
 

เอียรค์สุค-์ลิสตวิ์ยนักา้-มรดกโลกทะเลสาบนํ�าแข็งไบคาล-กิจกรรมหนา้หนาว 

เอียรคุ์ตสก(์Irkutsk) เมืองสําคัญที�สุดแห่งไซบีเรียตะวนัออก เป็นเมืองศูนยก์ลางทั%งทางดา้นการเมืองและ

เศรษฐกิจ จนไดร้บัการขนานนามว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย” ตั%งอยู่ริมทะเลสาปไบคาล 
และยงัเป็นเมืองที�มีทิวทศัน์ที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งบนเสน้ทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย 

ทะเลสาบไบคาล(Lake Baikal) ทะเลสาบนํ%าจืดที�ลึกที�สุดในโลก และใสมีความบริสุทธิ4ที�สุดของโลกอีกดว้ย ไดร้บัขนาน

นามว่า”ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” UNESCO จัดใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. <==> 
ในช่วงฤดูหนาวจะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ทะเลสาบสีฟ้านํ% าเงินที�งดงามได้
กลายเป็นนํ%าแข็งที�หนาลึกลงไปถึง < เมตร จนสามารถขบัรถวิ�งบนทะเลสาปได ้และ
เกิดเป็นกอ้นนํ%าแข็งหนาใสปานกระจกซอ้นเกยกนัดสูวยงามแปลกตายิ�งนัก   

เกาะโอลค์อน (Olkhon Island)  เกาะที�ใหญ่ที�สุดในทะเลสาบไบคาล ท่านจะไดพ้บกบัปรากฏการณ์นํ%าแข็งงอกนํ%าแข็ง

ยอ้ย ประติมากรรมธรรมชาติที�เกิดขึ% นในบริเวณถํ%าต่าง ๆ ที�ดูคลา้ยประตูทางเขา้
พระราชวงันํ%าแข็งแบบศิลปะโกธิค 

  

กาํหนดการเดินทาง 11-16 ก.พ.���� / 4-9 มีนาคม 2560 

 

 

xx.xx ตามเวลานดัหมายในใบเตรยีมตวั (ส่งใหก่้อนเดนิทางประมาณ � วนั)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคาร
ผูโ้ดยสารต่างประเทศ ชั )น* เคา้ทเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์  ทาํการเชค็อนิตั 1วเครื3องบนิ 

วนัแรก (ส.) สวุรรณภมิู-เอียรค์สุต์         (-/-/-) 



 

 

16.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงเอยีรค์ุสตป์ระเทศรสัเซยี โดยสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์ เที3ยวบนิที3 S7-762 

 

 

00.05 น. เดนิทางถงึเมอืงเอียร์คุสต์ ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รบัประเป๋าสู่ด้านนอกของสนามบนิ ไกด์ท้องถิ3น
(ภาษาองักฤษ) ตอ้นรบัท่านแลว้จงึเดนิทางสู่ตวัเมอืงเอยีรค์ุสตเ์พื3อเขา้สู่ที3พกั Courtyard by Marriott 4 

 

   
 

09.00 น. รบัประทานอาหารเชา้  จากนั )นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงลสิต์วิ
ยนัก้าโดยแวะชม พิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพนัธุ์

ทอลท์ซี5 The Taltsy Museum of Architecture and 

Ethnography สร้างขึ)นใน ค.ศ. _`a` พิพิธภัณฑ์บนพื)นที3
กลางแจ้งมเีนื)อที3กว่า _aa เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความ

เป็นอยูข่องชนชาวเอยีรค์ุสต์ที3เขา้มาบุกเบกิไซบเีรยีในบรเิวณ
นี)ในยุกเริ3มแรก มโีบสถ์ไม้ บ้านพกัอาศยั ฟาร์มเกษตร และ
อื3น ๆ ของชนพื)นเมอืง โดยบา้นที3นําแสดงอยู่นี)จะเป็นของจรงิ
ดั )งเดิมที3ได้ถูกย้ายมาจากหมู่บ้านเดิมรมิแม่นํ) าเอียรค์คุสต ์
หลงัจากที3มกีารสรา้งเขื3อนพลงันํ)าในทะเลสาบไบคาล ทําใหนํ้)า
ท่วม ชุมชนบางจุ ด  จึง ได้ย้ ายบ้ าน เ ก่ าที3มีคุณค่ าและ
โบราณสถานเหล่านี)มาจดัแสดงไวใ้นที3เดยีวกนั. 

เที3ยง รบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยเมนูปลาโอมลุ 

 

จากนั )น นําท่านสมัผสัประสบการณ์ สุนัขลากเลื5อน (Dog Sledges) โดยทํากจิกรรมในพื)นที3เขตป่าสนไทก้าใน
บรเิวณเขตเมอืงลสิต์วยินัก้า โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการเลื3อนไปบนผวิหมิะอย่างสนุกสนาน มสีุนัก
ฮกัซกี)สายพนัธุ์เคมชทัก้า ฮสักี) ซึ3งเป็นสุนัขสายพนัธุ์ท้องถิ3นที3แสนทรหด นําท่านวิ3งฉิวโลดแล่นไปยงั
แนวปา่สนอยา่งสนุกสนาน ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสู่บรเิวณกลางเมอืงลสิต์วยินัก้ารมิทะเลสาบไบ
คาล   

วนัที5สอง (อา.) เอียรค์สุต์- พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง-กิจกรรมสุนัขลากเลื5อน-เมืองลิสตวิ์ยนัก้า  (B/L/D) 



 

 

  เขา้ชม พิพิธภณัฑไ์บคาล Baikal Museum ที3จดัแสดงสตัวนํ์)าสายพนัธุต่์างๆ ที3พบเหน็ไดใ้นทะเลสาบ
ซึ3งหาชมที3ใดๆไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี)  เช่น แมวนํ) าแห่งทะเลสาบใบคาล ปลานํ) าจืดพันธุ์ต่างๆ 
แบบจําลองเมอืงเอยีรค์ุสต์และทะเลสาบไบคาล ที3จะทําให้เหน็ถงึความน่าทึ3งของการเกดิทะเลสาบไบ
คาลยอ้นกลบัไปถงึ ij ลา้นปี ทําใหท้ะเลสาบแห่งนี)มคีวามหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวทิยา
ที3สุดแห่งหนึ3งของโลก รวมทั )งเรื3องราวการเขา้มาตั )งถิ3นฐานของคนในไซบเีรยีและบรเิวณทะเลสาบแห่งนี) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ เขา้ที3พกั Mayak Hotel m*  

 

 

เชา้ หลงัอาหารเชา้ จากนั )นเปิดประสบการณ์บนทะเบสาบนํ)าแขง็โดย
การนั 3งเรอื Khivus ซึ3งเป็นเรอืสะเทิ)นนํ)าสะเทิ)นบกที3สามารถวิ3งได้
ทั )งบนผวินํ)า หิมะ และพื)นนํ)าแข็งที3จะพาท่านเดนิทางผ่านพื)นผิว
ของทะเลสาบไบคาลที3ได้กลายเป็นนํ)าแขง็หนาวมากกว่า _ เมตร 
เป็นระยะทาง 360 กโิลเมตร ระหว่างทางจอดใหท่้านไดถ่้ายรปูสุด
แสนอศัจรรยข์องผวินํ)าแขง็และววิโดยรอบอย่างสนุกสนาน ท่านจะไดภ้าพสุดอศัจรรยนี์)กลบับา้นไปเป็น
อกีหนึ3งในทรปิประทบัใจไมรู่ล้มื  

เที3ยง รบัประทานอาหารแบบปิคนิคระหว่าทางท่องเที3ยว 

  

 
บ่าย ทํากจิกรรมบนผนืนํ)าแขง็และเดนิทางต่อจนถงึเมอืงคูเชอร ์(Khuzhir Village) ซึ3งเป็นเมอืงศูนยก์ลางบน

เกาะโอคฮอรน์ เขา้สู่ที3พกั Baikalov Ostrog, Olkhon 3* 

เยน็นี) รบัประทานอาหารคํ3า พกัผ่อน  

วนัที5สาม (จ.) ลิสตวิ์ยนัก้า-ทะเลสาบนํFาแขง็ไบคาล-เกาะโอคฮอรน์    (B/L/D) 



 

 

     
 

 

เชา้ หลงัอาหารเชา้ นําท่านเปลี3ยนเป็นรถตูแ้บบรสัเซยีแทส้มรรถนะขบัเคลื3อน * ลอ้ วิ3งสู่ตอนเหนือของเกาะ
เที3ยวชมความงามของมมุต่างๆของเกาะ แวะถ่ายรปูกบัหนิสามพี3น้องที3เป็นเนินเขาสามก้อนเรยีงกนั ต่อ
ดว้ยแหลมโคลบอยที3มวีวิทวิทศัน์สวยงามกวา้งไกลที3บดันี)ไดถู้กโอบลอ้มดว้ยปยุหมิะขาวโพลน เบื)องล่าง
เป็นทะเลสาบนํ)าแขง็สนํี)าเงนิเขม้ตดักบัฟ้าใสของก้อนนํ)าแขง็ แวะชม
ถํFาแห่งแหลมเบอรค์าน Burkhan Cape หรอืหนิแห่งจติวญิญาณ 
Shaman Rock เป็นสถานที3ท่องเที3ยวสําคญัของเกาะแห่งนี)ที3
นกัท่องเที3ยวทุกคนหา้มพลาด  เพราะสถานที3แห่งนี)เป็น 1 ในสถานที3
ศกัดิ xสทิธิ xที3สุด 9 แห่งของเอเชยี โดยเชื3อกนัว่า เทนกรอี ิTengrii ซึ3ง

เป็นเทพเจ้าที3เข้มแข็งที3สุดในบรรดาหมู่เทพเจ้าทั )งหลายได้เลือก
สถานที3แห่งเป็นวงั ซึ3งคนทอ้งถิ3นไม่อนุญาตใหบุ้คคลใดไปทําสิ3งมดิมีิ
รา้ยมาบนเนินหนิแห่งนี) 

เที3ยง ทานอาหารแบบปิคนิค 

บ่าย นําท่านเดินทางลัดเลาะสู่ตอนใต้ของเกาะโอคฮอร์น แวะชมและ
ถ่ายรปูอย่างสนุกสนานจนถงึหมู่บา้นเลก็ๆ Uzury ซึ3งเป็นชุมชนโบราณในอดีตที3ชาวบูรย์าตเคยมาตั )ง
รกรากไวเ้มื3อหลายรอ้ยปีมาแลว้ 

    
 

 

  

 

เยน็ นําท่านเดนิทางกลบัสู่ที3พกั รบัประทานอาหารคํ3า พกัผ่อน Baikalov Ostrog, Olkhon 3* 

 

Optional Tour Snowmobiles 
กิจกรรมขี=สโนวโ์มบิล ชั =วโมงละ 
?@USD 
 

วนัที5สี5 (อ.) เกาะโอคฮอรน์-แหลมโคลบอย-โอคฮอรน์ใต้     (B/L/D) 



 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนั )นออกเดนิทางสู่หมู่บา้นอุซโอดาซึ3งเป็นหมู่บา้นที3มชีาวบูรย์าตอาศยัอยู่เป็น
จํานวนมาก และยงัเป็นถิ3นฐานเก่าของชาวเมอืงที3นี3 บนเส้นทาง
สายหลกันี)ในฤดูรอ้นที3นี3จะมปี่าสนที3เขยีวขอุ่มตลอดทางในขณะที3
ในฤดูใบไมร้่วงที3นี3จะมสีสีนัสวยงามมากของต้นสนที3เปลี3ยนเป็นสี
เหลอืงและเขยีวอ่อนสลบักนัไป และเมื3อเป็นช่วงฤดูหนาวที3หนาว
สุดๆเช่นนี)ท่านจะเห็นลานหมิะขาวโพลนเป็นระลอกคลื3นตลอด
เส้นทาง สลบักบักิ3งไม้สนบางชนิดที3ได้ผลดัใบออกไปเต็มที3แล้ว
สลบักนัสนสเีขยีวเขม้ประจาํฤดหูนาวดสูวยงามยิ3งนกั 

เที3ยง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง เป็นเมนูท้องถิ3นชาวบูร์
ยาต 

บ่าย เดนิทางต่อเขา้สู่เมอืงเอยีรค์ุสต ์
เยน็ ถงึเอยีรค์ุสต์แวะชมโบสถ์ชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็น

โบสถ์เก่าแก่ที�มีคณุค่าทางจิตใจต่อคนเอียร์คสุต์มากทั �งนี �เนื�องจากโบสถ์แห่งนี �เกิดขึ �นจากการบริจาคของ
คนท้องถิ�นที�ประกอบทั �งชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้ กลับใจที�ถูกเนรเทศมายังเอียร์คุสต์ นอกจากนี �ตวั
โบสถ์ยงัมีความงดงามที�เกิดจากรูปแบบการก่อสร้างที�สวยงามมาก
ในแบบไบเซนไทน์ ภายในประดบับลัลงัค์ด้วยกินออ่นสีแดงและมีเสา
หินหลกัของโบสถ์ที�ทําจากหยก การเพ้นท์ลายใต้หลงัคาโบสถ์ต้องใช้
ชา่งผู้ ชํานาญที�สง่ไปศกึษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว แวะเดินเล่น ถนนคน

เดิน ��� สแควร์ ���Square สมัผสัชีวิตประจําวนัของชาวเอียร์
คสุต์ยุคใหม่ในสถานที�ก่อสร้างแบบย้อนยุคสุดคลาสสิค ให้ท่านชมและถ่ายรูปคู่กับตึกอาคารสวยงามใน
แบบฉบบัเฉพาะตวัของเมืองเอียร์คสุน์ นั�งเล่นชิวๆทานกาแฟในร้านเก๋ๆมากมายในบริเวณนี � หรือเลือกช้อป
ปิ�งในห้างสรรพสินค้าทนัสมยัในบริเวณใกล้เคียง และเลือกซื �อสินค้าของฝากที�หาได้ในบริเวณเดียวกนันี �  

เย็น ประทานอาหารคํ�าพร้อมโชว์พื �นเมือง  เดนิทางกลบัเข้าสูที่�พกั Courtyard by Marriott +* พักผ่อน 
 

เช้า  หลงัอาหารเช้า นําทา่นเดนิทางเข้าสูส่นามบนิ  
11.40 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย ไซบีเรีย แอร์ไลน์ เที�ยวบนิที� S7-761 (ทานอาหารกลางวนับนเครื�อง) 
16.40 น.  ถึงสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ   

����������� 

 

 

อัตราค่าบริการ **แพคเกจเดนิทางเองและพบไกด์ภาษาอังกฤษรับที>สนามบิน** 

วนัที5ห้า (พ.) เกาะโอคฮอรน์-หมู่บ้านอซุโอดา-เอียรค์สุต์     (B/L/D) 

วนัที5หก (พฤ.) เอียรค์สุต์-กรงุเทพฯ        (B/-/-) 



 

 

วนัที�เดินทาง ผูใ้หญ่ พกั � ท่าน พกัเดี�ยวเพิ�ม 

11-16 ก.พ.���� / 4-9 มีนาคม 2560 

เดินทาง �-� ท่าน 
��,���.- (สอบถาม) 

เดินทาง �-'� ท่าน ��,���.- (สอบถาม) 

เดินทาง '� ท่าน 

(มีหวัหน้าทวัรไ์ทย+อาหารไทยเสริม) 
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** ราคาอาจมีการเปลี�ยนแปลงหากราคาตัDวเครื�องบินเปลี�ยนแปลง ** 

เงื>อนไขการจอง  

สง่หน้าพาสปอร์ตของทา่นวางเงินมดัจํางวดแรกทา่นละ 25,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชีบริษัทฯ   

อัตราค่าบริการรวม 

- คา่ตัDวเครื�องบนิตลอดเส้นทาง : กรุงเทพ-เอียร์คชุต์-กรุงเทพ และสายการบนิ ไซบีเรียนแอร์ไลน์   ชั �นประหยดั 

- คา่โรงแรมที�พกั  ห้องคู ่(พกัเดี�ยวเพิ�มตามที�ระบ)ุ    

- คา่อาหารทกุมื �อ ตามที�ระบใุนรายการ 

- คา่เข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ 

- คา่พาหนะในการเดนิทาง พร้อมนําทศันาจรตลอดเส้นทาง 

- คา่มคัคเุทศก์ท้องถิ�นพดูภาษาองักฤษ  

- คา่กรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท   

อัตราค่าบริการไม่รวม 

       -    คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด คา่เครื�องดื�ม อื�นๆ นอกเหนือจากที�ระบไุว้ในรายการ 
       -    คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% / คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ>นและคนขับรถ และพนกังานให้บริการเริ�มต้นที� ��USD ต่อท่าน *ทั Eงนี Eขึ Eนกับการพจิารณา

ของท่าน เมื>อได้รับการบริการแล้ว 
การยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ �นไป คืนเงินบางสว่น **ยกเว้นตัIวเครื>องบินที>ได้จ่ายจริงไปแล้วและค่ามัดจาํ

ทัวร์กับต่างประเทศที>ได้ดาํเนินการไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้** 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์ 
3. ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 1-6 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั �งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

หมายเหต ุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิOที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 



 

 

2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จา่ยเพิ�มเตมิที�เกิดขึ �นทางตรง หรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย
การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที�ยวจะสิ �นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธิOและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการ
ที�ทา่นได้ชําระไว้แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี �เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พกัในตา่งประเทศเป็นที�เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี �คิดตามราคาตัDวเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัDวเครื�องบินปรับสงูขึ �น บริษัทฯ สงวนสิทธิOที�จะปรับราคาตัDว
เครื�องบิน ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจาก
สายการบนิ บริษัทขนสง่ หรือ หนว่ยงานที�ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�น
ทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนั �นๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิOในการให้คําสญัญาใดๆ ทั �งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั �น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทั �งสิ �น แตท่ั �งนี � ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิOการจดัหานี � โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 

แผนที>การเดนิทาง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรงเพียง S ชั�วโมง 

  


