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กาหนดเดินทาง วันที่ 8 -15 // 12 - 19 สิงหาคม 2560

วันที่เจ็ด
วันที่แปด

กรุงเทพฯ – เมืองเอียร์คุซท์ (ประเทศรัสเซีย)
เมืองเอียร์คุซท์– ทะเลสาบไบคาล – เมืองเอียร์คุซท์
เมืองเอียร์คุซท์ – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ – จัตุรัสคีรอฟ
เมืองเอียร์คุซท์ ( นั่งรถไฟไปโนโวซีบิร์สก์ )
เมืองโนโวซีบิร์สก์
เมืองโนโวซีบิร์สก์ – โบสถ์เซนต์โซลาส – ผํานชมโรงละครแหํงชาติ – ผํานชมทําเนียบรัฐบาล – ผํานชมหอระฆังเซนต์นิโคลัส
สวนสาธารณะแหํงชัยชนะ - สวนสัตว์โนโวซิบิร์สก์
เมืองโนโวซีบิร์สก์ – พิพิธภัณฑ์อัลไต – เมืองโนโวซิบิร์สก์ – เมืองเอียร์คุซท์ - ชมละครสัตว์หรือระบําพื้นบ๎าน
เมืองโนโวซีบิร์สก์ – เมืองเอียร์คุซท์– กรุงเทพฯ

วันแรก

กรุงเทพฯ – เมืองเอียร์คุซท์ (ประเทศรัสเซีย)

14.30 น.

คณะพร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกชั้น…. เคาน์เตอร์ สายการบิน SIBERIA AIRLINES ประตู
ทางเข๎าหมายเลข… โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของ บริษัท คอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระแกํทําน
ออกเดินทางจากประเทศไทย สู่เมืองเอียร์คุซท์ โดยสายการบิน SIBERIA AIRLINES เที่ยวบินที่ S7762 (พร้อมบริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินเมืองเอียร์คุซท์ หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อยแล๎ว นําทํานเดินทางเข๎าสูํโรงแรมที่พัก
 ที่พัก ANASTASIA HOTEL ( 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า

วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่
วันที่ห้า
วันที่หก

17.25 น.
00.25 น.
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วันที่สอง

เมืองเอียร์คซุ ท์ – ทะเลสาบไบคาล – เมืองเอียร์คซุ ท์

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช๎า นําทํานนั่งรถโค๎ชเดินทางสู่ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) อิสระให๎ทํานชมทัศนีย์ภาพอันสวยสดงดงามสองข๎าง
ในชํวงนั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์หรือเรือสูํ ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบที่มีปริมาณน้ําจืดมากที่สุดและลึกที่สุดในโลก
และใสมีความบริสุทธิ์ที่สุดของโลกอีกด๎วย ได๎รับขนานนามวํา “ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” UNESCO จัดให๎เป็นมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1996 ในชํวงฤดูหนาวจะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ทะเลสาบสีฟ้าน้ําเงินที่งดงามได๎กลายเป็นน้ําแข็ง ที่หนาลึกลงไปถึง 1
เมตร ใช๎เวลา ณ สถานที่ แหํงนี้ 15-45 นาที อิสระให๎ทํานได๎ชื่นชมกับธรรมชาติสองข๎างทางอยํางเต็มที่ ให๎ทํานได๎เก็บภาพความ
ประทับใจ
หมายเหตุ เนื่องจากเรือหรือรถไฟที่นาชมทะเลสาบไบคาลไม่ได้มีให้บริการทุกวันฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนไปตามสถานะการณ์ จริง
ในวันนั้นว่ามีบริการทางเรือหรือรถไฟ
รับประทานอาหารค่า ภัตตาคาร
ที่พัก ANASTASIA HOTEL (4 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เที่ยง

ค่า

วันที่สาม

เมืองเอียร์คซุ ท์ – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ – จัตุรัสคีรอฟ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช๎า นําทํานโดยสารรถโค๎ช ชมเมืองเอียร์คุซท์ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมากวํา 300 ปี โดยมีสถานที่
โบราณทางประวัติศาสตร์ เชํน โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ โบสถ์วิหารโปแลนด์ ทาเนียบรัฐบาล จัตุรัสราลึกชัยชนะมหา
สงครามโลกครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ทิวทัศน์ชายแม่น้าอังการ่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นกลางแจ๎ง ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยูํของ
ชาวไซบีเรียสมัยกํอน มีโบสถ์ไม๎ บ๎าน ฟาร์มและชนเผําตํางๆ ที่อยูํรอบทะเลสาบ
จากนั้นเดินทางสูํ จัตุรัสคีรอฟ KIROV SQUARE ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองเอียร์คุซท์ เป็นที่ตั้งของหนํวยงานบริหารของเมือง
เอียร์คุซท์ มหาวิทยาลัยภาษาของเมืองเอียร์คุซท์ อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังเป็นที่ตั้งของอาคารบ๎านเรือนที่ทํา
จากไม๎
 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ANASTASIA HOTEL (4 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เที่ยง

ค่า

วันที่สี่

เมืองเอียร์คุซท์ ( นั่งรถไฟไปโนโวซีบิร์สก์ )

เช้า
........... น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานออกเดินทางสูํ เมืองโนโวซีบีสค์ ด๎วยรถไฟ ขบวนที่ ………
เมืองโนโวซีบิร์สก์ ประเทศรัสเซีย โนโวซีบิร์สก์ เป็นเมืองสําหรับแวะพักบนเส๎นทางเดินรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียอันมีชื่อ เมือง
แหํงนี้ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําอ็อบที่มีน้ําพุที่ดูเหมือนลอยอยูํบนผิวน้ํา ระหวํางทางทํานจะได๎ชมทัศนียภาพที่สวยงามสองข๎างทางและ
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เที่ยง
ค่า

วิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนในแถบนี้ ทั้งนี้ทํานยังได๎ชมแมํน้ําที่สวยงามและสัตว์ป่านานาพันธุ์ชนิดตลอดสองข๎างทาง เป็น โคลอส
เซียมแห่งไซบีเรีย
รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟ
จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎ชื่นชมกับธรรมชาติสองข๎างทางอยํางเต็มที่ ให๎ทํานได๎เก็บภาพความประทับใจ
 รับประทานอาหารค่า บนรถไฟ
ที่พัก ห้องพักบนรถไฟ ขนาดห้องนอน 4 ท่านต่อ 1 ตู้

วันที่ห้า

เมืองโนโวซีบิร์สก์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ บนรถไฟ
เมื่อฟ้าสวําง เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ทํานจะได๎เห็นวิวทิวทัศน์ของหมูํบ๎านของชาวไซบีเรียเกาะกลุํมอยูํเป็นระยะๆ บ๎าน
ไม๎ทาสี หน๎าตํางหลากสีสัน เป็นชํวงที่ทิวทัศน์สองฝั่งสวยงาม รถไฟจะวิ่งเลียบชายฝั่งตอนใต๎ตามโค๎ง ของทะเลสาบไบคาล ผําน
แนวเนินเขาสูงต่ําสลับไปมา จะเห็นผืนน้ําสีฟ้าในทะเลสาบกับฉากแนวป่าสนสีเขียว แตํในชํวงฤดูหนาวพื้นน้ําจะกลายเป็นน้ําแข็ง
ป่าสนจะถูกปกคลุมด๎วยหิมะ ดูเป็นสีขาวโพลนไปทั่วบริเวณ ความงดงามประดุจภาพที่วาดไว๎อยํางบรรจิตบรรจงดั่งนี้เอง จึงถูก
กลําวขนานนามวําเป็น “โค้งทองแห่งเส้นทางเอกไซบีเรีย”
 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟ
หลังอาหารกลางวัน ให๎ทํานได๎ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามของข๎างทางตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารเย็น บนรถไฟ
เตรียมตัวเก็บสัมภาระเพื่อลงจากรถไฟ
ที่พัก MARINS PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยง
เย็น
20.50 น.

วันที่หก

เมืองโนโวซีบิร์สก์ – โบสถ์เซนต์โซลาส – ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ – ผ่านชมทาเนียบรัฐบาล – ผ่านชมหอ
ระฆังเซนต์นิโคลัส – สวนสาธารณะแห่งชัยชนะ - สวนสัตว์โนโวซิบิร์สก์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมเมืองโนโวซีบิร์สก์ ( Novosibirsk ) ประเทศรัสเซีย โนโวซีบิร์สก์เป็นเมืองสําหรับแวะพักบนเส๎นทางเดินรถไฟสาย ทรานส์
ไซบีเรียอันมีชื่อ เมืองแหํงนี้ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําอ็อบที่มีน้ําพุที่ดูเหมือนลอยอยูํบนผิวน้ํา หรือมาเรียนรู๎ประวัติการกํอตั้งเมื องได๎ที่
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟไซบีเรียตะวันตก โนโวซีบิ ร์สก์มีชื่อเสียงเลื่องลือด๎านงานศิลป์ที่สร๎างสรรค์ สํวนโรงอุปรากรและ
โรงละครบัลเลต์ของเมืองได๎รับการขนานนามไว๎วําเป็น โคลอสเซียมแห่งไซบีเรีย ผํานชมโบสถ์เซนต์โซลาส ( Chapel of st.
Nicholas ) โบสถ์ที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของรัสซีย แตํด๎วยการขยายขนาดของพื้นที่เลยไมํ ได๎อยูํตรงจุด
ศูนย์กลางแล๎ว ตัวโบสถ์มีอายุมากกวํา 100 ปี เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ (Orthodox )สัญลักษณ์ของอดีตที่ถูกทําลายเสียหาย แตํ
ก็สร๎างขึ้นใหมํ ภายหลังจากการสร๎างอนุสาวรีย์โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin ) ขึ้นแทน พอหมดยุคสตาลิน อนุสาวรีย์ก็ ถูก
ทําลายกํอนจะฟื้นฟูโบสถ์แหํงนี้ขึ้นมาอีกครั้งในปี ค.ศ.1993 พร๎อมกับการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100ปี ของการกํอตั้งเมืองโน
โวซิบิร์สก์ ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ผ่านชมทาเนียบรัฐบาลและหอระฆังเซนต์นิโคลัส
เดินทางสูํสวนสาธารณแห่งชัยชนะ ให๎ทํานได๎ชื่นชมและสัมผัสกับสวนที่รํมเย็น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
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ค่า

จา ก นั้ นนํ า ทํ า นเ ดิ น ทา ง ตํ อ ไ ป ยั ง ส ว น สั ตว์ โ น โ ว ซี บ รี ค ส์ ซึ่ ง ส ว น สั ต ว์ แ หํ ง มี สั ต ว์ ป่ า อ นุ รั ก ษ์ ห ลา ย พั น ธุ์
หลายชนิด
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MARINS PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เมืองโนโวซีบิร์สก์ – พิพิธภัณฑ์อัลไต – เมืองโนโวซิบิร์สก์ – เมืองเอียร์คุซท์ - ชมละครสัตว์หรือระบาพื้นบ้าน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํสาธารณรัฐอัลไต "อัลไต" หรือ เรียกกันอีกชื่อวํา "สาธารณรัฐอัลไต" (Altai) ดินแดนที่ได๎รับการขนานนามวํา
เป็น "สวิตเซอร์แลนด์แหํงไซบีเรีย" ของประเทศรัสเซีย หรือในอีกคําเรียกขาน คือ " ภูเขาทอง" (Golden mountains) ซึ่งเป็น
หนึ่งในความหมายของคําวํา "อัลไต" ซึ่งมีความโดดเดํนในเรื่องของความหลากหลายทางลักษณะภูมิประเทศที่นําทึ่งแหํงหนึ่ง
ของโลก
เดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์อัลไต เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวนําสนใจทั้งหมดของสาธารณรัฐ อัลไต มีหลักฐานค๎นพบ
มากมาย ไมํวําจะเป็นหมูํบ๎านโบราณ แผํนสลักหิน และโลงศพ มีภาพการจําลองการอาศัยภายในถ้ําของมนุษย์ยุคหิน ซึ่งลําสัตว์
เป็นการดํารงชีพ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางกลับสูํเมืองโนโวซิบิร์สก์ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
นําทํานเดินทางชมการแสดงละครสัตว์ หรือ ระบาพื้นบ้าน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํสนามบินเมืองโนโวซิบิร์สก์

เที่ยง

ค่า

วันที่แปด เมืองโนโวซีบิร์สก์ – เมืองเอียร์คุซท์ – กรุงเทพฯ
02.20 น.
05.45 น.
10.50 น.
15.45 น.

นําทํานเดินทางสูํ เมืองเอียร์คุสก์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ S7 3275
เดินทางถึงสนามบินเมืองเอียร์คุสก์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเดินทางสูํประเทศไทย
ออกเดินทางสูํประเทศไทย โดยสายการบิน SIBERIA AIRLINES เที่ยวบินที่ S7761
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ

....................................
อัตราค่าบริการ
รายการทัวร์นี้

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ
69,000
บาท (พักห้องละ2-3 ท่าน)
ไม่รวมทิป//ไม่แจกของ
**บนรถไฟพักห้องละ 4 ท่าน**
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คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สาหรับคุณ
อัตราค่าบริการนี้รวม
• คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบินที่ระบุในรายการ
• คําตั๋วเครื่องบินภายใน โนโวซีบรีคส์ - อีสคุตส์
• คําภาษีสนามบินทุกแหํง
• คําตั๋วรถไฟโดยสารจาก อีสคุตส์ - โนโวซีบรีคส์
• คําที่พัก ห๎องละ 2 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือระดับเดียวกัน *ยกเว๎น 4 ทํานตํอห๎องบนรถไฟ*
• คําอาหาร, คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได๎ระบุไว๎ในรายการ
• คําใช๎จํายของหัวหน๎าทัวร์ที่คอยอํานวยความสะดวกให๎กับทํานในตลอดการเดินทาง
• คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทางในวงเงินทํานละ 1,000,000บาท
เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, คําซักรีด, คําโทรศัพท์ เป็นต๎น
• คําปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว๎
• คําทําหนังสือเดินทาง / ตํอหน๎าเลํมหนังสือเดินทาง
• คําธรรมเนียมน้ํามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
• คําภาษีหัก ณ ที่จําย และคําภาษีมูลคําเพิ่ม
• คําทิปมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและคนขับรถ

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
1. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอ ที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก ได๎สํารองที่นั่งบนเครื่อง และที่พัก
โรงแรมในตํางประเทศเรียบร๎อยแล๎ว
2. ราคานี้คิดตามราคา คําตั๋วเครื่องบิน และ คําภาษีน้ํามันใน อัตราปัจจุบัน ถ๎ามีการปรับราคาสูงขึ้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกลําว
3. ในการจองครั้งแรก / สํารองที่นั่งมัดจําลํวงหน๎าทํานละ 30,000 บาท สํวนที่เหลือชําระกํอนวัน เดินทาง 21 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชํน การยกเลิกหรือลําช๎าของเที่ยวบิน ,
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจล หรือสิ่งของสูญหาย ตามสถานที่ตํางๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะทําหน๎าที่เป็นตัวแทนอยํางสุดความสามารถในการเรียกร๎อง คําชดใช๎จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนสํง หาก
เกิดการสูญหายของสัมภาระระหวํางการเดินทาง แตํไมํได๎รับผิดชอบตํอการสูญหายดังกลําว ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของ
หนํวยงานนั้นๆ แล๎ว
6. คําบริการ ที่ทํานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมารวมรายการ และทางบริษัทฯ ได๎ชําระให๎กับบริษัทตัวแทน แตํละ
แหํงแบบเหมารวมการบริการเชํนกัน ดังนั้นหากทํานไมํได๎ทํองเที่ยวพร๎อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว๎ เชํน คําอาหาร, คํานํา
http://www.chinaprotour.com/ (PD)ทรานไซบีเรีย-ทะเลสาบไบคาล-หอระฆังเซนต์นิโคลัส -จัตุรัสคีรอฟ 8 วัน 7 คืน

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เที่ยวสถานที่ตํางๆ ทํานจะขอหักคําบริการคืนไมํได๎เพราะบริษัทฯ ต๎องอยูํภายใต๎การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเชํนกัน เชํน
การยกเลิกวินาทีสุดท๎ายหลังจากการยืนยันแล๎ว เป็นต๎น ยกเว๎นมีการคืนคําใช๎จํายสํวนไหนบริษัทฯ จะคืนทํานตามจํานวนนั้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่ดัดแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม แตํยึดถือประโยชน์ที่ทํานจะได๎รับเป็นสําคัญ

8. การยกเลิก
8.1 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
8.2 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 30,000 บาท
8.3 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคําใช๎จําย 50 % ของราคาทัวร์
8.4 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 1 - 6 วัน เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
8.5 ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทาง ชํวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๏ปที่มีการการันตีคํามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากคําตั๋วเป็นการเหมาจํายในเที่ยวบิน
นัน้ ๆ
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