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ตะลุยนํ้าแข็ง Blue eye of Siberia – กิจกรรมสุนัขลากไซบีเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง     15 – 20  กุมภาพันธ   /  29 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2563    
    5 – 10 มีนาคม / 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 Ibis Hotel หรือเทยีบเทา 
 

วันท่ีสอง      เอียคสุต – ลิสตเวียนกา –พิพิธภัณฑไบคาล – น่ังกระเชาลอยฟาชมวิว– โบสถนิโคลาส 
                  - ตลาดปลา– น่ังสุนัขลากเลื่อน – พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมไม – เอียคสุต  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชม พิพิธภัณฑไบคาล เพื่อเรียนรูเร่ืองระบบ
นิเวศนของทะเลสาบไบคาล ที่ประกอบไปดวยพืชและสัตว
หลากหลายสายพันธุที่นา  สนใจ รวมไปถึงดาวเดนของ
พิพิธภัณฑ “แมวน้ําไบคาล” แมวน้ําสายพนัธุน้ําจืดทีเ่ดียว
ในโลก นอกจากนี้ยังมีนทิรรศการจําลองสภาพใตน้ําของ
ทะเลสาบไบคาลใหชม   จากนัน้นําทาน น่ังกระเชาสูจุด
ชมวิวบนยอดเขา เนินเชียรสกี้ เพื่อชมวิวจากมุมสูงของ
ทะเลสาบไบคาล 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
ชมโบสถนิโคลาส ที่สวยงามและข้ึน ชื่อที่สุดทามกลาง
สวนดอกไมที่สวยงามของเมือง  
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จากนัน้ชมตลาดปลาซึ่งเปนตลาดเล็ก ๆ ริมทะเลสาบที่มี
แผงและรานคา โดยเฉพาะปลาโอมุล ปลาน้ําจืดของ
ทะเลสาบไบคาล และจําหนายสินคาพืน้เมืองตุกตาแมลูก
ดก ตุกตาแมวน้ํา พวงกุญแจ โปสการด เปนตน 

จากนัน้นําทานสัมผัสกับการ น่ังรถเลื่อนไซบีเรียน  
( ระยะทาง 1 กิโลเมตร ) กจิกรรมสุดพเิศษ ที่จะมีข้ึน
ในชวงหนาหนาวเทานั้น ยอนกลับไปประมาณชวงป ค.ศ. 
1800 - 1900 หรือยุคตื่นทอง (Gold Rush Era) นัก
เดินทางและนักขุดทองกวาหม่ืนคนพากันบนิไปยังข้ัวโลก
เหนือเพื่อขุดทอง แตก็ตองเจอกับสภาพอากาศมหาโหด  
ของข้ัวโลก การเดินทางในข้ัวโลกจึงเปนไปดวยความ
ยากลําบาก ดวยเหตนุี้จึงตองหันมาใชสุนัขลากเล่ือนกัน 
เพราะเปนวิธีเดยีวเทานั้นที่จะเดนิทางไปไหนมาไหนได
โดยการขนสงส่ิงของการรักษาพยาบาล การสงจดหมาย
หรือสงขาวหากัน  ฯลฯ  
นําทานชมพิพิธภัณฑสถาปตยกรรมไม Wooden 
architecture museum ชมส่ิงปลูกสรางไมที่หาดูไดยาก 
ซึ่งเปนบานพักอาศัยของชนกลุมที่พํานักอยูที่นี่มาชานาน 
ชมการสรางบานตามภูมิปญญาชาวบานทีต่องสรางบาน
ดวยไมและทนตอความหนาวเยน็ในฤดหูนาวที่อุณหภูมิ
ติดลบหลายสิบองศา 

 
 

 
 
 
 
 
 
จากนัน้นําทานกลับเมืองเอียคตุส 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  พักเอียคตุส โรงแรม Ibis Hotel หรือเทยีบเทา 
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วันท่ีสาม        เอยีคุสต – ทะเลสาบไบคาลนํ้าแขง็ – เกาะโอลคฮอน – ถํ้านํ้าแข็ง 
                   - Blue eyes of Siberia  – ถายภาพพระอาทิตยตกดิน 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
โดยรถบัสปรับอากาศนําทานเดนิทางสู เกาะโอลคฮอน 
(Olkhon Island) เปนเกาะที่ใหญที่สุดจาก  ทั้งหมด 27 
เกาะของทะเลสาบไบคาล มี พื้นที่ประมาณ 700 ตาง
รางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจาก
เหนือ-ใตจุดทีก่วางที่สุดของเกาะ ประมาณ 12 กิโลเมตร 
และมีชาวพื้นเมืองบูรยัต (Buryat) อาศัยอยูบนเกาะชาว
พื้นเมืองของทีน่ี ่ ข้ึนชื่อวาไดเก็บ รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของพวกเขาไวเปนอยางดีตั้งแตสมัยกอนยุค
อภินันทนาการหรือยคุคอลเคซัส และ ในแตละปมีนกั
ทอง  เที่ยวนับพันคนไดมาเยือน ณ  เกาะแหงนี ้
ถึงทาเรือนําทานนั่งเรือ Khivus ซึ่งเปนเรือสะเทิน้น้ํา
สะเทิ้นบกที่สามารถว่ิงไดทั้งบนผิวน้ํา หิมะ และพื้นน้ําแข็งได   เสนทางระยะทาง 280 กม ( ใชเวลา
เดินทาง 6-7 ชั่วโมง )  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบปกนิค  
ระหวางทางไป เกาะโอลคฮอน ใหทานแวะจอดถายรูป ทะเลสาบไบคาลยามเปนน้ําแข็งในมุมตางๆ  
ชมมีถํ้านํ้าแข็งงอก น้ําแข็งยอยหลายที่ จริงแลวๆมีลักษณะเปนโพรงที่ฉาบดวยน้ําแข็งทีเ่กาะอยูตรง
ปากทาง    
 
 

 
 
 
 
นอกจากนีท้านจะพบ กอนน้ําแข็งทีเ่รียงรายปะทุพืน้มาจากพื้น สะทอนกับแสงแดด เห็นเปนสีฟา 
เรียกวา Blue eyes of Siberia   
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เดินทางถึง เกาะโอลคฮอน  ใหทานเก็บภาพ
ประทับใจยามพระอาทิตยตกดิน แสงสะทอนกอน
นํ้าแข็งเปนประกายงดงาม จากน้ันนําทานเดิน
ทางเขาท่ีพัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
อิสระถายภาพในบริเวณทีพ่ัก 

พักบนเกาะโรงแรม   Villa Malina Hotel หรือเทยีบเทา 
วันท่ีสี่     เกาะโอลคฮอน  – ชาแมนรอค  (Shamanka rock) – เมืองเอียคุตส  

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานนัง่รถจิบ๊ 4X4 แบบรัสเซีย ไปยังจุดชมวิว   
หินศักดิ์สิทธิ์ ชาแมนรอค “Shaman Rock” ที่เปนเหมือน
ศูนยรวม  จิตวิญญาณ ของชาวเกาะโอลคฮอน และเปน
สัญลักษณของทะเลสาบไบคาล หมูบานคูซีรนี้เปรียบเสมือน
ลัทธิของชนเผาพื้นเมืองของที่นี่ เปนเกาะเดียวในไบคาลทีมี่ผูคน
พํานักอยูชนเผาแรกที่ตั้งรกรากบนเกาะคือคูรีแคน  
(Kurykan) บรรพบุรุษของเผาบูรยตั (Buryat) กับยาคุต (Yakut) 
อยูรวมกับอีกหลายชีวิตทีก่ระจัดกระจายอยูตามหมูบาน 5 แหง
รอบๆเกาะ อาชีพหลักคือทําการประมงกับเล้ียงสัตว  ผาน 
Baikal Spirit เปนแทงไมปลายแหลมยาวๆ เรียงรายกนั 5-6 
แทงเปนจิตวิญญาณของไบคาลนั่นเอง ลมหนาวยะเยือกบาด
ผิวกันเปนแถวๆ ยิ่งตองเอามือออกจากถุงมือหนาอุนของพวก
เราแลวถือเปนโมเมนตทรมานใจมากๆ แตกเ็พื่อใหไดภาพเว้ิง
น้ําแข็งสุดลูกหูลูกตา และชามานรอคที่ตั้งตระหงานยื่นออกไป
กลางทะเลน้ําแข็ง  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บาย รถจิ๊บนําทานถงึทาเรือไบคาล แลวเปล่ียนเปนรถบัสปรับอากาศ 

นําทานเดินทางกลับ เมืองเอียคุตส เมืองที่ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกและเปน เมืองศูนยกลาง ของแควนไซบีเรีย มี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 300 ป และยังเปนเมืองแหงศลิปะใน
ประเทศรัสเซยีจึงไดรับการขนานนามวาปารีสแหงไซบเีรีย ชมวิว
ทิวทัศนอันงดงามทามกลางหิมะ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 

พักเอียคตุส โรงแรม Ibis Hotel หรือเทยีบเทา 
 

  วันท่ีหา          เมืองเอียคุตส – ถนนคารล มารกซ – 130 ควอรเตอร 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม โบสถคาซาน (Kazan Church) ซึ่งเปนโบสถที่สวยงาม 
โดดเดนที่สุดของเมืองเอียคุสต เร่ิมสรางในป ค.ศ. 1885 ใชเวลา
สรางกวา 7 ปจึงแลวเสร็จ ภายในโบสถถูกตกแตงอยางวิจติรงดงาม 
ดวย หินออนจากประเทศอินเดีย โดยฝมือชางจากประเทศจีน 

ภาพสีน้ําบนฝาผนังโบสถเปนฝมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน  
จากนัน้ชมพิพิธภัณฑกองทหารกบฎเดือนธันวา  Decembrist 
Museum  ที่บอกเลาเร่ืองราวของกลุมทหาร  ที่ลุกฮือข้ึนตอตาน
การครองราชยโดยมิชอบของจักรพรรดินิโคลาสที่ 1 ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 1825 ณ เมืองเซนตปเตอรสเบิรค ซึ่งเปนเมืองหลวง
ของรัสเซียในขณะนั้น หลังการกอกบฏถกูปราบปรามจนลมเหลว ผูนํากยฎถูกประหารดวยการแขวน
คอ ทหารบางสวนถกูเนรเทศมาคุมขังยังแควน ไซบเีรียซึง่ในอดีตเปนดินแดนทุรกนัดานและเปนแหลง
คุมขังนักโทษ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชม ถนนคารล มารกซ ตลอดถนนสายนีท้านละพบกัย

อาคารเกาแกตางๆเชน อาคารที่ทําการรถไฟสายทรานส-ไซบีเรีย 
อาคารหองสมุดของมหาวิทยาลัยแหงรัฐ ปราสามมอรริสซึ่ง
ปจจบุันกลายเปนพิพิธภัณฑชาติพนัธุแหงเอียคุตส และรูปปน
พระเจาอเลก็ซานเดอรท่ี 3 ผูซึ่งมีดําริใหสรางทางรถไฟสาย
ทรานส-ไซบีเรีย ดวยระยะทาง 9,289กิโลเมตร  จากนัน้นาํทานสู
ยาน 130 ควอรเตอร(130 Quarter) ยานนีน้ับวาเปนแหลง
ทองเทีย่วที่พลาดไมไดสําหรับผูมาเยือนเมืองนี้บริเวณนี้เปน
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แหลงรวมของรานอาหาร บารรานจําหนายของที่ระลึกทีท่ันสมัย โดยส่ิงปลูกสราง ทั้งหมดบริเวณนี้
สรางดวยไมและตกแตงอยางสวยงาม มีเอกลักษณเฉพาะของแควนไซบีเรีย ซึ่งข้ึนชื่อในการ สรางบาน
ดวยไมยานนีจ้ึงกลายเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว ทั้งช็อป และ ชิมเลยทีเดียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
พักเอียคตุส โรงแรม Ibis Hotel หรือเทยีบเทา 

 

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     
อัตราคาบริการ   ผูใหญ /ทาน พักเดีย่ว 

 พักหองละ 2 ทาน     59,900 บาท 6,800 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 21 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 21 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

หมายเหต ุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่าผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญ
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การ
กอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาใหโดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
7. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบันหากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือ
ทองเที่ยวเทานั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทาน
อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯกอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัท
ฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


