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นอนเกาะ 2คืน ตะลุยน า้แข็ง Blue eye of Siberia – กิจกรรมสนุัขลากไซบีเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง     15 – 20  กุมภำพันธ์   /  29 กุมภำพันธ์ – 5 มีนำคม 2563    
    5 – 10 มีนำคม / 10 – 15 มีนำคม 2563 

   

วันแรก           สนำมบินสุวรรณภมู ิ- เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)   

13.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาท์เตอร์สำยกำร
บินไซบีเรียน แอร์ไลน์  S7   

16.35 น.  น าทา่นเหิรฟ้าสู ่เมืองเอียคตุส์ (Irkutsk)  โดยเท่ียวบินท่ี S7 762 ใช้เวลาเดินทาง 6.10 ชัว่โมง  
   บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
  เวลาท่ี เมืองเอียคตุส์ จะเร็วกวา่ ประเทศไทย  1 ชัว่โมง 
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23.55 น. เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองในไซบีเรียเป็นศนูย์กลางการปกครองมีประชากร
ประมาณ588,000คนเป็นแหลง่การศกึษาท่ีส าคญั เมืองแหง่ธุรกิจและการค้าระหวา่งประเทศ
มองโกเลยีและจีนเป็นเมืองท่ีมีผู้คนพลกุพลา่นเพราะเป็นยา่นการค้าขาย เมืองนีไ้ด้ช่ือวา่เป็น นคร
ปารีสแหง่ไซบีเรีย (PARIS OF SIBERIA) 

พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 
 

วันที่สอง      เอียคุสต์ – ลิสต์เวียนก้ำ –พพิธิภัณฑ์ไบคำล – น่ังกระเช้ำลอยฟ้ำชมวิว 
                  ตลำดปลำ – โบสถ์นิโคลำส – น่ังสุนัขลำกเล่ือน 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ หมู่บ้ำนลิสต์เวียนก้ำ Listvyanka Village 

ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีหบุเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปากแม่น า้องัคา
ร่า Angara River แม่น า้เพียงสายเดียวท่ีเป็นท่ีระบายออกของ
ทะเลสาบไบคาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์ไบคำล เพื่อเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศน์
ของทะเลสาบไบคาล ท่ีประกอบไปด้วยพืชและสตัว์
หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีนา่  สนใจ รวมไปถึงดาวเดน่ของ
พิพิธภณัฑ์ “แมวน า้ไบคาล” แมวน า้สายพนัธ์ุน า้จืดท่ีเดียวใน
โลก นอกจากนีย้งัมีนิทรรศการจ าลองสภาพใต้น า้ของ
ทะเลสาบไบคาลให้ชม   จากนัน้น าทา่น น่ังกระเช้ำสู่จดุชม
วิวบนยอดเขำ เนินเชียร์สกี ้เพ่ือชมวิวจากมมุสงูของ
ทะเลสาบไบคาล 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
ชมโบสถ์นิโคลำส ท่ีสวยงามและขึน้ ช่ือท่ีสดุทา่มกลางสวน
ดอกไม้ท่ีสวยงามของเมือง  
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จากนัน้ชมตลำดปลำซึง่เป็นตลาดเลก็ ๆ ริมทะเลสาบท่ีมีแผง
และร้านค้า โดยเฉพาะปลาโอมลุ ปลาน า้จืดของทะเลสาบไบ
คาล และจ าหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองตุ๊กตาแม่ลกูดก ตุ๊กตา
แมวน า้ พวงกญุแจ โปสการ์ด เป็นต้น 
น าทา่น น่ังรถเล่ือนไซบเีรียน  กิจกรรมสดุพิเศษ ท่ีจะมีขึน้
ในช่วงหน้าหนาวเทา่นัน้ ย้อนกลบัไปประมาณช่วงปี ค.ศ. 
1800 - 1900 หรือยุคตื่นทอง (Gold Rush Era) นกัเดินทาง
และนกัขดุทองกวา่หม่ืนคนพากนับินไปยงัขัว้โลกเหนือเพื่อขดุ
ทอง แตก็่ต้องเจอกบัสภาพอากาศมหาโหด  ของขัว้โลก การ
เดินทางในขัว้โลกจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก ด้วยเหตนีุ ้
จึงต้องหนัมาใช้สนุขัลากเลือ่นกนั เพราะเป็นวิธีเดียวเทา่นัน้ท่ีจะเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยการขนสง่
สิง่ของการรักษาพยาบาล การสง่จดหมายหรือสง่ขา่วหากนั ฯลฯ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 

 

วันที่สำม        เอียคุสต์ – ทะเลสำบไบคำลน ำ้แข็ง – เกำะโอลค์ฮอน – ถ ำ้น ำ้แข็ง 
                   - Blue eyes of Siberia   

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
โดยรถบสัปรับอากาศน าทา่นเดินทางสู ่เกำะโอลค์ฮอน 
(Olkhon Island) เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุจาก  ทัง้หมด 27 
เกาะของทะเลสาบไบคาล มี พืน้ท่ีประมาณ 700 ตางราง
กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้
จุดท่ีกว้างท่ีสดุของเกาะ ประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาว
พืน้เมืองบูร์ยตั (Buryat) อาศยัอยูบ่นเกาะชาวพืน้เมือง
ของท่ีน่ี  ขึน้ช่ือวา่ได้เก็บ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของพวกเขาไว้เป็นอยา่งดีตัง้แตส่มยัก่อนยคุ
อภินนัทนาการหรือยคุคอลเคซสั และ ในแตล่ะปีมีนกัทอ่ง  
เท่ียวนบัพนัคนได้มาเยือน ณ  เกาะแหง่นี ้

ถึงทา่เรือน าทา่นนัง่เรือ Khivus ซึง่เป็นเรือสะเทิน้น า้
สะเทิน้บกท่ีสามารถวิ่งได้ทัง้บนผิวน า้ หิมะ และพืน้น า้แข็ง
ได้   เส้นทางระยะทาง 280 กม ( ใช้เวลาเดินทาง 6-7 
ชัว่โมง )  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบปิกนิค  
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ระหวา่งทางไป เกำะโอลค์ฮอน ให้ทา่นแวะจอดถ่ายรูป ทะเลสาบไบคาลยามเป็นน า้แข็งในมมุตา่งๆ  
น าทา่นตระเวนถ่ายภาพ ตามจุดตา่งๆ  
ระหวา่งทางมีถ ำ้น ำ้แข็งงอก น า้แข็งย้อยหลายท่ี จริงแล้วๆมีลกัษณะเป็นโพรงท่ีฉาบด้วยน า้แข็งท่ี
เกาะอยูต่รงปากทาง    
 
 
 

 

 
 
 

 

 
นอกจากนีท้า่นจะพบ ก้อนน า้แข็งท่ีเรียงรายปะทพุืน้มาจากพืน้ สะท้อนกบัแสงแดด เห็นเป็นสฟ้ีา 
เรียกวา่ Blue eyes of Siberia   
 
 
 
 

 

 
 
 

  เดินทางถึง เกำะโอลค์ฮอน  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

อิสระถ่ายภาพในบริเวณท่ีพกั 
พกับนเกาะโรงแรม   Baikal Wood Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่ส่ี     เกำะโอลค์ฮอน –แหลมโคบอย – โขดหินสำมพี่น้อง  – แหลมบูรคำน  – ชำแมนร๊อค  (Shamanka 

rock) – ถ่ำยภำพพระอำทิตย์ตกดิน 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นนัง่รถจ๊ิบ 4X4 แบบรัสเซีย ไปยงัจุดชมววิ แหลมโค
บอย KHOBOY CAPE ซึง่เป็นจ ุดชมวิวท่ี  อยูเ่หนือสดุของ
เกาะโอลค์ฮอน เม่ือเดินทางถึงจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิว
ทิวทศัน์ท่ีกว้างท่ีสดุของทะเลสาบ  
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น าทา่นชมโขดหนิสำมพี่น้อง Three Brothers Rock  ตาม
ต านานในสมยัอาณานิค  ม บนชายฝ่ังมีพาย ุ และคลืน่ยกัษ์เข้า
ท าลายเมือง พี่น้องสามคนจึงตดัสนิใจช่วยบ้านเกิดของตน ได้
เดินลงไปในทะเลเพื่อต้านแรงคลืน่ พายพุดัไม่หยดุเป็นเวลา
หลายวนัหลายคืน เวลาผา่นไปทัง้สามกลายเป็นฟอสซิลและ
กลายเป็นสามโขดหินท่ียงัคงปกป้องอ่าวและเมืองไว้จนปัจจุบนั  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปิกนิกริม
ทะเลสาบไบคาลลิม้รสซุปปลาแบบพิเศษ    
ชมแหลมบรูคำนหนึง่ในแลนด์มาร์คส าคญัของทะลสาบไบคาล  
จากนัน้น าทา่นชมหินศักดิ์สิทธ์ิ ชำแมนร๊อค “Shaman Rock” 

ท่ีเป็นเหมือนศนูย์รวม  จิตวิญญาณ ของชาวเกาะโอลค์ฮอน และ
เป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคซูีร์นีเ้ปรียบเสมือน
ลทัธิของชนเผา่พืน้เมืองของท่ีน่ี เป็นเกาะเดียวในไบคาลท่ีมีผู้คน
พ านกัอยูช่นเผา่แรกท่ีตัง้รกรากบนเกาะคือครีูแคน (Kurykan) 
บรรพบุรุษของเผา่บูร์ยตั (Buryat) กบัยาคตุ (Yakut) อยูร่่วมกบั
อีกหลายชีวิตท่ีกระจดักระจายอยูต่ามหมู่บ้าน 5 แหง่รอบๆเกาะ 
อาชีพหลกัคือท าการประมงกบัเลีย้งสตัว์  ผา่น Baikal 

Spirit เป็นแทง่ไม้ปลายแหลมยาวๆ เรียงรายกนั 5-6 แทง่เป็นจิต
วิญญาณของไบคาลนัน่เอง ลมหนาวยะเยือกบาดผิวกนัเป็น
แถวๆ ยิ่งต้องเอามือออกจากถงุมือหนาอุ่นของพวกเราแล้วถือ
เป็นโมเมนต์ทรมานใจมากๆ แตก็่เพื่อให้ได้ภาพเวิง้น า้แข็งสดุลกู
หลูกูตา และชามานรอคท่ีตัง้ตระหงา่นยื่นออกไปกลางทะเล
น า้แข็ง จากนัน้เดินทางกลบัโรงแรม ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป ชม
วิว จุดตา่งๆท่ีสวยงามมากมาย พร้อมเก็บภาพประทบัใจ ยาม
อาทิตย์ตกดินในดินแดนน า้แข็ง 
 

 

 
 
 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคารแบบ รัสเซีย  
หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกับนเกาะโรงแรม   Baikal Wood Hotel หรือเทียบเทา่ 
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  วันที่ห้ำ เกำะโอลค์ฮอน (Olkhon Island)  – เมืองเอียคุตส์ถนนคำร์ล มำร์กซ์ – 130 ควอร์เตอร์ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นนัง่รถจ๊ิบ 4X4 แบบรัสเซีย กลบัฝ่ังจากนัน้เปลีย่นเป็นรถ
บสัปรับอากาศน าทา่นเดินทางกลบัเมืองเอียคสุต์  ( ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง )  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บา่ย ถึง เมืองเอียคุตส เมืองท่ีตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกและเป็น 

เมืองศนูย์กลาง ของแคว้นไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์ยาวนาน
กวา่ 300 ปี และยงัเป็นเมืองแหง่ศิลปะในประเทศรัสเซียจึง
ได้รับการขนานนามวา่ปารีสแหง่ไซบีเรีย ชมวิวทิวทศัน์อนั
งดงามทา่มกลางหิมะ 
น าทา่นชม ถนนคำร์ล มำร์กซ์ ตลอดถนนสายนีท้า่นละ
พบกยัอาคารเก่าแก่ตา่งๆเช่น อาคารท่ีท าการรถไฟสาย
ทรานส์-ไซบีเรีย อาคารห้องสมดุของมหาวิทยาลยัแหง่รัฐ ปรา
สามมอร์ริสซึง่ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุแหง่เอีย
คตุส และรูปป้ันพระเจ้ำอเล็ กซำนเดอร์ที่ 3 ผู้ซึง่มีด าริให้
สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289
กิโลเมตร  จากนัน้น าทา่นสูย่า่น 130 ควอร์เตอร์(130 
Quarter) ยา่นนีน้บัวา่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีพลาดไม่ได้ส าหรับ
ผู้มาเยือนเมืองนีบ้ริเวณนีเ้ป็นแหลง่รวมของร้านอาหาร บาร์ร้านจ าหนา่ยของท่ีระลกึท่ีทนัสมยั โดยสิง่
ปลกูสร้าง ทัง้หมดบริเวณนีส้ร้างด้วยไม้และตกแตง่อยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแค้วนไซบี
เรีย ซึง่ขึน้ช่ือในการ สร้างบ้านด้วยไม้ยา่นนีจ้ึงกลายเป็นจุดดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว ทัง้ช็อป และ ชิมเลย
ทีเดียว 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 

วันที่หก           เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
08.00 น.   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 
10.45 น.   น าท่านเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  เที่ยวบนิที่ S7 761 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง     
อัตรำค่ำบริกำร   ผู้ใหญ่ /ท่ำน พักเดี่ยว 

 พกัหอ้งละ 2 ทา่น     68,800 บาท 9,800 บาท 

** หนังสือเดนิทำงไทย เข้ำรัสเซียได้ไม่ต้องย่ืนวีซ่ำ ** 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกินท่ีสายการบินก าหนด 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ  
    คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

   บริการน า้ด่ืม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                  

   คา่น า้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินก าหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน (ตลอดทริปการเดินทางจ่าย 1,200.บาท/ทา่น )                                           

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 20,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


