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นําแข็งใส ไบคาล 6 วนั 5 คนื บนิตรงโดยสายการบนิ S7 

รถตูร้ัสเซยี UAS ขับเคลอืนสลีอ้บนนําแข็งทะเลสาบไบคาล 

ชาวพนืเมอืงบรูย์าต หนงึในชนเผา่พนืเมอืงทมีจํีานวนมากทสีดุในแควน้ไซบเีรยี 

นังกระเชา้แบบนังหอ้ยขาขนึสูจ่ดุชมววิบนยอดเขา Chersky 

นังเรอืยาง Khivus สะเทนินําสะเทนิบก 

เกาะโอลคฮ์อรน์ 2 คนื 
 

 

วันแรก/ สวุรรณภมู ิ– เมอืงอริคทูสค ์– ไซบเีรยี -/-/- 
13.30 คณะพรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน 4 แถว U เคานเ์ตอร์

สายการบนิ S7 AIR LINES อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู9-10 เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ ให ้
การตอ้นรับพรอ้มชว่ยอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ โหลดสมัภาระเดนิทาง (โหลด
สมัภาระได ้23 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

16.35 เดนิทางสูเ่มอืงอริคทูสค ์Irkutsk โดยสายการบนิ S7 AIR LINES เทยีวบนิท ี6332  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช.ม) 

BLUE ICE BAIKAL 6 DAYS 
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23.55 ถงึสนามบนิ อริคทูสค ์Irkutsk แควน้ไซบเีรยี ประเทศรัสเซยี นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงแลว้เดนิทางเขา้ทพีัก  
พักโรงแรมในเมอืงอริคทูสค ์Historic Central Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วันทสีอง/ เมอืงอริคทูสค ์– เกาะโอลคฮ์อรน์ – แหลมเบอรค์าน เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ รา้นอาหารในโรงแรม - เช็คอา้ทอ์อกจากโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางโดยรถบัสไปยังเกาะโอลคฮ์อรน์ (เดนิทางประมาณ 5-6 ชวัโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารระหว่างทาง  
บา่ย จากนันเปลยีนเป็นรถตูข้บัเคลอืนสลีอ้ทผีลติในรัสเซยี เดนิทางไปยังเพอืเดนิทางไป เกาะ

โอลคฮ์อรน์ Olkhon Island เป็นเกาะทใีหญท่สีดุจากทังหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบ
คาล มพีนืทปีระมาณ 700 ตางรางกโิลเมตร มคีวามยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจากเหนือ-
ใต ้จดุทกีวา้งทสีดุของเกาะประมาณ 12 กโิลเมตร และมชีาวพนืเมอืงบรูย์ัต (Buryat) 
อาศัยอยูบ่นเกาะ ชาวพนืเมอืงของทนีขีนึชอืว่าไดเ้ก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของ
พวกเขาไวเ้ป็นอยา่งด ีตังแตส่มัยกอ่นยคุอภนัินทนาการหรอืยคุคอลเคซสั และในแตล่ะปี
จะมนัีกท่องเทยีวนับพันคนไดม้าเยอืน ณ เกาะแหง่นี นําท่านเดนิทางสูท่พีัก 

  นําทา่นชม ถําเบอรค์าน แหลมเบอรค์าน (Burkhan Cape) เป็นหนงึในสถานทศีักดสิทิธิ
ทสีดุแห่งหนงึในเอเชยีทเีกาะ Olkhon บนทะเลสาบไบคาลในไซบเีรยีรัสเซยี อันเป็น
สญัลักษณ์เฉพาะของทะเลสาบไบคาล Baikal Lake "แหลมเบอรค์าน" Burkhan Cape 
รูจ้ักกนัในชอื Shaman Rock บนเกาะ Olkhon สําหรับผูท้ไีมรู่จ้ักทะเลสาบไบคาลเป็น
ทะเลสาบทลีกึทสีดุในโลก และยังเกา่แกท่สีดุอกีดว้ย และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดก
โลกขององคก์ารยเูนสโกเมอืปี พ.ศ. 2539 Burkhan Cape เป็นหนงึในสถานททีี
น่าสนใจทสีดุของเกาะ Olkhon เพราะสถานทแีหง่นเีป็น 1 ในสถานทศีักดสิทิธทิสีดุ 9 
แหง่ของเอเชยีทนัีกทอ่งเทยีวผูม้าเยอืนตอ้งแวะมาสกัครัง 

คํา รับประทานอาหารคําณ หอ้งอาหารในโรงแรมทพีัก  
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พักโรงแรมบนเกาะโอลคฮ์อรน์ Baikal View Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันทสีาม/       เกาะโอลคฮ์อรน์เหนือ – แหลมโคบอย  เชา้/กลางวนั/เย็น 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม  

นําท่านโดยสารรถจบิขับเคลอืนสลีอ้หรอืรถตูท้เีป็นยานพาหนะทเีหมาะกบั
สภาพพนืทบีนเกาะ เพอืเดนิทางขนึสูท่างเหนือชม แหลมโคบอย Cape 
Khoboy ทอียูท่างตอนเหนอืสดุของเกาะชม หนิสามพนีอ้ง หรอื Three 
Brothers Rock ชมความงามของผนืนําสฟ้ีาของทะเลสาบทบีรเิวณ Uzyry Bay  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ ปิกนคิ ใกลจ้ดุชมววิบนเกาะ  

นําท่านเดนิทางกลับสู ่หมูบ่า้น ระหวา่งเดนิทางใหท้า่นไดแ้วะชมววิและถ่ายรปู
ตามจดุชมววิสวย ๆ สองขา้งทาง ทมีทีังป่าสน ทุง่หญา้ หรอืในฤดหูนาวทา่นจะ
ไดพ้บเหน็ประตมิากรรมนําแข็งตามธรรมชาตทิสีวยงาม ฟองอากาศนําแขง็, 
กอ้นนําแขง็รปูทรงแปลกตา, ถํานําแขง็ ฯลฯ 

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารในโรงแรมทพีัก และพกัผอ่นตามอัธยาศัย  
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พักโรงแรมบนเกาะโอลคฮ์อรน์ Baikal View Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันทสี ี/ เกาะโอลคฮ์อรน์ – เมอืงอริคทูสค ์ เชา้/กลางวนั/เย็น 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม - เช็คเอา้ท ์

หลังอาหารนําทา่นเดนิทางออกจากเกาะโดยรถจปิหรอืรถตู ้เพอืเปลยีนเป็นนังรถบสักลับเมอืงอริ
คทูสคร์ะหวา่งทางแวะ ชมุชน โอช-ออรด์า้ ของชาวพนืเมอืงบรูย์าต Ust-Ordaburiat Village 
หนงึในชนเผา่พนืเมอืงทมีจํีานวนมากทสีดุในแควน้ไซบเีรยี อาศัยอยูกั่บทุง่หญา้และมอีาชพีเลยีง
สตัวแ์ละลา่สตัว ์ชมการแสดงการเรยีกวญิญาณและการบชูาบรรพบรุุษของชาวพืนเมอืงบรูย์าต 
แวะชมพพิธิภณัฑช์าวบรูย์าต Ust-Orda เรยีนรูว้ถิชีวีติชาวพนืเมอืงทมีอียูแ่ตด่ังเดมิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ ปิกนคิ ระหวา่งทาง  
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 หลังอาหารเดนิทางกลับเมอืงอริคูทสค ์
คํา  รับประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารในโรงแรมทพีัก 
พักท ี  พักโรงแรมในเมอืงอริคทูสค ์Historic Central Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วันทหีา้/  อริคทูสค ์- เมอืงลสิตเวยีงกา้ – อริคทูสค ์ เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลสิตเวยีงกา้ Listvianka เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบไบคาล ราวเสมอืนเมอืงที
ตังอยูช่ายฝังทะเล เมอืงนีอยูห่า่งจากเมอืงอริคทูสคร์าว 70 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถบัสแค ่1 
ชวัโมง นําทา่นชม พพิธิภัณฑส์งิปลกูสรา้งไม ้Wooden Architecture Museum ชมสงิปลกูสรา้งไมท้ี
หาชมไดย้ากซงึเป็นบา้นพักอาศัยของชนกลุม่ทพํีานักอยูท่นีมีาชา้นาน ชมการสรา้งบา้นตามภมูิ
ปัญญาชาวบา้นทตีอ้งสรา้งบา้นดว้ยไมแ้ละทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดหูนาวทอีณุหภมูติดิลบหลาย
สบิองศา นําทา่นนังกระเชา้แบบนังหอ้ยขาขนึสูจุ่ดชมววิบนยอดเขา Chersky ซงึเป็นจุดชมววิที
มองเห็นววิจากมมุสงูทสีวยงามของทะเลสาบ บรเิวณเนนิเขาแหง่นีจะกลายเป็นลานสกใีนฤดหูนาว
ดว้ย ชมหนิศกัดสิทิธ ิซามานซส์โตน Samanism Stone  

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูปลาโอมลู)  
บา่ย จากนันนําทา่นเปิดประสบการณบ์นทะเลสาบนําแข็ง โดยการนังเรอืยาง Khivus สะเทนินําสะเทนิบก 

เรอืยางสามารถวงิไดท้งับนผวินํา หมิะ และพนืนําแข็ง ทจีะพาทา่นเดนิทางผา่นพนืผวิของ
ทะเลสาบไบคาลทไีดก้ลายเป็นนําแข็งหนา  ไดพ้าทา่นนังเรอืวนรอบชายทะเลสาบเพอืชมความงาน
รมิฝังทะเลสาบ และสมัผัสบรรยากาศการเดนิทาง โดยใชเ้รอืยางทขีับเคลอืนดว้ยใบพัด (ใชเ้วลา 1 
ชวัโมงในการนังเรอืยาง) ระหวา่งทาง จอดใหท้า่นไดถ้า่ยรูปของผวินําแข็งและววิโดยรอบ 
จากนันนําทา่นชมพพิธิภัณฑท์ะเลสาบไบคาล Baikal Museum แสดงประวตัคิวามเป็นมาและขอ้มลู
เชงิวทิยาศาสตรข์องทะเลสาบแหง่นี ชมพันธส์ตัวนํ์าหลากหลายชนดิ รวมทังแมวนําพันธนํ์าจดืทมีี
เพยีงทนีทีเีดยีวในโลก (แมวนําสายพันธท์ัวไปจะอาศัยอยูต่ามแหลง่นําเค็ม) นําชมจุดทอ่งเทยีวรมิ
ฝังแมนํ่าอังการ่าทไีหลผา่นเมอืงอริคทูสคช์มอนุสรณ์สงครามโลกครังท ี2 ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึ
เหลา่ทหารกลา้ทเีสยีชวีติในชว่งสงคราม รูปปันจักรพรรด ิอเลก็ซานเดอรท์3ี ถนนคนเดนิคารล์
มารก์ซC์alsmarks Street ซงึเป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎสีงัคมนยิม จนนําไปสูก่ารปฏวิัตใินรัสเซยี ชมโบสถน์ิ
โคลาส St.Nicolas Church โบสถท์สีวยงามและขนึชอืทสีดุของเมอืงลสิตเวยีงกา้ ชมตลาดปลาซงึ
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เป็นตลาดเล็ก ๆ รมิทะเลสาบทมีแีผงและรา้นคา้จําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงโดยเฉพาะปลานําจดืของ
ทะเลสาบแหง่นี เมอืควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับเมอืงอริคทูสค ์

คํา รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารในโรงแรมทพีัก 
 พักโรงแรมในเมอืงอริคทูสค ์Historic Central Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันทหีก/  อรีค์ตุส (Irkutsk) ไซบเีรยี – กรงุเทพฯ เชา้/-/- 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม – เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม 
07.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ อริคทูสค ์Irkutsk 
10.00 น. เหริฟ้ากลับสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ เทยีวบนิ 6331 
15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ... 
 
**หมายเหตุ** โปรแกรมสามารถปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสมกบัเวลาและสถานการณท์ีเกดิขึนจริง การปรบัเปลียนใชร้ถบสัเป็นรถเล็กให้

เหมาะกนัสภาพอากาศจรงิ, รูปภาพใชใ้นการอธิบายโปรแกรมเท่านนั 

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

วันเดินทาง  (คณะ ท่านขึนไป) พักคู่ พักเดียวเพมิ 

6 - 11 ก.พ  79,900 10,000 
 
อตัรานรีวม 
1. คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ โดยสายการบนิ S7 ชนัประหยัด  
2. คา่รถนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขับรถทชีํานาญเสน้ทาง  
3. คา่หอ้งพักในโรงแรมระดับ 3-4  ดาว ตามทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั รวมทงัสนิ 5 คนื  
4. คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการพรอ้มนําดมืระหว่างมอื และระหวา่งวัน 2 ขวด ตอ่วัน 
5. คา่เทยีวชมสถานทตีามระบ,ุพรอ้มไกดท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวรไ์ทย 
6. คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางแบบหมูค่ณะเงอืนไขตามกรรมธรรม ์ 
อตัรานไีมร่วม 
1. คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% ฯลฯ 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอนืๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทไีมไ่ดร้ะบไุว ้
4. คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ 
5. คา่กจิกรรมเมอืงหนาวตา่งๆทไีมม่รีะบใุนโปรแกรม เชน่ สนัุขลากเลอืน, SNOWMOBILE ฯลฯ 
6. คา่ทปิไกด ์3USD/ทา่น/วนั และพนักงานขับรถโดยเฉลยี 2USD/ทา่น/ วนั คอื ทังทรปิ 

5USDX5 วัน=25 USD สาํหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทยทปิตามความพอใจ (วันละ3USDขนึตํา) X 6 วัน 
 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 
1. กรณุาจองพรอ้มชําระงวดแรก 40,000 บาท / ทา่น พรอ้งสง่หนา้พาสปอรต์ 

 
2. สว่นทเีหลอืชําระเต็มจํานวนภายในวันทตีามกําหนดวันออกตัว 

 
3. ยกเลกิหลังจากจองโรงแรมทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่จองมัดจําจอง 
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4. ยกเลกิหลังจากวันททํีาการออกตัวแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิเต็มจํานวน 
 
 

หมายเหต ุ

1.กรณทีไีมค่รบ 10 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางดว้ย ราคาปรับตามจํานวนผูเ้ดนิทางจรงิ 

2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์ เมอืเกดิเหตุจําเป็น

สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บ

ทนีอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

3.เนืองจากรายการทัวรนี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตาม

รายการ หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นื

เงนิในทกุกรณี  

4.กําหนดการเดนิทางอาจมีการเปลียนแปลงไดเ้พือความเหมาะสมตามสภาพอากาศและ

สถานท ีทังนีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทาง

เป็นสําคัญ  

5. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทยีวบนิหรือหากมเีหตุการณ์ประการใดทเีกดิขนึจากสายการ

บนิทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทเีกดิขนึ และขอสงวนสทิธทิีจะเปลยีนแปลง

รายละเอยีดบางประการในทัวรนี์เพอืใหเ้หมาะสมกบัสถานการณห์นา้งานทเีกดิขนึจรงิ 

**หมายเหต ุ** กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้พอืความเหมาะสม ทงันทีาง

บรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม ขนึอยูก่บัสายการบนิโดยจะยดึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั” 

 

 

 

 

 

ทะเลสาบไบคาล..อยูต่อนใตข้องไซบเีรยี คอื ไซบเีรยีเป็นดนิแดนสว่นใหญข่องรัสเซยีฝังตะวันออก กนิพนืที
ยาวมาจรดขอบมองโกเลยีอยูเ่หนือมองโกเลยีขนึไป ครอบคลมุพนืทตีะวันออกเกอืบทังหมดของรัสเซยี ชาว
ไซบเีรยีคอืกลุม่คนเร่ร่อนในพนืทแีถบรัสเซยีตะวันออกและตอนใตม้ากวา่ 40,000 ปี และถอืเป็นกลุม่คน
มองโกลอยด(์คนเอเชยีผวิเหลอืง) ทมีชีวีติเร่ร่อนดว้ยการลา่สตัวม์านาน และบชูาพระอาทติย ์
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ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบนําจดืทกีวา้งใหญแ่ละลกึทสีดุอันดับหนงึของโลก ลกึเกอืบ 2 กโิลเมตร  

Irkutsk – Ol’Khon Island – Listvyanka 

Irkutsk – Ol’Khon Island 5-6 HRS 

Irkutsk – Listvyanka 1-2 HRS 

 

 


