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กาํหนดวนัเดินทาง 
 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที 

วนัที 8-15 ก.พ. 2563 83,500.- 13,500.- 16 สิงหาคม 63 

วนัที 22-29 ก.พ. 2563 83,500.- 13,500.- 30 สิงหาคม 63 

วนัที 7-14 มี.ค. 2563 83,500.- 13,500.- 15 กนัยายน 63 
 

ไม่มีราคาเดก็ / ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีบริการนาํดืม / ไม่มีห้อง3เตียงหรือเตียงเสริม 
 

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

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

ท่องเทียวในฤดูหนาวในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – ตน้มีนาคมซึงเป็นช่วงทีนาํในทะเลสาบจะกลายเป็นนาํแขง็

ทีมีความหนากว่า 1 เมตรนงัเรือสะเทินนาํสะเทินบกแล่นบนพืนนาํแข็งชมความสวยงามของทะเลสาบไบ

คาลเป็นความประทบัใจครังหนึงในชีวติทีงดงามจนไม่อาจลืมได ้(บนเรือจะมีฮิตเตอร์) ชมความวิเศษทีน่า

มหศัจรรยที์จะเห็นไดเ้ฉพาะในฤดูหนาวนนัก็คือBLUE ICE หรือนาํแข็งทีมีสีฟ้าเหมือนเพชรพลอยหรือสี

เขียวเหมือนมรกตซึงหาดูไม่ไดน้อกจากทีนีและมีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านนัปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอนั

แสนวิเศษนีจะมีแค่ช่วงระยะเวลาสนัๆเพียง 40 วนัในรอบหนึงปีเท่านนั 

เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย เป็นเส้นทางรถไฟทีมีชือเสียงระดบัโลก ถูกสร้างขึนเพือเชือมต่อ

หวัเมืองสาํคญัของรัสเซียเขา้ไวด้ว้ยกนั เป็นทางรถไฟทียาวทีสุดในโลกดว้ยความยาว 9,289 กิโลเมตรโดย

เริมตน้จากเมืองหลวงมอสโคไปสินสุดลงยงัเมืองวลาดิวอสต๊อค(Vladivostok) ซีงอยู่ดา้นฝังตะวนัออกสุด

ของประเทศรัสเซีย ทีสาํคญัคือ เส้นทางรถไฟสายนีไดเ้ชือมต่อพืนทีและเมืองสําคญัของเขตไซบีเรียเขา้ไว้

ดว้ยกนั14เมือง โปรแกรมทวัร์นีเราจะนาํท่านเทียวชมแค่ 2 เมืองทีสาํคญัทีสุดในแควน้ไซบีเรีย ซึงลว้นเป็น

เมืองทีมีเอกลกัษณ์ทีโดดเด่นและเป็นศูนยก์ลางของแควน้ไซบีเรีย สัมผสัประสบการณ์แบบไม่มีใคร

เหมือน ด้วยการโดยสารบนขบวนรถไฟสาย ทรานส์ไซบีเรียแบบเจาะลึก จากเมืองโนโวซิเบิร์สค

Novosibirsk มายงัเมือง อีร์คุตสค ์Irkutsk (ใชเ้วลาเวลา 35 ชวัโมง นอนคา้งคืนบนรถไฟ 2 คืน) 

นําท่านเจาะลกึสถานทท่ีองเทยีวทเีป็นจุดเด่นและสวยทสุีดของเส้นทางนี คือ ทะเลสาบไบคาล (Baikal 

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

ทงัหมด 32,600 ตารางกโิลเมตร เป็นทะเลสาบนําจืดทใีสทีสุดและมีปริมาณนําจืดคดิเป็นร้อยละ 20 ของ

ของปริมาณนําจืดของโลก 
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กาํหนดการเดนิทาง 
 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ– โนโวซีบิร์สก์ 
 

 

10.00 น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะUเคานเ์ตอร์สายการบิน S7 Air lines 

(จอดรถส่งผูเ้ดินทางไดที้อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั4 ประตู 9-10) 

12.40 น. เดินทางสู่ เมืองโนโวซิบิสค์ โดยสายการบิน S7 Air lines เทียวบินที S7 582 

20.25 น. เดินทางถึงสนามบินโนโวซีบิสคแ์ควน้ไซบีเรีย นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

นาํท่านเดินทางเขา้ทีพกั (เนืองจากเวลาทีเดินทางมาถึงภตัตาคารตา่ง ๆ ไดปิ้ดใหบ้ริการแลว้ หวัหนา้ทวัร์จะ

แจกบะหมีและโจ๊กกึงสาํเร็จรูปใหผู้เ้ดินทาง แทนการจดัอาหารมือคาํ) 

  พกัที Novosibirsk Domina Hotel 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

     
 

วนัทสีอง เมืองโนโวซีเบร์ิสก์ – ผ่านชมสถานีรถไฟ – ชมจัตุรัสเลนิน – ชมพพิธิภัณฑ์ทางธรณ ี

                        วิทยาเมืองอร์ีคุตสค์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่านชมตวัเมืองโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk) ซึงเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดของแควน้ไซบีเรีย มี

ประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศรัสเซีย (ประมาณ 1.5 ลา้นคน) และเป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางของ

แ ค ว้น ไ ซ บี เ รี ย ต ะ ว ัน ต ก  ผ่ า น ช ม ส ถ า น ที ท่ อ ง เ ที ย ว ที มี ชื อ เ สี ย ง  ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ  โ น โ ว ซี บิ ส ค ์

(NovosibirskStation) เป็นสถานีรถไฟทีใหญ่ทีสุดของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรียชมจัตุรัสเลนิน (Lenin 

Square)สะพานรถไฟขา้มแม่นาํออป(Ob river) ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (St Nicholas' Chapel) ตรงจุดทีตงั

ของโบสถ์เคยเป็นจุนศูนยก์ลางของสหภาพโซเวียตชมโรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre)โรงละคร

บลัเล่ตแ์ละโอเปร่าทีมีชือเสียงระดบัโลก 
 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

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

เวียต โดยการลงทุนของภาครัฐ มีจุดมุงหมายในการทาํการวิจยั ค้นควา้ทางวิทยาศาสตร์เพือการพฒันา

อาวธุยทุโธปกรณ์ และใหก้ารศึกษาแก่บุคลากรของรัฐ ภายในเมืองแห่งนีเป็นทีตงัของมหาวิทยาลยัของรัฐ 

สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และมีชุมชนทีประกอบด้วยบ้านพักนักวิทยาศาสตร์ 

คอนโดมิเนียม ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ ร้านคา้ โรงแรม ภตัตาคาร บาร์ และโรงพยาบาลของรัฐ เป็นที
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พาํนกัของนกัวิทยาศาสตร์และครอบครัวกว่า 65,000 คน เป็นเมืองวิทยาศาสตร์ทีใหญ่ทีสุดในแควน้ไซบี

เรีย และมีความสาํคญัทีสุดแห่งหนึงของรัสเซีย  

ชมพิพิธภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจ้งแหล่งรวมหัวรถไฟกลางแจง้ทีรวบรวมหัวรถจกัร และตูโ้ดยสารรถไฟ

ตงัแต่อดีตกระทงัปัจจุบนั ซึงมีทงัตูร้ถไฟโดยสาร ตูเ้สบียง ตูพ้ยาบาล กระทงัตูคุ้มขงันกัโทษ ในอดีตการจะ

มีการลาํเลียงนักโทษรัสเซียมากกัขงัในเขตไซบีเรียเป็นจาํนวนมาก ซึงเมืองนีถือได้ว่าเป็นศูนยก์ลางที

สาํคญัในแควน้ไซบีเรีย...... 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 

  หลงัรับประทานอาหารเยน็ พาท่านชอ้ปปิงห้างสรรพสินคา้ จนถึงเวลา 22.00 น.  

22.00 น. ได้เวลาออกเดินทาง ไปยงัสถานีรถไฟ เพอืเตรียมตวัออกเดินทาง (ค้างคืนบนรถไฟ คืนท ี1) 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม ใช้เวลาทงัวันบนรถไฟชมความงามของหมิะในฤดูหนาวและทวิทัศน์อนัสวยงามของสอง 

                        ข้างทาง (รับประทานอาหาร3มือบนรถไฟ คืนท ี2) 
 

00.30น. นาํท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟ เมืองโนโวซิเบิร์สก์เพือโดยสารขบวนรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย 

01.40น. ออกเดินทางสู่ เมืองอีร์คุตสค์ Irkutskโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (เป็นตูน้อนล๊อคประตูดา้นในได้

สาํหรับพกั 4 ท่าน) ระยะทางจากสถานีเมืองโนโวซีบิสค ์Novosibirsk มายงัเมืองอีร์คุตสค ์ Irkutsk มีความ

ยาว 1860 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียประมาณ 31-35 ชวัโมง โดยขึนอยูก่บั

รถไฟในแต่ละขบวนซึงมีเวลาจอดพกัตามสถานีทีแตกต่างกนัไป  

หมายเหตุขอ้มูลทีควรทราบสาํหรับผูโ้ดยสารทีจะโดยสารรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรีย>>>> 

บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบกีและตูน้อนของผูโ้ดยสารในฤดูหนาว ห้องผูโ้ดยสารบนรถไฟขบวน

นีถูกออกแบบให้เป็นหอ้ง ๆ ทีสามารถนอนคา้งคืนบนรถไฟได ้โดยห้องโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็นตูน้อน

ทีมี 4 เตียงนอน แบ่งเป็นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชนัล่างสามารถปรับเป็นเบาะนงัได ้

ภายในตูน้อนมีทีเก็บสัมภาระทงับนหิง และใต้ทีนอน มีประตูปิดล๊อคห้องจากด้านในเพือให้ผูโ้ดยสาร

นอนหลบัไดอ้ย่างปลอดภยั อีกทงัมีโต๊ะทีพบัเก็บได้ภายในห้อง มีตูเ้สบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ 

(เฉพาะขบวนทีวิงทางไกลในรัสเซีย) โดยทางทวัร์ไดเ้ตรียมอาหารไวบ้ริการลูกทวัร์ตามจาํนวนมือทีพึงมี 

ระหวา่งช่วงเวลา 2 คืนกบั 1 วนัทีลูกทวัร์โดยสารอยูบ่นขบวนรถไฟนนั ทางทวัร์ไดส้ํารองมืออาหารไวลู้ก

ทวัร์ คือ เช้า กลางวนั และ เยน็ รวม 3 มือ ส่วนห้องนาํบนขบวนรถไฟสามารถใช้ได้ทุกโบกี (ล้างหน้า 

แปรงฟันได ้แต่ไม่เหมาะสําหรับใชอ้าบนาํ)  
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สําคัญ ขณะทีรถไฟจอดพกัตามสถานีรถไฟต่าง ๆ นัน ลูกทวัร์ควรสอบถามขอ้มูลจากเจา้หน้าทีว่า

รถไฟขบวนดงักล่าวจอดพกัเป็นเวลานานแค่ไหน (ขบวนรถไฟจะใช้เวลาจอดพกัในแต่ละสถานี

แตกต่างกนั) เพอืคาํนวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดินถ่ายรูปหรือซือของขณะรถไฟจอดอยู ่
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีี  อร์ีคุตสค์ (IRKUTSK) – พพิธิภัณฑ์บ้านไม้ TALTSY – นังกระเช้าชมววิ – พพิธิภัณฑ์ไบคาล  

                        – ตลาดพืนเมือง 
 

07.45น. ขบวนรถไฟเดินทางมาถึง เมืองอร์ีคุตสค์ (Irkutsk) นาํท่านลงจากขบวนรถไฟพร้อมสัมภาระ เดินทางไป

ยงัโรงแรม เพือรับประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. หลงัอาหารเชา้นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย Taltsy Wooden Architecture Museum ชม

หมู่บา้นไมด้งัเดิมของชนพืนเมืองโบราณ ทีนิยมสร้างบา้นดว้ยไมม้าตงัแต่โบราณ ดว้ยในเขตไซบีเรียมีตน้

สนและตน้ Parch เป็นจาํนวนมาก ชมความหลากหลายของบา้นไมไ้ซบีเรียทีมีทงับา้นชาวบา้นทียากจน 

และบา้นของเศรษฐีผูรํ้ารวย......จากนนันาํท่านสู่ ลานหิมะกลางแจ้ง ซึงเป็นทีนิยมเล่นกิจกรรมกลางแจง้

สาํหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการขีมา้ นงัหมาลากเลือน และกิจกรรมอืน ๆ อีกมากมาย 

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

จากนนันาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลิสท์เวียงก้า Listvyanka (ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ทีตงัอยู่ริม

ทะเลสาบไบคาล ทีเป็นปากแม่นาํแองคาร่า Angara River แม่นาํเพียงสายเดียวทีเป็นทีระบายออกของ

ทะเลสาบไบคาล 

นําท่านขึนกระเช้าสู่จุดชมววิบนยอดเขาเพือชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบทีสวยทีสุดในโลก...... 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารพืนเมือง 

บ่าย นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล Baikal Lake Museum ภายในจดัแสดงขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ที

น่าสนใจของทะเลสาบแห่งนี ชมพนัธ์ปลานาํจืดทีหาดูไดย้าก และสิงคโ์ตทะเลนาํจืดทีมีเพียงทีเดียวในโลก

ทีพบเห็นได้จากทะเลสาบแห่งนี..............ชมตลาดพืนเมืองในเมืองลิสท์เวียงกา้ตลาดแห่งนีมีชาวบา้นที

นาํเอาสินคา้พนืเมืองมาวางขาย เช่น ผลไมพ้นืเมือง ปลานาํจืดในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนทีไดจ้ากตน้สน

ในป่า นาํผงึ และผลิตภณัฑพื์นเมืองอืน ๆ.... 

จากนันนาํท่านสู่ ลานหิมะกลาง แจง้ซึงเป็นทีนิยมเล่นกิจกรรมกลางแจง้สําหรับฤดูหนาว ท่านสามารถ

เพลิดเพลินกบัการขีมา้ นงัหมาลากเลือน และกิจกรรมอืน ๆ อีกมากมาย (ค่าใช้จ่ายในการขีม้า หมาลาก

เลือน หรือกจิกรรมทมีีค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทวัร์)จากนนันาํท่านเขา้ทีพกั 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในโรงแรม  
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พักทโีรงแรม KRESVAYA PAD HOTEKL ในเมืองลสิท์เวยีงก้า 

     
 

วนัทห้ีา นังเรือ HOVERCRAFT สู่เกาะโอล์คฮอน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม 

 หลงัอาหารนาํท่านขึนเรือ Hovercraft ซึงเป็นเรือทีขบัเคลือนดว้ยใบพดัขนาดใหญ่ทีติดอยูด่า้นหลงัของเรือ 

โดยเรือแบบนีจะเหมาะทีจะใชเ้ป็นยานพาหนะทีวงิบนนาํแขง็ พืนนาํ และพืนดิน เมือขึนเรือแลว้จะนาํท่าน

วงิไปบนพืนนาํแขง็ทีกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตาเพอืเดินทางไปยงัเกาะ โอลคฮ์อร์น.......ระหวา่งทาง 

นาํท่านชม นําแข็งสีคราม หรือ BLUE ICE ทีสุดแสนจะงดงามตระการตา ชมนาํแข็งโซดาหรือ Bubble 

Ice โดยเป็นนาํแขง็ทีจบัตวัแขง็ในขณะทีมีฟองผดุขึนมาจากใตน้าํ..... 
 

9.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัเกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island)โดยเรือ Hovercraft ชมไข่มุกเม็ดงามของ

ทะเลสาบไบคาลชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติทีเกิดขึนเฉพาะในฤดูหนาวของทีนี เรือ จะแล่นอยู่บน

พนืนาํแขง็ทีใสราวคริสตลั มีความหนา 80-250 CM กินพืนทีเป็นบริเวณกวา้งสุดลูกหูลูกตา ตลอดเส้นทาง

ท่านจะไดส้ัมผสัววิทิวทศันข์องสองขา้งทางทีประดบัประดาดว้ยหิมะและนาํแขง็ภูเขา ป่าไม ้บางจุดจะมีถาํ

แข็ง เมือถึงจุดไหนทีสวยงาม เรือจะจอดให้ท่านไดเ้ก็บภาพทีประทบัใจ นบัไดว้า่เป็นภาพทีสวยงามจนไม่

สามารถอธิบายได ้องคป์ระกอบสาํคญัทีทาํให้ทะเลสาบแห่งนีเป็น นําแข็งสีฟ้า หรือ BLUE ICE ไดแ้ก่ นาํ

ทีใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในนาํ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบทีมีนาํทีใสเป็นอบัดบั 1 ของโลก มี

ประวติัยาวนานกวา่ 25 ลา้นปี ในปี 1996 ไดรั้บการจดบนัทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์าร 

UNESCO)ระยะทางจากท่าเรือเมืองลิสท์เวียงก้า มายงัเกาะ ประมาณ 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 

ชวัโมงเศษ 
 

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

คาลมีพืนทีประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใตจุ้ดทีกวา้งทีสุด

ของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพืนเมืองบูร์ยตั (Buryat) อาศยัอยูบ่นเกาะชาวพืนเมืองของทีนีขึน

ชือว่าได้เก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไวเ้ป็นอย่างดี ตงัแต่สมยัก่อนยุคอภินนัทนาการ

หรือยคุคอลเคซสัและในแต่ละปีมีนกัท่องเทียวนบัพนัคนไดม้าเยือน ณ เกาะแห่งนีเรือเทียบท่า นาํท่านขึน

บกทีเกาะโอลคฮ์อน 

 นาํท่านชมหมู่บา้นและคารวะหินศกัดิสิทธิ ชาแมนร็อค“Shaman Rock” ทีเป็นเหมือนศูนยร์วมจิตวิญญาณ

ของชาวเกาะโอลคฮ์อน และเป็นสัญลกัษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บา้นคูซีร์นีเปรียบเสมือนลทัธิของชน

เผา่พืนเมืองของทีนี เป็นเกาะเดียวในไบคาลทีมีผูค้นพาํพกัอยู ่ชนเผา่แรกทีตงัรกรากอยูบ่นเกาะคือ คูรีแคน 
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(Kurykan) บรรพบุรุษของเผา่บูร์ยตั (Buryat) กบัยาคุต (Yakut) อยูร่่วมกนัอีกหลายชีวิตทีกระจดักระจายอยู่

ตามหมู่บา้น 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลกัคือทาํประมงกบัเลียงสัตว ์

คาํ  รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 

  พกัที BAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTEL บนเกาะโอลค์ฮอน 

 

     
 

วนัทหีก นังรถ UAZ ตะลยุเทยีวชมจุดท่องเทยีวบนเกาะ ออลค์ฮอร์น ทานอาหารเทยีวแบบปิกนิก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านขึนรถ UAZ รถตูข้บัเคลือน 4 ลอ้ซึงเป็นยานพาหนะทีใชว้งิบนเกาะโดยเฉพาะ เนืองจาก 

พืนทีบนเกาะมีลกัษณะของทีราบ ภูเขา และเนินดินผสมกนั เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ 

และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทงัเส้นทางมีความคดเคียว ซึงรถยนตท์วัไปไม่สามารถวงิผา่นได ้ 

ชมหินจระเข ้Crocodile Rock และหินสิงโต Lion Rock ทีอยูท่างดา้นเหนือของเกาะ ชมเบอร์คานเคป 

Burkhan capeและหินสามเกลอ Three Brother Rock ระหวา่งทางท่านรถจะแล่นผา่นพืนที ๆ มีภูมิประ 

เทศทีงดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพนืผวินาํในทะเลสาบไบคาลจะจบัตวัเป็นนาํแขง็ทีมีความ

หนาตงัแต่ 80 – 250 เซนติเมตร ซึงรถ UAZ ทีพาเราเทียวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนนาํแขง็ได ้

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก บนเกาะ(แซนด์วชิ ซุปปลาร้อน ๆ ขนมปัง ชาร้อน)  

บ่าย หลงัอาหารนาํท่านนงัรถ UAZ เพือเดินทางกลบัลงมาทางดา้นใตข้องเกาะ ชมจุดชมวิวและทศันียภาพที

งดงามทางตอนใตข้องเกาะ จนควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกัใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 (หมายเหตุ เนืองด้วยในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นในหลายพืนทีบนเกาะ อีกทังนําแข็งทีแข็งตัว

บนพืนผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึงอาจทําให้ไม่สามารถให้รถสัญจรผ่านได้ในบางพืนที ทังนี

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการงดนําเทียวสถานทีท่องเทียวบางแห่งในกรณีทีเจ้าหน้าทีของอุทยานไม่

อนุญาตให้รถนํานักท่องเทยีวเข้าชมจุดท่องเทียวบางจุด)  

คาํ  รับประทานอาหารเย็นในโรงแรม  

ท่านสามารถใชบ้ริการอบซาวน่าสไตล์รัสเซียในโรงแรมทีพกั(ค่าบริการไม่รวมการอบซาวน่า) 

  พกัที BAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTEL บนเกาะโอลค์ฮอน 
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วนัทเีจ็ด เกาะโอลค์ฮอน – อร์ีคุตสค์ (IRKUTSK) – โบสถ์คาทอลคิ – โบสถ์คาซาน – ย่านการค้า  

                        130 QUATER 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะออล์คฮอร์น ผา่นเส้นทางสายหลกัทางตอนใตข้อง

เกาะ ระหวา่งทางชมททิวทศัน์ทีสวยงามวิจิตรของเกาะและทะเลสาบ ในฤดูหนาวทศันียภาพของเกาะจะ

เสมือนดินแดนในเทพนิยาย ระหวา่งทางสามารถแวะจอดถ่ายภาพในจุดทีรถสามารถจอดได.้...... 

จากนนัรถจะพาเราวงิลงบนพนืนาํแขง็ทีจบัตวัแขง็เหนือทะเลสาบไบคาล เพอืวงิไปยงัท่าขา้มอีกดา้นหนึง 

ของฝังทีเป็นพนืทีบนบก บริเวณนีเป็นเป็นท่าขา้มทีมีเรือขา้มฟากใหบ้ริการลาํเลียงรถยนตจ์ากเกาะไปยงัฝัง

ในฤดูร้อน แต่ในฤดูหนาวผิวนาํจบัตวัเป็นนาํแขง็เรือขา้มฝากไม่สามารถและไม่จาํเป็นทีจะใหบ้ริการ 

เพราะรถยนตทุ์กคนัสามารถวงิผา่นนาํแขง็ทีมีความหนาเพอืไปยงัอีกฝังหนึงได.้..... 

จากนนันาํท่านขึนรถบสัทีจอดรออยูบ่นฝัง และนาํท่านเดินทางกลบัเมืองอีร์คูตส์อีร์คุตสค ์(Irkutsk) 

(ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4ชวัโมง) 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารระหว่างทาง 

บ่าย เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสคน์าํท่านเทียวชมจุดท่องเทียวขึนชือในเมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) อีร์คุตสเป็นเมืองที

ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกและเป็นเมืองศูนยก์ลางของแควน้ไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 300 ปี นํา

ชมจุดท่องเทียวรอบแม่นําอังการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก ชม ถนนคนเดิน 

คาร์ลมาร์กซ์Calsmarks Street ซึงเป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีสังคมนิยม ทีนาํไปสู่การปฏิวติัในรัสเซีย  

ชมอนุสรณ์สงครามโลกครังที 2ทีสร้างขึนเพือรําลึกถึงเหล่าทหารกล้าทีเสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปปัน

จักรพรรดิอเลก็ซานเดอร์ท ี3โบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึงเป็นโบสถ์ทีสวยงามและโดดเด่นทีสุดของ

เมืองอีร์คุตส เริมสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลาสร้างกว่า 7 ปีจึงแลว้เสร็จ ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตร

งดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีนาํบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือ

ของจิตรกรชาวอิตาเลียน  

จากนนันาํท่านสู่ ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ยา่นนีนบัวา่เป็นแหล่งท่องเทียวทีพลาดไม่ไดส้ําหรับ

ผูม้าเยือนเมืองนี บริเวณนีเป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจาํหน่ายของทีระลึกทีทนัสมยั โดยสิง

ปลูกสร้างทงัหมดบริเวณนีสร้างดว้ยไม ้และตกแต่งอยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซึง

ขึนชือในการสร้างบา้นดว้ยไม ้ยา่นนีจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเทียว ทงั 

ช็อปและชิมเลยทีเดียว... 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร (**เมนูอาหารจีน) 

  พกัที อีร์คุตสค ์COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทแีปด อร์ีคุตสค์ (Irkutsk) – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม 

08.00 น. หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพอืทาํการเช็คอินก่อนขึนเครือง  

10.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเทียวบินS7 761 
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16.30น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

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

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

เส้นไซบีเรียไม่มีหอ้งพกั 3 เตียง หรือ เตียงเสริม 

 ** ราคารวมตูน้อนรถไฟ 4 ท่านต่อหอ้ง  ** ทวัร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก** ไม่แจกนาํดืม 
 

อตัรานีรวม  

1. ค่าตวัเครืองบินไปกลบั (ตวักรุ๊ป สายการบินตน้ทุนตาํ) 

2. ค่าทีพกัทีระบุในรายการ 

3. ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ 

4. ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมสัมภาระโหลดใตเ้ครืองบิน ท่านละ 1 ชินนาํหนกัไม่เกิน 20 กก. / สัมภาระถือขึนเครืองไม่เกิน 7 กก. 

6. ค่าภาษีสนามบินค่าธรรมเนียมเชือเพลิง, ค่าธรรมเนียมประกนัภยัทางอากาศ 

7. ค่าตวัรถไฟตามรายการ (ตูน้อนห้องละ 4 ท่าน)  

8. ค่าทปิไกด์ท้องถิน และ ค่าทิปคนขับรถ  

อตัรานีไม่รวม  

1. ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่านําดืมค่าอาหารและเครืองดืมนอกรายการ เป็นตน้ 

2. ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 

3. ค่านาํหนกัทีเกินพิกดั จากทีสายการบินกาํหนด 

4. ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ 800 บาทต่อทริป 

หมายเหตุ  

บริษทัฯมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการไดต้ามความเหมาะสม /บริษทัขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางใน

กรณีทีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีทีมีการ

ขึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้

เพราะการชาํระค่าทวัร์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัฯ ไดท้าํประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท 

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

สํารองทนัีง 

มัดจําท่านละ25,000บาท พร้อมแจง้ชือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง  

*** ส่วนทีเหลือ ชาํระทงัหมดก่อนการเดินทาง45วนั *** 

เนืองดว้ยเส้นทางท่องเทียวดงักล่าวทางบริษทัฯไดท้าํการสาํรองค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ ทงัตวัเครืองบิน ตวัรถไฟ โรงแรมทีพกั 

ซึงค่าใชจ่้ายเหล่านีทางบริษทัฯ ไม่สามารถเรียกคืนจากสายกาบิน การรถไฟ และโรงแรมได ้ หลงัจากการจองทวัร์และชาํระ

เงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่นและคณะไดย้อมรับในขอ้ตกลงและเงือนไข ทีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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เงือนไขการยกเลกิ 

แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วนั ไม่คืนค่ามดัจาํ 

แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คิดค่าบริการ 80%    หรือแจง้เปลียนผูเ้ดินทางโดยเสียค่าใชจ่้ายตามจริง 

แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คิดค่าบริการ 100%   หรือแจง้เปลียนผูเ้ดินทางโดยเสียค่าใชจ่้ายตามจริง 

เงือนไขและความรับผดิชอบ 

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเทียวสายการบินและ ตวัแทนการทอ่งเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผดิชอบ 

ต่อความเสียหายต่างๆ ทีอยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล  เปลียนแปลง

กาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทงัทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ทีตรวจ

คนเขา้หรือออกเมืองอนัเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนืๆ 
 

 


