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น่ังเรือฝา ตะลุยนํ้าแข็งชม Blue eye of Siberia – กิจกรรมสุนัขลากไซบีเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง     15 -20 กมุภาพันธ 2563 

29 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2563    
10 -15 มีนาคม 2563             

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูม ิ- เมืองเอียคุตส (Irkutsk)   

13.30 น.  พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคาทเตอรสายการ
บินไซบีเรียน แอรไลน  S7   

16.35 น.  นําทานเหิรฟาสู เมืองเอียคุตส (Irkutsk)  โดยเที่ยวบินที่ S7 762 ใชเวลาเดินทาง 6.10 ชั่วโมง  
   บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
  เวลาที่ เมืองเอียคุตส จะเร็วกวา ประเทศไทย  1 ชั่วโมง 
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23.55 น. เดินทางถึง เมืองเอียคุตส ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
เมืองเอียคุตส (Irkutsk) เปนเมืองใหญอีกเมืองในไซบีเรียเปนศูนยกลางการปกครองมีประชากร
ประมาณ588,000คนเปนแหลงการศกึษาที่สําคญั เมืองแหงธุรกิจและการคาระหวางประเทศ
มองโกเลียและจีนเปนเมืองที่มีผูคนพลุกพลานเพราะเปนยานการคาขาย เมืองนี้ไดชื่อวาเปน นคร
ปารีสแหงไซบเีรีย (PARIS OF SIBERIA) 

พักเอียคตุส โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 
 

วันท่ีสอง      เอียคสุต – ลิสตเวียนกา –พิพิธภัณฑไบคาล – น่ังกระเชาลอยฟาชมวิว 
                  ตลาดปลา – โบสถนิโคลาส – น่ังสนัุขลากเลื่อน 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานลิสตเวียนกา Listvyanka Village 
ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่หุบเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปากแมน้ําอังคา
รา Angara River แมน้ําเพียงสายเดยีวทีเ่ปนที่ระบายออกของ
ทะเลสาบไบคาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชม พิพิธภัณฑไบคาล เพื่อเรียนรูเร่ืองระบบนิเวศน
ของทะเลสาบไบคาล ทีป่ระกอบไปดวยพชืและสัตว
หลากหลายสายพันธุที่นา  สนใจ รวมไปถึงดาวเดนของ
พิพิธภัณฑ “แมวน้ําไบคาล” แมวน้ําสายพนัธุน้ําจืดทีเ่ดียวใน
โลก นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจําลองสภาพใตน้ําของ
ทะเลสาบไบคาลใหชม   จากนัน้นําทาน น่ังกระเชาสูจุดชม
วิวบนยอดเขา เนินเชียรสกี้ เพื่อชมวิวจากมุมสูงของ
ทะเลสาบไบคาล 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
ชมโบสถนิโคลาส ที่สวยงามและข้ึน ชื่อที่สุดทามกลางสวน
ดอกไมที่สวยงามของเมือง  
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จากนัน้ชมตลาดปลาซึ่งเปนตลาดเล็ก ๆ ริมทะเลสาบที่มีแผง
และรานคา โดยเฉพาะปลาโอมุล ปลาน้ําจดืของทะเลสาบไบ
คาล และจําหนายสินคาพื้นเมืองตุกตาแมลูกดก ตุกตาแมวน้ํา 
พวงกุญแจ โปสการด เปนตน 
นําทาน น่ังรถเลื่อนไซบเีรียน  กจิกรรมสุดพเิศษ ทีจ่ะมีข้ึน
ในชวงหนาหนาวเทานั้น ยอนกลับไปประมาณชวงป ค.ศ. 
1800 - 1900 หรือยุคตื่นทอง (Gold Rush Era) นักเดินทาง
และนักขุดทองกวาหม่ืนคนพากนับินไปยังข้ัวโลกเหนือเพื่อขุด
ทอง แตก็ตองเจอกับสภาพอากาศมหาโหด  ของข้ัวโลก การ
เดินทางในข้ัวโลกจึงเปนไปดวยความยากลําบาก ดวยเหตุนี้
จึงตองหนัมาใชสุนัขลากเล่ือนกนั เพราะเปนวิธีเดยีวเทานั้นที่
จะเดนิทางไปไหนมาไหนไดโดยการขนสงส่ิงของการ
รักษาพยาบาล การสงจดหมายหรือสงขาวหากนั ฯลฯ  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักเอียคตุส โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 

 
วันท่ีสาม        เอยีคุสต – ทะเลสาบไบคาลนํ้าแขง็ – เกาะโอลคฮอน – ถํ้านํ้าแข็ง 
                   - Blue eyes of Siberia   
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

โดยรถบัสปรับอากาศนําทานเดนิทางสู เกาะโอลคฮอน 
(Olkhon Island) เปนเกาะที่ใหญที่สุดจาก  ทั้งหมด 27 
เกาะของทะเลสาบไบคาล มี พื้นที่ประมาณ 700 ตางราง
กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต
จุดที่กวางที่สุดของเกาะ ประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาว
พื้นเมืองบูรยัต (Buryat) อาศัยอยูบนเกาะชาวพืน้เมือง
ของที่นี ่ ข้ึนชื่อวาไดเก็บ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของพวกเขาไวเปนอยางดีตั้งแตสมัยกอนยคุ
อภินันทนาการหรือยคุคอลเคซัส และ ในแตละปมีนกัทอง  
เที่ยวนับพันคนไดมาเยือน ณ  เกาะแหงนี ้
ถึงทาเรือนําทานนั่งเรือ Khivus ซึ่งเปนเรือสะเทิน้น้ํา
สะเทิ้นบกที่สามารถว่ิงไดทั้งบนผิวน้ํา หิมะ และพืน้น้ําแข็ง
ได   เสนทางระยะทาง 280 กม ( ใชเวลาเดินทาง 6-7 
ชั่วโมง )  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบปกนิค  
ระหวางทางไป เกาะโอลคฮอน ใหทานแวะจอดถายรูป ทะเลสาบไบคาลยามเปนน้ําแข็งในมุมตางๆ  
นําทานตระเวนถายภาพ ตามจุดตางๆ  
ระหวางทางมีถํ้านํ้าแข็งงอก น้ําแข็งยอยหลายที่ จริงแลวๆมีลักษณะเปนโพรงที่ฉาบดวยน้ําแข็งที่
เกาะอยูตรงปากทาง    
 

 
 
 
 

 
 
นอกจากนีท้านจะพบ กอนน้ําแข็งทีเ่รียงรายปะทุพืน้มาจากพื้น สะทอนกับแสงแดด เห็นเปนสีฟา 
เรียกวา Blue eyes of Siberia   
 
 
 
 

 
 
 
 

  เดินทางถึง เกาะโอลคฮอน  นําทานเขาสูท่ีพัก  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 

อิสระถายภาพในบริเวณทีพ่ัก 
พักบนเกาะโรงแรม   Villa Marina hotel หรือเทียบเทา 

วันท่ีสี่     เกาะโอลคฮอน –แหลมโคบอย – โขดหินสามพี่นอง  – แหลมบูรคาน  – ชาแมนรอค  (Shamanka 

rock) – ถายภาพพระอาทิตยตกดิน 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานนัง่รถจิบ๊ 4X4 แบบรัสเซยี ไปยังจดุชมวิว แหลมโค
บอย KHOBOY CAPE ซึ่งเปนจ ุดชมวิวที ่ อยูเหนือสุดของ
เกาะโอลคฮอน เม่ือเดนิทางถึงจดุชมวิวสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนที่กวางที่สุดของทะเลสาบ  
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นําทานชมโขดหินสามพี่นอง Three Brothers Rock  ตาม
ตํานานในสมัยอาณานคิ  ม บนชายฝงมีพายุ และคล่ืนยกัษเขา
ทําลายเมือง พี่นองสามคนจึงตดัสินใจชวยบานเกิดของตน ได
เดินลงไปในทะเลเพื่อตานแรงคล่ืน พายุพัดไมหยุดเปนเวลา
หลายวันหลายคืน เวลาผานไปทั้งสามกลายเปนฟอสซิลและ
กลายเปนสามโขดหินที่ยังคงปกปองอาวและเมืองไวจนปจจุบนั  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปกนิกริม
ทะเลสาบไบคาลล้ิมรสซุปปลาแบบพิเศษ    
ชมแหลมบรูคานหนึ่งในแลนดมารคสําคญัของทะลสาบไบคาล  
จากนัน้นําทานชมหินศกัดิ์สิทธิ์ ชาแมนรอค “Shaman Rock” 
ที่เปนเหมือนศูนยรวม  จิตวิญญาณ ของชาวเกาะโอลคฮอน และ
เปนสัญลักษณของทะเลสาบไบคาล หมูบานคูซีรนี้เปรียบเสมือน
ลัทธิของชนเผาพื้นเมืองของที่นี่ เปนเกาะเดียวในไบคาลทีมี่ผูคน
พํานักอยูชนเผาแรกที่ตั้งรกรากบนเกาะคือคูรีแคน (Kurykan) 
บรรพบุรุษของเผาบูรยัต (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยูรวมกับ
อีกหลายชีวิตที่กระจัดกระจายอยูตามหมูบาน 5 แหงรอบๆเกาะ 
อาชีพหลักคือทําการประมงกบัเล้ียงสัตว  ผาน Baikal 
Spirit เปนแทงไมปลายแหลมยาวๆ เรียงรายกัน 5-6 แทงเปนจิต
วิญญาณของไบคาลนัน่เอง ลมหนาวยะเยือกบาดผิวกันเปน
แถวๆ ยิ่งตองเอามือออกจากถงุมือหนาอุนของพวกเราแลวถือ
เปนโมเมนตทรมานใจมากๆ แตก็เพื่อใหไดภาพเว้ิงน้ําแข็งสุดลูก
หูลูกตา และชามานรอคที่ตั้งตระหงานยืน่ออกไปกลางทะเล
น้ําแข็ง จากนัน้เดนิทางกลับโรงแรม ระหวางทางแวะถายรูป ชม
วิว จุดตางๆที่สวยงามมากมาย พรอมเกบ็ภาพประทับใจ ยาม
อาทิตยตกดนิในดินแดนน้ําแข็ง 
 

 
 
 
 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคารแบบ รัสเซีย  

หลังอาหารอิสระพักผอนตามอัธยาศัย 
พักบนเกาะโรงแรม   Villa Marina hotel  หรือเทียบเทา 
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  วันท่ีหา เกาะโอลคฮอน (Olkhon Island)  – เมืองเอียคุตสถนนคารล มารกซ – 130 ควอรเตอร 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานนัง่รถจิบ๊ 4X4 แบบรัสเซีย กลับฝงจากนั้นเปล่ียนเปนรถ
บัสปรับอากาศนําทานเดนิทางกลับเมืองเอียคุสต  ( ใชเวลา
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง )  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บาย ถึง เมืองเอียคุตส เมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกและเปน 

เมืองศูนยกลาง ของแควนไซบเีรีย มีประวัติศาสตรยาวนาน
กวา 300 ป และยังเปนเมืองแหงศิลปะในประเทศรัสเซียจงึ
ไดรับการขนานนามวาปารีสแหงไซบเีรีย ชมวิวทิวทัศนอัน
งดงามทามกลางหิมะ 
นําทานชม ถนนคารล มารกซ ตลอดถนนสายนีท้านละ
พบกัยอาคารเกาแกตางๆเชน อาคารทีท่ําการรถไฟสาย
ทรานส-ไซบีเรีย อาคารหองสมุดของมหาวิทยาลัยแหงรัฐ ปรา
สามมอรริสซึ่งปจจุบันกลายเปนพิพิธภัณฑชาติพันธุแหงเอีย
คุตส และรูปปนพระเจาอเล็ กซานเดอรท่ี 3 ผูซึ่งมีดาํริให
สรางทางรถไฟสายทรานส-ไซบีเรีย ดวยระยะทาง 9,289
กิโลเมตร  จากนั้นนําทานสูยาน 130 ควอรเตอร(130 
Quarter) ยานนี้นบัวาเปนแหลงทองเทีย่วที่พลาดไมไดสําหรับ
ผูมาเยือนเมืองนี้บริเวณนีเ้ปนแหลงรวมของรานอาหาร บารรานจําหนายของที่ระลึกทีท่ันสมัย โดยส่ิง
ปลูกสราง ทั้งหมดบริเวณนี้สรางดวยไมและตกแตงอยางสวยงาม มีเอกลักษณเฉพาะของแควนไซบี
เรีย ซึ่งข้ึนชื่อในการ สรางบานดวยไมยานนี้จงึกลายเปนจุดดึงดูดนักทองเทีย่ว ทั้งช็อป และ ชิมเลย
ทีเดียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 

พักเอียคตุส โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 
 

วันท่ีหก           เมืองเอยีคุตส – กรุงเทพฯ  

เชา            รับประทานอาหารเชา ในโรงแรม 
08.00 น.   สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
10.45 น.   นําทานเหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยไซบีเรยีนแอรไลน  เท่ียวบินท่ี S7 761 
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
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กําหนดการเดินทาง  2563     
อัตราคาบริการ   ผูใหญ /ทาน พักเดีย่ว 

 พักหองละ 2 ทาน     69,900 บาท 7,800 บาท 

** หนังสือเดินทางไทย เขารสัเซียไดไมตองยื่นวีซา ** 
อัตราน้ีรวม   คาตั๋วเคร่ืองบนิไปกลับ (ตั๋วกรุป)   คาน้ําหนักกระเปาไมเกินที่สายการบินกําหนด 

  คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)     คาภาษีสนามบินทุกแหง  
    บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  อาหารครบทุกม้ือตามรายการ  
    คาประกันอุบัติเหตุทกุที่นั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

   บริการน้ําดื่ม วันละ 1 ขวด/ทาน 
อัตราน้ีไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เปนตน.                                 

   คาน้ําหนกัเกิน ตามที่สายการบินกําหนด  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี ) 
 คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น (ตลอดทริปการเดินทางจาย 1,200.บาท/ทาน )                                           

เงื่อนไขการใหบรกิาร 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน      

สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


