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โนโวซีบิร์สก์ (Novosibirsk) – อร์ีคุตสค์ (Irkutsk) – ลสิท์วีอนัคา (Listvyanka) - 
ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) – เกาะโอลคอน(Olkhon Island ) 8 วัน 7 คืน 

น าท่านเจาะลกึสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นจุดเด่นและสวยทีสุ่ดของเส้นทางนี ้คือ ทะเลสาบไบคาล (Baikal 
Lake) ทะเลสาบน า้จืดทีล่กึทีสุ่ดในโลก (จุดทีล่กึทีสุ่ดอยู่ที ่1,637เมตร ความลกึเฉลีย่อยู่ที ่730 เมตร) พืน้ที่
ทั้งหมด 32,600 ตารางกโิลเมตร เป็นทะเลสาบน า้จืดทีใ่สทีสุ่ดและมปีริมาณน า้จืดคดิเป็นร้อยละ 20 ของ
ของปริมาณน า้จืดของโลก 
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ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

 

วนัเดนิทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 

8-15 ก.พ. 2563 83,500.- 16 ส.ค. 63 

22-29 ก.พ. 2563 83,500.- 30 ส.ค. 63 

7-14 มี.ค. 2563 83,500.- 15 ก.ย. 63 
 

พกัเด่ียวเพิม่ท่านล่ะ 13,500.- บาท 
ราคาโปรโมช่ัน....ไม่มรีาคาเดก็ / ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีบริการน า้ด่ืม 

ท่องเท่ียวในฤดูหนาวในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – ตน้มีนาคมซ่ึงเป็นช่วงท่ีน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง
ท่ีมีความหนากว่า 1 เมตรนัง่เรือสะเทินน ้ าสะเทินบกแล่นบนพื้นน ้าแข็งชมความสวยงามของทะเลสาบไบ
คาลเป็นความประทบัใจคร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีงดงามจนไม่อาจลืมได ้(บนเรือจะมีฮิตเตอร์) ชมความวิเศษท่ีน่า
มหัศจรรยท่ี์จะเห็นไดเ้ฉพาะในฤดูหนาวนัน่ก็คือBLUE ICE หรือน ้ าแขง็ท่ีมีสีฟ้าเหมือนเพชรพลอยหรือสี
เขียวเหมือนมรกตซ่ึงหาดูไม่ไดน้อกจากท่ีน่ีและมีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอนั
แสนวิเศษน้ีจะมีแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียง 40 วนัในรอบหน่ึงปีเท่านั้น 

เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย เป็นเส้นทางรถไฟท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ถูกสร้างข้ึนเพื่อเช่ือมต่อ
หวัเมืองส าคญัของรัสเซียเขา้ไวด้ว้ยกนั เป็นทางรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลกดว้ยความยาว 9,289 กิโลเมตรโดย
เร่ิมตน้จากเมืองหลวงมอสโคไปส้ินสุดลงยงัเมืองวลาดิวอสต๊อค(Vladivostok) ซ่ีงอยูด่า้นฝ่ังตะวนัออกสุด
ของประเทศรัสเซีย ท่ีส าคญัคือ เส้นทางรถไฟสายน้ีไดเ้ช่ือมต่อพื้นท่ีและเมืองส าคญัของเขตไซบีเรียเขา้ไว้
ดว้ยกนั14เมือง โปรแกรมทวัร์น้ีเราจะน าท่านเท่ียวชมแค่ 2 เมืองท่ีส าคญัท่ีสุดในแควน้ไซบีเรีย ซ่ึงลว้นเป็น
เมืองท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและเป็นศูนยก์ลางของแควน้ไซบีเรีย สัมผสัประสบการณ์แบบไม่มีใคร
เหมือน ด้วยการโดยสารบนขบวนรถไฟสาย ทรานส์ไซบีเรียแบบเจาะลึก จากเมืองโนโวซิเบิร์สค
Novosibirsk มายงัเมือง อีร์คุตสค ์Irkutsk (ใชเ้วลาเวลา 35 ชัว่โมง นอนคา้งคืนบนรถไฟ 2 คืน) 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ– โนโวซีบิร์สก์ 
 

 

10.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เกาะUเคานเ์ตอร์สายการบิน S7 Air lines 
(จอดรถส่งผูเ้ดินทางไดท้ี่อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น4 ประตู 9-10) 

12.40 น. เดินทางสู่ เมืองโนโวซิบิสค์ โดยสายการบิน S7 Air lines เที่ยวบินที่ S7 582 
20.25 น. เดินทางถึงสนามบินโนโวซีบสิคแ์ควน้ไซบีเรีย น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

น าท่านเดินทางเขา้ที่พกั (เน่ืองจากเวลาที่เดินทางมาถึงภตัตาคารต่าง ๆ ไดปิ้ดใหบ้ริการแลว้ หวัหนา้ทวัร์จะ
แจกบะหม่ีและโจก๊ก่ึงส าเร็จรูปใหผู้เ้ดินทาง แทนการจดัอาหารม้ือค ่า) 

  พกัที่ Novosibirsk Domina Hotel 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

     
 

วนัทีส่อง เมืองโนโวซีเบิร์สก์ – ผ่านชมสถานีรถไฟ – ชมจตุัรัสเลนิน – ชมพพิธิภณัฑ์ทางธรณ ี
                        วทิยาเมืองอร์ีคุตสค์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารน าท่านชมตวัเมืองโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk) ซ่ึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ไซบีเรีย มี
ประชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศรัสเซีย (ประมาณ 1.5 ล้านคน) และเป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางของ
แคว้น ไซบี เรี ยตะวัน ตก  ผ่ าน ชมสถ านที่ ท่ อ ง เที่ ยวที่ มี ช่ื อ เสี ยง  ส ถ านี รถ ไฟ  โน โวซี บิ ส ค ์
(NovosibirskStation) เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของเสน้ทางรถไฟทรานส์ไซบีเรียชมจัตุรัสเลนิน (Lenin 
Square)สะพานรถไฟขา้มแม่น ้ าออป(Ob river) ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (St Nicholas' Chapel) ตรงจุดที่ตั้ง
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ของโบสถ์เคยเป็นจุนศูนยก์ลางของสหภาพโซเวียตชมโรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre)โรงละคร
บลัเล่ตแ์ละโอเปร่าที่มีช่ือเสียงระดบัโลก 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมเมืองนักวิทยาศาสตร์ Akademgorodok (Academic City) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1957 สมยัสหภาพโซ

เวียต โดยการลงทุนของภาครัฐ มีจุดมุงหมายในการท าการวิจยั คน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพฒันา
อาวุธยทุโธปกรณ์ และใหก้ารศึกษาแก่บุคลากรของรัฐ ภายในเมืองแห่งน้ีเป็นที่ตั้งของมหาวทิยาลยัของรัฐ 
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย ์และมีชุมชนที่ประกอบด้วยบ้านพักนักวิทยาศาสตร์ 
คอนโดมิเนียม ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ ร้านคา้ โรงแรม ภตัตาคาร บาร์ และโรงพยาบาลของรัฐ  เป็นที่
พ  านักของนักวิทยาศาสตร์และครอบครัวกว่า 65,000 คน เป็นเมืองวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในแควน้ไซบี
เรีย และมีความส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของรัสเซีย  
ชมพิพิธภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจ้งแหล่งรวมหัวรถไฟกลางแจง้ที่รวบรวมหัวรถจกัร และตูโ้ดยสารรถไฟ
ตั้งแต่อดีตกระทัง่ปัจจุบนั ซ่ึงมีทั้งตูร้ถไฟโดยสาร ตูเ้สบียง ตูพ้ยาบาล กระทัง่ตูคุ้มขงันกัโทษ ในอดีตการจะ
มีการล าเลียงนักโทษรัสเซียมากักขงัในเขตไซบีเรียเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเมืองน้ีถือได้ว่าเป็นศูนยก์ลางที่
ส าคญัในแควน้ไซบีเรีย...... 

 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ณ ภัตตาคาร 
  หลงัรับประทานอาหารเยน็ พาท่านชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ จนถึงเวลา 22.00 น.  
22.00 น. ได้เวลาออกเดินทาง ไปยงัสถานีรถไฟ เพือ่เตรียมตวัออกเดินทาง (ค้างคืนบนรถไฟ คืนที่ 1) 
 

     
 

วนัทีส่าม ใช้เวลาทั้งวนับนรถไฟชมความงามของหิมะในฤดูหนาวและทวิทศัน์อนัสวยงามของสอง 
                        ข้างทาง (รับประทานอาหาร3ม้ือบนรถไฟ คืนที ่2) 
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00.30น. น าท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟ เมืองโนโวซิเบิร์สก์เพือ่โดยสารขบวนรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย 
01.40น. ออกเดินทางสู่ เมืองอีร์คุตสค์ Irkutskโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (เป็นตูน้อนล๊อคประตูดา้นในได้

ส าหรับพกั 4 ท่าน) ระยะทางจากสถานีเมืองโนโวซีบิสค ์Novosibirsk มายงัเมืองอีร์คุตสค ์ Irkutsk มีความ
ยาว 1860 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียประมาณ 31-35 ชัว่โมง โดยขึ้นอยูก่บั
รถไฟในแต่ละขบวนซ่ึงมีเวลาจอดพกัตามสถานีที่แตกต่างกนัไป  
หมายเหตุขอ้มูลที่ควรทราบส าหรับผูโ้ดยสารที่จะโดยสารรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรีย>>>> 
บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบก้ีและตูน้อนของผูโ้ดยสารในฤดูหนาว หอ้งผูโ้ดยสารบนรถไฟขบวน
น้ีถูกออกแบบใหเ้ป็นหอ้ง ๆ ที่สามารถนอนคา้งคืนบนรถไฟได ้โดยหอ้งโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็นตูน้อน
ที่มี 4 เตียงนอน แบ่งเป็นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชั้นล่างสามารถปรับเป็นเบาะนัง่ได ้
ภายในตูน้อนมีที่เก็บสมัภาระทั้งบนห้ิง และใตท้ี่นอน มีประตปิูดล๊อคหอ้งจากดา้นในเพือ่ใหผู้โ้ดยสาร
นอนหลบัไดอ้ยา่งปลอดภยั อีกทั้งมีโตะ๊ที่พบัเกบ็ไดภ้ายในหอ้ง มีตูเ้สบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ 
(เฉพาะขบวนที่วิง่ทางไกลในรัสเซีย) โดยทางทวัร์ไดเ้ตรียมอาหารไวบ้ริการลูกทวัร์ตามจ านวนม้ือที่พงึมี 
ระหวา่งช่วงเวลา 2 คืนกบั 1 วนัที่ลูกทวัร์โดยสารอยูบ่นขบวนรถไฟนั้น ทางทวัร์ไดส้ ารองม้ืออาหารไวลู้ก
ทวัร์ คือ เชา้ กลางวนั และ เยน็ รวม 3 ม้ือ ส่วนหอ้งน ้ าบนขบวนรถไฟสามารถใชไ้ดทุ้กโบก้ี (ลา้งหนา้ 
แปรงฟันได ้แต่ไม่เหมาะส าหรับใชอ้าบน ้ า)  
ส าคญั ขณะที่รถไฟจอดพกัตามสถานีรถไฟต่าง ๆ นั้น ลูกทวัร์ควรสอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีวา่
รถไฟขบวนดงักล่าวจอดพกัเป็นเวลานานแค่ไหน (ขบวนรถไฟจะใชเ้วลาจอดพกัในแต่ละสถานี
แตกต่างกนั) เพือ่ค านวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดินถ่ายรูปหรือซ้ือของขณะรถไฟจอดอยู ่

     
 

วนัทีส่ี่  อร์ีคุตสค์ (IRKUTSK) – พพิธิภณัฑ์บ้านไม้ TALTSY – น่ังกระเช้าชมววิ – พพิธิภณัฑ์ไบคาล  
                        – ตลาดพืน้เมือง 
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07.45น. ขบวนรถไฟเดินทางมาถึง เมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) น าท่านลงจากขบวนรถไฟพร้อมสมัภาระ เดินทางไป
ยงัโรงแรม เพือ่รับประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย Taltsy Wooden Architecture Museum ชม
หมู่บา้นไมด้งัเดิมของชนพื้นเมืองโบราณ ที่นิยมสร้างบา้นดว้ยไมม้าตั้งแต่โบราณ ดว้ยในเขตไซบีเรียมีตน้
สนและตน้ Parch เป็นจ านวนมาก ชมความหลากหลายของบา้นไมไ้ซบีเรียที่มีทั้งบา้นชาวบา้นที่ยากจน 
และบา้นของเศรษฐีผูร้ ่ ารวย......จากนั้นน าท่านสู่ ลานหิมะกลางแจ้ง ซ่ึงเป็นที่นิยมเล่นกิจกรรมกลางแจง้
ส าหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการขี่มา้ นัง่หมาลากเล่ือน และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
( ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า หมาลากเล่ือน หรือกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทัวร์) ......... 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลิสท์เวียงก้า Listvyanka (ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยูริ่ม
ทะเลสาบไบคาล ที่เป็นปากแม่น ้ าแองคาร่า Angara River แม่น ้ าเพยีงสายเดียวที่เป็นที่ระบายออกของ
ทะเลสาบไบคาล 
น าท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาเพือ่ชมววิจากมุมสูงของทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก...... 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชม พพิิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล Baikal Lake Museum ภายในจดัแสดงขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ที่

น่าสนใจของทะเลสาบแห่งน้ี ชมพนัธป์ลาน ้ าจืดที่หาดูไดย้าก และสิงคโ์ตทะเลน ้ าจืดที่มีเพยีงที่เดียวในโลก
ที่พบเห็นไดจ้ากทะเลสาบแห่งน้ี..............ชมตลาดพื้นเมืองในเมืองลิสทเ์วยีงกา้ตลาดแห่งน้ีมีชาวบา้นที่
น าเอาสินคา้พื้นเมืองมาวางขาย เช่น ผลไมพ้ื้นเมือง ปลาน ้ าจืดในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนที่ไดจ้ากตน้สน
ในป่า น ้ าผึ้ง และผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองอ่ืน ๆ.... 
จากนั้นน าท่านสู่ ลานหิมะกลาง แจง้ซ่ึงเป็นที่นิยมเล่นกิจกรรมกลางแจง้ส าหรับฤดูหนาว ท่านสามารถ
เพลิดเพลินกบัการขี่มา้ นัง่หมาลากเล่ือน และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย (ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า หมาลาก
เล่ือน หรือกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทวัร์)จากนัน่น าท่านเขา้ที่พกั 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในโรงแรม  
พักที่โรงแรม KRESVAYA PAD HOTEKL ในเมืองลิสท์เวียงก้า 
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วนัทีห้่า น่ังเรือ HOVERCRAFT สู่เกาะโอล์คฮอน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านขึ้นเรือ Hovercraft ซ่ึงเป็นเรือที่ขบัเคล่ือนดว้ยใบพดัขนาดใหญ่ที่ติดอยูด่า้นหลงัของเรือ 

โดยเรือแบบน้ีจะเหมาะที่จะใชเ้ป็นยานพาหนะที่วิง่บนน ้ าแขง็ พื้นน ้ า และพื้นดิน เม่ือขึ้นเรือแลว้จะน าท่าน
วิง่ไปบนพื้นน ้ าแขง็ที่กวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตาเพือ่เดินทางไปยงัเกาะ โอลคฮ์อร์น.......ระหวา่งทาง 
น าท่านชม น ้าแข็งสีคราม หรือ BLUE ICE ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา ชมน ้ าแขง็โซดาหรือ Bubble 
Ice โดยเป็นน ้ าแขง็ที่จบัตวัแขง็ในขณะที่มีฟองผดุขึ้นมาจากใตน้ ้ า..... 

 

9.00 น. น าท่านเดินทางไปยงัเกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island)โดยเรือ Hovercraft ชมไข่มุกเม็ดงามของ
ทะเลสาบไบคาลชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวของที่น่ี เรือ จะแล่นอยูบ่น
พื้นน ้ าแขง็ที่ใสราวคริสตลั มีความหนา 80-250 CM กินพื้นที่เป็นบริเวณกวา้งสุดลูกหูลูกตา ตลอดเสน้ทาง
ท่านจะไดส้มัผสัววิทิวทศัน์ของสองขา้งทางที่ประดบัประดาดว้ยหิมะและน ้ าแขง็ภูเขา ป่าไม ้บางจุดจะมีถ ้า
แขง็ เม่ือถึงจุดไหนที่สวยงาม เรือจะจอดใหท้่านไดเ้ก็บภาพที่ประทบัใจ นบัไดว้า่เป็นภาพที่สวยงามจนไม่
สามารถอธิบายได ้องคป์ระกอบส าคญัที่ท  าใหท้ะเลสาบแห่งน้ีเป็น น ้าแข็งสีฟ้า หรือ BLUE ICE ไดแ้ก่ น ้ า
ที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน ้ า (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบทีมี่น ้ าที่ใสเป็นอบัดบั 1 ของโลก มี
ประวติัยาวนานกวา่ 25 ลา้นปี ในปี 1996 ไดรั้บการจดบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์าร 
UNESCO)ระยะทางจากท่าเรือเมืองลิสทเ์วียงกา้ มายงัเกาะ ประมาณ 260 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 5 
ชัว่โมงเศษ 

 

15.00 น. เดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบ
คาลมีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใตจุ้ดที่กวา้งที่สุด
ของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพื้นเมืองบูร์ยตั (Buryat) อาศยัอยูบ่นเกาะชาวพื้นเมืองของที่น่ีขึ้น
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ช่ือวา่ไดเ้ก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไวเ้ป็นอยา่งดี ตั้งแต่สมยัก่อนยคุอภินนัทนาการ
หรือยคุคอลเคซสัและในแต่ละปีมีนกัท่องเที่ยวนบัพนัคนไดม้าเยอืน ณ เกาะแห่งน้ีเรือเทียบท่า น าท่านขึ้น
บกที่เกาะโอลคฮ์อน 

 น าท่านชมหมู่บา้นและคารวะหินศกัด์ิสิทธ์ิ ชาแมนร็อค“Shaman Rock” ที่เป็นเหมือนศูนยร์วมจิตวญิญาณ
ของชาวเกาะโอลคฮ์อน และเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บา้นคูซีร์น้ีเปรียบเสมือนลทัธิของชน
เผา่พื้นเมืองของที่น้ี เป็นเกาะเดียวในไบคาลที่มีผูค้นพ  าพกัอยู ่ชนเผา่แรกที่ตั้งรกรากอยูบ่นเกาะคือ คูรีแคน 
(Kurykan) บรรพบุรุษของเผา่บูร์ยตั (Buryat) กบัยาคุต (Yakut) อยูร่่วมกนัอีกหลายชีวติที่กระจดักระจายอยู่
ตามหมู่บา้น 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลกัคือท าประมงกบัเล้ียงสตัว ์

 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ในโรงแรม 
  พกัที่ BAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTEL บนเกาะโอลคฮ์อน 

 

     
 

วนัทีห่ก น่ังรถ UAZ ตะลยุเทีย่วชมจุดท่องเทีย่วบนเกาะ ออลค์ฮอร์น ทานอาหารเทีย่วแบบปิกนิก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านขึ้นรถ UAZ รถตูข้บัเคล่ือน 4 ลอ้ซ่ึงเป็นยานพาหนะที่ใชว้ิง่บนเกาะโดยเฉพาะ เน่ืองจาก 
พื้นที่บนเกาะมีลกัษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกนั เสน้ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ 
และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเสน้ทางมีความคดเคี้ยว ซ่ึงรถยนตท์ัว่ไปไม่สามารถวิง่ผา่นได ้ 
ชมหินจระเข ้Crocodile Rock และหินสิงโต Lion Rock ที่อยูท่างดา้นเหนือของเกาะ ชมเบอร์คานเคป 
Burkhan capeและหินสามเกลอ Three Brother Rock ระหวา่งทางท่านรถจะแล่นผา่นพื้นที่ ๆ มีภูมิประ 
เทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผวิน ้ าในทะเลสาบไบคาลจะจบัตวัเป็นน ้ าแขง็ที่มีความ
หนาตั้งแต่ 80 – 250 เซนติเมตร ซ่ึงรถ UAZ ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน ้ าแขง็ได ้
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก บนเกาะ(แซนด์วิช ซุปปลาร้อน ๆ ขนมปัง ชาร้อน)  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านนัง่รถ UAZ เพือ่เดินทางกลบัลงมาทางดา้นใตข้องเกาะ ชมจุดชมววิและทศันียภาพที่

งดงามทางตอนใตข้องเกาะ จนควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 (หมายเหตุ เน่ืองด้วยในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้นที่บนเกาะ อีกทั้งน า้แข็งที่แข็งตัว

บนพื้นผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซ่ึงอาจท าให้ไม่สามารถให้รถสัญจรผ่านได้ในบางพื้นที่ ทั้งนี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการงดน าเที่ยวสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งในกรณทีี่เจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่
อนุญาตให้รถน านักท่องเที่ยวเข้าชมจุดท่องเที่ยวบางจุด)  

 

ค า่  รับประทานอาหารเยน็ในโรงแรม  
ท่านสามารถใชบ้ริการอบซาวน่าสไตลรั์สเซียในโรงแรมที่พกั(ค่าบริการไม่รวมการอบซาวน่า) 

  พกัที่ BAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTEL บนเกาะโอลคฮ์อน 
 
 
 

     
 

วนัทีเ่จด็ เกาะโอลค์ฮอน – อร์ีคุตสค์ (IRKUTSK) – โบสถ์คาทอลคิ – โบสถ์คาซาน – ย่านการค้า  
                        130 QUATER 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะออลค์ฮอร์น ผา่นเสน้ทางสายหลกัทางตอนใตข้อง
เกาะ ระหวา่งทางชมททิวทศัน์ที่สวยงามวจิิตรของเกาะและทะเลสาบ ในฤดูหนาวทศันียภาพของเกาะจะ
เสมือนดินแดนในเทพนิยาย ระหวา่งทางสามารถแวะจอดถ่ายภาพในจุดที่รถสามารถจอดได.้...... 
จากนั้นรถจะพาเราวิง่ลงบนพื้นน ้ าแขง็ที่จบัตวัแข็งเหนือทะเลสาบไบคาล เพื่อวิง่ไปยงัท่าขา้มอีกดา้นหน่ึง
ของฝ่ังที่เป็นพื้นที่บนบก บริเวณน้ีเป็นเป็นท่าขา้มที่มีเรือขา้มฟากใหบ้ริการล าเลียงรถยนตจ์ากเกาะไปยงัฝ่ัง
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ในฤดูร้อน แต่ในฤดูหนาวผิวน ้ าจบัตวัเป็นน ้ าแข็งเรือขา้มฝากไม่สามารถและไม่จ าเป็นที่จะให้บริการ 
เพราะรถยนตท์ุกคนัสามารถวิง่ผา่นน ้ าแขง็ที่มีความหนาเพือ่ไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงได.้..... 
จากนั้นน าท่านขึ้นรถบสัที่จอดรออยูบ่นฝ่ัง และน าท่านเดินทางกลบัเมืองอีร์คูตส์อีร์คุตสค ์(Irkutsk) 
(ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4ชัว่โมง) 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง 
บ่าย เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสคน์ าท่านเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวขึ้นช่ือในเมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) อีร์คุตสเป็นเมืองที่

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกและเป็นเมืองศูนยก์ลางของแควน้ไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี น า
ชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น ้าอังการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก ชม ถนนคนเดิน 
คาร์ลมาร์กซ์Calsmarks Street ซ่ึงเป็นผูค้ิดคน้ทฤษฎีสงัคมนิยม ที่น าไปสู่การปฏิวติัในรัสเซีย  
ชมอนุสรณ์สงครามโลกคร้ังที่ 2ที่สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปป้ัน
จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3โบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซ่ึงเป็นโบสถท์ี่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของ
เมืองอีร์คุตส เร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลาสร้างกวา่ 7 ปีจึงแลว้เสร็จ ภายในโบสถถู์กตกแต่งอยา่งวจิิตร
งดงาม ดว้ยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน ้ าบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือ
ของจิตรกรชาวอิตาเลียน  
จากนั้นน าท่านสู่ ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ยา่นน้ีนบัว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ไดส้ าหรับ
ผูม้าเยอืนเมืองน้ี บริเวณน้ีเป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจ าหน่ายของที่ระลึกที่ทนัสมยั โดยส่ิง
ปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณน้ีสร้างดว้ยไม ้และตกแต่งอยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซ่ึง
ขึ้นช่ือในการสร้างบา้นดว้ยไม ้ยา่นน้ีจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที่ยว ทั้ง 
ช็อปและชิมเลยทีเดียว... 

 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (**เมนูอาหารจีน) 
  พกัที่ อีร์คุตสค ์COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด อร์ีคุตสค์ (Irkutsk) – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ ร้านอาหารในโรงแรม 
08.00 น. หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่ท  าการเช็คอินก่อนขึ้นเคร่ือง  
10.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมโิดยเที่ยวบินS7 761 
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16.30น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

*********************************** 
 
ค่าบริการ ท่านละ83,500.- / พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 13,500.- /ท่าน(เฉพาะพกัโรงแรม 5 คืน)  
  ** ราคารวมตูน้อนรถไฟ 4 ท่านต่อหอ้ง  ** ทวัร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเดก็** ไม่แจกน ้าด่ืม 
 

อตัรานีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) 
2. ค่าที่พกัที่ระบุในรายการ 
3. ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการ 
4. ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองบิน ท่านละ 1 ช้ินน ้ าหนกัไม่เกิน 23กก. / สมัภาระถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
6. ค่าภาษีสนามบินค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิง, ค่าธรรมเนียมประกนัภยัทางอากาศ 
7. ค่าตัว๋รถไฟตามรายการ(ตูน้อนหอ้งละ 4 ท่าน)  
8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปคนขับรถ  
 

อตัรานีไ้ม่รวม  
1. ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าน ้าด่ืมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ เป็นตน้ 
2. ค่าท าเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว 
3. ค่าน ้ าหนกัที่เกินพกิดั 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน ้าใจ 
 

หมายเหตุ  
บริษทัฯมีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม /บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางใน
กรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการ
ขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนได ้



 

 

 

 

 

 

 

   

 

      รหัส  W79  AMAZING SIBERIA8D7N MAR20 

เพราะการช าระค่าทวัร์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัฯ ไดท้  าประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ.ที่จ่าย 3% 
 

ส ารองทีน่ั่ง 
มัดจ าท่านละ25,000บาทพร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง  
*** ส่วนที่เหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง45วนั *** 
เน่ืองดว้ยเสน้ทางท่องเที่ยวดงักล่าวทางบริษทัฯไดท้  าการส ารองค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ ทั้งตัว๋เคร่ืองบิน ตัว๋รถไฟ โรงแรมที่พกั 
ซ่ึงค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถเรียกคืนจากสายกาบิน การรถไฟ และโรงแรมได ้หลงัจากการจองทวัร์และช าระ
เงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านและคณะไดย้อมรับในขอ้ตกลงและเง่ือนไข ที่บริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง60วัน ไม่คืนค่ามัดจ า 
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คดิค่าบริการ 80%    หรือแจ้งเปลี่ยนผู้เดินทางโดยเสียค่าใช้จ่ายตามจริง 
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คดิค่าบริการ 100%   หรือแจ้งเปลี่ยนผู้เดินทางโดยเสียค่าใช้จ่ายตามจริง 
 

เง่ือนไขและความรับผดิชอบ 
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยวสายการบินและ ตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบ 
ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล  เปล่ียนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที่ตรวจ
คนเขา้หรือออกเมืองอนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

สรุปแผนความคุ้มครองประกนัภยัอบุัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 
ส าหรับผู้เดนิทางในรายการท่องเทีย่วข้างต้น 

รับประกนัภยัโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุ้มครอง (COVERAGE) 

เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึน้ไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน 
ทุนประกนั 

(SUM INSURE) 
1. การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
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2. ค่ารักษาพยาบาล เน่ืองจากอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง (Accident Medical Expense while 
traveling) ขอ้2+ขอ้3ไม่เกิน 

500,000 บาท 3. ค่าใชจ่้ายการเคล่ือนยา้ย เพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลบัประเทศ (เน่ืองจาก
อุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิต่อบุคคลภายนอกอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ (Personal Liability) 200,000 บาท 
 

การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง,
อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา,การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, 
ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม ์
การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบติัเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละคร้ังไม่เกิน ส่ีสิบลา้นบาท....เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
ค่ารักษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจบ็ของผูเ้อาประกนัเน่ืองจากประสบอุบติัเหตุ ในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดินทาง 
 * ขอ้มูลที่ระบุขา้งตน้มิใช่กรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสงัเขปเพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได ้
 * แผนการประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางดงักล่าว เป็นแผนพเิศษที่ออกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบริษทัหลกั ที่เป็นผูบ้ริหารและจดัการการเดินทาง ซ่ึงรับประกนัภยัโดยบริษทันิวแฮมพเ์ชอร์อินชวัรันส์ 
 * หากท่านมีความประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิม่เติมจากที่บริษทัฯไดท้  าประกนัไว ้เช่น ตอ้งการเพิม่ความ
คุม้ครองการเจบ็ป่วย กระเป๋าหาย เพิม่ประกนัเที่ยวบินล่าชา้ หรือขยายวงเงินความคุม้ครองใหสู้งขึ้น ฯลฯ ท่านสามารถ
ติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซ้ือประกนัและช าระค่าเบี้ยประกนัเพิม่เองได ้ 
 


