
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง   กุมภาพันธ  - มีนาคม 2562   

วันท่ีแรก         (1)  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  
23.45 น. เดินทางถึง เมืองเอียคุตส ผานพธิีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร Irkutsk เวลาที่ Irkutsk จะเร็วกวา

บานเรา 1 ชั่วโมง แตเวลาที่มอสโควจะชากวาไทยประมาณ 4 ชั่วโมง  (Irkutsk) เปนเมืองใหญอีกเมือง
ในไซบเีรียเปนศูนยกลางการปกครองมีประชากรประมาณ588,000คนเปนแหลงการศึกษาที่สําคัญ 
เมืองแหงธุรกจิและการคาระหวางประเทศมองโกเลียและจีนเปนเมืองที่มีผูคนพลุกพลานเพราะเปน
ยานการคาขาย เมืองนีไ้ดชื่อวาเปน นครปารีสแหงไซบเีรีย(PARIS OF SIBERIA) 

พักโรงแรม 伊尔库茨克 Marriott Irkutsk Hotel หรือ เทยีบเทา  



  

วันท่ีสอง        (2)   เอยีคสุต – ลสิตเวียนกา –พิพิธภัณฑไบคาล – ทะเลสาบนํ้าแขง็ไบคาล 
                    – เกาะโอลคฮอน – แหลมบูรคาน  – ชาแมนรอค  (Shamanka rock) 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานลิสตเวยีนกา Listvyanka 
Village ซึ่งตั้งอยูบนพืน้ทีหุ่บเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปาก
แมน้ําอังคารา Angara River แมน้ําเพียงสายเดยีวที่เปนที่
ระบายออกของทะเลสาบไบคาล นําทาน ขึ้นกระเชาสูจุด
ชมวิวบนยอดเขา เพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบทีฃ่
สวยที่สุดในโลก นําทานชม พิพิธภัณฑไบคาล เพื่อเรียนรู
เร่ืองระบบนเิวศนของทะเลสาบไบคาล ที่ประกอบไปดวยพืช
และสัตวหลากหลายสายพันธุที่นา  สนใจ รวมไปถึงดาวเดน
ของพิพิธภัณฑ “แมวน้ําไบคาล” นอกจากนีย้ังมีนทิรรศการ
จําลองสภาพใตน้ําของทะเลสาบไบคาลใหชม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้นําทานเดนิทางสู เกาะโอลคฮอน (Olkhon Island) 
โดยนั่งเรือ Khivus ซึ่งเปนเรือสะเทิ้นน้ําสะเทิน้บกที่สามารถ
ว่ิงไดทั้งบนผิวน้ํา หิมะ และพื้นน้ําแข็ง   ระยะทาง 280 กม 
เปนเกาะทีใ่หญที่สุดจาก  ทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบ
คาล มี พื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาว

ประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใตจุดที่กวางที่สุดของเกาะ 
ประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพื้นเมืองบูรยตั (Buryat) 
อาศัยอยูบนเกาะชาวพืน้เมืองของทีน่ี ่  ข้ึนชื่อวาไดเกบ็ รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไวเปนอยางดีตั้งแต
สมัยกอนยุคอภินนัทนาการหรือยุคคอลเคซัส และ ในแตละ
ปมีนักทอง  เที่ยวนับพันคนไดมาเยือน ณ เกาะแหงนี้ นํา
ทานข้ึนเกาะ นัง่รถจิบ๊ 4X4 แบบรัสเซีย ชมแหลมบรูคาน
หนึ่งในแลนดมารคสําคัญของทะลสาบไบคาล  จากนั้นนํา
ทานชมหินศกัดิส์ิทธิ์ ชาแมนรอค “Shaman Rock” ที่เปน
เหมือนศนูยรวม  จิตวิญญาณ ของชาวเกาะโอลคฮอน และ
เปนสัญลักษณของทะเลสาบไบคาล หมูบานคซูรีนี้
เปรียบเสมือนลัทธิของชนเผาพื้นเมืองของที่นี่  
 



  

 
 
เปนเกาะเดียวในไบคาลที่มีผูคนพํานกัอยูชนเผาแรกที่ตั้ง
รกรากบนเกาะคือคูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผาบูร
ยัต (Buryat) กับยาคตุ (Yakut) อยูรวมกับอีกหลายชีวิตที่
กระจัดกระจายอยูตามหมูบาน 5 แหงรอบๆเกาะ อาชพี
หลักคือทําการประมงกับเล้ียงสัตว  ผาน Baikal Spirit เปน
แทงไมปลายแหลมยาวๆ เรียงรายกนั 5-6 แทงเปนจติ
วิญญาณของไบคาลนัน่เอง ลมหนาวยะเยือกบาดผิวกันเปนแถวๆ ยิ่งตองเอามือออกจากถุงมือหนา
อุนของพวกเราแลวถือเปนโมเมนตทรมานใจมากๆ แตกเ็พื่อใหไดภาพเว้ิงน้ําแข็งสุดลูกหูลูกตา และชา
มานรอคที่ตั้งตระหงานยืน่ออกไปกลางทะเลน้ําแข็ง 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักบนเกาะโรงแรม   Villa Marina hotel  หรือเทียบเทา 

วันท่ีสาม   (3)   เกาะโอลคฮอน –แหลมโคบอย – โขดหินสามพี่นอง – น่ังรถเลื่อนไซบีเรียน  

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานนัง่รถจิบ๊ 4X4 แบบรัสเซยี ไปยังจุดชมวิว แหลม
โคบอย KHOBOY CAPE ซึ่งเปนจ ุดชมวิวที ่  อยูเหนือ
สุดของเกาะโอลคฮอน เม่ือเดนิทางถึงจุดชมวิวสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศนที่กลวงที่สุดของทะเลสาบ 
ทะเลสาบไบคาลนั้นมี แมน้ําเล็กๆไหลมารวมกนักวา 336 
สาย แตมีเพียงแมน้ําสายเดียวเทานัน้ที่ไหลออกนัน่ก็คือ 
แมน้ําอังการา (Angara)  
นําทานชมโขดหินสามพี่นอง Three Brothers Rock  
ตามตํานานในสมัยอาณานิค  ม บนชายฝงมีพายุ และ
คล่ืนยักษเขาทําลายเมือง พี่นองสามคนจึงตัดสินใจชวย
บานเกดิของตน ไดเดนิลงไปในทะเลเพื่อตานแรงคล่ืน พายุ
พัดไมหยุดเปนเวลาหลายวั  นหลายคนื เวลาผานไปทัง้สาม
กลายเปนฟอสซิลและกลายเปนสามโขดหนิที่ยงัคงปกปอง
อาวและเมืองไวจนปจจุบัน จาดนั้นนําทานชมความงามของ
ผืนน้ําสีฟาที ่อาว UZYRY BAY  นับเปนจดุชมวิวที่สวยทีสุ่ด 
จากนัน้เดนิทางกลับโรงแรม ระหวางทางแวะถายรูป ชมวิว 
จุดตางๆที่สวยงามมากมาย 



  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปกนิกริมทะเลสาบไบคาลล้ิมรสซปุปลาแบบพเิศษ    
 นําทาน น่ังรถเลื่อนไซบีเรียน  กจิกรรมสุดพเิศษ ที่จะมีข้ึน

ในชวงหนาหนาวเทานั้น ยอนกลับไปประมาณชวงป ค.ศ. 1800 
- 1900 หรือยุคตื่นทอง (Gold Rush Era) นักเดินทางและนัก
ขุดทองกวาหม่ืนคนพากนับินไปยังข้ัวโลกเหนือเพื่อขุดทอง แตก็
ตองเจอกับสภาพอากาศมหาโหดของข้ัวโลก การเดินทางในข้ัว
โลกจึงเปนไปดวยความยากลําบาก ดวยเหตุนีจ้ึงตองหนัมาใช
สุนัขลากเล่ือนกัน เพราะเปนวิธีเดียวเทานั้นที่จะเดนิทางไปไหน
มาไหนไดโดยการขนสงส่ิงของการรักษาพยาบาล การสง
จดหมายหรือสงขาวหากัน ฯลฯ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคารแบบ รัสเซีย  
หลังอาหารอิสระพักผอนตามอัธยาศัย 

พักบนเกาะโรงแรม   Villa Marina hotel  หรือเทียบเทา 
 

  วันท่ีสี่    (4)   เกาะโอลคฮอน (Olkhon Island)  – เกาะโอกอย – สํารวจถํ้านํ้าแข็ง   

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานนัง่รถจิบ๊ 4X4 แบบรัสเซยี สูเกาะโอกอย  Ogoy 
จุดชมวิวอีกแหงหนึง่  นําทานเดินข้ึนไปชม Buddhist 
Stupa  ซึ่งอยู ณ จุดสุงสุดของเกาะ เปนเจดยีสไตลทเิบต 
สวนใหญนักทองเที่ยวที่มาจะมาเดนิวนรอบทําสมาธิและ
ชมวิวทะเลสาบไบคาล 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

นําทานตระเวนถายภาพ ตามจุดตางๆ ระหวางทางมีถํ้า
นํ้าแข็งงอก น้ําแข็งยอยหลายที ่ จริงแลวๆมีลักษณะเปน
โพรงที่ฉาบดวยน้ําแข็งที่เกาะอยูตรงปากทาง   พรอมชม
กอนน้ําแข็งทีเ่รียงรายเรียกวา Blue eyes of Siberia  
จากนัน้กลับเขาโรงแรม  อิสระถายภาพในบริเวณทีพ่ัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
พักบนเกาะโรงแรม   Villa Marina hotel  หรือเทียบเทา  

 
 
   



  

วันท่ีหา    (5)  เกาะโอลคฮอน (Olkhon Island)  –  เมืองเอียคุตส - ถนนคารล มารกซ – 130 ควอรเตอร 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารจากนั้นนําทานกลับเมืองเอียคุตส เมืองทีต่ั้งอยู
ทางทิศตะวันออกและเปน เมืองศูนยกลาง ของแควนไซบีเรีย มี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 300 ป และยังเปนเมืองแหงศลิปะ
ในประเทศรัสเซยีจึงไดรับการขนานนามวาปารีสแหงไซบเีรีย 
ชมวิวทิวทัศนอันงดงามทามกลางหิมะ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนําทานชม ถนนคารล มารกซ ตลอดถนนสายนี้ทานละพบกัยอาคารเกาแกตางๆเชน 
อาคารที่ทําการรถไฟสายทรานส-ไซบีเรีย อาคารหองสมุดของมหาวิทยาลัยแหงรัฐ ปราสามมอรริสซึ่ง
ปจจบุันกลายเปนพิพิธภัณฑชาติพนัธุแหงเอียคุตส และรูป
ปนพระเจาอเล็กซ านเดอรท่ี 3 ผูซึ่งมีดําริใหสรางทาง
รถไฟสายทรานส-ไซบีเรีย ดวยระยะทาง 9,289กิโลเมตร 
จากนัน้นําทานสูยาน 130 ควอรเตอร(130 Quarter) ยานนี้
นับวาเปนแหลงทองเทีย่วที่พลาดไมไดสําหรับผูมาเยือนเมือง
นี้บริเวณนี้เปนแหลงรวมของรานอาหาร บารรานจําหนาย
ของที่ระลึกที่ทนัสมัย โดยส่ิงปลูกสราง ทั้งหมดบริเวณนี้สราง
ดวยไมและตกแตงอยางสวยงาม มีเอกลักษณเฉพาะของแควนไซบีเรีย ซึ่งข้ึนชื่อในการ สรางบานดวย
ไมยานนี้จึงกลายเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว ทั้งช็อป และ ชิมเลยทีเดียว 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักเอียคตุส โรงแรม Ibis Irkutsk Centre Hotel หรือ เทียบเทา 

วันท่ีหก       (6 )   เมอืงเอียคตุส – กรุงเทพฯ  

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

ขอบคุณทานที่ใชบริการ 
 
 
 



  

กําหนดการเดินทาง       
อัตราคาบริการ   ผูใหญ /ทาน พักเดีย่ว 

 พักหองละ 2 ทาน     69,900 บาท 10,800 บาท 
** หนังสือเดินทางไทย เขารสัเซียไดไมตองยื่นวีซา ** 

อัตราน้ีรวม   คาตั๋วเคร่ืองบนิไปกลับ (ตั๋วกรุป)   คาน้ําหนักกระเปาไมเกินที่สายการบินกําหนด 
  คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)     คาภาษีสนามบินทุกแหง  

   บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ   อาหารครบทุกม้ือตามรายการ  
   คาประกันอุบัติเหตุทกุที่นัง่ๆ วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท 
อัตราน้ีไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เปนตน.                                 

   คาน้ําหนกัเกิน ตามที่สายการบินกําหนด  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี ) 
 คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น                                            

 
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 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


