
ใบอนุญาตเลขท ี /  

เอียรค์ุสค-์ลิสตวิ์ยนักา้-มรดกโลกทะเลสาบนาํแข็งไบคาล  วนั 
 

   

   

  

เอียรค์ุตสก(์Irkutsk) เมืองสาํคญัทีสุดแห่งไซบีเรียตะวนัออก เป็นเมืองศูนยก์ลางทังทางดา้นการเมืองและ
เศรษฐกิจ จนไดร้บัการขนานนามว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย” ตังอยู่ริมทะเลสาปไบคาล 
และยงัเป็นเมืองทีมีทิวทศัน์ทีสวยงามทีสุดแห่งหนึงบนเสน้ทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย 

ทะเลสาบไบคาล(Lake Baikal) ทะเลสาบนําจืดทีลึกทีสุดในโลก และใสมีความบริสุทธิทีสุดของโลกอีกดว้ย ไดร้บัขนาน
นามว่า”ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” UNESCO จัดให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  
ในช่วงฤดูหนาวจะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ทะเลสาบสีฟ้านําเงินทีงดงามได้
กลายเป็นนําแข็งทีหนาลึกลงไปถึง  เมตร จนสามารถขบัรถวิงบนทะเลสาปได ้และ
เกิดเป็นกอ้นนําแข็งหนาใสปานกระจกซอ้นเกยกนัดูสวยงามแปลกตายิงนัก   

เกาะโอคฮอรน์ (Olkhon Island)  เกาะทีใหญ่ทีสุดในทะเลสาบไบคาล ท่านจะไดพ้บกบัปรากฏการณ์นําแข็งงอก
นําแข็งยอ้ย ประติมากรรมธรรมชาติทีเกิดขึนในบริเวณถําต่าง ๆ ทีดูคล้ายประตู
ทางเขา้พระราชวงันําแข็งแบบศิลปะโกธิค 

 

กาํหนดการเดินทาง : 14-19 ก.พ. / -  ก.พ. / 21-  ก.พ. 63   



Bee Journey Life Co.,Ltd. 

Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

 

xx.xx ตามเวลานดัหมายในใบเตรยีมตวั (ส่งใหก่้อนเดนิทางประมาณ  วนั)  ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคาร

ผูโ้ดยสารต่างประเทศ ชนั  เคา้ทเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์  ทาํการเชค็อนิตวัเครอืงบนิ 

16.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงเอยีรค์ุสต์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์ เทยีวบนิท ีS7-762 

 

 

00.05 น. เดนิทางถึงเมอืงเอียรค์ุสต์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืง รบัประเป๋าสู่ด้านนอกของสนามบิน ไกด์ท้องถนิ

(ภาษาองักฤษ) ต้อนรบัท่านแลว้จงึเดนิทางสู่ตวัเมอืงเอยีรค์ุสต์เพอืเขา้สู่ทพีกั Courtyard by Marriott 4* 

หรอืเทยีบเท่า 

   

 

09.00 น. ร ับประทานอาหารเช้า  จากนันนําท่ านเดินทางสู่ เมืองลิสต์วิย ันก้าโดยแวะชม พิ พิ ธภัณ ฑ์

สถาปัตยกรรมและชาติพนัธุ์ทอลท์ซี The Taltsy Museum of Architecture and Ethnography สรา้ง

ขนึใน ค.ศ.  พพิธิภณัฑบ์นพนืทกีลางแจง้มเีนือทกีว่า  เอเคอร ์ภายในแสดงชวีติความเป็นอยู่

ของชนชาวเอยีร์คุสต์ทเีขา้มาบุกเบกิไซบเีรยีในบรเิวณนีในยุกเรมิแรก มโีบสถ์ไม ้บ้านพกัอาศยั ฟารม์

เกษตร และอืน ๆ ของชนพนืเมอืง โดยบ้านทนํีาแสดงอยู่นีจะเป็นของจรงิดงัเดิมทไีด้ถูกย้ายมาจาก

หมู่บ้านเดมิรมิแม่นําเอียรค์คุสต์ หลงัจากทมีกีารสร้างเขอืนพลงันําในทะเลสาบไบคาล ทําให้นําท่วม

ชุมชนบางจดุ จงึไดย้า้ยบา้นเก่าทมีคีุณค่าและโบราณสถานเหล่านีมาจดัแสดงไวใ้นทเีดยีวกนั. 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยเมนูปลาโอมลุ 

จากนนั นําท่านสัมผัสประสบการณ์  บังคับสุนัขลากเลือน (Dog 

Sledges) โดยทํากจิกรรมในพนืทเีขตป่าสนไทกา้ในบรเิวณเขต

เมอืงลสิต์วยินัก้า โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการเลอืนไปบน

ผวิหมิะอย่างสนุกสนาน มสีุนักฮกัซกสีายพนัธุ์เคมชทัก้า ฮสัก ี

ซงึเป็นสุนัขสายพนัธุท์้องถนิทแีสนทรหด นําท่านวงิฉิวโลดแล่น

ไปยงัแนวป่าสนอย่างสนุกสนาน ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่บรเิวณกลางเมืองลิสต์วิยนัก้ารมิ

ทะเลสาบไบคาล    

วนัแรก   สวุรรณภมิู-เอียรค์สุต์         (-/-/-) 

วนัทีสอง   เอียรค์สุต-์ พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง-กิจกรรมสุนัขลากเลือน-เมืองลิสต์วิยนัก้า  (B/L/D) 
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 **การทํากิจกรรมสุนัขลากเลือนอย่างมีอรรถรสด้วยการบงัคับด้วยตัวท่านเอง โดยจะใช้สุนัข

เพียง  หรือ  ตวัเท่านัน เพราะกระชากแรงมาก หากใช้สุนัขเป็นกลุ่ม -  ตวัท่านจะไม่สามารถ

บงัคบัเองได้และจะอนัตรายอย่างยิง 

  สไลเดอรใ์นลานกิจกรรมหิมะ ใหท้่านสนุกสนานอย่างเตม็ทกีบักจิกรรมสไลเดอรใ์นบรเิวณพพิธิภณัธ ์

ได้ปลดปล่อยความตงึเครยีดและกลบัมามชีวีติชวีาอกีครงั

กบักจิกรรมหน้าหนาวทสีามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั 

เขา้ชม พิพิธภณัฑไ์บคาล Baikal Museum ทจีดัแสดงสตัว์

นําสายพนัธุ์ต่างๆ ทพีบเหน็ได้ในทะเลสาบซงึหาชมทใีดๆ

ไม่ได้อกีแล้วในโลกใบนี เช่น แมวนําแห่งทะเลสาบใบคาล 

ปลานําจืดพันธุ์ ต่ างๆ แบบจําลองเมืองเอียร์คุสต์และ

ทะเลสาบไบคาล ทจีะทําให้เห็นถึงความน่าทงึของการเกิด

ทะเลสาบไบคาลย้อนกลบัไปถึง  ล้านปี ทําให้ทะเลสาบ

แห่งนีมคีวามหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวทิยา

ทสีุดแห่งหนึงของโลก รวมทงัเรอืงราวการเขา้มาตงัถนิฐาน

ของคนในไซบเีรยีและบรเิวณทะเลสาบแห่งนี 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ เขา้ทพีกั Mayak Hotel * หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

เชา้ ห ลั ง อ า ห า ร เ ช้ า  จ า ก นั น เ ปิ ด

ประสบการณ์บนทะเบสาบนําแข็ง

โดยการนังเรือ Khivus ซึงเป็นเรือ

สะเทินนําสะเทินบกทีสามารถวิงได้

ทงับนผวินํา หมิะ และพนืนําแขง็ทจีะ

พาท่านเดินทางผ่านพืนผิวของทะเลสาบไบคาลทีได้กลายเป็นนําแข็งหนาวมากกว่า  เมตร เป็น

ระยะทาง 360 กโิลเมตร ระหว่างทางจอดให้ท่านไดถ่้ายรปูสุดแสนอศัจรรยข์องผวินําแขง็และววิโดยรอบ

อยา่งสนุกสนาน ท่านจะไดภ้าพสุดอศัจรรยนี์กลบับา้นไปเป็นอกีหนึงในทรปิประทบัใจไม่รูล้มื  

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่าทางท่องเทยีว 

  

วนัทีสาม   ลิสตวิ์ยนัก้า-ทะเลสาบนําแขง็ไบคาล-เกาะโอคฮอรน์     (B/L/D) 

 

Optional Tour Snowmobiles 
กิจกรรมขสีโนวโ์มบิล   
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บ่าย แวะถ่ายรปูบนผวินําแขง็ในมุมแปลกตามากมายจนกระทงัเดนิทางถงึเมอืงคูเชอร ์(Khuzhir Village) ซงึ

เป็นเมอืงศูนยก์ลางบนเกาะโอคฮอรน์  

เยน็นี รบัประทานอาหารคาํ เขา้สู่ทพีกั 3*  พกัผ่อน  

  

 

เชา้ หลังอาหารเช้า นําท่านเปลียนเป็นรถตู้แบบรสัเซียแท้สมรรถนะ

ขบัเคลอืน  ล้อ วงิสู่ตอนเหนือของเกาะเทยีวชมความงามของมุม

ต่างๆของเกาะ แวะถ่ายรูปกบัหนิสามพน้ีองทเีป็นเนินเขาสามก้อน

เรยีงกัน ต่อด้วยแหลมโคลบอยทมีวีิวทิวทศัน์สวยงามกว้างไกลที

บดันีได้ถูกโอบล้อมด้วยปุยหิมะขาวโพลน เบืองล่างเป็นทะเลสาบ

นําแขง็สนํีาเงนิเขม้ตดักบัฟ้าใสของก้อนนําแขง็ แวะชมถาํแห่งแหลมเบอรค์าน Burkhan Cape หรอื

หนิแห่งจติวญิญาณ Shaman Rock เป็นสถานทที่องเทยีวสําคัญ

ของเกาะแห่งนีทนีักท่องเทยีวทุกคนหา้มพลาด  เพราะสถานทแีห่ง

นีเป็น 1 ในสถานทศีกัดสิทิธทิสีุด 9 แห่งของเอเชยี โดยเชอืกนัว่า 

เทนกรอีิ Tengrii ซงึเป็นเทพเจ้าทีเข้มแข็งทีสุดในบรรดาหมู่เทพ

เจา้ทงัหลายไดเ้ลอืกสถานทแีห่งเป็นวงั ซงึคนทอ้งถนิไม่อนุญาตให้

บุคคลใดไปทําสงิมดิมีริา้ยมาบนเนินหนิแห่งนี 

เทยีง รบัประทานอาหารแบบปิกนิกแคม้ป์ไฟ ชมิเมนูซุปปลาโอมลุ และอาหารไทยเสรมิจากบรษิทัฯ 

บ่าย นําท่านเดินทางลดัเลาะสู่ตอนใต้ของเกาะโอคฮอรน์ แวะชมและถ่ายรูปอย่างสนุกสนานจนถงึหมู่บ้าน

เลก็ๆ Uzury ซงึเป็นชุมชนโบราณในอดีตทชีาวบรูย์าตเคยมาตงัรกรากไวเ้มอืหลายรอ้ยปีมาแลว้ 

    

เยน็ นําท่านเดนิทางกลบัสู่ทพีกั รบัประทานอาหารคาํ พกัผ่อน *+   

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า จากนันออกเดนิทางสู่หมู่บา้นอุซโอดาซงึเป็นหมู่บ้านทมีชีาวบูรย์าตอาศยัอยู่เป็น

จํานวนมาก และยงัเป็นถินฐานเก่าของชาวเมอืงทนีี บนเส้นทางสายหลกันีในฤดูร้อนทนีีจะมป่ีาสนที

เขยีวขอุ่มตลอดทางในขณะทใีนฤดูใบไมร้่วงทนีีจะมสีีสนัสวยงามมากของต้นสนทเีปลยีนเป็นสเีหลอืง

และเขยีวอ่อนสลบักนัไป และเมอืเป็นช่วงฤดูหนาวทหีนาวสุดๆเช่นนีท่านจะเหน็ลานหมิะขาวโพลนเป็น

วนัทีสี    เกาะโอคฮอรน์-แหลมโคลบอย-โอคฮอรน์ใต้      (B/L/D) 

วนัทีห้า   เกาะโอคฮอรน์-หมู่บ้านอซุโอดา-เอียรค์สุต ์     (B/L/D) 
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ระลอกคลนืตลอดเสน้ทาง สลบักบักงิไมส้นบางชนิดทไีด้ผลดัใบออกไปเต็มทแีล้วสลบักนัสนสเีขยีวเขม้

ประจาํฤดหูนาวดสูวยงามยงินัก 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง เป็นเมนูทอ้งถนิชาวบรูย์าต 

บ่าย เดนิทางต่อเขา้สู่เมอืงเอยีรค์ุสต ์

เยน็ ถงึเอยีรค์ุสต์แวะชมโบสถ์ชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ทีมีคุณค่าทางจิตใจต่อคน

เอียร์คสุต์มากทงันีเนืองจากโบสถ์แห่งนีเกิดขึนจากการบริจาคของ

คนท้องถินทีประกอบทังชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้กลับใจทีถูก

เนรเทศมายังเอียร์คุสต์ นอกจากนีตัวโบสถ์ยังมีความงดงามทีเกิด

จากรูปแบบการก่อสร้างทีสวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายใน

ประดับบัลลังค์ด้วยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถ์ทีทํา

จากหยก การเพ้นท์ลายใต้หลงัคาโบสถ์ต้องใช้ช่างผู้ ชํานาญทีส่งไปศึกษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว แวะเดินเล่น 

ถนนคนเดิน  สแควร์ Square สมัผสัชีวิตประจําวนัของชาวเอียร์คสุต์ยคุใหม่ในสถานทีก่อสร้าง

แบบย้อนยคุสดุคลาสสิค ให้ทา่นชมและถ่ายรูปคูก่บัตกึอาคารสวยงามในแบบฉบบัเฉพาะตวัของเมืองเอียร์

คสุน์ นงัเล่นชิวๆทานกาแฟในร้านเก๋ๆมากมายในบริเวณนี หรือเลือกช้อปปิงในห้างสรรพสินค้าทนัสมัยใน

บริเวณใกล้เคียง และเลือกซือสินค้าของฝากทีหาได้ในบริเวณเดียวกนันี  

เย็น ประทานอาหารคํา   เดินทางกลบัเข้าสูที่พกั Courtyard by Marriott 4* หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า  หลงัอาหารเช้า นําทา่นเดนิทางเข้าสูส่นามบนิ  

11.40 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย ไซบีเรีย แอร์ไลน์ เทียวบนิที S7-761 (ทานอาหารกลางวนับนเครือง) 

16.40 น.  ถึงสนามบนินานาชาติสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ   

กาํหนดการเดินทาง : 14-19 ก.พ. / -  ก.พ. / 21-  ก.พ. 63   

อัตราค่าบริการ    

วนัทีเดินทาง ผูใ้หญ่ พกั  ท่าน 

ราคารวมตวัเครอืงบิน 
พกัเดียวเพิม 

เดินทาง  ท่าน 

(มีหวัหน้าทวัรไ์ทย+อาหารไทยเสริม) 
69,500.- 9,000 

  

เงอืนไขการจอง  

ส่งหน้าพาสปอร์ตของทา่นวางเงินมดัจํางวดแรกท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชีบริษัทฯ   

วนัทีหก   เอียรค์สุต-์กรงุเทพฯ        (B/-/-) 
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อัตราค่าบริการรวม 

- คา่ตวัเครืองบินตลอดเส้นทาง : กรุงเทพ-เอียร์คชุต์-กรุงเทพ และสายการบนิ ไซบีเรียนแอร์ไลน์   ชนัประหยดั 

- คา่โรงแรมทีพกั  ห้องคู ่(พกัเดียวเพิมตามทีระบ)ุ    

- คา่อาหารทกุมอื ตามทีระบใุนรายการ // คา่เข้าชมสถานทีตา่ง ๆ ตามรายการ 

- คา่พาหนะในการเดินทาง พร้อมนําทศันาจรตลอดเส้นทาง 

- คา่มคัคเุทศก์ท้องถินพดูภาษาองักฤษ  

- คา่กรมธรรม์ประกนัอบุตัิเหตกุารเดนิทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท   

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- คา่ใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด คา่เครืองดืม อนืๆ นอกเหนือจากทีระบไุว้ในรายการ 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7% / คา่ภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% 

- ค่าทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถ และพนกังานให้บริการ 35USD หรือ 2,400 รูเบิล ต่อท่าน  

- ทปิหัวหน้าทัวร์ เริมต้น  บาทขนึไป/ท่าน ทงันีท่านสามารถพจิารณาเพมิเติมได้ตามความพอใจ 

 

การยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขนึไป คืนเงินบางส่วน **ยกเว้นตวัเครืองบินทไีด้จ่ายจริงไปแล้วและค่ามัดจาํ

ทัวร์กับต่างประเทศทีได้ดําเนินการไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้** 

2. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทงัหมด 100% ของราคาทวัร์ 
หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิทจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น ีเมอืเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอนืๆ ทีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทาง

บริษัทฯ หรือ คา่ใช้จา่ยเพมิเติมทเีกิดขนึทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํร้ายการสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จาก

อบุตัิเหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการททีา่นได้ชําระไว้

แล้ว ไมว่่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนืองมาจากมีสงิผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่

ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครังหนงึ หลงัจากได้สํารองทีนงับนเครือง และโรงแรมทพีกัใน

ตา่งประเทศเป็นทเีรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานคีิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจบุนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสงูขนึ บริษัทฯ สงวนสิทธิทจีะปรับราคาตวัเครืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานทเีกียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลยีนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานทใีห้บริการ บริษัทฯ จะดาํเนินโดยสดุความสามารถทจีะจดับริการทวัร์อนืทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้

สําหรับคา่บริการนนัๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทงัสนิแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มี

อํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นนั 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได้ อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 

จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทงัสนิ แตท่งันี ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเทยีวสถานทีอนืๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจดัหานี โดยไมแ่จ้ง

ให้ทราบลว่งหน้า  
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แผนทกีารเดนิทาง 

 

  

 

 

 

 

 

 

บนิตรงเพียง  ชวัโมง  

แผนทีเดินทางในทริป วิงเป็นวงรอบไม่ซาํทาง ทาํกิจกรรมทีหลากหลาย 

 


