
 

เอียรค์สุค-์ลิสตวิ์ยนักา้-มรดกโลกทะเลสาบนํ้าแข็งไบคาล 6 วนั 

 

     

     

  

เอียรค์ตุสก(์Irkutsk) เมืองสาํคัญท่ีสุดแห่งไซบีเรียตะวนัออก เป็นเมืองศูนยก์ลางทั้งทางดา้นการเมืองและ

เศรษฐกิจ จนไดร้บัการขนานนามว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย” ตั้งอยู่ริมทะเลสาปไบคาล 

และยงัเป็นเมืองท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเสน้ทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย 

ทะเลสาบไบคาล(Lake Baikal) ทะเลสาบน้ําจืดท่ีลึกท่ีสุดในโลก และใสมีความบริสุทธ์ิท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ไดร้บัขนาน

นามว่า”ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” UNESCO จัดใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996 

ในช่วงฤดูหนาวจะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ทะเลสาบสีฟ้าน้ําเงินท่ีงดงามได้

กลายเป็นน้ําแข็งท่ีหนาลึกลงไปถึง 1 เมตร จนสามารถขบัรถวิ่งบนทะเลสาปได ้และ

เกิดเป็นกอ้นน้ําแข็งหนาใสปานกระจกซอ้นเกยกนัดสูวยงามแปลกตายิง่นัก   

เกาะโอคฮอรน์ (Olkhon Island) เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในทะเลสาบไบคาล ท่านจะไดพ้บกบัปรากฏการณน้ํ์าแข็งงอกน้ําแข็ง

ยอ้ย ประติมากรรมธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในบริเวณถํ้าต่าง ๆ ท่ีดูคลา้ยประตูทางเขา้

พระราชวงัน้ําแข็งแบบศิลปะโกธิค 

 

 

 



กาํหนดการเดินทาง : 14-19 ก.พ.63 / 21-26 กุมภาพนัธ ์2563   

 

xx.xx ตามเวลานดัหมายในใบเตรยีมตวั (สง่ใหก่้อนเดนิทางประมาณ 7 วนั)  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคาร
ผูโ้ดยสารต่างประเทศ ชัน้4 เคา้ทเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์  ทาํการเชค็อนิตัว๋เครือ่งบนิ 

16.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเอยีรค์ุสตป์ระเทศรสัเซยี โดยสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่S7-762 
 

 

00.05 น. เดนิทางถงึเมอืงเอยีร์คุสต์ ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รบัประเป๋าสู่ด้านนอกของสนามบนิ ไกด์ทอ้งถิ่น
(ภาษาองักฤษ) ตอ้นรบัท่านแลว้จงึเดนิทางสูต่วัเมอืงเอยีรค์ุสตเ์พื่อเขา้สูท่ีพ่กั Courtyard by Marriott 4* 
หรอืเทยีบเทา่ 

   
 

09.00 น. รบัประทานอาหารเช้า  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงลิสต์วยินัก้าโดยแวะชม พิพิธภณัฑ์

สถาปัตยกรรมและชาติพนัธุท์อลท์ซ่ี The Taltsy Museum of Architecture and Ethnography สรา้ง

ขึน้ใน ค.ศ. 1969 พพิธิภณัฑบ์นพืน้ทีก่ลางแจง้มเีน้ือทีก่ว่า 166 เอเคอร ์ภายในแสดงชวีติความเป็นอยู่
ของชนชาวเอยีรค์ุสต์ทีเ่ขา้มาบุกเบกิไซบเีรยีในบรเิวณน้ีในยุกเริม่แรก มโีบสถ์ไม ้บา้นพกัอาศยั ฟารม์
เกษตร และอื่น ๆ ของชนพื้นเมอืง โดยบ้านที่นําแสดงอยู่น้ีจะเป็นของจรงิดัง้เดมิที่ได้ถูกยา้ยมาจาก
หมู่บ้านเดมิรมิแม่น้ําเอยีรค์คุสต์ หลงัจากที่มกีารสรา้งเขื่อนพลงัน้ําในทะเลสาบไบคาล ทําใหน้ํ้าท่วม
ชุมชนบางจุด จงึไดย้า้ยบา้นเก่าทีม่คีุณคา่และโบราณสถานเหล่าน้ีมาจดัแสดงไวใ้นทีเ่ดยีวกนั. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยเมนูปลาโอมลุ 

จากนัน้ นําท่านสัมผัสประสบการณ์ บังคับสุนัขลากเล่ือน  (Dog 

Sledges) โดยทาํกจิกรรมในพืน้ทีเ่ขตปา่สนไทกา้ในบรเิวณเขต

เมอืงลสิต์วยินัก้า โดยท่านจะได้สนุกสนานกบัการเลื่อนไปบน
ผวิหมิะอย่างสนุกสนาน มสีุนักฮกัซกี้สายพนัธุ์เคมชทัก้า ฮสักี ้
ซึง่เป็นสนุขัสายพนัธุท์อ้งถิน่ทีแ่สนทรหด นําท่านวิง่ฉิวโลดแล่น
ไปยงัแนวป่าสนอย่างสนุกสนาน ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่บริเวณกลางเมอืงลิสต์วิยนัก้าริม
ทะเลสาบไบคาล    

วนัแรก   สวุรรณภมิู-เอียรค์สุต ์                 (‐/‐/‐) 

วนัท่ีสอง   เอียรค์สุต-์ พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง-กิจกรรมสนัุขลากเล่ือน-เมืองลิสตวิ์ยนัก้า  (B/L/D) 



 **การทํากิจกรรมสุนัขลากเล่ือนอย่างมีอรรถรสด้วยการบงัคบัด้วยตวัท่านเอง โดยจะใช้สุนัข

เพียง 2 หรือ 4 ตวัเท่านัน้ เพราะกระชากแรงมาก หาก

ใช้สุนัขเป็นกลุ่ม 6-8 ตวัท่านจะไม่สามารถบงัคบัเองได้

และจะอนัตรายอย่างย่ิง 

  สไลเดอรใ์นลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านสนุกสนานอย่าง

เต็มที่กับกิจกรรมสไลเดอร์ในบริเวณพิพิธภัณธ์ ได้
ปลดปล่อยความตงึเครยีดและกลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้กบั
กจิกรรมหน้าหนาวทีส่ามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั 

เขา้ชม พิพิธภณัฑไ์บคาล Baikal Museum ทีจ่ดัแสดงสตัว์

น้ําสายพนัธุ์ต่างๆ ที่พบเหน็ได้ในทะเลสาบซึ่งหาชมที่ใดๆ
ไม่ได้อกีแล้วในโลกใบน้ี เช่น แมวน้ําแห่งทะเลสาบใบคาล 
ปลาน้ําจืดพันธุ์ ต่างๆ  แบบจําลองเมืองเอียร์คุสต์และ
ทะเลสาบไบคาล ทีจ่ะทาํใหเ้หน็ถงึความน่าทึง่ของการเกดิทะเลสาบไบคาลยอ้นกลบัไปถงึ 25 ลา้นปี ทาํ
ใหท้ะเลสาบแห่งน้ีมคีวามหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวทิยาที่สุดแห่งหน่ึงของโลก รวมทัง้
เรือ่งราวการเขา้มาตัง้ถิน่ฐานของคนในไซบเีรยีและบรเิวณทะเลสาบแหง่น้ี 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ เขา้ทีพ่กั Mayak Hotel 3* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

เชา้ หลังอาหารเช้า จากนัน้เปิด
ประสบการณ์บนทะเบสาบน้ําแข็ง
โดยการนัง่เรอื Khivus ซึ่งเป็นเรอื
สะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบกที่สามารถวิ่งได้
ทัง้บนผวิน้ํา หมิะ และพืน้น้ําแขง็ทีจ่ะ
พาท่านเดินทางผ่านพื้นผิวของทะเลสาบไบคาลที่ได้กลายเป็นน้ําแข็งหนาวมากกว่า 2 เมตร เป็น
ระยะทาง 360 กโิลเมตร ระหวา่งทางจอดใหท้า่นไดถ่้ายรปูสุดแสนอศัจรรยข์องผวิน้ําแขง็และววิโดยรอบ
อยา่งสนุกสนาน ทา่นจะไดภ้าพสดุอศัจรรยน้ี์กลบับา้นไปเป็นอกีหน่ึงในทรปิประทบัใจไมรู่ล้มื  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่ทางทอ่งเทีย่ว 

บ่าย แวะถ่ายรปูบนผวิน้ําแขง็ในมุมแปลกตามากมายจนกระทัง่เดนิทางถงึเมอืงคเูชอร ์(Khuzhir Village) ซึง่
เป็นเมอืงศนูยก์ลางบนเกาะโอคฮอรน์  

วนัท่ีสาม   ลิสตวิ์ยนัก้า-ทะเลสาบน้ําแขง็ไบคาล-เกาะโอคฮอรน์     (B/L/D) 

 

Optional Tour Snowmobiles 

กิจกรรมข่ีสโนวโ์มบิล   

 



เยน็น้ี รบัประทานอาหารคํ่า เขา้สูท่ีพ่กั 3*  พกัผอ่น  

  

 

เชา้ หลงัอาหารเชา้ นําท่านเปลีย่นเป็นรถตูแ้บบรสัเซยีแทส้มรรถนะขบัเคลื่อน 4 ลอ้ วิง่สูต่อนเหนือของเกาะ
เทีย่วชมความงามของมมุต่างๆของเกาะ แวะถ่ายรปูกบัหนิสามพีน้่องทีเ่ป็นเนินเขาสามกอ้นเรยีงกนั ต่อ
ดว้ยแหลมโคลบอยทีม่วีวิทวิทศัน์สวยงามกวา้งไกลทีบ่ดัน้ีไดถู้กโอบ
ล้อมด้วยปุยหมิะขาวโพลน เบื้องล่างเป็นทะเลสาบน้ําแขง็สน้ํีาเงนิ
เขม้ตดักบัฟ้าใสของกอ้นน้ําแขง็ แวะชมถํา้แห่งแหลมเบอรค์าน 

Burkhan Cape หรอืหนิแห่งจติวญิญาณ Shaman Rock เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวสําคญัของเกาะแห่งน้ีที่นักท่องเที่ยวทุกคนห้าม
พลาด  เพราะสถานทีแ่หง่น้ีเป็น 1 ในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด 9 แห่ง
ของเอเชยี โดยเชื่อกนัว่า เทนกรอี ิTengrii ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่
เขม้แขง็ทีสุ่ดในบรรดาหมูเ่ทพเจา้ทัง้หลายไดเ้ลอืกสถานทีแ่หง่เป็น
วงั ซึง่คนทอ้งถิน่ไมอ่นุญาตใหบุ้คคลใดไปทาํสิง่มดิมีริา้ยมาบนเนิน
หนิแหง่น้ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารแบบปิกนิกแคม้ป์ไฟ ชมิเมนูซุปปลาโอมุล และ
อาหารไทยเสรมิจากบรษิทัฯ 

บ่าย นําท่านเดนิทางลดัเลาะสู่ตอนใต้ของเกาะโอคฮอร์น แวะชมและถ่ายรูปอย่างสนุกสนานจนถึงหมู่บ้าน
เลก็ๆ Uzury ซึง่เป็นชมุชนโบราณในอดีตทีช่าวบรูย์าตเคยมาตัง้รกรากไวเ้มือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ 

    
เยน็ นําทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพ่กั รบัประทานอาหารคํ่า พกัผอ่น 3*+   

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้ออกเดนิทางสูห่มูบ่า้นอุซโอดาซึง่เป็นหมู่บา้นทีม่ชีาวบูรย์าตอาศยัอยู่เป็น
จํานวนมาก และยงัเป็นถิ่นฐานเก่าของชาวเมอืงที่น่ี บนเสน้ทางสายหลกัน้ีในฤดูรอ้นที่น่ีจะมปี่าสนที่
เขยีวขอุ่มตลอดทางในขณะที่ในฤดูใบไมร้่วงที่น่ีจะมสีสีนัสวยงามมากของต้นสนที่เปลี่ยนเป็นสเีหลอืง
และเขยีวอ่อนสลบักนัไป และเมื่อเป็นช่วงฤดหูนาวทีห่นาวสุดๆเช่นน้ีท่านจะเหน็ลานหมิะขาวโพลนเป็น
ระลอกคลื่นตลอดเสน้ทาง สลบักบักิง่ไมส้นบางชนิดทีไ่ดผ้ลดัใบออกไปเตม็ทีแ่ลว้สลบักนัสนสเีขยีวเขม้
ประจาํฤดหูนาวดสูวยงามยิง่นกั 

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

วนัท่ีห้า   เกาะโอคฮอรน์-หมู่บา้นอซุโอดา-เอียรค์สุต ์     (B/L/D) 



เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง เป็นเมนูทอ้งถิน่ชาวบรูย์าต 
บ่าย เดนิทางต่อเขา้สูเ่มอืงเอยีรค์ุสต ์
เยน็ ถงึเอยีรค์ุสตแ์วะชมโบสถช์มโบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจตอ่คน

เอียร์คสุต์มากทัง้นีเ้น่ืองจากโบสถ์แห่งนีเ้กิดขึน้จากการบริจาคของคนท้องถ่ินท่ีประกอบทัง้ชาวบ้าน กบฎ
การเมือง โจรผู้กลบัใจท่ีถกูเนรเทศมายงัเอียร์คสุต์ นอกจากนีต้วัโบสถ์ยงัมีความงดงามท่ีเกิดจากรูปแบบ
การก่อสร้างท่ีสวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายในประดบับลัลงัค์
ด้วยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถ์ท่ีทําจากหยก การ
เพ้นท์ลายใต้หลงัคาโบสถ์ต้องใช้ช่างผู้ ชํานาญท่ีสง่ไปศกึษาถึงอิตาลี
เลยทีเดียว แวะเดินเล่น ถนนคนเดิน 130 สแควร์ 130Square 
สมัผัสชีวิตประจําวันของชาวเอียร์คุสต์ยุคใหม่ในสถานท่ีก่อสร้าง
แบบย้อนยคุสดุคลาสสคิ ให้ท่านชมและถ่ายรูปคูก่บัตกึอาคารสวยงามในแบบฉบบัเฉพาะตวัของเมืองเอียร์
คสุน์ นัง่เล่นชิวๆทานกาแฟในร้านเก๋ๆมากมายในบริเวณนี ้หรือเลือกช้อปปิง้ในห้างสรรพสินค้าทนัสมยัใน
บริเวณใกล้เคียง และเลือกซือ้สนิค้าของฝากท่ีหาได้ในบริเวณเดียวกนันี ้ 

เย็น ประทานอาหารคํ่า   เดนิทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั Courtyard by Marriott 4* หรือเทยีบเท่า 
 
 

เช้า  หลงัอาหารเช้า นําท่านเดนิทางเข้าสูส่นามบนิ  
11.40 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย ไซบีเรีย แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี S7-761 (ทานอาหารกลางวนับนเคร่ือง) 
16.40 น.  ถึงสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ   

กาํหนดการเดินทาง : 14-19 ก.พ.63 / 21-26 กุมภาพนัธ ์2563   

อัตราค่าบริการ    

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน 

ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

เดินทาง 14 ท่าน 

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

  

เงื่อนไขการจอง  

สง่หน้าพาสปอร์ตของท่านวางเงินมดัจํางวดแรกท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชีบริษัทฯ   
อัตราค่าบริการรวม 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบนิตลอดเส้นทาง : กรุงเทพ-เอียร์คชุต์-กรุงเทพ และสายการบนิ ไซบีเรียนแอร์ไลน์   ชัน้ประหยดั 
- คา่โรงแรมท่ีพกั  ห้องคู ่(พกัเด่ียวเพิ่มตามท่ีระบ)ุ    

วนัท่ีหก   เอียรค์สุต-์กรงุเทพฯ        (B/-/-) 



- คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ // คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
- คา่พาหนะในการเดนิทาง พร้อมนําทศันาจรตลอดเส้นทาง 
- คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาองักฤษ  
- คา่กรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด คา่เคร่ืองด่ืม อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในรายการ 
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% / คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ และพนกังานให้บริการ 35USD หรือ 2,400 รูเบิล้ ต่อท่าน  
- ทปิหวัหน้าทวัร์ เร่ิมต้น 500 บาทขึน้ไป/ท่าน ทัง้นีท่้านสามารถพจิารณาเพิ่มเตมิได้ตามความพอใจ 
 
การยกเลิก 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินบางสว่น **ยกเว้นตั๋วเคร่ืองบนิที่ได้จ่ายจริงไปแล้วและค่ามัดจาํ

ทวัร์กับต่างประเทศที่ได้ดาํเนินการไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้** 
2. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 1-15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 

หมายเหต ุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทาง

บริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้ายการสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จาก
อบุติัเหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้
แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้
สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มี
อํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานี ้โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า  

 

 

 

 



 

แผนที่การเดนิทาง 

 

  

 

 

 

 

 

 

บนิตรงเพียง 6 ชัว่โมง  

แผนท่ีเดินทางในทริป ว่ิงเป็นวงรอบไม่ซํา้ทาง ทาํกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

 


