
    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โนโวซีบิร์สก์ (Novosibirsk) – อร์ีคุตส (Irkutsk) – ลสิท์วอีนัคา (Listvyanka) - 

ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) – เกาะโอลคอน(Olkhon Island ) 8 วนั 7 คืน 

นําท่านเจาะลกึสถานทท่ีองเทยีวทเีป็นจุดเด่นและสวยทสุีดของเส้นทางนี คือ ทะเลสาบไบคาล (Baikal 

Lake) ทะเลสาบนําจืดทลีกึทสุีดในโลก (จุดทลีกึทสุีดอยู่ท ี1,637เมตร ความลกึเฉลยีอยู่ท ี730 เมตร) พนืที

ทงัหมด 32,600 ตารางกโิลเมตร เป็นทะเลสาบนําจืดทใีสทีสุดและมีปริมาณนําจืดคดิเป็นร้อยละ 20 ของ

ของปริมาณนําจืดของโลก 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 
 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ 

9-16 ก.พ. 2562 83,500.- 13,500.- 

23 ก.พ. – 2 ม.ีค. 2562 83,500.- 13,500.- 

9-16 ม.ีค. 2562 83,500.- 13,500.- 

 
 

*ไม่มบีริการแจกนําดืมตลอดทริป แต่สามารถหาซือได้ตามร้านสะดวกซือหรือซุบเปอร์มาร์เกต็  
 

 

 

 

 

 

 

ท่องเทยีวในฤดูหนาวในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ – ต้นมีนาคมซึงเป็นช่วงทนํีาในทะเลสาบจะกลายเป็นนําแข็ง

ทมีีความหนากว่า 1 เมตรนังเรือสะเทินนําสะเทินบกแล่นบนพืนนําแข็งชมความสวยงามของทะเลสาบไบ

คาลเป็นความประทับใจครังหนึงในชีวิตทงีดงามจนไม่อาจลืมได้ (บนเรือจะมฮิีตเตอร์) ชมความวเิศษทน่ีา

มหัศจรรย์ทจีะเหน็ได้เฉพาะในฤดูหนาวนันกคื็อBLUE ICE หรือนําแข็งทมีีสีฟ้าเหมือนเพชรพลอยหรือสี

เขียวเหมือนมรกตซึงหาดูไม่ได้นอกจากทนีีและมีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านันปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอัน

แสนวเิศษนีจะมีแค่ช่วงระยะเวลาสันๆเพยีง 40 วนัในรอบหนึงปีเท่านัน 

เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียเป็นเส้นทางรถไฟทมีีชือเสียงระดับโลก ถูกสร้างขนึเพอืเชือมต่อ

หัวเมืองสําคญัของรัสเซียเข้าไว้ด้วยกนั เป็นทางรถไฟทยีาวทสุีดในโลกด้วยความยาว 9,289 กโิลเมตรโดย

เริมต้นจากเมืองหลวงมอสโคไปสินสุดลงยงัเมืองวลาดิวอสต๊อค(Vladivostok) ซีงอยู่ด้านฝังตะวนัออกสุด

ของประเทศรัสเซีย ทสํีาคญัคือ เส้นทางรถไฟสายนไีด้เชือมต่อพืนทแีละเมืองสําคญัของเขตไซบีเรียเข้าไว้

ด้วยกนั14เมือง โปรแกรมทวัร์นีเราจะนําท่านเทยีวชมแค่ 2 เมืองทสํีาคญัทสุีดในแคว้นไซบีเรีย ซึงล้วนเป็น

เมืองทมีีเอกลกัษณ์ทโีดดเด่นและเป็นศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย สัมผสัประสบการณ์แบบไม่มีใครเหมือน 

ด้วยการโดยสารบนขบวนรถไฟสาย ทรานส์ไซบีเรียแบบเจาะลกึ จากเมืองโนโวซิเบิร์สคNovosibirsk 

มายงัเมือง อลิคูทคส์Irkutsk (ใช้เวลาเวลา 35 ชัวโมง นอนค้างคืนบนรถไฟ 2 คืน) 



    

กาํหนดการเดินทาง 
 

วนัแรก            สุวรรณภูมิ –โนโวซีบิร์สก์ 
 

10.00 น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะUเคานเ์ตอร์สายการบิน S7 Air 

lines(จอดรถส่งผูเ้ดินทางไดท้ีอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั4 ประตู 9-10) 
 

12.40 น. เดินทางสู่เมืองโนโวซิบิสค์โดยสายการบินS7 Air linesเทียวบินที S7 582 

20.25 น. เดินทางถึงสนามบินโนโวซีบิสคแ์ควน้ไซบีเรียนาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้

ทีพกั (เนืองจากเวลาทีเดินทางมาถึงภตัตาคารต่าง ๆ ไดปิ้ดใหบ้ริการแลว้ หวัหนา้ทวัร์จะแจกบะหมีและ

โจก๊กึงสาํเร็จรูปใหผู้เ้ดินทางคนละ 2 กล่องทาน แทนการจดัอาหารมือคาํ) 

  พกัทีNovosibirsk Domina Hotel 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัทสีอง เมืองโนโวซีเบิร์สก์ –ผ่านชมสถานีรถไฟ –ชมจัตุรัสเลนิน –ชมพพิธิภัณฑ์ทางธรณวีทิยา 

                        เมืองอร์ีคุตส์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่านชมตวัเมืองโนโวซีบิสค์(Novosibirsk)ซึงเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดของแควน้ไซบีเรีย มี

ประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศรัสเซีย (ประมาณ 1.5 ลา้นคน) และเป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางของ

แควน้ไซบีเรียตะวนัตก ผา่นชมสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียง สถานีรถไฟ โนโวซีบิสค ์

(NovosibirskStation) เป็นสถานีรถไฟทีใหญ่ทีสุดของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรียชมจัตุรัสเลนิน (Lenin 

Square)สะพานรถไฟขา้มแม่นาํออป(Ob river)ชมโบสถ์เซนต์นิโคลสั(St Nicholas' Chapel)ตรงจุทีตงัของ

โบสถเ์คยเป็นจุนศูนยก์ลางของสหภาพโซเวียตชมโรงละครบอลชอย(Bolshoi Theatre)โรงละครบลัเล่ต์

และโอเปร่าทีมีชือเสียงระดบัโลก 
 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ชมเมืองนักวิทยาศาสตร์ Akademgorodok( Academic City) ซึงถูกสร้างขึนใน ค.ศ. 1957 สมยัสหภาพโซ

เวยีต โดยการลงทุนของภาครัฐ มีจุดมุงหมายในการทาํการวจิยั คน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์เพอืการพฒันา

อาวธุยทุโธปกรณ์ และใหก้ารศึกษาแก่บุคลากรของรัฐ ภายในเมืองแห่งนีเป็นทีตงัของมหาวทิยาลยัของรัฐ 

สถาบนัวิจยัทางวทิยาศาสตร์และการแพทย ์และมีชุมชนทีประกอบดว้ยบา้นพกันกัวทิยาศาสตร์ 

คอนโดมิเนียม ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ ร้านคา้ โรงแรม ภตัตาคาร บาร์ และโรงพยาบาลของรัฐ เป็นที

พาํนกัของนกัวทิยาศาสตร์และครอบครัวกวา่ 65,000 คน เป็นเมืองวทิยาศาสตร์ทีใหญ่ทีสุดในแควน้ไซบี

เรีย และมีความสาํคญัทีสุดแห่งหนึงของรัสเซีย  

ชมพพิธิภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจ้งแหล่งรวมหวัรถไฟกลางแจง้ทีรวบรวมหวัรถจกัร และตูโ้ดยสารรถไฟ

ตงัแต่อดีตกระทงัปัจจุบนั ซึงมีทงัตูร้ถไฟโดยสาร ตูเ้สบียง ตูพ้ยาบาล กระทงัตูคุ้มขงันกัโทษ ในอดีตการจะ

มีการลาํเลียงนกัโทษรัสเซียมากกัขงัในเขตไซบีเรียเป็นจาํนวนมาก ซึงเมืองนีถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางที

สาํคญัในแควน้ไซบีเรีย...... 
 



    

เย็น  รับประทานอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

  หลงัรับประทานอาหารเยน็ พาท่านชอ้ปปิงห้างสรรพสินคา้ จนถึงเวลา 22.00 น.  
 

22.00 น. ได้เวลาออกเดินทาง ไปยงัสถานีรถไฟ เพอืเตรียมตวัออกเดินทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม ใช้เวลาทงัวันบนรถไฟชมความงามของหมิะในฤดูหนาวและทวิทัศน์อนัสวยงามของสองข้าง 

                        ทาง (รับประทานอาหาร3มือและนอนบนรถไฟ) 
 

00.30น. นาํท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟ เมืองโนโวซิเบิร์สก์เพือโดยสารขบวนรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย 
 

01.40น. ออกเดินทางสู่เมืองอีร์คุตส์Irkutskโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย(เป็นตูน้อนล๊อคประตูดา้นในไดส้าํหรับ

พกั 4 ท่าน)ระยะทางจากสถานีเมืองโนโวซีบิสคN์ovosibirsk มายงัเมืองอิรคูทสคI์rkutsk มีความยาว 1860 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียประมาณ 31-35 ชวัโมง โดยขึนอยูก่บัรถไฟในแต่

ละขบวนซึงมีเวลาจอดพกัตามสถานีทีแตกต่างกนัไป  

หมายเหตุขอ้มูลทีควรทราบสาํหรับผูโ้ดยสารทีจะโดยสารรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรีย>>>> 

บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบกีและตูน้อนของผูโ้ดยสารในฤดูหนาว ห้องผูโ้ดยสารบนรถไฟขบวน

นีถูกออกแบบให้เป็นห้อง ๆ ทีสามารถนอนคา้งคืนบนรถไฟได ้โดยห้องโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็นตูน้อน

ทีมี 4 เตียงนอน แบ่งเป็นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชนัล่างสามารถปรับเป็นเบาะนงัได ้

ภายในตูน้อนมีทีเก็บสัมภาระทงับนหิง และใตที้นอน มีประตูปิดล๊อคห้องจากดา้นในเพือให้ผูโ้ดยสาร

นอนหลบัไดอ้ยา่งปลอดภยั อีกทงัมีโตะ๊ทีพบัเก็บไดภ้ายในห้อง มีตูเ้สบียงบริการอาหารบน 

 

ขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนทีวงิทางไกลในรัสเซีย) โดยทางทวัร์ไดเ้ตรียมอาหารไวบ้ริการลูกทวัร์ตาม

จาํนวนมือทีพึงมี ระหวา่งช่วงเวลา 2 คืนกบั 1 วนัทีลูกทวัร์โดยสารอยูบ่นขบวนรถไฟนนั ทางทวัร์ได้

สาํรองมืออาหารไวลู้กทวัร์ คือ เชา้ กลางวนั และ เยน็ รวม 3 มือ ส่วนห้องนาํบนขบวนรถไฟสามารถใชไ้ด้

ทุกโบกี (ลา้งหนา้ แปรงฟันได ้แต่ไม่เหมาะสาํหรับใชอ้าบนาํ)  

 

 

 

 

 

 

 



    

สําคัญขณะทีรถไฟจอดพกัตามสถานีรถไฟต่าง ๆ นนั ลูกทวัร์ควรสอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ทีวา่รถไฟ

ขบวนดงักล่าวจอดพกัเป็นเวลานานแค่ไหน (ขบวนรถไฟจะใชเ้วลาจอดพกัในแต่ละสถานีแตกต่างกนั) 

เพอืคาํนวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดินถ่ายรูปหรือซือของขณะรถไฟจอดอยู ่
 

วนัทสีี            อร์ีคุตส (Irkutsk) –พพิธิภัณฑ์บ้านไม้ Taltsy– นังกระเช้าชมววิ – พพิธิภัณฑ์ไบคาล –  

                       ตลาดพืนเมือง 
 

07.45น. ขบวนรถไฟเดินทางมาถึงเมืองอร์ีคุตส (Irkutsk)นาํท่านลงจากขบวนรถไฟพร้อมสัมภาระ เดินทางไปยงั

โรงแรม เพือรับประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. หลงัอาหารเชา้นาํท่านเดินทางสู่พิพิธภณัฑ์บา้นไมแ้ห่งไซบีเรียTaltsy Wooden Architecture Museum ชม

หมู่บา้นไมด้งัเดิมของชนพืนเมืองโบราณ ทีนิยมสร้างบา้นดว้ยไมม้าตงัแต่โบราณ ดว้ยในเขตไซบีเรียมีตน้

สนและตน้ Parch เป็นจาํนวนมาก ชมความหลากหลายของบา้นไมไ้ซบีเรียทีมีทงับา้นชาวบา้นทียากจน 

และบา้นของเศรษฐีผูรํ้ารวย......จากนนันาํท่านสู่ลานหิมะกลางแจง้ซึงเป็นทีนิยมเล่นกิจกรรมกลางแจง้

สาํหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการขีมา้ นงัหมาลากเลือน และกิจกรรมอืน ๆ อีกมากมาย 

( ค่าใช้จ่ายในการขีม้า หมาลากเลอืน หรือกจิกรรมทมีีค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทวัร์) .........จากนนันาํท่าน

เดินทางต่อสู่ เมืองลสิท์เวียงก้าListvyanka(ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ทีตงัอยูริ่มทะเลสาบไบคาล 

ทีเป็นปากแม่นาํแองคาร่า Angara River แม่นาํเพียงสายเดียวทีเป็นทีระบายออกของทะเลสาบไบคาลนํา

ท่านขึนกระเช้าสู่จุดชมววิบนยอดเขาเพือชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบทีสวยทีสุดในโลก...... 
 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารพืนเมือง 

บ่าย นาํท่านชมพิพิธภณัฑ ์ทะเลสาบไบคาลBaikal Lake Museum ภายในจดัแสดงขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ที

น่าสนใจของทะเลสาบแห่งนี ชมพนัธ์ปลานาํจืดทีหาดูไดย้าก และสิงคโ์ตทะเลนาํจืดทีมีเพียงทีเดียวในโลก

ทีพบเห็นไดจ้ากทะเลสาบแห่งนี..............ชมตลาดพนืเมืองในเมือง ลิสทเ์วยีงกา้ตลาดแห่งนีมีชาวบา้นที

นาํเอาสินคา้พืนเมืองมาวางขาย เช่น ผลไมพ้นืเมือง ปลานาํจืดในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนทีไดจ้ากตน้สน

ในป่า นาํผงึ และผลิตภณัฑพื์นเมืองอืน ๆ....จากนนันาํท่านสู่ลานหิมะกลางแจง้ซึงเป็นทีนิยมเล่นกิจกรรม

กลางแจง้สําหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการขีมา้ นงัหมาลากเลือน และกิจกรรมอืน ๆ อีก

มากมาย ( ค่าใช้จ่ายในการขีม้า หมาลากเลือน หรือกิจกรรมทมีีค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทวัร์ )จากนนันาํ

ท่านเขา้ทีพกั 
 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในโรงแรม  

พักทโีรงแรมkresvaya Pad  Hotel ในเมือง ลสิท์เวียงก้า 

 

 

 

 

 

 



    
 

วนัทห้ีา  นังเรือ Hovercraft สู่เกาะโอล์คฮอน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม 

 หลงัอาหารนาํท่านขึนเรือ Hovercraftซึงเป็นเรือทีขบัเคลือนดว้ยใบพดัขนาดใหญ่ทีติดอยูด่า้นหลงัของเรือ 

โดยเรือแบบนีจะเหมาะทีจะใชเ้ป็นยานพาหนะทีวงิบนนาํแขง็ พนืนาํ และพืนดิน เมือขึนเรือแลว้จะนาํท่าน

วงิไปบนพืนนาํแขง็ทีกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตาเพอืเดินทางไปยงัเกาะ โอลคฮ์อร์น.......ระหวา่งทางนาํท่าน

ชม นาํแขง็สีครามหรือBLUE ICEทีสุดแสนจะงดงามตระการตา ชมนาํแขง็โซดาหรือ Bubble Ice โดยเป็น

นาํแขง็ทีจบัตวัแขง็ในขณะทีมีฟองผดุขึนมาจากใตน้าํ..... 

9.00 น. นาํท่านเดินทางไปยงัเกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island)โดยเรือHovercraft ชมไข่มุกเมด็งามของ

ทะเลสาบไบคาลชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติทีเกิดขึนเฉพาะในฤดูหนาวของทีนี เรือ จะแล่นอยูบ่น

พนืนาํแขง็ทีใสราวคริสตลั มีความหนา 80-250 CM กินพนืทีเป็นบริเวณกวา้งสุดลูกหูลูกตา ตลอดเส้นทาง

ท่านจะไดส้ัมผสัววิทิวทศันข์องสองขา้งทางทีประดบัประดาดว้ยหิมะและนาํแขง็ภูเขา ป่าไม ้บางจุดจะมีถาํ

แข็ง เมือถึงจุดไหนทีสวยงาม เรือจะจอดใหท้่านไดเ้ก็บภาพทีประทบัใจ นบัไดว้า่เป็นภาพทีสวยงามจนไม่

สามารถอธิบายได ้องคป์ระกอบสาํคญัทีทาํให้ทะเลสาบแห่งนีเป็นนําแข็งสีฟ้าหรือ BLUE ICEไดแ้ก่ นาํที

ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในนาํ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบทีมีนาํทีใสเป็นอบัดบั 1 ของโลก มี

ประวติัยาวนานกวา่ 25 ลา้นปี ในปี 1996 ไดรั้บการจดบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์าร 

UNESCO)ระยะทางจากท่าเรือเมืองลิสทเ์วยีงกา้ มายงัเกาะ ประมาณ 260 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 5 

ชวัโมงเศษ 
 

15.00 น. เดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน(Olkhon Island)เป็นเกาะทีใหญ่ทีสุดจากทงัหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาลมี

พนืทีประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใตจุ้ดทีกวา้งทีสุดของ

เกาะประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพนืเมืองบูร์ยตั(Buryat) อาศยัอยูบ่นเกาะชาวพนืเมืองของทีนีขึนชือวา่

ไดเ้ก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไวเ้ป็นอยา่งดี ตงัแต่สมยัก่อนยคุอภินนัทนาการหรือยคุ

คอลเคซสัและในแต่ละปีมีนกัท่องเทียวนบัพนัคนไดม้าเยือน ณ เกาะแห่งนีเรือเทียบท่า นาํท่านขึนบกที

เกาะโอลคฮ์อน 

 

 นาํท่านชมหมู่บา้นและคารวะหินศกัดิสิทธิ ชาแมนร็อค“Shaman Rock”ทีเป็นเหมือนศูนยร์วมจิตวิญญาณ

ของชาวเกาะโอลคฮ์อน และเป็นสัญลกัษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บา้นคูซีร์นีเปรียบเสมือนลทัธิของชน

เผา่พืนเมืองของทีนี เป็นเกาะเดียวในไบคาลทีมีผูค้นพาํพกัอยู ่ชนเผา่แรกทีตงัรกรากอยูบ่นเกาะคือ คูรีแคน 

(Kurykan) บรรพบุรุษของเผา่บูร์ยตั(Buryat) กบัยาคุต (Yakut) อยูร่่วมกนัอีกหลายชีวติทีกระจดักระจายอยู่

ตามหมู่บา้น 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลกัคือทาํประมงกบัเลียงสัตว ์

 

คาํ  รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 

  พกัทีBAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTELบนเกาะโอลคฮ์อน 
 

 



    

 

 

 

วนัทหีก  นังรถ UAZ ตะลยุเทยีวชมจุดท่องเทยีวบนเกาะ ออลค์ฮอร์น ทานอาหารเทยีวแบบปิกนิก  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านขึนรถ UAZ รถตูข้บัเคลือน 4 ลอ้ซึงเป็นยานพาหนะทีใชว้งิบนเกาะโดยเฉพาะ เนืองจาก

พนืทีบนเกาะมีลกัษณะของทีราบ ภูเขา และเนินดินผสมกนั เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ 

และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทงัเส้นทางมีความคดเคียว ซึงรถยนตท์วัไปไม่สามารถวงิผา่นได ้ 

ชมหินจระเข ้Crocodile Rock และหินสิงโต Lion Rock ทีอยูท่างดา้นเหนือของเกาะ ชมเบอร์คานเคป 

Burkhan capeและหินสามเกลอ Three Brother Rockระหวา่งทางท่านรถจะแล่นผา่นพนืที ๆ มีภูมิ

ประเทศทีงดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพืนผิวนาํในทะเลสาบไบคาลจะจบัตวัเป็นนาํแขง็ทีมี

ความหนาตงัแต่ 80 – 250 เซนติเมตร ซึงรถ UAZ ทีพาเราเทียวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนนาํแขง็ได ้

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก บนเกาะ(แซนด์วชิ ซุปปลาร้อน ๆ ขนมปัง ชาร้อน)  

บ่าย หลงัอาหารนาํท่านนงัรถ UAZ เพอืเดินทางกลบัลงมาทางดา้นใตข้องเกาะ ชมจุดชมววิและทศันียภาพที

งดงามทางตอนใตข้องเกาะ จนควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกัใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 (หมายเหตุ เนืองด้วยในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นในหลายพืนทบีนเกาะ อกีทังนําแข็งทแีข็งตัว

บนพืนผวิทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึงอาจทําให้ไม่สามารถให้รถสัญจรผ่านได้ในบางพนืท ีทังนี

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการงดนําเทยีวสถานทท่ีองเทียวบางแห่งในกรณีทเีจ้าหน้าทีของอุทยานไม่

อนุญาตให้รถนํานักท่องเทยีวเข้าชมจุดท่องเทยีวบางจุด)  
 

คาํ  รับประทานอาหารเย็นในโรงแรม  

ท่านสามารถใชบ้ริการอบซาวน่าสไตล์รัสเซีย ในโรงแรมทีพกั(ค่าใชจ่้ายในการอบซาวน่าไม่รวม

ค่าบริการ) 

  พกัทีBAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTELบนเกาะโอลคฮ์อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

วนัทเีจ็ด เกาะโอลค์ฮอน–อร์ีคุตส (Irkutsk)–โบสถ์คาทอลคิ–โบสถ์คาซาน–ย่านการค้า130  

Quater 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะออลค์ฮอร์น ผา่นเส้นทางสายหลกัทางตอนใตข้อง

เกาะ ระหวา่งทางชมททิวทศัน์ทีสวยงามวจิิตรของเกาะและทะเลสาบ ในฤดูหนาวทศันียภาพของเกาะจะ

เสมือนดินแดนในเทพนิยาย ระหวา่งทางสามารถแวะจอดถ่ายภาพในจุดทีรถสามารถจอดได.้...... 

จากนนัรถจะพาเราวงิลงบนพนืนาํแขง็ทีจบัตวัแขง็เหนือทะเลสาบไบคาล เพอืวงิไปยงัท่าขา้มอีกดา้นหนึง

ของฝังทีเป็นพืนทีบนบก บริเวณนีเป็นเป็นท่าขา้มทีมีเรือขา้มฟากใหบ้ริการลาํเลียงรถยนตจ์ากเกาะไปยงัฝัง

ในฤดูร้อน แต่ในฤดูหนาวผิวนาํจบัตวัเป็นนาํแขง็เรือขา้มฝากไม่สามารถและไม่จาํเป็นทีจะใหบ้ริการ 

เพราะรถยนตทุ์กคนัสามารถวงิผา่นนาํแขง็ทีมีความหนาเพอืไปยงัอีกฝังหนึงได.้..... 

จากนนันาํท่านขึนรถบสัทีจอดรออยูบ่นฝัง และนาํท่านเดินทางกลบัเมือง อีร์คูตส์อีร์คุตส (Irkutsk) 

(ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4ชวัโมง) 
 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารระหว่างทาง 

บ่าย เดินทางถึงเมืองอิร์คูตสคน์าํท่านเทียวชมจุดท่องเทียวขึนชือในเมืองอีร์คุตส (Irkutsk)อีร์คุตสเป็นเมืองที

ตงัอยูท่างทิศตะวนัออกและเป็นเมืองศูนยก์ลางของแควน้ไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 300 ปี นํา

ชมจุดท่องเทียวรอบแม่นําองัการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลกิ ชม ถนนคนเดิน 

คาร์ลมาร์กซ์Calsmarks Street ซึงเป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีสังคมนิยม ทีนาํไปสู่การปฏิวติัในรัสเซีย  

ชมอนุสรณ์สงครามโลกครังท ี2ทีสร้างขึนเพอืราํลึกถึงเหล่าทหารกลา้ทีเสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปปัน

จักรพรรดิอเลก็ซานเดอร์ท ี3โบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึงเป็นโบสถที์สวยงามและโดดเด่นทีสุดของ

เมืองอีร์คุตส เริมสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลาสร้างกวา่ 7 ปีจึงแลว้เสร็จ ภายในโบสถถู์กตกแต่งอยา่งวิจิตร

งดงาม ดว้ยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีนาํบนฝาผนงัโบสถเ์ป็นฝีมือ

ของจิตรกรชาวอิตาเลียน จากนนันาํท่านสู่ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ยา่นนีนบัวา่เป็นแหล่ง

ท่องเทียวทีพลาดไม่ไดส้าํหรับผูม้าเยอืนเมืองนี บริเวณนีเป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจาํหน่าย

ของทีระลึกทีทนัสมยั โดยสิงปลูกสร้างทงัหมดบริเวณนีสร้างดว้ยไม ้และตกแต่งอยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์

เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซึงขึนชือในการสร้างบา้นดว้ยไม ้ยา่นนีจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเทียว ทงั 

ช็อปและชิมเลยทีเดียว... 
 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร(**เมนูอาหารจีน) 

  พกัทีอีร์คุตสCOURTYARD MARRIOTT HOTELหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



    
 

วนัทแีปด อร์ีคุตส (Irkutsk)–กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ ร้านอาหารในโรงแรม 

08.00 น. หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพอืทาํการเช็คอินก่อนขึนเครือง  

10.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเทียวบินS7 761 

16.30น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

*********************************** 
 

ค่าบริการ ท่านละ83,500.- / พกัเดียวจา่ยเพมิ 13,500.- /ท่าน(เฉพาะพกัโรงแรม 5 คืน)  

** ราคารวมตูน้อนรถไฟ 4 ท่านต่อหอ้ง  ** ทวัร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก 
 

หมายเหตุพกัตู้นอนบนรถไฟถา้ตอ้งการพกั 3ท่าน ต่อห้อง จ่ายเพมิอีกท่านละ 1,600 บาท  

ถา้ตอ้งการ พกั 2 ท่าน ต่อห้อง จ่ายเพมิเพิมท่านละ 4,800 บาท  
 

อตัรานีรวม  

1. ค่าตวัเครืองบินไปกลบั (ตวักรุ๊ป) 

2. ค่าทีพกัทีระบุในรายการ 

3. ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ 

4. ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝากขึนเครืองท่านละ 1 ชินทีนาํหนกัไม่เกิน 23กก. 

6. ค่าภาษีสนามบินค่าธรรมเนียมเชือเพลิง, ค่าธรรมเนียมประกนัภยัทางอากาศ 

7. ค่าตวัรถไฟตามรายการ(ตูน้อนห้องละ 4 ท่าน)  

8. รวมค่าทิปไกดท์อ้งถินตลอดเส้นทาง 
 

อตัรานีไม่รวม  

1. ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมนอกรายการ เป็นตน้ 

2. ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 

3. ค่านาํหนกัทีเกินพิกดั 

4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และคนขบัรถตามความเหมาะสม 
 

หมายเหตุ  

บริษทัฯมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการไดต้ามความเหมาะสม /บริษทัขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางใน

กรณีทีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีทีมีการ

ขึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้

เพราะการชาํระค่าทวัร์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัฯ ไดท้าํประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท 

(เงือนไขตามกรมธรรม)์ / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ.ทีจ่าย 3% 
 

สํารองทนัีง  



    

มัดจําท่านละ25,000บาทพร้อมแจง้ชือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง  

*** ส่วนทีเหลือ ชาํระทงัหมดก่อนการเดินทาง45วนั *** 

เนืองดว้ยเส้นทางท่องเทียวดงักล่าวทางบริษทัฯไดท้าํการสาํรองค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ ทงัตวัเครืองบิน ตวัรถไฟ โรงแรมทีพกั 

ซึงค่าใชจ่้ายเหล่านีทางบริษทัฯ ไม่สามารถเรียกคืนจากสายกาบิน การรถไฟ และโรงแรมได ้หลงัจากการจองทวัร์และชาํระ

เงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านและคณะไดย้อมรับในขอ้ตกลงและเงือนไข ทีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 

เงือนไขการยกเลกิ 

แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง60วนั ไม่คืนค่ามัดจํา 

แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 45 วนั คิดค่าบริการ 80%    หรือแจ้งเปลยีนผู้เดินทางโดยเสียค่าใช้จ่ายตามจริง 

แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คิดค่าบริการ 100%   หรือแจ้งเปลยีนผู้เดินทางโดยเสียค่าใช้จ่ายตามจริง 

 

เงือนไขและความรับผิดชอบ 

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเทียวสายการบินและ ตวัแทนการทอ่งเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผดิชอบ 

ต่อความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล  เปลียนแปลง

กาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใชจ่้ายเพมิเติมทีเกิดขึน ทงัทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การ

ถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ทีตรวจ

คนเขา้หรือออกเมืองอนัเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ 
 

สรุปแผนความคุ้มครองประกนัภัยอบัุติเหตุระหว่างการเดินทาง 

สําหรับผู้เดินทางในรายการท่องเทยีวข้างต้น 

รับประกนัภยัโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

ความคุ้มครอง (COVERAGE) 

เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึนไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกนั 

ทุนประกัน 

(SUM INSURE) 

1. การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง (Accident Medical Expense while 

traveling) ขอ้2+ขอ้3ไม่เกิน 

500,000 บาท 3. ค่าใชจ่้ายการเคลือนยา้ย เพือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลบัประเทศ (เนืองจาก

อุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains) 

4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอนัเนืองมาจากอุบติัเหตุ (Personal Liability) 200,000 บาท 
 

การประกนัไม่คุ้มครอง กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง,

อาการทีเกียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา,การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, 

ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, 

จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืนๆตาม

เงือนไขในกรมธรรม ์

การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 



    

ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบติัเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สีสิบลา้นบาท....เงือนไขตามกรมธรรม ์

ค่ารักษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนืองจากประสบอุบติัเหตุ ในระหวา่ง

ระยะเวลาการเดินทาง 

 * ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มิใช่กรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพือให้เกิดความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้

เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพมิเติมไดจ้าก ตวัแทนนิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ โทร 02-

649-1049 มือถือ 081-6515209 

 * แผนการประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางดงักล่าว เป็นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความ

ประสงคข์องบริษทัหลกั ทีเป็นผูบ้ริหารและจดัการการเดินทาง ซึงรับประกนัภยัโดยบริษทันิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ 

 * หากท่านมีความประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเติมจากทีบริษทัฯไดท้าํประกนัไว ้เช่น ตอ้งการเพมิความ

คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิมประกนัเทียวบินล่าชา้ หรือขยายวงเงินความคุม้ครองให้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถ

ติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซือประกนัและชาํระค่าเบียประกนัเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ 

ตวัแทนนิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์โทร 02-649-1049 มือถือ 081-6515209หรือเลือกซือกรมธรรมจ์ากบริษทัหรือตวัแทน

ประกนัภยัอืนๆทีท่านรู้จกัและพอใจ 

 

 


