พพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมและชาติพนัธุท์อลท์
ซี� เป็นพพิธิภณัฑบ์นพื!นกลางแจง้ ภายในแสดงชีวติความเป็นอยู่
ของชาวไซบเีรียสมยัก่อน มโีบสถไ์ม ้บา้น ฟารม์และชนเผ่าต่างๆ ที
อยู่รอบทะเลสาบ จากนั!นนาํท่าน ชมโบสถอ์เลก็ซานเดอร ์เนฟสกีG  
(Alexandre Nevsky Cathedral) โบสถแ์ห่งแรกของเมอืง สรา้ง
ในปีค.ศ.FGHI นบัเป็นอาคารหลงัแรกๆ ของเมอืงทีสรา้งดว้ยหิน 
จากนั!นนําท่าสู่ ถนนคนเดินคารล์ มารก์ซ ์ทีรายรอบดว้ยอาคาร
สถาปตัยกรรมสมยัปลายศตวรรษที FH นาํท่านโดยสารรถโคช้ ชมเมืองเอยีรค์ุซท ์ซึงมปีระวตัศิาสตร์
ความเป็นมากว่า 300 ปี โดยมสีถานทีโบราณทางประวตัศิาสตร ์เช่น โบสถค์ริสตนิ์กายออรโ์ธด็อกซ ์
โบสถว์ิหารโปแลนด ์ทําเนียบรฐับาล จตัุรสัรําลึกชยัชนะมหาสงครามโลกคร ัGงที� 3 พิพิธภณัฑ ์
ประวตัศิาสตร ์  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ �า � รบัประทานอาหาร คํ �า  

�ที�พกั BAIKAL BISINEAS HOTEL (2 ดาว )  

วนัที� สี� เมืองเอยีรค์ุซท ์– ( นั �งรถไฟไปโนโวซีบริส์ก )  
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ 
11.39 น. นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโวซีบสีค ์ดว้ยรถไฟ ขบวนที� 241 

เมืองโนโวซีบิรส์ก ์ประเทศรสัเซยี โนโวซบีริส์ก ์เป็นเมอืงสาํหรบัแวะพกับนเสน้ทางเดินรถไฟสาย
ท ร า น ส ์
ไซบเีรียอนัมชีือ เมอืงแห่งนี!ต ั!งอยู่ริมฝั งแม่นํ !าอ็อบทีมนีํ !าพุทีดูเหมอืนลอยอยู่บนผิวนํ !า ระหว่างทาง
ท่านจะไดช้มทศันียภาพทีสวยงามสองขา้งทางและวถิชีีวติความเป็นอยู่ของคนในแถบนี!  ท ั!งนี! ท่านยงั
ไดช้มแมน่ํ !าทีสวยงามและสตัวป่์านานาพนัธุช์นิดตลอดสองขา้งทาง เป็น โคลอสเซียมแหง่ไซบเีรยี  

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั!นอสิระใหท่้านไดช้ืนชมกบัธรรมชาตสิองขา้งทางอย่างเตม็ที ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ 
คํ �า � รบัประทานอาหารคํ �า  

� ที�พกั หอ้งพกับนรถไฟ ขนาดหอ้งนอน 2 ท่านต่อ � ตู ้

วนัที� หา้ เมืองโนโวซีบริส์ก 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้  
 เมือฟ้าสว่าง เสน้ทางรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรีย ท่านจะไดเ้หน็ววิทวิทศันข์องหมู่บา้นของชาวไซบเีรีย

เกาะกลุม่อยู่เป็นระยะๆ บา้นไมท้าส ีหนา้ต่างหลากสสีนั เป็นช่วงทีทวิทศันส์องฝั งสวยงาม รถไฟจะวิง
เลยีบชายฝั งตอนใตต้ามโคง้ ของทะเลสาบไบคาล ผ่านแนวเนินเขาสูงตํ าสลบัไปมา จะเหน็ผนืนํ !าสฟ้ีา
ในทะเลสาบกบัฉากแนวป่าสนสเีขยีว แต่ในช่วงฤดูหนาวพื!นนํ !าจะกลายเป็นนํ!าแขง็ ป่าสนจะถูกปก
คลมุดว้ยหมิะ ดูเป็นสขีาวโพลนไปท ั วบรเิวณ  ความงดงามประดุจภาพทีวาดไวอ้ย่างบรรจติบรรจงด ั ง
นี! เอง  

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั  
 หลงัอาหารกลางวนั ใหท่้านไดช้ืนชมกบัธรรมชาตทิีสวยงามของขา้งทางตามอธัยาศยั 
17.42 น. เตรยีมตวัเกบ็สมัภาระเพือลงจากรถไฟ 
คํ �า � รบัประทานอาหารคํ �า 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นาํท่านเดนิทางชมการแสดงระบาํพืGนบา้น   
�ที�พกั PARK INN HOTEL   

วนัที� หก  เมืองโนโวซีบิรส์ก ์– โบสถเ์ซนตโ์ซลาส – ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ – ผ่านชมทําเนียบรฐับาล 
– ผ่านชมหอระฆงัเซนตนิ์โคลสั – สวนสตัวโ์นโวซิบริส์ก ์– สวนสาธารณะแหง่ชยัชนะ 

เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้  
 ชมเมืองโนโวซีบิรส์ก ์( Novosibirsk ) ประเทศรสัเซยี โนโวซบีริส์ก์

เป็นเมอืงสาํหรบัแวะพกับนเสน้ทางเดนิรถไฟสาย  ทรานสไ์ซบเีรยีอนัมี
ชือ เมอืงแห่งนี!ต ั!งอยู่ริมฝั งแม่นํ !าออ็บทีมนีํ !าพทุีดูเหมอืนลอยอยู่บนผวิ
นํ !า หรือมาเรียนรูป้ระวตัิการก่อต ั!งเมอืงไดท้ีพพิธิภณัฑป์ระวตัิศาสตร์
รถไฟไซบเีรียตะวนัตก โนโวซบีริส์กม์ชีือเสยีงเลืองลอืดา้นงานศิลป์ที
สรา้งสรรค ์ส่วนโรงอุปรากรและโรงละครบลัเลตข์องเมอืงไดร้บัการ
ขนานนามไวว้่าเป็น โคลอสเซียมแห่งไซบีเรีย ผ่านชมโบสถเ์ซนต์
โซลาส ( Chapel of st. Nicholas ) โบสถท์ีเคยเป็นจดุศูนยก์ลางทาง
ภูมศิาสตรข์องรสัซยี แต่ดว้ยการขยายขนาดของพื!นทีเลยไม่ไดอ้ยู่ตรงจุดศูนยก์ลางแลว้ ตวัโบสถม์ี
อายุมากกวา่ 100 ปี เป็นโบสถอ์อรโ์ธดอ็กซ ์(Orthodox )สญัลกัษณข์อง
อดีตทีถูกทาํลายเสียหาย แต่ก็สรา้งขึ!นใหม่ ภายหลงัจากการสรา้ง
อนุสาวรยีโ์จเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin ) ขึ!นแทน พอหมดยุคสตาลนิ 
อนุสาวรียก์็ถูกทาํลายก่อนจะฟื! นฟูโบสถแ์ห่งนี!ขึ!นมาอีกคร ั!งในปี ค.ศ.
1993 พรอ้มกบัการเฉลมิฉลองวาระครบรอบ 100ปี ของการก่อต ั!งเมอืง
โนโวซบิริส์ก ์ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ผ่านชมทําเนียบรฐับาลและหอ
ระฆงัเซนตนิ์โคลสั  

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั  
จากนั!นนาํท่านเดนิทางต่อ ไปยงั สวนสตัว ์โนโวซีบรีคส ์ซึงสวนสตัวแ์ห่งมสีตัวป่์าอนุรกัษห์ลายพนัธุ์
หลายชนิด นาํท่านเดนิทางสู่สวนสาธารณแหง่ชยัชนะ ใหท่้านไดช้ืนชมและสมัผสักบัสวนทีร่มเยน็ 

คํ �า � รบัประทานอาหารคํ �า  
�ที�พกั PARK INN HOTEL   

วนัที� เจด็ เมืองโนโวซีบริส์ก ์– ศูนยว์ทิยาศาสตร ์– พพิธิภณัฑโ์บราณ – อสิระชอ้ปปิG งตลาดกลางเมือง 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้  
 นาํท่านเดนิทาง สูศู่นยว์ทิยาศาสตร ์ดา้นการทหาร ดาวเทยีม เป็นศูนยว์จิยังานทางดา้นวทิยาศาสตร ์
 จากนั!น นาํท่านชมพพิธิภณัฑห์วัรถไฟโบราณ  
เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั  
 อสิระชอ้ปปิ! ง ตลาดกลางเมือง เป็นแหลง่รวบรวมสิ!นค่าพื!นเมอืงมากมายหลายชนิด อสิระใหท่้านได ้

เลอืกซื!อสนิคา้ตามอธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมาย 
คํ �า � รบัประทานอาหารคํ �า  
23.00 น. นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงโนโวซบิริส์ก เพือเดนิทางสูเมอืงเอยีรคุ์สก ์

วนัที� แปด เมืองโนโวซีบริส์ก ์– เมืองเอยีรค์ซุท ์– กรุงเทพฯ 
02.20 น. �นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงเอยีรคุ์สก ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เที�ยวบนิที� S73275 
05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงเอยีรคุ์สก ์เพือรอเปลียนเครืองเดนิทางสู่ประเทศไทย 
�q.Nq น. �ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ SIBERIA AIRLINES เที�ยวบนิที� S7761 
�N.2N น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

รายการท่องเทียวนี!อาจเปลียนแปลง หรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ั!งนี!ถอืเป็นเอกสทิธิ7ของผูจ้ดั 

โดยยดึถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั 

 

  

วนัที�เดินทาง 
  

ผูใ้หญ่ 
  

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตยีงเสรมิ 
(เด็ก 3-�� ปี) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตยีงเสรมิ 

(เด็ก 3-�� ปี) 

พกัเดี�ยว 
จา่ยเพิ�ม 

3q-3R ก.ย 3NO3 79,900.- 75,900.- 72,900.- 18,qqq.- 

��-�S ต.ค 3NO3 79,900.- 75,900.- 72,900.- 18,qqq.- 

�S-3N ต.ค 3NO3 79,900.- 75,900.- 72,900.- 18,qqq.- 

�w-3O ต.ค 3NO3 79,900.- 75,900.- 72,900.- 18,qqq.- 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
รายการทวัรนี์G                    ไม่รวมทปิ//ไม่แจกของ 

**บนรถไฟพกัหอ้งละ 2 ท่าน** 

คุม้ค่า รูจ้รงิ เราดีที�สดุ สาํหรบัคณุ 
 

เงื�อนไข รายการและราคาทวัรน์ี! เป็นเพยีงขอ้เสนอทีจะตอ้งไดร้บัการยนืยนั จากบริษทัฯ อกีคร ั!งหนึง หลงัจากทีบริษทัฯ ไดร้บั
การสาํรองทีน ั งจากสายการบนิและโรงแรมทีพกัเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ7ทีจะปรบัเปลียนราคาตั cวเครืองบนิ 
หากราคาตั cวเครืองบนิมกีารปรบัสูงขึ!นจากราคาปจัจุบนั และในกรณีทีไม่สามารถไปเทียวตามสถานทีทีระบุในรายการ อนั
เนืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดของทางสายการบนิทางบริษทัฯจะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆท ั!งสิ!นรายการและ
ราคาทวัรข์า้งตน้นี!อาจมกีารเปลียน แปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
เงื�อนไขการจอง วางเงนิมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี   
การโอนเงนิเขา้ บญัชี 

 
อตัราค่าบรกิารนีG รวม 

� ตั cวเครืองบนิไปกลบัเทียวบนิตามรายการ  

� ค่าอาหาร-โรงแรมตามทีรายการกาํหนด  

� ค่าวซ่ีา  

� ค่าประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม)์  

3q-3R ต.ค 3NO3 79,900.- 75,900.- 72,900.- 18,qqq.- 

ชื�อบญัชี ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที�บญัชี 
MR. ZHOU ZHIHONG กสกิรไทย เซ็นทรลั ปิ� นเกลา้ ออมทรพัย ์ RNS-3-23Dq2-N 
MR.ZHIHONG ZHOU ไทยพาณิชย ์ เดอะวอลค์ ราชพฤกษ ์ ออมทรพัย ์ 2qD-233qwq-� 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเทียวทีระบตุามรายการ  

� ค่าเขา้ชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ  

� นํ!าดืมวนัละF ขวด/ท่าน 

� หวัหนา้ทวัรไ์ทยชาํนาญเสน้ทาง  

 
 
 
อตัราค่าบรกิารนีG ไม่รวม 

� ค่าระวางกระเป๋านํ!าหนกัเกนิ 20 กโิลกรมั   

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รดีผา้ ค่าอาหาร และเครืองดืมส ั งพเิศษ   

� ค่าธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

� ค่าภาษมีลูค่าเพิม I% และภาษหีกั ณ ทีจ่าย j% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี  

  
เงื�อนไขการยกเลกิ 

� ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าทวัรห์ลงัหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจรงิ 

� ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 29 วนั  ขอสงวนสทิธิ7ในการคนืค่ามดัจาํทวัรใ์นทกุกรณี 

� ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั  คดิค่าใชจ่้าย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  

� ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั  ขอสงวนสทิธิ7ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั!งหมดในทกุกรณี 

 
 


