
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กําหนดการเดนิทาง   8-13  มนีาคม 2562               ราคา 59,900.บาท 
วันที�แรก   8 มีนาคม 2562         (1)  สนามบนิสุวรรณภมู ิ- เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)   

13.30 น. � พร้อมกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาท์เตอร์สายการ
บินไซบีเรียน แอร์ไลน์  S7   

16.35 น. � นําท่านเหิรฟ้าสู ่เมืองเอียคตุส์ (Irkutsk)  โดยเที�ยวบินที� S7 762 ใช้เวลาเดนิทาง 6.10 ชั�วโมง  
23.45 น. เดนิทางถึง เมืองเอียคุตส์ ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร Irkutsk เวลาที� Irkutsk จะเร็วกวา่

บ้านเรา 1 ชั�วโมง แตเ่วลาที�มอสโคว์จะช้ากว่าไทยประมาณ 4 ชั�วโมง  (Irkutsk) เป็นเมืองใหญ่อีกเมือง
ในไซบีเรียเป็นศนูย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ588,000คนเป็นแหลง่การศกึษาที�สําคญั 
เมืองแหง่ธุรกิจและการค้าระหวา่งประเทศมองโกเลียและจีนเป็นเมืองที�มีผู้คนพลกุพล่านเพราะเป็น
ยา่นการค้าขาย เมืองนี Gได้ชื�อวา่เป็น นครปารีสแหง่ไซบีเรีย(PARIS OF SIBERIA) 

พกัเอียคตุส์ โรงแรม Ibis Irkutsk Centre Hotel หรือ เทียบเทา่ 



  

 

วันที�สอง  9 มีนาคม 2562       (2)   เอียคุสต์ – ลิสต์เวียนก้า –พพิธิภณัฑ์ไบคาล –  
               ทะเลสาบนํ 7าแข็งไบคาล – เกาะโอลค์ฮอน – แหลมบูรคาน  – ชาแมนร๊อค  (Shamanka rock) 

เช้า  �  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า Listvyanka 
Village ซึ�งตั Gงอยูบ่นพื Gนที�หบุเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปาก
แมนํ่ Gาองัคาร่า Angara River แมนํ่ Gาเพียงสายเดียวที�เป็นที�
ระบายออกของทะเลสาบไบคาล นําทา่น ขึ 7นกระเช้าสู่จุด

ชมวิวบนยอดเขา เพื�อชมวิวจากมมุสงูของทะเลสาบที�ฃ

สวยที�สดุในโลก นําทา่นชม พพิธิภัณฑ์ไบคาล เพื�อเรียนรู้
เรื�องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ที�ประกอบไปด้วยพืช
และสตัว์หลากหลายสายพนัธุ์ที�นา่  สนใจ รวมไปถึงดาวเดน่
ของพิพิธภณัฑ์ “แมวนํ Gาไบคาล” นอกจากนี Gยงัมีนิทรรศการ
จําลองสภาพใต้นํ Gาของทะเลสาบไบคาลให้ชม  

เที�ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
จากนั Gนนําทา่นเดนิทางสู ่ เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) 

โดยนั�งเรือ Khivus ซึ�งเป็นเรือสะเทิ Gนนํ Gาสะเทิ Gนบกที�สามารถ
วิ�งได้ทั Gงบนผิวนํ Gา หิมะ และพื Gนนํ Gาแข็ง   ระยะทาง 280 กม 
เป็นเกาะที�ใหญ่ที�สดุจาก  ทั Gงหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบ
คาล มี พื Gนที�ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาว

ประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้จดุที�กว้างที�สดุของเกาะ 
ประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพื Gนเมืองบร์ูยตั (Buryat) 
อาศยัอยูบ่นเกาะชาวพื Gนเมืองของที�นี�  ขึ Gนชื�อวา่ได้เก็บ รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอยา่งดีตั Gงแต่
สมยัก่อนยคุอภินนัทนาการหรือยคุคอลเคซสั และ ในแตล่ะ
ปีมีนกัท่อง  เที�ยวนบัพนัคนได้มาเยือน ณ เกาะแหง่นี G นํา
ทา่นขึ Gนเกาะ นั�งรถจิfบ 4X4 แบบรัสเซีย ชมแหลมบรูคาน

หนึ�งในแลนด์มาร์คสําคญัของทะลสาบไบคาล  จากนั Gนนํา
ทา่นชมหนิศักดิKสิทธิK ชาแมนร๊อค “Shaman Rock” ที�เป็น
เหมือนศนูย์รวม  จิตวิญญาณ ของชาวเกาะโอลค์ฮอน และ
เป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคซีูร์นี G
เปรียบเสมือนลทัธิของชนเผา่พื Gนเมืองของที�นี�  



  

เป็นเกาะเดียวในไบคาลที�มีผู้คนพํานกัอยูช่นเผ่าแรกที�ตั Gง
รกรากบนเกาะคือครีูแคน (Kurykan) บรรพบรุุษของเผา่บร์ู
ยตั (Buryat) กบัยาคตุ (Yakut) อยูร่่วมกบัอีกหลายชีวิตที�
กระจดักระจายอยูต่ามหมูบ้่าน 5 แหง่รอบๆเกาะ อาชีพ
หลกัคือทําการประมงกบัเลี Gยงสตัว์  ผา่น Baikal Spirit เป็น
แทง่ไม้ปลายแหลมยาวๆ เรียงรายกนั 5-6 แทง่เป็นจิต
วิญญาณของไบคาลนั�นเอง ลมหนาวยะเยือกบาดผิวกนัเป็นแถวๆ ยิ�งต้องเอามือออกจากถงุมือหนา
อุน่ของพวกเราแล้วถือเป็นโมเมนต์ทรมานใจมากๆ แตก็่เพื�อให้ได้ภาพเวิ Gงนํ Gาแข็งสดุลกูหลูกูตา และชา
มานรอคที�ตั Gงตระหง่านยื�นออกไปกลางทะเลนํ Gาแข็ง 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 พกับนเกาะโรงแรม   Villa Marina hotel  หรือเทียบเทา่ 

วันที�สาม  10 มีนาคม 2562 (3)  เกาะโอลค์ฮอน –แหลมโคบอย – โขดหนิสามพี�น้อง – นั� งรถเลื�อนไซบีเรียน  

เช้า  �  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นนั�งรถจิfบ 4X4 แบบรัสเซีย ไปยงัจดุชมวิว แหลม

โคบอย KHOBOY CAPE ซึ�งเป็นจ ุ ดชมวิวที�  อยูเ่หนือ
สดุของเกาะโอลค์ฮอน เมื�อเดนิทางถึงจดุชมวิวสามารถ
มองเห็นวิวทิวทศัน์ที�กล้วงที�สดุของทะเลสาบ 
ทะเลสาบไบคาลนั Gนมี แมนํ่ Gาเล็กๆไหลมารวมกนักวา่ 336 
สาย แตมี่เพียงแมนํ่ Gาสายเดียวเท่านั Gนที�ไหลออกนั�นก็คือ 
แมนํ่ Gาองัการ่า (Angara)  
นําทา่นชมโขดหนิสามพี�น้อง Three Brothers Rock  
ตามตํานานในสมยัอาณานิค  ม บนชายฝั�งมีพาย ุ และ
คลื�นยกัษ์เข้าทําลายเมือง พี�น้องสามคนจงึตดัสินใจชว่ย
บ้านเกิดของตน ได้เดนิลงไปในทะเลเพื�อต้านแรงคลื�น พายุ
พดัไมห่ยดุเป็นเวลาหลายว ั  นหลายคืน เวลาผา่นไปทั Gงสาม
กลายเป็นฟอสซิลและกลายเป็นสามโขดหินที�ยงัคงปกป้อง
อา่วและเมืองไว้จนปัจจบุนั จาดนั Gนนําทา่นชมความงามของ
ผืนนํ Gาสีฟ้าที� อ่าว UZYRY BAY  นบัเป็นจดุชมวิวที�สวยที�สดุ 
จากนั Gนเดินทางกลบัโรงแรม ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป ชมวิว 
จดุตา่งๆที�สวยงามมากมาย 

เที�ยง �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปิกนิกริม
ทะเลสาบไบคาลลิ Gมรสซุปปลาแบบพิเศษ    



  

 นําทา่น นั� งรถเลื�อนไซบีเรียน  กิจกรรมสดุพิเศษ ที�จะมีขึ Gน
ในชว่งหน้าหนาวเทา่นั Gน ย้อนกลบัไปประมาณชว่งปี ค.ศ. 1800 
- 1900 หรือยุคตื�นทอง (Gold Rush Era) นกัเดนิทางและนกั
ขดุทองกวา่หมื�นคนพากนับนิไปยงัขั Gวโลกเหนือเพื�อขดุทอง แตก็่
ต้องเจอกบัสภาพอากาศมหาโหดของขั Gวโลก การเดนิทางในขั Gว
โลกจงึเป็นไปด้วยความยากลําบาก ด้วยเหตนีุ Gจงึต้องหนัมาใช้
สนุขัลากเลื�อนกนั เพราะเป็นวิธีเดียวเทา่นั Gนที�จะเดนิทางไปไหน
มาไหนได้โดยการขนสง่สิ�งของการรักษาพยาบาล การสง่
จดหมายหรือสง่ขา่วหากนั ฯลฯ  

คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคารแบบ รัสเซีย  
หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกับนเกาะโรงแรม   Villa Marina hotel  หรือเทียบเทา่ 
 

  วันที�สี� 11 มีนาคม 2562     (4)   เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island)  – เกาะโอกอย – สาํรวจถํ 7านํ 7าแข็ง   

เช้า  �  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นนั�งรถจิfบ 4X4 แบบรัสเซีย สูเ่กาะโอกอย  Ogoy 
จดุชมวิวอีกแหง่หนึ�ง  นําทา่นเดนิขึ Gนไปชม Buddhist 

Stupa  ซึ�งอยู ่ ณ จดุสงุสดุของเกาะ เป็นเจดีย์สไตล์ทิเบต 
สว่นใหญ่นกัทอ่งเที�ยวที�มาจะมาเดนิวนรอบทําสมาธิและ
ชมวิวทะเลสาบไบคาล 

เที�ยง �รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นตระเวนถ่ายภาพ ตามจดุตา่งๆ ระหว่างทางมีถํ 7า

นํ 7าแข็งงอก นํ Gาแข็งย้อยหลายที� จริงแล้วๆมีลกัษณะเป็น
โพรงที�ฉาบด้วยนํ Gาแข็งที�เกาะอยูต่รงปากทาง   พร้อมชม
ก้อนนํ Gาแข็งที�เรียงรายเรียกว่า Blue eyes of Siberia  
จากนั Gนกลบัเข้าโรงแรม  อิสระถ่ายภาพในบริเวณที�พกั 

คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร 
พกับนเกาะโรงแรม   Villa Marina hotel  หรือเทียบเทา่  

 
 
 
  



  

วันที�ห้า  12 มีนาคม 2562  (5)  เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island)  –  เมืองเอียคุตส์ – 
                                           ถนนคาร์ล มาร์กซ์ – 130 ควอร์เตอร์ 

เช้า  �  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารจากนั Gนนําทา่นกลบัเมืองเอียคุตส เมืองที�ตั Gงอยู่
ทางทิศตะวนัออกและเป็น เมืองศนูย์กลาง ของแคว้นไซบีเรีย มี
ประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 300 ปี และยงัเป็นเมืองแหง่ศลิปะ
ในประเทศรัสเซียจงึได้รับการขนานนามวา่ปารีสแหง่ไซบีเรีย 
ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามทา่มกลางหิมะ 

เที�ยง  �  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนําทา่นชม ถนนคาร์ล มาร์กซ์ ตลอดถนนสายนี Gท่านละพบกยัอาคารเก่าแก่ตา่งๆเชน่ 
อาคารที�ทําการรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย อาคารห้องสมดุของมหาวิทยาลยัแหง่รัฐ ปราสามมอร์ริสซึ�ง
ปัจจบุนักลายเป็นพิพิธภณัฑ์ชาตพินัธุ์แหง่เอียคตุส และรูป

ปั7นพระเจ้าอเล็กซ านเดอร์ที� 3 ผู้ซึ�งมีดําริให้สร้างทาง
รถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289กิโลเมตร 
จากนั Gนนําทา่นสูย่่าน 130 ควอร์เตอร์(130 Quarter) ยา่นนี G
นบัวา่เป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�พลาดไมไ่ด้สําหรับผู้มาเยือนเมือง
นี Gบริเวณนี Gเป็นแหลง่รวมของร้านอาหาร บาร์ร้านจําหน่าย
ของที�ระลกึที�ทนัสมยั โดยสิ�งปลกูสร้าง ทั Gงหมดบริเวณนี Gสร้าง
ด้วยไม้และตกแตง่อยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ�งขึ Gนชื�อในการ สร้างบ้านด้วย
ไม้ยา่นนี Gจงึกลายเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเที�ยว ทั Gงช็อป และ ชิมเลยทีเดียว 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 พกัเอียคตุส์ โรงแรม Ibis Irkutsk Centre Hotel หรือ เทียบเทา่ 

วันที�หก  13 มีนาคม 2562      (6 )   เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

เช้า          �  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
08.00 น.   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่นามบิน เพื�อเดินทางกลบัประเทศไทย 
10.45 น.  � นําท่านเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  เที�ยวบนิที� S7 761 

15.45 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

������ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ������ 

 

 

 



  

กําหนดการเดนิทาง  8-13  มนีาคม 2562     
อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ /ท่าน พักเดี�ยว 

 พกัหอ้งละ 2 ทา่น     59,900 บาท 7,800 บาท 

** หนังสือเดนิทางไทย เข้ารัสเซียได้ไม่ต้องยื�นวีซ่า ** 
อัตรานี 7รวม �  คา่ตัtวเครื�องบนิไปกลบั (ตัtวกรุ๊ป)  � คา่นํ Gาหนกักระเป๋าไมเ่กินที�สายการบนิกําหนด 

�  คา่ที�พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
  �  บตัรเข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ � อาหารครบทกุมื Gอตามรายการ  
  �  คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที�นั�งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

�   บริการนํ Gาดื�ม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
อัตรานี 7ไม่รวม �   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นต้น.                                 

�   คา่นํ Gาหนกัเกิน ตามที�สายการบนิกําหนด  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว ( ถ้ามี ) 
� คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ�น (ตลอดทริปการเดนิทางจ่าย 1,200.บาท/ทา่น )                                           

เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั Gงแรก มดัจําท่านละ 20,000 บาท หรือทั Gงหมด สว่นที�เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสิทธิy ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ  
3. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั Gงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิyที�จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั Gงสิ Gน  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ Gนไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทั Gงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


