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ไบคาล (Lake Baikal) หรือค าขนานนาม ไข่มุกแห่งไซบีเรีย ทะเลสาบน  าจืดที่ลกึที่สุดในโลก 

เมื่ออุณหภูมิ – 20  ™C ขึ นไป ผืนน  าในทะเลสาบจะกลายเป็นท้องถนนน  าแข็งที่สามารถนั่งรถเข้าไปเท่ียวได้   

เท่ียว เมอืงอริคุตสก ์ ปารีสแห่งไซบีเรีย ชม โบสถค์าซาน ทรงหัวหอมโดดเด่นกลางใจเมือง   

เท่ียวหมู่บ้าน ลิสตเ์วียงกา้ หมู่บ้านท่ีเป็นประตูสู่ไบคาล สนุกกับกิจกรรมบนพื นน  าแข็ง ฮสักี สเลด  

เท่ียว เกาะโอลคอน  เกาะที่ใหญ่ท่ีสุดในทะเลสาบไบคาล ทั งตอนเหนือและตอนใต้ พักเต็มอิ่ม 3 วัน 3 คืน  

พบกับถ  าน  าแข็งรูปร่างแปลกตา แผ่นน  าแข็งสีฟ้าใส และแผ่นน  าแข็งบับเบิ ล  

พิเศษ เท่ียวบนเกาะโอลคอนสบายๆ ด้วย รถตู้รสัเซยี UAZ คนัละ 4 ทา่น   

  

ทะเลสาบน ้าแข็งไบคาล 
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       ลิสต์เวียนก้า    

1. เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563            กรุงเทพฯ – อิรคุตสก์   

 

13.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบิน Siberia airline (ROW U) 
16.35 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ S7 6332  (6.20 ชม./ Dinner) 
23.55 น.  เดินทางถึง อริคุตสก์  (Irkutsk) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาที่ Irkutsk เร็วกว่าไทย 1 ชม.) 
เมืองอิรคุตสก์ เป็นเมืองหลวงในแควน้โอบลาสต์ (Province Oblast) อยู่ในเขตสหพันธ์ไซบีเรีย (Siberian Federal District) 1 ใน 9 
เขตสหพันธรัฐรัสเซีย  น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
ที่พัก   HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER  หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืนแรกและ 1 คืนก่อนกลับ)  
 

  
 
 
 
 

 

 

2. อาทิตยท์ี่ 1 มีนาคม 2563     

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า (Listvyenka)  (70 กม./ 1ชม.) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบไบคาล ระหว่างทางชมวิวแม่น  า              
อังการ่า (ANGARA RIVER) แม่น  าสายยาวที่สุด โดยมีความยาวถึง 1,779 กิโลเมตร และมีความส าคัญมากในเขตไซบีเรีย                
เป็นแม่น  าเพียงสายเดียวที่ไหลออกจากทะเลสาบถึงแม้อากาศจะหนาวเพียงใด แต่แม่น  าสายนี ไม่เคยเป็นน  าแข็ง รับฟังเรื่องราว
ต านานความเชื่อของทะเลสาบไบคาล ที่ได้สมญานามว่าเป็นไข่มุกแห่งไซบีเรีย  หรือ ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย ด้วยความสวยงาม
ของวิวทิวทัศน์ที่แสนร่ืนรมย์ องค์การยูเนสโกจึงขึ นทะเบียนให้ทะเลสาบไบคาลเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1996  
น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของทะเลสาบไบคาล ชมพันธุ์สัตว์น  า
ท้องถิ่นหลากหลายชนิด รวมทั งแมวน  าพันธุ์น  าจืดที่มีเพียงที่น่ีที่เดียวในโลก (แมวน  าสายพันธุ์ทั่วไปจะอาศัยอยู่ตามแหล่งน  าเค็ม) 
ชมแบบจ าลองเมืองอิรคุตสก์   และนิทรรศการจ าลองสภาพใต้น  าของทะเลสาบไบคาลที่จะท าให้เห็นถึงความน่าทึ่งของการเกิด
ทะเลสาบย้อนกลับไปถึง 25 ล้านปี ท าให้ทะเลสาบแห่งนี มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวทิยาที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รวมทั งเรื่องราวการเข้ามาตั งถิ่นฐานของคนในไซบีเรียและบริเวณทะเลสาบแห่งนี  เดินทางสู่ ตลาดพื้นเมือง (Fish&Souvenirs 

Market) ชมบรรยากาศตลาดปลาโอมุลท่ีมีให้เลือกชิมทั งแบบน่ึง แบบรมควัน และแบบแห้ง ให้เวลาท่านส ารวจสินค้าท้องถิ่น หรือ 
เลือกซื อของที่ระลึกอาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก หมวก ถุงมือ  อุปกรณ์กันหนาวสไตล์มองโกล ตุ๊กตาแมวน  า พวงกุญแจ โปสการ์ด เมล็ด
สน ฯลฯ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขฮัสกี้ สายพันธุ์ท้องถิ่นที่แสนทรหด โลดแล่นไปบนทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่ 
ตามแนวป่าสนไทก้าอย่างสนุกสนาน *ใช้เวลารอบละประมาณ 15 นาที  เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  จากนั นเดินทาง
กลับเมืองอิรคุตสก์  แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็นโบสถ์ที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอิรคุตสก์ สร้าง
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ในปี ค.ศ. 1885 ภายในโบสถ์ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน  าบน
ฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน    

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื นเมือง 

หลังอาหาร เดินทางสู่ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ให้เวลาท่านเลือกซื อเสื อผ้า รองเท้า หรืออุปกรณ์กันหนาวอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเตรียม
ตัวเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลสาบน  าแข็งที่เกาะโอลคอน 
 
 
 
 
 
 

 

3. จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563      อิรคุตสก์ – เกาะโอลคอน    

อาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทางสู่ เกาะโอลคอน  (Olkhon Island) ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล  (280 ก.ม./ 5 ชม.) เกาะนี ล้อมรอบด้วย
ทะเลสาบไบคาล ที่เป็นทะเลสาบสีฟ้าครามแต่ในหน้าหนาวกลับเป็นน  าแข็ง ที่พิเศษกว่าพื นที่อื่นๆคือสามารถเดนิเล่นบนพื นน  าแขง็
ได้เลย    

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านข้ามฝ่ังสู่เกาะโอลคอน ด้วยเรือยางขับเคล่ือนด้วยใบพัด HOVERCRAFT BOAT สามารถวิ่งได้ทั งบนผิวน  า หิมะ และพื น
น  าแข็ง เมื่อถึงเกาะโอลคอน เรียบร้อยแล้ว จะเดินทางท่องเที่ยวด้วย รถตู้ UAZ (รถแบบทหารโซเวียต) ตลอด 3 วันที่อยู่บนเกาะ
โอลคอน  (กรณีที่สภาพอากาศเย็นมากจนพื นทะเลสาบเป็นน  าแข็งหนาพอ จะเดินทางข้ามสู่เกาะโดย รถตู้ UAZ เลย)  
มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านคูเซอร์ (Khuzhir Village) เข้าสู่ที่พัก อิสระให้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ในห้องอุ่นๆสไตล์รีสอร์ท 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก   HOTEL VILLA MALINA OLKHON   หรือเทียบเท่า (พัก 3 คืน) 
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4. อังคารที่ 3 มีนาคม 2563                      ตอนเหนือของเกาะโอลคอน - แหลมบูรคาน – แหลมโคบอย 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านท่องเที่ยวไปตามทะเลสาบน  าแข็ง มุ่งหน้าสู่ แหลมบูรคาน (Burkhan Cape) ซึ่งเป็นหน่ึง ในสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหน่ึง
เป็นที่ตั งของ โขดหินชามาน (Shaman Rock) หินผาที่ตั ง ตระหง่านยื่นออกไปกลางทะเลน  าแข็งโขดหินชามานแห่งนี  ในอดีตเคย
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผี ตามความเชื่อของคนท้องถิ่นก่อนที่ศาสนาพุทธจากทิเบตจะเข้ามาเผยแผ่ยังบริเวณนี  
อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวทะเลสาบน  าแข็งสีฟ้าที่กว้างสุดตา 

อาหารกลางวันแบบปิกนิค 

น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน เที่ยวชม แหลมโคบอย (Koboi Cape) ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล 
โอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือของเกาะ น  าในทะเลสาบจะลึกกว่า และมีสีเข้มกว่าตอนใต้ ชมหินสามพี่น้อง หรือ 
Three brother rock  ดื่มด่ ากับความงามของ  ผืนน  าสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ Uzyty bay ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
บนเกาะแห่งนี  ขับรถลัดเลาะไปตามจุดต่างๆ บนทะเลสาบน  าแข็งสีฟ้า แวะเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจกับถ  าน  าแข็งที่
เต็มไปด้วยน  าแข็งงอก น  าแข็งย้อย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย เดินทางกลับหมู่บ้านคูเซอร์...  

อาหารค่ าที่โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5. พุธที่ 4  มีนาคม 2563    ตอนใต้ของเกาะโอลคอน – เกาะโอกอย    
 

อาหารเช้าที่โรงแรม      

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตอนใต้ของเกาะโอลคอน  ผ่านบริเวณช่องแคบมาโลมอร์ (Maloe More) หรือ บริเวณทะเลน้อย  เป็น 
บริเวณที่แยกระหว่างเกาะโอลคอนกับชายฝั่งตะวันตกของไบคาล เป็นท่ีอยู่อาศัยของปลาน  าจืดหลากชนิด อาทิ ปลาสเตอร์เจียน , 
ปลาโอมุล เป็นต้น  
เมื่อเดินทางมาถึง ทะเลสาบในแถบนี น  าจะใสกว่าและไม่ลึกเท่าตอนเหนือ  ไฮไลท์คือ น้้าแข็งที่ด้านล่างเป็นฟองอากาศ หรือ 
Bubble นั่นเอง จนนักท่องเที่ยวมักนิยมเรียกว่า Bubble ice filed ซึ่งจะไม่พบในทะเลสาบตอนเหนือ โดยฟองอากาศใต้น  าแข็งเกิด
จากการถูกฟรีซฉับพลัน บวกด้วยก๊าซออกซิเจนปริมาณมาก บับเบิ ลบางแห่งจะผสานก๊าซมีเทนท าใหไ้ด้ลักษณะฟองทีแ่ตกต่างกัน
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บางบริเวณสามารถมองทะลุลงไปอาจจะพบสาหร่ายทะเลหรือแพลงตอนด้วย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจเต็มอิ่ม จากนั น
เดินทางต่อท่ามกลางความงดงามดุจภาพวาดของเกาะเล็กเกาะน้อย ถ  าน  าแข็งและก้อนน  าแข็งรูปร่างต่างๆ ไปจนถึง เกาะโอกอย 

“Ogoy island” เกาะที่ใหญ่ที่สุดของช่องแคบมาโลมอร์  และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของพุทธศาสนิกชน มี“สถูปพุทธแบบ
ทิเบต” สถูปแห่งการตรัสรู้สีขาว เพื่อแสดงสันติภาพและสมหวังตามความปรารถนา ประดิษฐานอยู่บนเขา น าท่านกราบสักการะปู
ชนียสถาน  

อาหารกลางวันแบบปิกนิค 

เดินทางกลับหมู่บ้านคูเซอร์...  

อาหารค่ าที่โรงแรม 
 
 

   

 

6. พฤหัสบดีท่ี 5  มีนาคม 2563      เกาะโอลคอน – อิรคุตสก์   

อาหารเช้าที่โรงแรม                     

เดินทางจากเกาะโอลคอนโดยเรือยางขับเคล่ือนด้วยใบพัด HOVERCRAFT BOAT  หรือ รถตู้รัสเซีย UAZ (ขึ นอยู่กับสภาพความ
หนาของน  าแข็งในทะเลสาบไบคาล) ข้ามกลับมายังชายฝ่ัง รถบัสจอดรอรับท่านเดินทางกลับตัวเมืองอิรคุตสก์  ระหว่างทาง
เพลิดเพลินไปกับการชมวิวหมู่บ้านเล็กๆ และป่าสนไทก้า ท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะงดงามราวอยู่ในดินแดนเทพนิยาย       

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  

เดินทางต่อสู่เมืองอิรคุตสก์  ระหว่างทาง น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ ETHNOGRAPHY MUSEUM ภายในจัดแสดง
เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอิรคุตสก์  และข้าวของเครื่องใชใ้นชีวิตประจ าวัน ของคนสมัยโบราณที่ยังชีพและเอาตัวรอดด้วยการ
ล่าสัตว์ เก็บของป่า  รวมถึงเรื่องราวความเชื่อเก่าแก่ของชาวพื นเมืองในแถบนี      

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก   HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER  หรือเทียบเท่า 
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7. ศุกร์ที่ 6  มีนาคม 2563     อิรคุตสก์ – กรุงเทพ ฯ  

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านเดินทางไปสู่สนามบิน  
10.10 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ S7 6331  (6.20 ชม./ Lunch) 
15.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

หมายเหตุ       ก าหนดการนี อาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม  
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รายละเอียดค่าบริการ 
 

 

อัตราค่าบริการ ตั๋วเครื่องบนิ (S7) ค่าทวัร์ รวมทั้งสิน้ 

ท่านละ  ชั นทัศนาจร 21,000 .- บาท 63,800 .- บาท 84,800.- บาท  

ท่านละ  ชั นธุรกิจ 50,000  .- บาท  63,800  .- บาท 113,800.- บาท  

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ - 12,000.- บาท - 
 

***หมายเหตุ   - ราคาตั๋วเครื่องบินชั นทัศนาจรและชันธุรกิจเป็นราคาเริ่มต้น   ราคาอาจเปล่ียนแปลง ณ วันที่จอง  
 - อัตรานี ต้องมีผู้เดินทางไม่ต่ ากวา่ 15 ท่าน  
 

อัตรานี รวม 
 

1. ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Siberia Airlines (S7) ชั นทัศนาจร รายละเอียดเที่ยวบินดังนี   
29FEB  S7 6332   BKK-IKT 16.35-23.55     
06MAR S7 6331  IKT-BKK 10.10-15.30     

2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  
3. น าเที่ยวโดยรถบัสปรับอากาศและ รถตู ้UAZ  พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี    
4. อาหารจดัเลี ยง ตามรายการ  
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ มัคคเุทศกท์้องถิ่น 
6. ค่าภาษีสนามบินและน  าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไมเ่กิน 23 กิโลกรัม  
7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง  

อัตรานี ไม่รวม 
 

  1.  ค่าหนังสือเดินทาง  
        2.  ค่าใช้จา่ยส่วนตวัตา่ง ๆ อาทิ  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพเิศษ ค่าโทรศัพท์ คา่ซักรดี ฯลฯ 

ส้ารองการเดินทาง 

มัดจ าท่านละ 30,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใชง้านเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิใ์นการเกบ็ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กิดขึ นจริง 
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 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

mailto:outbound@chaitour.co.th

