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โนโวซีบิร์สก์ (Novosibirsk) – อีร์คตุ สค์ (Irkutsk) – ลิสท์ วอี นั คา (Listvyanka) ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) – เกาะโอลคอน(Olkhon Island ) 8 วัน 7 คืน
นําท่ านเจาะลึกสถานทีท่ องเทียวทีเป็ นจุดเด่ นและสวยทีสุ ดของเส้ นทางนี คือ ทะเลสาบไบคาล (Baikal
Lake) ทะเลสาบนําจืดทีลึกทีสุ ดในโลก (จุดทีลึกทีสุ ดอยู่ที 1,637เมตร ความลึกเฉลียอยู่ที 730 เมตร) พืนที
ทังหมด 32,600 ตารางกิโลเมตร เป็ นทะเลสาบนําจืดทีใสทีสุ ดและมีปริมาณนําจืดคิดเป็ นร้ อยละ 20 ของ
ของปริมาณนําจืดของโลก
ท่องเทียวในฤดูหนาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นมีนาคมซึงเป็ นช่วงทีนําในทะเลสาบจะกลายเป็ นนําแข็ง
ทีมีความหนากว่า 1 เมตรนังเรื อสะเทินนําสะเทินบกแล่นบนพืนนําแข็งชมความสวยงามของทะเลสาบไบ
คาลเป็ นความประทับใจครังหนึงในชีวติ ทีงดงามจนไม่อาจลืมได้ (บนเรื อจะมีฮิตเตอร์) ชมความวิเศษทีน่า
มหัศจรรย์ทีจะเห็นได้เฉพาะในฤดูหนาวนันก็คือBLUE ICE หรื อนําแข็งทีมีสีฟ้าเหมือนเพชรพลอยหรื อสี
เขียวเหมือนมรกตซึ งหาดูไม่ได้นอกจากทีนีและมีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านันปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอนั
แสนวิเศษนีจะมีแค่ช่วงระยะเวลาสันๆเพียง 40 วันในรอบหนึงปี เท่านัน

เส้ นทางรถไฟสายทรานส์ ไซบีเรีย เป็ นเส้นทางรถไฟทีมีชือเสี ยงระดับโลก ถูกสร้างขึนเพือเชือมต่อ

หัวเมืองสําคัญของรัสเซียเข้าไว้ดว้ ยกัน เป็ นทางรถไฟทียาวทีสุ ดในโลกด้วยความยาว 9,289 กิโลเมตรโดย
เริ มต้นจากเมืองหลวงมอสโคไปสิ นสุ ดลงยังเมืองวลาดิวอสต๊อค(Vladivostok) ซี งอยู่ดา้ นฝังตะวันออกสุ ด
ของประเทศรัสเซีย ทีสําคัญคือ เส้นทางรถไฟสายนีได้เชือมต่อพืนทีและเมืองสําคัญของเขตไซบีเรี ยเข้าไว้
ด้วยกัน14เมือง โปรแกรมทัวร์นีเราจะนําท่านเทียวชมแค่ 2 เมืองทีสําคัญทีสุ ดในแคว้นไซบีเรี ย ซึ งล้วนเป็ น
เมืองที มี เอกลักษณ์ทีโดดเด่ น และเป็ นศูน ย์กลางของแคว้นไซบี เรี ย สั มผัสประสบการณ์ แ บบไม่ มีใ คร
เหมื อ น ด้ว ยการโดยสารบนขบวนรถไฟสาย ทรานส์ ไ ซบี เ รี ย แบบเจาะลึ ก จากเมื อ งโนโวซิ เ บิ ร์ ส ค
Novosibirsk มายังเมือง อีร์คุตสค์ Irkutsk (ใช้เวลาเวลา 35 ชัวโมง นอนค้างคืนบนรถไฟ 2 คืน)

กําหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง
วันที 8-15 ก.พ. 2563
วันที 22-29 ก.พ. 2563
วันที 7-14 มี.ค. 2563

ราคา
83,500.83,500.83,500.-

พักเดียวเพิม
13,500.13,500.13,500.-

พาสปอร์ ตจะต้ องไม่ หมดอายุก่อนวันที

16 สิงหาคม 63
30 สิงหาคม 63
15 กันยายน 63

ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋า / ไม่ มีบริการนําดืม / ไม่มีห้อง3เตียงหรื อเตียงเสริม
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กําหนดการเดินทาง
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – โนโวซีบิร์สก์

10.00 น.

พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน 4 เกาะUเคาน์เตอร์สายการบิน S7 Air lines
(จอดรถส่ งผูเ้ ดินทางได้ทีอาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน4 ประตู 9-10)
เดินทางสู่ เมืองโนโวซิบิสค์ โดยสายการบิน S7 Air lines เทียวบินที S7 582
เดินทางถึงสนามบินโนโวซีบิสค์แคว้นไซบีเรี ย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านเดินทางเข้าทีพัก (เนืองจากเวลาทีเดินทางมาถึงภัตตาคารต่าง ๆ ได้ปิดให้บริ การแล้ว หัวหน้าทัวร์ จะ
แจกบะหมีและโจ๊กกึงสําเร็ จรู ปให้ผเู ้ ดินทาง แทนการจัดอาหารมือคํา)
พักที Novosibirsk Domina Hotel 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

12.40 น.
20.25 น.

วันทีสอง

เมืองโนโวซีเบิร์สก์ – ผ่ านชมสถานีรถไฟ – ชมจัตุรัสเลนิน – ชมพิพธิ ภัณฑ์ ทางธรณี
วิทยาเมืองอีร์คุตสค์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านชมตัวเมื องโนโวซี บิสค์ (Novosibirsk) ซึ งเป็ นเมืองทีใหญ่ทีสุ ดของแคว้นไซบี เรี ย มี
ประชากรมากเป็ นอันดับ 3 ของประเทศรั สเซี ย (ประมาณ 1.5 ล้านคน) และเป็ นเมืองแห่ งศู นย์กลางของ
แคว้ น ไ ซบี เรี ยตะ วัน ตก ผ่ า น ชมส ถานที ท่ องเที ยวที มี ชื อเสี ยง สถ านี รถไฟ โนโวซี บิ ส ค์
(NovosibirskStation) เป็ นสถานีรถไฟทีใหญ่ทีสุ ดของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรี ยชมจัตุรัสเลนิน (Lenin
Square)สะพานรถไฟข้ามแม่นาออป(Ob
ํ
river) ชมโบสถ์ เซนต์ นิโคลัส (St Nicholas' Chapel) ตรงจุดทีตัง
ของโบสถ์เคยเป็ นจุ นศูนย์กลางของสหภาพโซเวียตชมโรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre)โรงละคร
บัลเล่ตแ์ ละโอเปร่ าทีมีชือเสี ยงระดับโลก

เทียง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองนักวิทยาศาสตร์ Akademgorodok (Academic City) ซึ งถูกสร้างขึนใน ค.ศ. 1957 สมัยสหภาพโซ
เวียต โดยการลงทุ นของภาครัฐ มี จุดมุ งหมายในการทําการวิจยั ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เพือการพัฒนา
อาวุธยุทโธปกรณ์ และให้การศึกษาแก่บุคลากรของรัฐ ภายในเมืองแห่ งนีเป็ นทีตังของมหาวิทยาลัยของรัฐ
สถาบัน วิ จ ัย ทางวิท ยาศาสตร์ แ ละการแพทย์ และมี ชุ ม ชนที ประกอบด้ว ยบ้า นพัก นัก วิ ท ยาศาสตร์
คอนโดมิเนี ยม ห้องสมุ ด โรงภาพยนตร์ ร้ านค้า โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ และโรงพยาบาลของรั ฐ เป็ นที
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พํานักของนักวิทยาศาสตร์ และครอบครัวกว่า 65,000 คน เป็ นเมืองวิทยาศาสตร์ทีใหญ่ทีสุ ดในแคว้นไซบี
เรี ย และมีความสําคัญทีสุ ดแห่งหนึงของรัสเซีย
ชมพิพิธภัณฑ์ หัวรถไฟกลางแจ้ งแหล่งรวมหัวรถไฟกลางแจ้งทีรวบรวมหัวรถจักร และตูโ้ ดยสารรถไฟ
ตังแต่อดีตกระทังปัจจุบนั ซึงมีทงตู
ั ร้ ถไฟโดยสาร ตูเ้ สบียง ตูพ้ ยาบาล กระทังตูค้ ุมขังนักโทษ ในอดี ตการจะ
มี การลําเลี ยงนักโทษรั ส เซี ยมากัก ขังในเขตไซบี เรี ยเป็ นจํานวนมาก ซึ งเมืองนี ถื อได้ว่าเป็ นศู น ย์ก ลางที
สําคัญในแคว้นไซบีเรี ย......

เย็น
22.00 น.

รับประทานอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารเย็น พาท่านช้อปปิ งห้างสรรพสิ นค้า จนถึงเวลา 22.00 น.
ได้ เวลาออกเดินทาง ไปยังสถานีรถไฟ เพือเตรี ยมตัวออกเดินทาง (ค้างคืนบนรถไฟ คืนที 1)

วันทีสาม

ใช้ เวลาทังวันบนรถไฟชมความงามของหิมะในฤดูหนาวและทิวทัศน์ อนั สวยงามของสอง
ข้างทาง (รับประทานอาหาร3มือบนรถไฟ คืนที 2)

00.30น.
01.40น.

นําท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เมืองโนโวซิเบิร์สก์เพือโดยสารขบวนรถไฟสายทรานส์ไซบีเรี ย
ออกเดินทางสู่ เมืองอีร์คตุ สค์ Irkutskโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรี ย (เป็ นตูน้ อนล๊อคประตูดา้ นในได้
สําหรับพัก 4 ท่าน) ระยะทางจากสถานีเมืองโนโวซีบิสค์ Novosibirsk มายังเมืองอีร์คุตสค์ Irkutsk มีความ
ยาว 1860 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟสายทรานส์ ไซบีเรี ยประมาณ 31-35 ชัวโมง โดยขึนอยูก่ บั
รถไฟในแต่ละขบวนซึงมีเวลาจอดพักตามสถานีทีแตกต่างกันไป
หมายเหตุขอ้ มูลทีควรทราบสําหรับผูโ้ ดยสารทีจะโดยสารรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรี ย>>>>
บนขบวนรถไฟจะเปิ ด Heater ในโบกีและตูน้ อนของผูโ้ ดยสารในฤดูหนาว ห้องผูโ้ ดยสารบนรถไฟขบวน
นีถูกออกแบบให้เป็ นห้อง ๆ ทีสามารถนอนค้างคืนบนรถไฟได้ โดยห้องโดยสารจะถู กแบ่งออกเป็ นตูน้ อน
ทีมี 4 เตียงนอน แบ่งเป็ นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชันล่างสามารถปรับเป็ นเบาะนังได้
ภายในตูน้ อนมี ทีเก็บสัมภาระทังบนหิ ง และใต้ทีนอน มีป ระตูปิดล๊อคห้องจากด้านในเพือให้ผโู้ ดยสาร
นอนหลับได้อย่างปลอดภัย อีกทังมีโต๊ะทีพับเก็บได้ภายในห้อง มีตูเ้ สบียงบริ การอาหารบนขบวนรถไฟ
(เฉพาะขบวนทีวิงทางไกลในรัสเซี ย) โดยทางทัวร์ ได้เตรี ยมอาหารไว้บริ การลูกทัวร์ ตามจํานวนมือทีพึงมี
ระหว่างช่วงเวลา 2 คืนกับ 1 วันทีลูกทัวร์ โดยสารอยูบ่ นขบวนรถไฟนัน ทางทัวร์ ได้สํารองมืออาหารไว้ลูก
ทัวร์ คือ เช้า กลางวัน และ เย็น รวม 3 มื อ ส่ วนห้องนําบนขบวนรถไฟสามารถใช้ได้ทุกโบกี (ล้างหน้า
แปรงฟันได้ แต่ไม่เหมาะสําหรับใช้อาบนํา)
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สํ าคัญ ขณะทีรถไฟจอดพักตามสถานี รถไฟต่าง ๆ นัน ลูกทัวร์ ควรสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าทีว่า
รถไฟขบวนดังกล่าวจอดพักเป็ นเวลานานแค่ ไหน (ขบวนรถไฟจะใช้เวลาจอดพักในแต่ละสถานี
แตกต่างกัน) เพือคํานวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดินถ่ายรู ปหรื อซื อของขณะรถไฟจอดอยู่

วันทีสี

อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) – พิพธิ ภัณฑ์ บ้านไม้ TALTSY – นังกระเช้ าชมวิว – พิพธิ ภัณฑ์ ไบคาล
– ตลาดพืนเมือง

07.45น.

ขบวนรถไฟเดินทางมาถึง เมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) นําท่านลงจากขบวนรถไฟพร้อมสัมภาระ เดินทางไป
ยังโรงแรม เพือรับประทานอาหารเช้า
หลังอาหารเช้านําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ บ้านไม้ แห่ งไซบีเรีย Taltsy Wooden Architecture Museum ชม
หมู่บา้ นไม้ดงั เดิมของชนพืนเมืองโบราณ ทีนิยมสร้างบ้านด้วยไม้มาตังแต่โบราณ ด้วยในเขตไซบีเรี ยมีตน้
สนและต้น Parch เป็ นจํานวนมาก ชมความหลากหลายของบ้านไม้ไซบีเรี ยทีมีทงบ้
ั านชาวบ้านทียากจน
และบ้านของเศรษฐี ผรู ้ ํารวย......จากนันนําท่านสู่ ลานหิมะกลางแจ้ ง ซึ งเป็ นทีนิยมเล่ นกิจกรรมกลางแจ้ง
สําหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขีม้า นังหมาลากเลือน และกิจกรรมอืน ๆ อีกมากมาย
( ค่ าใช้ จ่ายในการขีม้ า หมาลากเลือน หรื อกิจกรรมทีมีค่าใช้ จ่ายไม่ ได้ รวมในค่ าทัวร์ ) .........
จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลิสท์ เวียงก้า Listvyanka (ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ทีตังอยู่ริม
ทะเลสาบไบคาล ทีเป็ นปากแม่นาแองคาร่
ํ
า Angara River แม่นาเพี
ํ ยงสายเดียวทีเป็ นทีระบายออกของ
ทะเลสาบไบคาล
นําท่านขึนกระเช้ าสู่ จุดชมวิวบนยอดเขาเพือชมวิวจากมุมสู งของทะเลสาบทีสวยทีสุ ดในโลก......
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารพืนเมือง
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ทะเลสาบไบคาล Baikal Lake Museum ภายในจัดแสดงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที
น่าสนใจของทะเลสาบแห่ งนี ชมพันธ์ปลานําจืดทีหาดูได้ยาก และสิ งค์โตทะเลนําจืดทีมีเพียงทีเดียวในโลก
ทีพบเห็ นได้จากทะเลสาบแห่ งนี ..............ชมตลาดพืนเมืองในเมืองลิ สท์เวียงก้าตลาดแห่ งนี มี ชาวบ้านที
นําเอาสิ นค้าพืนเมืองมาวางขาย เช่น ผลไม้พนเมื
ื อง ปลานําจืดในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนทีได้จากต้นสน
ในป่ า นําผึง และผลิตภัณฑ์พืนเมืองอืน ๆ....
จากนันนําท่านสู่ ลานหิมะกลาง แจ้งซึ งเป็ นทีนิยมเล่นกิจกรรมกลางแจ้งสําหรับ ฤดู หนาว ท่านสามารถ
เพลิดเพลิ นกับการขีม้า นังหมาลากเลื อน และกิ จกรรมอืน ๆ อีกมากมาย (ค่ าใช้ จ่ายในการขีม้ า หมาลาก
เลือน หรื อกิจกรรมทีมีค่าใช้ จ่ายไม่ ได้ รวมในค่ าทัวร์ )จากนันนําท่านเข้าทีพัก
บริการอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารในโรงแรม

09.00 น.

เทียง
บ่าย

เย็น
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พักทีโรงแรม KRESVAYA PAD HOTEKL ในเมืองลิสท์ เวียงก้ า

วันทีห้ า

นังเรื อ HOVERCRAFT สู่ เกาะโอล์คฮอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านขึนเรื อ Hovercraft ซึ งเป็ นเรื อทีขับเคลือนด้วยใบพัดขนาดใหญ่ทีติดอยูด่ า้ นหลังของเรื อ
โดยเรื อแบบนีจะเหมาะทีจะใช้เป็ นยานพาหนะทีวิงบนนําแข็ง พืนนํา และพืนดิน เมือขึนเรื อแล้วจะนําท่าน
วิงไปบนพืนนําแข็งทีกว้างใหญ่สุดลูกหู ลูกตาเพือเดินทางไปยังเกาะ โอลค์ฮอร์ น.......ระหว่างทาง
นําท่านชม นําแข็งสี คราม หรื อ BLUE ICE ทีสุ ดแสนจะงดงามตระการตา ชมนําแข็งโซดาหรื อ Bubble
Ice โดยเป็ นนําแข็งทีจับตัวแข็งในขณะทีมีฟองผุดขึนมาจากใต้นา.....
ํ

9.00 น.

นําท่า นเดิ น ทางไปยัง เกาะโอลค์ ฮ อน (Olkhon Island)โดยเรื อ Hovercraft ชมไข่ มุก เม็ดงามของ
ทะเลสาบไบคาลชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทีเกิดขึนเฉพาะในฤดูหนาวของทีนี เรื อ จะแล่นอยู่บน
พืนนําแข็งทีใสราวคริ สตัล มีความหนา 80-250 CM กินพืนทีเป็ นบริ เวณกว้างสุ ดลู กหู ลูกตา ตลอดเส้นทาง
ท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของสองข้างทางทีประดับประดาด้วยหิ มะและนําแข็งภูเขา ป่ าไม้ บางจุดจะมีถาํ
แข็ง เมือถึงจุดไหนทีสวยงาม เรื อจะจอดให้ท่านได้เก็บภาพทีประทับใจ นับได้วา่ เป็ นภาพทีสวยงามจนไม่
สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบสําคัญทีทําให้ทะเลสาบแห่งนีเป็ น นําแข็งสี ฟ้า หรื อ BLUE ICE ได้แก่ นํา
ทีใสมากและคุณภาพของแร่ ธาตุในนํา (ทะเลสาบไบคาล เป็ นทะเลสาบทีมีนาที
ํ ใสเป็ นอับดับ 1 ของโลก มี
ประวัติยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดบันทึกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ
UNESCO)ระยะทางจากท่าเรื อเมื องลิ ส ท์เ วียงก้า มายัง เกาะ ประมาณ 260 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง 5
ชัวโมงเศษ

15.00 น.

เดินทางถึง เกาะโอลค์ ฮอน (Olkhon Island) เป็ นเกาะทีใหญ่ทีสุ ดจากทังหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบ
คาลมีพืนทีประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนื อ-ใต้จุดทีกว้างทีสุ ด
ของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพืนเมืองบูร์ยตั (Buryat) อาศัยอยูบ่ นเกาะชาวพืนเมืองของทีนีขึน
ชื อว่าได้เก็ บรั กษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของพวกเขาไว้เป็ นอย่างดี ตังแต่สมัยก่อนยุคอภิ นนั ทนาการ
หรื อยุคคอลเคซัสและในแต่ละปี มีนกั ท่องเทียวนับพันคนได้มาเยือน ณ เกาะแห่งนีเรื อเทียบท่า นําท่านขึน
บกทีเกาะโอลค์ฮอน
นําท่านชมหมู่บา้ นและคารวะหิ นศักดิสิ ทธิ ชาแมนร็อค“Shaman Rock” ทีเป็ นเหมือนศูนย์รวมจิตวิญญาณ
ของชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็ นสัญลักษณ์ ของทะเลสาบไบคาล หมู่บา้ นคูซีร์นีเปรี ยบเสมือนลัทธิ ของชน
เผ่าพืนเมืองของทีนี เป็ นเกาะเดียวในไบคาลทีมีผคู ้ นพําพักอยู่ ชนเผ่าแรกทีตังรกรากอยูบ่ นเกาะคือ คูรีแคน
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(Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบูร์ยตั (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยูร่ ่ วมกันอีกหลายชี วิตทีกระจัดกระจายอยู่
ตามหมู่บา้ น 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลักคือทําประมงกับเลียงสัตว์
รับประทานอาหารคําในโรงแรม
พักที BAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTEL บนเกาะโอลค์ฮอน

วันทีหก

นังรถ UAZ ตะลุยเทียวชมจุดท่องเทียวบนเกาะ ออลค์ ฮอร์ น ทานอาหารเทียวแบบปิ กนิก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านขึนรถ UAZ รถตูข้ บั เคลือน 4 ล้อซึ งเป็ นยานพาหนะทีใช้วงบนเกาะโดยเฉพาะ
ิ
เนืองจาก
พืนทีบนเกาะมีลกั ษณะของทีราบ ภูเขา และเนิ นดิ นผสมกัน เส้ นทางส่ วนใหญ่เป็ นถนนลู กรังสายเล็ก ๆ
และในบางจุดจะเป็ นร่ องลึกอีกทังเส้นทางมีความคดเคียว ซึ งรถยนต์ทวไปไม่
ั
สามารถวิงผ่านได้
ชมหินจระเข้ Crocodile Rock และหิ นสิ งโต Lion Rock ทีอยูท่ างด้านเหนือของเกาะ ชมเบอร์ คานเคป
Burkhan capeและหินสามเกลอ Three Brother Rock ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพืนที ๆ มีภูมิประ
เทศทีงดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพืนผิวนําในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็ นนําแข็งทีมีความ
หนาตังแต่ 80 – 250 เซนติเมตร ซึงรถ UAZ ทีพาเราเทียวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนนําแข็งได้
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิ กนิก บนเกาะ(แซนด์ วชิ ซุปปลาร้ อน ๆ ขนมปัง ชาร้ อน)
หลังอาหารนําท่านนังรถ UAZ เพือเดิ นทางกลับลงมาทางด้านใต้ของเกาะ ชมจุดชมวิวและทัศนี ยภาพที
งดงามทางตอนใต้ของเกาะ จนควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ โรงแรมทีพักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ เนืองด้ วยในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่ นในหลายพืนทีบนเกาะ อีกทังนําแข็งทีแข็งตัว
บนพืนผิวทะเลสาบมี รอยแยกในบางจุ ด ซึ งอาจทําให้ ไม่ ส ามารถให้ ร ถสั ญจรผ่ านได้ ในบางพื นที ทังนี
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการงดนํ า เที ยวสถานที ท่ องเทียวบางแห่ ง ในกรณีทีเจ้ าหน้ า ทีของอุ ทยานไม่
อนุญาตให้ รถนํานักท่ องเทียวเข้ าชมจุดท่ องเทียวบางจุด)
รับประทานอาหารเย็นในโรงแรม
ท่านสามารถใช้บริ การอบซาวน่าสไตล์รัสเซี ยในโรงแรมทีพัก(ค่าบริการไม่รวมการอบซาวน่ า)
พักที BAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTEL บนเกาะโอลค์ฮอน

เทียง
บ่าย

คํา
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วันทีเจ็ด

เกาะโอลค์ฮอน – อีร์คุตสค์ (IRKUTSK) – โบสถ์ คาทอลิค – โบสถ์ คาซาน – ย่านการค้า
130 QUATER

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดิ นทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะออล์คฮอร์ น ผ่านเส้นทางสายหลักทางตอนใต้ของ
เกาะ ระหว่างทางชมททิวทัศน์ทีสวยงามวิจิตรของเกาะและทะเลสาบ ในฤดู หนาวทัศนี ยภาพของเกาะจะ
เสมือนดินแดนในเทพนิ ยาย ระหว่างทางสามารถแวะจอดถ่ายภาพในจุดทีรถสามารถจอดได้.......
จากนันรถจะพาเราวิงลงบนพืนนําแข็งทีจับตัวแข็งเหนือทะเลสาบไบคาล เพือวิงไปยังท่าข้ามอีกด้านหนึง
ของฝังทีเป็ นพืนทีบนบก บริ เวณนีเป็ นเป็ นท่าข้ามทีมีเรื อข้ามฟากให้บริ การลําเลียงรถยนต์จากเกาะไปยังฝัง
ในฤดูร้อน แต่ในฤดูหนาวผิวนําจับตัวเป็ นนําแข็งเรื อข้ามฝากไม่สามารถและไม่จาํ เป็ นทีจะให้บริ การ
เพราะรถยนต์ทุกคันสามารถวิงผ่านนําแข็งทีมีความหนาเพือไปยังอีกฝังหนึงได้......
จากนันนําท่านขึนรถบัสทีจอดรออยูบ่ นฝัง และนําท่านเดิ นทางกลับเมืองอีร์คูตส์ อีร์คุตสค์ (Irkutsk)
(ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารระหว่ างทาง
เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสค์นาํ ท่านเทียวชมจุดท่องเทียวขึนชือในเมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) อีร์คุตสเป็ นเมืองที
ตังอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็ นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรี ย มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 300 ปี นํา
ชมจุด ท่ องเทียวรอบแม่ นําอังการ่ า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์ โปแลนด์ , โบสถ์ คาทอลิก ชม ถนนคนเดิ น
คาร์ ลมาร์ กซ์ Calsmarks Street ซึ งเป็ นผูค้ ิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ทีนําไปสู่การปฏิวตั ิในรัสเซี ย
ชมอนุ สรณ์ สงครามโลกครั งที 2ที สร้ างขึนเพือรําลึกถึ งเหล่ าทหารกล้าทีเสี ยชี วิตในช่ วงสงคราม รู ปปั น
จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ ที 3โบสถ์ คาซาน (Kazan Church) ซึ งเป็ นโบสถ์ทีสวยงามและโดดเด่นทีสุ ดของ
เมืองอีร์คุตส เริ มสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปี จึงแล้วเสร็ จ ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตร
งดงาม ด้วยหิ นอ่อนจากประเทศอินเดี ย โดยฝี มือช่ างจากประเทศจีน ภาพสี นาบนฝาผนั
ํ
งโบสถ์เป็ นฝี มือ
ของจิตรกรชาวอิตาเลียน
จากนันนําท่านสู่ ย่าน 130 ควอร์ เตอร์ (130 Quarter) ย่านนีนับว่าเป็ นแหล่งท่องเทียวทีพลาดไม่ได้สําหรับ
ผูม้ าเยือนเมืองนี บริ เวณนี เป็ นแหล่งรวมของร้ านอาหาร บาร์ ร้ านจําหน่ ายของทีระลึกทีทันสมัย โดยสิ ง
ปลูกสร้างทังหมดบริ เวณนีสร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรี ย ซึ ง
ขึนชือในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนีจึงกลายเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทียว ทัง
ช็อปและชิมเลยทีเดียว...
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (**เมนูอาหารจีน)
พักที อีร์คุตสค์ COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่า

เทียง
บ่าย

คํา

วันทีแปด

อีร์คุตสค์ (Irkutsk) – กรุงเทพฯ

เช้ า
08.00 น.
10.40 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเพือทําการเช็คอินก่อนขึนเครื อง
เหิ รฟ้ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิโดยเทียวบินS7 761
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เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

***********************************
ค่ าบริการ

พักเดียวจ่ายเพิม 13,500.- /ท่าน(เฉพาะพักโรงแรม 5 คืน)
เส้นไซบีเรี ยไม่มีหอ้ งพัก 3 เตียง หรื อ เตียงเสริ ม
** ราคารวมตูน้ อนรถไฟ 4 ท่านต่อห้อง ** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก** ไม่แจกนําดืม

อัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครื องบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ ป สายการบินต้นทุนตํา)
2. ค่าทีพักทีระบุในรายการ
3. ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสัมภาระโหลดใต้เครื องบิน ท่านละ 1 ชินนําหนักไม่เกิน 20 กก. / สัมภาระถือขึนเครื องไม่เกิน 7 กก.
6. ค่าภาษีสนามบินค่าธรรมเนียมเชือเพลิง, ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ
7. ค่าตัวรถไฟตามรายการ (ตูน้ อนห้องละ 4 ท่าน)
8. ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน และ ค่ าทิปคนขับรถ

อัตรานีไม่ รวม

1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่ านําดืมค่าอาหารและเครื องดืมนอกรายการ เป็ นต้น
2. ค่าทําเอกสารของผูถ้ ือต่างด้าว
3. ค่านําหนักทีเกินพิกดั จากทีสายการบินกําหนด
4. ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ 800 บาทต่ อทริป

หมายเหตุ

บริ ษทั ฯมีสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงหรื อสับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสม /บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเลือนการเดินทางใน
กรณีทีมีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ทีมีการ
ขึนลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้
เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ฯ ได้ทาํ ประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท
(เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ.ทีจ่าย 3%

สํารองทีนัง

มัดจําท่านละ25,000บาท พร้อมแจ้งชื อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
*** ส่ วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทาง45วัน ***
เนืองด้วยเส้นทางท่องเทียวดังกล่าวทางบริ ษทั ฯได้ทาํ การสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทังตัวเครื องบิน ตัวรถไฟ โรงแรมทีพัก
ซึ งค่าใช้จ่ายเหล่านีทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเรี ยกคืนจากสายกาบิน การรถไฟ และโรงแรมได้ หลังจากการจองทัวร์ และชําระ
เงินมัดจําแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริ ษทั ฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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เงือนไขการยกเลิก

แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 60 วัน ไม่คืนค่ามัดจํา
แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 45 วัน คิดค่าบริ การ 80% หรื อแจ้งเปลียนผูเ้ ดินทางโดยเสี ยค่าใช้จ่ายตามจริ ง
แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 30 วัน คิดค่าบริ การ 100% หรื อแจ้งเปลียนผูเ้ ดินทางโดยเสี ยค่าใช้จ่ายตามจริ ง

เงือนไขและความรับผิดชอบ

บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียวสายการบินและ ตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบ
ต่ อ ความเสี ย หายต่ า งๆ ที อยู่เ หนื อ การควบคุ ม ของเจ้า หน้า ที บริ ษ ัท ฯ อาทิ การนัด หยุด งาน การจลาจล เปลี ยนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การ
ถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีตรวจ
คนเข้าหรื อออกเมืองอันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อนๆ
ื

