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เอียรค์ุสค-์ลิสตวิ์ยนักา้-มรดกโลกทะเลสาบน ้าแข็งไบคาล 6 วนั 

 

   

   

  

เอียรค์ุตสก(์Irkutsk) เมืองส ำคัญท่ีสุดแห่งไซบีเรียตะวันออก เป็นเมืองศูนย์กลำงทั้งทำงดำ้นกำรเมืองและ

เศรษฐกิจ จนไดร้ับกำรขนำนนำมว่ำ “ปำรีสแห่งไซบีเรีย” ตั้งอยู่ริมทะเลสำปไบคำล 

และยงัเป็นเมืองท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเสน้ทำงรถไฟสำยทรำนไซบีเรีย 

ทะเลสาบไบคาล(Lake Baikal) ทะเลสำบน ้ำจืดท่ีลึกท่ีสุดในโลก และใสมีควำมบริสุทธ์ิท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ไดร้บัขนำน

นำมว่ำ”ดวงตำสีฟ้ำแห่งไซบีเรีย” UNESCO จัดให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996 

ในช่วงฤดูหนำวจะเกิดปรำกฏกำรณ์มหัศจรรย์ ทะเลสำบสีฟ้ำน ้ ำเงินท่ีงดงำมได้

กลำยเป็นน ้ำแข็งท่ีหนำลึกลงไปถึง 1 เมตร จนสำมำรถขับรถวิ่งบนทะเลสำปได ้และ

เกิดเป็นกอ้นน ้ำแข็งหนำใสปำนกระจกซอ้นเกยกนัดูสวยงำมแปลกตำยิ่งนัก   

เกาะโอคฮอรน์ (Olkhon Island)  เกำะท่ีใหญ่ท่ีสุดในทะเลสำบไบคำล ท่ำนจะไดพ้บกับปรำกฏกำรณ์น ้ำแข็งงอก

น ้ ำแข็งยอ้ย ประติมำกรรมธรรมชำติท่ีเกิดขึ้ นในบริเวณถ ้ำต่ำง ๆ ท่ีดูคล้ำยประตู

ทำงเขำ้พระรำชวงัน ้ำแข็งแบบศิลปะโกธิค 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : 17-22 ก.พ.64 / 18-23 ก.พ.64 / 22-27ก.พ.64 
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13.30 น. ตามเวลานัดหมายในใบเตรยีมตวั (ส่งใหก้่อนเดนิทางประมาณ 7 วนั)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคาร
ผูโ้ดยสารต่างประเทศ ชัน้4 เคา้ทเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์  ท าการเชค็อนิตัว๋เครื่องบนิ 

16.35 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงเอยีรค์ุสต์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่S7-6332 
 

 

00.05 น. เดินทางถึงเมอืงเอียร์คุสต์ ผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมือง รบัประเป๋าสู่ด้านนอกของสนามบนิ ไกด์ท้องถิ่น
(ภาษาองักฤษ) ตอ้นรบัท่านแลว้จงึเดนิทางสู่ตวัเมอืงเอยีรค์ุสต์เพื่อเขา้สู่ที่พกั Courtyard by Marriott 4* 
หรอืเทยีบเท่า 

   
 

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า  จากนั ้นน าท่ านเดินทางสู่ เมืองลิสต์วิย ันก้าโดยแวะชม พิ พิธภัณฑ์

สถำปัตยกรรมและชำติพนัธุ์ทอลท์ซ่ี The Taltsy Museum of Architecture and Ethnography สรา้ง

ขึน้ใน ค.ศ. 1969 พพิธิภณัฑ์บนพืน้ที่กลางแจง้มเีนื้อทีก่ว่า 166 เอเคอร ์ภายในแสดงชวีติความเป็นอยู่
ของชนชาวเอียรค์ุสต์ทีเ่ขา้มาบุกเบกิไซบเีรยีในบรเิวณนี้ในยุกเริม่แรก มโีบสถ์ไม้ บ้านพกัอาศยั ฟาร์ม
เกษตร และอื่น ๆ ของชนพื้นเมือง โดยบ้านที่น าแสดงอยู่นี้จะเป็นของจรงิดัง้เดิมที่ได้ถูกย้ายมาจาก
หมู่บ้านเดมิรมิแม่น ้าเอียรค์คุสต์ หลงัจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน ้าในทะเลสาบไบคาล ท าให้น ้าท่วม
ชุมชนบางจุด จงึไดย้า้ยบา้นเก่าทีม่คีุณค่าและโบราณสถานเหล่านี้มาจดัแสดงไวใ้นทีเ่ดยีวกนั. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยเมนูปลาโอมุล 

จากนัน้ น าท่านสัมผัสประสบการณ์  บังคับสุนัขลำกเลื่อน (Dog 

Sledges) โดยท ากจิกรรมในพืน้ทีเ่ขตป่าสนไทกา้ในบรเิวณเขต

เมอืงลิสต์วยินัก้า โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการเลื่อนไปบน
ผวิหมิะอย่างสนุกสนาน มสีุนักฮกัซกี้สายพนัธุ์เคมชทัก้า ฮสักี้ 
ซึง่เป็นสุนัขสายพนัธุท์อ้งถิน่ทีแ่สนทรหด น าท่านวิง่ฉิวโลดแล่น
ไปยงัแนวป่าสนอย่างสนุกสนาน ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่บริเวณกลางเมืองลิสต์วิยนัก้าริม
ทะเลสาบไบคาล    

วนัแรก     สุวรรณภมิู-เอียรค์สุต ์         (-/-/-) 

วนัท่ีสอง       เอียรค์สุต์- พิพิธภณัฑ์กลำงแจ้ง-กิจกรรมสุนัขลำกเลื่อน-ลิสต์วิยนัก้ำ   (B/L/D) 
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 **กำรท ำกิจกรรมสุนัขลำกเลื่อนอย่ำงมีอรรถรสด้วยกำรบงัคบัด้วยตัวท่ำนเอง โดยจะใช้สุนัข

เพียง 2 หรือ 4 ตวัเท่ำนัน้ เพรำะกระชำกแรงมำก หำกใช้สุนัขเป็นกลุ่ม 6-8 ตวัท่ำนจะไม่สำมำรถ

บงัคบัเองได้และจะอนัตรำยอย่ำงย่ิง 

  สไลเดอรใ์นลำนกิจกรรมหิมะ ใหท้่านสนุกสนานอย่างเตม็ทีก่บักิจกรรมสไลเดอรใ์นบรเิวณพพิธิภณัธ ์

ได้ปลดปล่อยความตึงเครยีดและกลับมามชีวีติชวีาอีกครัง้
กบักจิกรรมหน้าหนาวทีส่ามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั 

เขา้ชม พิพิธภณัฑ์ไบคำล Baikal Museum ทีจ่ดัแสดงสตัว์

น ้าสายพนัธุ์ต่างๆ ที่พบเห็นได้ในทะเลสาบซึ่งหาชมที่ใดๆ
ไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี้  เช่น แมวน ้าแห่งทะเลสาบใบคาล 
ปลาน ้ าจืดพันธุ์ต่างๆ แบบจ าลองเมืองเอียร์คุสต์และ
ทะเลสาบไบคาล ที่จะท าให้เหน็ถึงความน่าทึ่งของการเกิด
ทะเลสาบไบคาลย้อนกลบัไปถึง 25 ล้านปี ท าให้ทะเลสาบ
แห่งนี้มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวทิยา
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก รวมทัง้เรื่องราวการเขา้มาตัง้ถิ่นฐาน
ของคนในไซบเีรยีและบรเิวณทะเลสาบแห่งนี้ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ เขา้ทีพ่กั Krestovaya Pad Hotel 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

เชา้ ห ลั ง อ า ห า ร เช้ า  จ า ก นั ้ น เ ปิ ด
ประสบการณ์บนทะเบสาบน ้ าแข็ง
โดยการนั ง่เรือ Khivus ซึ่งเป็นเรือ
สะเทิ้นน ้าสะเทิ้นบกที่สามารถวิ่งได้
ทัง้บนผวิน ้า หมิะ และพืน้น ้าแขง็ทีจ่ะ
พาท่านเดินทางผ่านพื้นผิวของทะเลสาบไบคาลที่ได้กลายเป็นน ้าแข็งหนาวมากกว่า 2 เมตร เป็น
ระยะทาง 360 กโิลเมตร ระหว่างทางจอดใหท้่านไดถ้่ายรูปสุดแสนอศัจรรยข์องผิวน ้าแขง็และววิโดยรอบ
อย่างสนุกสนาน ท่านจะไดภ้าพสุดอศัจรรยน์ี้กลบับา้นไปเป็นอกีหนึ่งในทรปิประทบัใจไม่รูล้มื  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่าทางท่องเทีย่ว 

  

วนัท่ีสำม       ลิสต์วิยนัก้ำ-ทะเลสำบน ้ำแขง็ไบคำล-เกำะโอคฮอรน์     (B/L/D) 

 

Optional Tour Snowmobiles กิจกรรมขี่สโนว์

โมบิล ประมาณ 4,000 รูเบิลต่อ 1 ชัว่โมง  

*โปรดตรวจสอบอีกครั้งท่ีหนา้งาน*  
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บ่าย แวะถ่ายรูปบนผวิน ้าแขง็ในมุมแปลกตามากมายจนกระทัง่เดนิทางถึงเมอืงคูเชอร ์(Khuzhir Village) ซึ่ง
เป็นเมอืงศูนยก์ลางบนเกาะโอคฮอรน์  

เยน็นี้ รบัประทานอาหารค ่า เขา้สู่ทีพ่กั 3*  พกัผ่อน  

  

 

เชา้ หลังอาหารเช้า น าท่านเปลี่ยนเป็นรถตู้แบบรัสเซียแท้สมรรถนะ
ขบัเคลื่อน 4 ล้อ วิง่สู่ตอนเหนือของเกาะเที่ยวชมความงามของมุม
ต่างๆของเกาะ แวะถ่ายรูปกับหนิสามพี่น้องที่เป็นเนินเขาสามก้อน
เรยีงกัน ต่อด้วยแหลมโคลบอยที่มีวิวทิวทศัน์สวยงามกว้างไกลที่
บดันี้ได้ถูกโอบล้อมด้วยปุยหิมะขาวโพลน เบื้องล่างเป็นทะเลสาบ
น ้าแขง็สนี ้าเงนิเขม้ตดักบัฟ้าใสของก้อนน ้าแขง็ แวะชมถ ำ้แห่งแหลมเบอร์คำน Burkhan Cape หรอื

หนิแห่งจิตวิญญาณ Shaman Rock เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญั
ของเกาะแห่งนี้ทีน่ักท่องเทีย่วทุกคนหา้มพลาด  เพราะสถานทีแ่ห่ง
นี้เป็น 1 ในสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สุด 9 แห่งของเอเชยี โดยเชื่อกนัว่า 
เทนกรอีิ Tengrii ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เข้มแข็งที่สุดในบรรดาหมู่เทพ
เจา้ทัง้หลายไดเ้ลอืกสถานทีแ่ห่งเป็นวงั ซึ่งคนทอ้งถิน่ไม่อนุญาตให้
บุคคลใดไปท าสิง่มดิมีริา้ยมาบนเนินหนิแห่งนี้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารแบบปิกนิกแคม้ป์ไฟ ชมิเมนูซุปปลาโอมุล และอาหารไทยเสรมิจากบรษิทัฯ 

บ่าย น าท่านนัง่รถไปถ่ายรูปยงัมุมต่างๆของเกาะที่ปัจจบัทางธรรมชาติรงัสรรค์ก่อให้เกิดเป็นน ้าแขง็ สฟ้ีา
รูปร่างแปลกประหลาดสวยงามในแบบทีไ่ม่ซ ้ากนัเลยทเีดยีว 

    
เยน็ น าท่านเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน 3*+   

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้ออกเดนิทางสู่หมู่บา้นอุซโอดาซึง่เป็นหมู่บ้านทีม่ชีาวบูรย์าตอาศยัอยู่เป็น
จ านวนมาก และยงัเป็นถิ่นฐานเก่าของชาวเมอืงที่นี่ บนเส้นทางสายหลักนี้ในฤดูร้อนที่นี่จะมีป่าสนที่
เขยีวขอุ่มตลอดทางในขณะที่ในฤดูใบไม้ร่วงที่นี่จะมสีสีนัสวยงามมากของต้นสนที่เปลี่ยนเป็นสีเหลอืง
และเขยีวอ่อนสลบักนัไป และเมื่อเป็นช่วงฤดูหนาวที่หนาวสุดๆเช่นนี้ท่านจะเหน็ลานหมิะขาวโพลนเป็น

วนัท่ีส่ี        เกำะโอคฮอรน์-แหลมโคลบอย      (B/L/D) 

วนัท่ีห้ำ       เกำะโอคฮอรน์-หมู่บ้ำนอซุโอดำ-เอียรค์สุต์     (B/L/D) 
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ระลอกคลื่นตลอดเสน้ทาง สลบักบักิง่ไม้สนบางชนิดทีไ่ดผ้ลดัใบออกไปเต็มที่แลว้สลบักนัสนสเีขยีวเขม้
ประจ าฤดูหนาวดูสวยงามยิง่นัก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง เป็นเมนูทอ้งถิ่นชาวบูรย์าต 
บ่าย เดนิทางต่อเขา้สู่เมอืงเอยีรค์ุสต์ 
เยน็ ถงึเอียร์คุสต์แวะชมโบสถ์ชมโบสถค์าซาน (Kazan Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อคน

เอียรค์ุสตม์ากทัง้นีเ้น่ืองจากโบสถ์แห่งนีเ้กิดขึน้จากการบริจาคของ
คนท้องถิ่นท่ีประกอบทั้งชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้กลับใจท่ีถูก
เนรเทศมายังเอียรค์ุสต์ นอกจากนีต้ัวโบสถ์ยังมีความงดงามท่ีเกิด
จากรูปแบบการก่อสรา้งท่ีสวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายใน
ประดับบัลลังค์ด้วยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถ์ท่ีท า
จากหยก การเพน้ทล์ายใตห้ลังคาโบสถต์อ้งใชช้่างผูช้  านาญท่ีส่งไปศึกษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว แวะเดินเล่น 
ถนนคนเดิน 130 สแควร ์130Square สมัผัสชีวิตประจ าวันของชาวเอียรค์ุสตย์ุคใหม่ในสถานท่ีก่อสรา้ง
แบบยอ้นยคุสดุคลาสสิค ใหท่้านชมและถ่ายรูปคู่กบัตึกอาคารสวยงามในแบบฉบบัเฉพาะตวัของเมืองเอียร์
คสุน ์นั่งเล่นชิวๆทานกาแฟในรา้นเก๋ๆมากมายในบริเวณนี ้หรือเลือกชอ้ปปิ้งในหา้งสรรพสินคา้ทันสมัยใน
บริเวณใกลเ้คียง และเลือกซือ้สินคา้ของฝากท่ีหาไดใ้นบริเวณเดียวกนันี ้ 

เย็น ประทานอาหารค ่า   เดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั Courtyard by Marriott 4* หรือเทียบเท่า 
 
 

เชา้  หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน  
10.10 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ไซบีเรีย แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี S7-6331 (ทานอาหารกลางวนับนเครื่อง) 
16.40 น.  ถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ   

ก ำหนดกำรเดินทำง : 17-22 ก.พ.63 / 18-23 ก.พ.63 / 22-27ก.พ.63 

อัตราค่าบริการ    

วนัท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน 

ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

เดินทาง 14 ท่าน 

(มีหวัหน้าทวัรไ์ทย+อาหารไทยเสริม) 
71,500.- 9,500 

  

เงื่อนไขการจอง  

ส่งหนา้พาสปอรต์ของท่านวางเงินมดัจ างวดแรกท่านละ 28,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชีบริษัทฯ   

วนัท่ีหก       เอียรค์สุต์-กรงุเทพฯ        (B/-/-) 
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อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินตลอดเสน้ทาง : กรุงเทพ-เอียรค์ชุต-์กรุงเทพ และสายการบิน ไซบีเรียนแอรไ์ลน ์  ชัน้ประหยดั 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั  หอ้งคู่ (พกัเด่ียวเพิ่มตามท่ีระบุ)    

- ค่าอาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบุในรายการ // ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง พรอ้มน าทศันาจรตลอดเสน้ทาง 
- ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่นพดูภาษาองักฤษ  

- ค่ากรมธรรมป์ระกนัอบุติัเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื่องด่ืม อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 
- ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าทิปไกดท์้องถ่ินและคนขับรถ และพนกังานใหบ้ริการ 35USD หรือ 2,400 รูเบิล้ ต่อท่าน  

- ทิปหัวหน้าทัวร ์เร่ิมต้น 500 บาทขึน้ไป/ท่าน ทั้งนีท้่านสามารถพิจารณาเพิ่มเตมิได้ตามความพอใจ 
 
การยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินบางส่วน **ยกเว้นตั๋วเคร่ืองบินที่ไดจ้่ายจริงไปแลว้และค่ามัดจ า
ทัวรกั์บต่างประเทศที่ได้ด าเนินการไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้** 

2. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-15 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง

บริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จาก
อบุตัิเหตตุ่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไว้
แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่
ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน ตาม
สถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินให้
ส าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้โดยไม่แจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้  
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แผนที่การเดินทาง 

 

  

 

 

 

 

 

 

บนิตรงเพียง 6 ชั่วโมง  

แผนท่ีเดินทำงในทริป ว่ิงเป็นวงรอบไม่ซ ำ้ทำง ท ำกิจกรรมท่ีหลำกหลำย 

 


