
 

 

 

น ำ้แข็งใส ไบคำล 6 วนั 5 คนื บนิตรงโดยสำยกำรบนิ S7 

รถตูรั้สเซยี UAS ขบัเคลือ่นสีล่อ้บนน ้ำแข็งทะเลสำบไบคำล 

ชำวพืน้เมอืงบรูย์ำต หนึง่ในชนเผำ่พืน้เมอืงทีม่จี ำนวนมำกทีส่ดุในแควน้ไซบเีรยี 

น่ังกระเชำ้แบบน่ังหอ้ยขำขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขำ Chersky 

เปิดประสบกำรณบ์นทะเลสำบน ้ำแข็ง โดยกำรน่ังเรอืยำง Khivus สะเทนิน ้ำสะเทนิบก 

เกำะโอลคฮ์อรน์ 2 คนื 

 

 

วนัแรก สวุรรณภมู ิ– เมอืงอริคทูสค ์– ไซบเีรยี -/-/- 

13.30 คณะพรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 แถว U เคำนเ์ตอร์

สำยกำรบนิ S7 AIR LINES อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประต ู9-10 เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ ให ้

กำรตอ้นรับพรอ้มชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ โหลดสมัภำระเดนิทำง (โหลดก

สมัภำระได ้23 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

16.35 เดนิทำงสูเ่มอืงอริคทูสค ์Irkutsk โดยสำยกำรบนิ S7 AIR LINES เทีย่วบนิที ่6332  

(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 6 ช.ม) 

23.55 ถงึสนำมบนิ อริคทูสค ์Irkutsk แควน้ไซบเีรยี ประเทศรัสเซยี น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้

เมอืงแลว้เดนิทำงเขำ้ทีพั่ก  

พักที ่Irkuts Ibis hotel  หรอืเทยีบเทำ่ ในเมอืงอริคทูสค ์

BLUE ICE BAIKAL 6 DAYS 
 



 

วนัที ่2 เมอืงอริคทูสค ์– เกำะโอลคฮ์อรน์ – แหลมเบอรค์ำน เชำ้/กลำงวนั/เย็น 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ รำ้นอำหำรในโรงแรม - เช็คอำ้ทอ์อกจำกโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงโดยรถบัสไปยังเกำะโอลคฮ์อรน์ (เดนิทำงประมำณ 5-6 ชัว่โมง)  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรระหวำ่งทำง  

บำ่ย จำกนัน้เปลีย่นเป็นรถตูข้บัเคลือ่นสีล่อ้ทีผ่ลติในรัสเซยี เดนิทำงไปยังเพือ่เดนิทำงไป เกำะ

โอลคฮ์อรน์ Olkhon Island เป็นเกำะทีใ่หญท่ีส่ดุจำกทัง้หมด 27 เกำะของทะเลสำบไบคำล 

มพีืน้ทีป่ระมำณ 700 ตำงรำงกโิลเมตร มคีวำมยำวประมำณ 70 กโิลเมตรจำกเหนอื-ใต ้จดุที่

กวำ้งทีส่ดุของเกำะประมำณ 12 กโิลเมตร และมชีำวพืน้เมอืงบรูย์ัต (Buryat) อำศัยอยูบ่น

เกำะ ชำวพืน้เมอืงของทีน่ี่ข ึน้ชือ่วำ่ไดเ้ก็บรักษำขนบธรรมเนยีมประเพณีของพวกเขำไวเ้ป็น

อยำ่งด ีตัง้แตส่มัยกอ่นยคุอภนัินทนำกำรหรอืยคุคอลเคซสั และในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่ว

นับพันคนไดม้ำเยอืน ณ เกำะแหง่นี ้น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพั่ก 

  น ำทำ่นชม ถ ้ำเบอรค์ำน แหลมเบอรค์ำน (Burkhan Cape) เป็นหนึง่ในสถำนทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในเอเชยีทีเ่กำะ Olkhon บนทะเลสำบไบคำลในไซบเีรยีรัสเซยี อันเป็น

สญัลักษณ์เฉพำะของทะเลสำบไบคำล Baikal Lake "แหลมเบอรค์ำน" Burkhan Cape รูจั้ก

กันในชือ่ Shaman Rock บนเกำะ Olkhon ส ำหรับผูท้ีไ่มรู่จั้กทะเลสำบไบคำลเป็นทะเลสำบ

ทีล่กึทีส่ดุในโลก และยังเกำ่แกท่ีส่ดุอกีดว้ย และไดรั้บกำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกของ

องคก์ำรยเูนสโกเมือ่ปี พ.ศ. 2539 Burkhan Cape เป็นหนึง่ในสถำนทีท่ีน่่ำสนใจทีส่ดุของ

เกำะ Olkhon เพรำะสถำนทีแ่หง่นีเ้ป็น 1 ในสถำนทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ 9 แหง่ของเอเชยีที่

นักทอ่งเทีย่วผูม้ำเยอืนตอ้งแวะมำสกัครัง้ 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ณ รำ้นอำหำรในโรงแรมทีพั่ก  

พักที ่โรงแรม Baikal Wood Eco หรอืเทยีบเทำ่ บนเกำะ โอลคฮ์อรน์ 

 



วันที ่3         เกำะโอลคฮ์อรน์เหนอื – แหลมโคบอย  เชำ้/กลำงวนั/เย็น 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำรในโรงแรม  

น ำทำ่นโดยสำรรถจิ๊บขบัเคลือ่นสีล่อ้หรอืรถตูท้ีเ่ป็นยำนพำหนะทีเ่หมำะกบั

สภำพพืน้ทีบ่นเกำะ เพือ่เดนิทำงขึน้สูท่ำงเหนอืชม แหลมโคบอย Cape 

Khoboy ทีอ่ยูท่ำงตอนเหนอืสดุของเกำะชม หนิสำมพีน่อ้ง หรอื Three 

Brothers Rock ชมควำมงำมของผนืน ้ำสฟ้ีำของทะเลสำบทีบ่รเิวณ Uzyry Bay  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนัแบบ ปิกนคิ ใกลจ้ดุชมววิบนเกำะ  

น ำทำ่นเดนิทำงกลบัสู ่หมูบ่ำ้น ระหวำ่งเดนิทำงใหท้ำ่นไดแ้วะชมววิและถำ่ยรปู

ตำมจดุชมววิสวย ๆ สองขำ้งทำง ทีม่ทีัง้ป่ำสน ทุง่หญำ้ หรอืในฤดหูนำวทำ่นจะ

ไดพ้บเห็นประตมิำกรรมน ้ำแข็งตำมธรรมชำตทิีส่วยงำม ฟองอำกำศน ้ำแขง็, 

กอ้นน ้ำแขง็รปูทรงแปลกตำ, ถ ้ำน ้ำแขง็ ฯลฯ 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรในโรงแรม และพักผอ่นตำมอธัยำศยั  

พักที ่โรงแรม Baikan Wood Eco หรอืเทยีบเทำ่ บนเกำะ โอลคฮ์อรน์ 



วันที ่4 เกำะโอลคฮ์อรน์ – เมอืงอริคทูสค ์ เชำ้/กลำงวนั/เย็น 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำรในโรงแรม 
หลังอำหำรน ำทำ่นเดนิทำงออกจำกเกำะโดยรถจิ๊ปหรอืรถตู ้เพือ่เปลีย่นเป็นน่ังรถบสักลับเมอืงอริ
คทูสคร์ะหวำ่งทำงแวะ ชมุชน โอช-ออรด์ำ้ ของชำวพืน้เมอืงบรูย์ำต Ust-Ordaburiat Village หนึง่ใน
ชนเผำ่พืน้เมอืงทีม่จี ำนวนมำกทีส่ดุในแควน้ไซบเีรยี อำศัยอยูก่บัทุง่หญำ้และมอีำชพีเลีย้งสตัวแ์ละลำ่
สตัว ์ชมกำรแสดงกำรเรยีกวญิญำณและกำรบชูำบรรพบรุษุของชำวพืน้เมอืงบรูย์ำต แวะชมพพิธิภณัฑ์
ชำวบรูย์ำต Ust-Orda เรยีนรูว้ถิชีวีติชำวพืน้เมอืงทีม่อียูแ่ตด่ัง้เดมิตัง้แตย่คุน ้ำแข็งจนถงึปัจจบุนั 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ รำ้นอำหำรระหวำ่งทำง  

 หลังอำหำรเดนิทำงกลับเมอืงอริคทูสค ์
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
พักที ่  พักทีโ่รงแรม Historic Hotel Central  Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ในเมอืงอริคทูสค ์



วันที ่5  อริคทูสค ์- เมอืงลสิตเวยีงกำ้ – อริคทูสค ์ เชำ้/กลำงวนั/เย็น 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำรในโรงแรม  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงลสิตเวยีงกำ้ Listvianka เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสำบไบคำล รำวเสมอืนเมอืงที่

ตัง้อยูช่ำยฝังทะเล เมอืงนีอ้ยูห่ำ่งจำกเมอืงอริคทูสคร์ำว 70 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงโดยรถบสัแค ่1 

ชัว่โมง น ำทำ่นชม พพิธิภณัฑส์ิง่ปลกูสรำ้งไม ้Wooden Architecture Museum ชมสิง่ปลกูสรำ้งไมท้ี่

หำชมไดย้ำกซึง่เป็นบำ้นพักอำศัยของชนกลุม่ทีพ่ ำนักอยูท่ีน่ีม่ำชำ้นำน ชมกำรสรำ้งบำ้นตำมภมูิ

ปัญญำชำวบำ้นทีต่อ้งสรำ้งบำ้นดว้ยไมแ้ละทนตอ่ควำมหนำวเย็นในฤดหูนำวทีอ่ณุหภมูติดิลบหลำย

สบิองศำ น ำทำ่นน่ังกระเชำ้แบบน่ังหอ้ยขำขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขำ Chersky ซึง่เป็นจดุชมววิที่

มองเห็นววิจำกมมุสงูทีส่วยงำมของทะเลสำบ บรเิวณเนนิเขำแหง่นีจ้ะกลำยเป็นลำนสกใีนฤดหูนำว

ดว้ย ชมหนิศกัดิส์ทิธิ ์ซำมำนซส์โตน Samanism Stone  

กลำงวันรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (เมนูปลำโอมลู)  

บำ่ย จำกนัน้น ำทำ่นเปิดประสบกำรณ์บนทะเลสำบน ้ำแข็ง โดยกำรน่ังเรอืยำง Khivus สะเทนิน ้ำสะเทนิบก 

เรอืยำงสำมำรถวิง่ไดท้ัง้บนผวิน ้ำ หมิะ และพืน้น ้ำแข็ง ทีจ่ะพำทำ่นเดนิทำงผำ่นพืน้ผวิของ

ทะเลสำบไบคำลทีไ่ดก้ลำยเป็นน ้ำแข็งหนำ  ไดพ้ำทำ่นน่ังเรอืวนรอบชำยทะเลสำบเพือ่ชมควำมงำน

รมิฝ่ังทะเลสำบ และสมัผัสบรรยำกำศกำรเดนิทำง โดยใชเ้รอืยำงทีข่บัเคลือ่นดว้ยใบพัด (ใชเ้วลำ 1 

ชัว่โมงในกำรน่ังเรอืยำง) ระหวำ่งทำง จอดใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรปูของผวิน ้ำแข็งและววิโดยรอบ 

จำกนัน้น ำทำ่นชมพพิธิภณัฑท์ะเลสำบไบคำล Baikal Museum แสดงประวตัคิวำมเป็นมำและขอ้มลู

เชงิวทิยำศำสตรข์องทะเลสำบแหง่นี ้ชมพันธส์ตัวน์ ้ำหลำกหลำยชนดิ รวมทัง้แมวน ้ำพันธน์ ้ำจดืทีม่ี

เพยีงทีน่ีท่ีเ่ดยีวในโลก (แมวน ้ำสำยพันธท์ั่วไปจะอำศัยอยูต่ำมแหลง่น ้ำเค็ม) น ำชมจดุทอ่งเทีย่วรมิ

ฝ่ังแมน่ ้ำองักำรำ่ทีไ่หลผำ่นเมอืงอริคทูสคช์มอนุสรณ์สงครำมโลกครัง้ที ่2 ทีส่รำ้งขึน้เพือ่ร ำลกึถงึ

เหลำ่ทหำรกลำ้ทีเ่สยีชวีติในชว่งสงครำม รปูปัน้จักรพรรด ิอเล็กซำนเดอรท์ี3่ ถนนคนเดนิคำรล์มำรก์ซ์

Calsmarks Street ซึง่เป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎสีงัคมนยิม จนน ำไปสูก่ำรปฏวิัตใินรัสเซยี ชมโบสถน์โิคลำส 

St.Nicolas Church โบสถท์ีส่วยงำมและขึน้ชือ่ทีส่ดุของเมอืงลสิตเวยีงกำ้ ชมตลำดปลำซึง่เป็นตลำด

เล็ก ๆ รมิทะเลสำบทีม่แีผงและรำ้นคำ้จ ำหน่ำยสนิคำ้พืน้เมอืงโดยเฉพำะปลำน ้ำจดืของทะเลสำบแหง่

นี ้เมือ่ควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงกลับเมอืงอริคทูสค ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

พักทีโ่รงแรม Historic Hotel Central  Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ในเมอืง อริคทูสค ์

 



วนัที ่7  อรีค์ตุส (Irkutsk) ไซบเีรยี – กรงุเทพฯ เชำ้/-/- 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม – เช็คเอำ้ทอ์อกโรงแรม 

07.30 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ อริคทูสค ์Irkutsk 

10.00 น. เหริฟ้ำกลับสู ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิ เทีย่วบนิ 6331 

15.30 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพ... 

 
**หมายเหตุ** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโรงแรมที่คอนเฟริม์ได้แตล่ะกรุ๊ป และปรับให้เหมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ที่เกิดขึน้จริง การ

ปรับเปลี่ยนใช้รถบสัเป็นรถเล็กให้เหมาะกนัสภาพอากาศจริง, รูปภาพใช้ในการอธิบายโปรแกรมเทา่นัน้ 

 

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

    ก ำหนดกำรเดนิทำง 63            
(คณะ15ขึน้ไป)             

ระดบัทีพ่กั พกัคู ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ม.ค – 2 ก.พ 3 - 4 ดำว 56,900 8,000 

10 - 15 ก.พ 3 - 4 ดำว 56,900 8,000 

26 ก.พ – 1 ม.ีค 3 - 4 ดำว 56,900 8,000 
*หมำยเหต*ุ รำคำแพ็คเกจทัวรน์ีไ้มม่แีจกกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของสมนำคณุ 
 
 
อตัรำนีร้วม 

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสำยกำรบนิ S7 ชัน้ประหยัด  

2. คำ่รถน ำเทีย่วตำมรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง  

3. คำ่หอ้งพักในโรงแรมระดับ 3-4  ดำว ตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืระดับเดยีวกัน รวมท ัง้ส ิน้ 5 คนื  

4. คำ่อำหำรทกุมือ้ทีร่ะบตุำมรำยกำรพรอ้มน ้ำดืม่ระหวำ่งมือ้ และระหวำ่งวนั 1 ขวด ตอ่วนั 

5. คำ่เทีย่วชมสถำนทีต่ำมระบ,ุพรอ้มไกดท์อ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวรไ์ทยในกรณีเดนิทำง15ทำ่นขึน้ไป 

6. คำ่ประกันอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงแบบหมูค่ณะเงือ่นไขตำมกรรมธรรม ์ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คำ่จัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ภำษีตำ่ง ๆ เชน่ ภำษี 7% ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ฯลฯ 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, มนิบิำรแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุว ้

4. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5. คำ่กจิกรรมเมอืงหนำวตำ่งๆทีไ่มม่รีะบใุนโปรแกรม เชน่ สนัุขลำกเลือ่น, SNOWMOBILE ฯลฯ 

6. คำ่ทปิไกด ์3USD/ทำ่น/วนั และพนักงำนขบัรถโดยเฉลีย่ 2USD/ทำ่น/ วนั คอื ทัง้ทรปิ 

5USDX5 วนั=25 USD ส ำหรับหัวหนำ้ทัวรไ์ทยทปิตำมควำมพอใจ (วนัละ3USDขึน้ต ำ่) X 6 วนั 

 
 
 
 
 
 



 
เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
1. กรณุำจองพรอ้มช ำระงวดแรก 10,000 บำท / ทำ่น พรอ้งสง่หนำ้พำสปอรต์ 

 
2. สว่นทีเ่หลอืช ำระเต็มจ ำนวนภำยในวนัทีต่ำมก ำหนดวนัออกตั๋วดังนี้ 

- กรุ๊ป 28 ม.ค – 2 ก.พ กรณุำจองภำยในวนัที ่25 พฤศจกิำยน 62 
- กรุ๊ป 10 - 15 ก.พ กรณุำจองภำยในวนัที ่ 09 ธันวำคม 62 

- กรุ๊ป 28 ม.ค – 2 ก.พ กรณุำจองภำยในวนัที ่23 ธันวำคม 62 

 
3.ยกเลกิหลังจำกจองทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่จองมัดจ ำจอง 
 
4.ยกเลกิหลังจำกวนัทีท่ ำกำรออกตั๋วแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิเต็มจ ำนวน 
 
 

หมำยเหต ุ

1.กรณีทีไ่มค่รบ 15 ทำ่น จะไมม่หีัวหนำ้ทัวรเ์ดนิทำงดว้ย รำคำปรับตำมจ ำนวนผูเ้ดนิทำงจรงิ 

2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็น

สดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บ

ทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน 

ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆ  

3.เนื่องจำกรำยกำรทัวรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำม

รำยกำร หรอื ถกูปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

เงนิในทกุกรณี  

4.ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสมตำมสภำพอำกำศและ

สถำนที ่ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ ตลอดจนควำมปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทำง

เป็นส ำคัญ  

5. หำกสำยกำรบนิมกีำรยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหำกมเีหตุกำรณ์ประกำรใดทีเ่กดิขึน้จำกสำยกำร

บนิทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆที่เกดิขึน้ และขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลง

รำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ีเ้พือ่ใหเ้หมำะสมกับสถำนกำรณ์หนำ้งำนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

**หมำยเหต ุ** ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ท ัง้นีท้ำง

บรษิทัฯ จะยดึถอืควำมปลอดภยัเป็นหลกั และรำยกำร-รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำม

ควำมเหมำะสม ข ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิโดยจะยดึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั” 

 


