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ทวัรไ์บคาล 

เสน้ทาง Baikal Lake, Russia  

Irkutsk - Baikal Lake – Olkhon Island - Listvyanka village - Dogs Sledding 

8 วนั 7 คืน : บินตรงสู่ Irkutsk โดยสายการบิน S7  
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วนัแรก : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

14.00 น.  พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ประต ู7-8  Row R/S เคาทเ์ตอรส์ายการบิน S7  Airlines 

16.35 น.   เดินทางดว้ยเที�ยวบิน  S7 6632  ใชเ้วลาเดินทาง 6.10 ชั �วโมง 

23.55 น.   เดินทางถึง อีรคุ์ตสก ์ ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบนํ�าจืดที�ลึก

ที�สุดในโลก(����เมตร) และเก่าแก่ที�สุดในโลก(�� ลา้นปี)  เวลาที� Irkutsk จะเรว็กว่าเมืองไทย 1 

ชั�วโมง     Irkutsk  อีรคุ์ตสกไ์ดร้บัฉายาวา่ "ปารีสแหง่ไซบีเรีย" มีรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรียเชื�อมต่อเอียร์

คุตสกไ์ปยงัภูมิภาคอื�นๆในรสัเซียและมองโกเลีย เป็นเมืองใหญ่ที�สุดในแถบไซบีเรีย 

ที�พกั         สามารถเลือกระดบัโรงแรมไดต้ามทา้ยโปรแกรมระบุ  

 

วนัที�สอง : Irkutsk - เกาะ Ol’khon – Baikal Lake 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม (มื� อที� 1)  หลงัอาหารเชา้นําท่านเช็คเอาทแ์ละออก

เดินทาง มุ่งหนา้สูเ่กาะ Ol’khon ไปยงัหมู่บา้น Khuzir Village ระยะทาง ��� กม. ใชเ้วลาประมาณ �-� 

ชั �วโมง 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั (มื� อที� 2)   

บ่าย     ออกเดินทางไปทะเลสาบไบคาล นําท่านเปลี�ยนเป็นรถเล็กที�ใชว้ิ�งบนทะเลสาบได ้นั�งคนัละ 5-6 

ท่าน  เดินทางไปยงัเกาะ Ol’khon  ที�หมู่บา้น Khuzir ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที – 1 ชั �วโมง 

เยน็    รบัประทานอาหารเยน็ (มื� อที� 3)  ที�หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั 

ที�พกั       สามารถเลือกระดบัโรงแรมไดต้ามทา้ยโปรแกรมระบุ   
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วนัที�สาม :  เกาะ Ol’khon ทางตอนใต ้– Ogoy Island – South of Island 

เชา้       อิสระถ่ายรูปยามเชา้ตามอธัยาศยั จากนั�นมา รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม (มื� อที� 

7) หลงัอาหารเชา้ นําท่านเดินทางไปยงัจุดชมวิวอีกจุดหนึ�งของทะเลสาบไบคาล และนําท่านเดินทางไป

ยงัเกาะ Ogoi ซึ�งอยูร่ะหวา่ง Cape Shara-Shulun  ทางดา้นตะวนัตกของเกาะโอคอน  นําท่านเดินขึ� นไป

ชม Buddhist Stupa  ซึ�งอยู ่ณ จุดสุงสุดของเกาะ Ogoi เป็นเจดียส์ไตลทิ์เบต ส่วนใหญ่นักท่องเที�ยวที�มาจะ

มาเดินวนรอบทาํสมาธิและชมวิวทะเลสาบไบคาล 

กลางวนั     รบัประทาน (มื� อที� 8)  

 จากนั�นเดินทางไปยงัทางใตข้องเกาะ Ol’Khon  ชม bubbles ภายในนํ�าแข็งสวยงาม สมควรแก่เวลานําท่าน

เดินทางกลบัมายงัโรงแรม ตรงไหนสวย หรือ แสงสวยแวะถ่ายภาพกนั 

คํ �า             รบัประทานอาหารเยน็ (มื� อที� 9)  หลงัอาหารอิสระตามอธัยาศยั 

ที�พกั          สามารถเลือกระดบัโรงแรมไดต้ามทา้ยโปรแกรมระบุ    

 

วนัที�สี� : เกาะ Ol’khon ทางตอนเหนือ – Khoboy cape 

เชา้      อิสระถ่ายรูปยามเชา้ตามอธัยาศยั จากนั�นมา รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม (มื� อที� 

4) หลงัอาหารนําท่านเดินทางไปยงัแหลมคอบอย(Khoboy cape) ตั�งอยูท่างตอนเหนือของ Northern 

cape ของเกาะ Ol’khon  เป็นส่วนที�กวา้งที�สุดของเกาะ วดัจากฝั�งนึงไปยงัอีกฝั�งนึงยาว มีระยะทาง

ประมาณ 80 กม. , Khoboy cape ในภาษา Buryat หมายถึง เขี� ยว หรือ ฟันกราม ที� Khoboy cape เป็น

อีกจุดที�สวยงามสาํหรบัการถ่ายรูป Landscape เราสามารถเห็นทั�งทะเลสาบไบคาลเป็นนํ�าแข็งและถํ�า

นํ�าแข็งที�งดงาม จาก Khoboy cape จุดนี� ไม่ควรพลาด 

กลางวนั    รบัประทาน (มื� อที� 5)   

บ่าย     เดินทางกลบัโรงแรม ก่อนเขา้โรงแรมนําท่านมาถ่ายรูปพระอาทิตยต์กเดินที� Shaman rock หรือ  Burkhan 

Cape (Shamanka rock) จุดนี� คือเครื�องหมายหรือสญัลกัษณข์องทะเลสาบไบคาล Burkhan หมายถึง God 
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หรือ Budha  และ  Shamanka rock เป็นหนึ�งในเกา้ของสถานที�ศกัดิ�สิทธิ�ของเอเชีย จากวิวนั�คุณจะเห็น 

Maloye Man ชอ่งแคบของทะเลสาบไบคาลระหวา่งเกาะ Olkhon และแผ่นดินใหญ่ 

คํ �า      รบัประทานอาหารเยน็  (มื� อที� 6) ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที�พกั          สามารถเลือกระดบัโรงแรมไดต้ามทา้ยโปรแกรมระบุ 

วนัที�หา้ : เกาะ Ol’khon – เมือง Irkutsk  

เชา้           อิสระถ่ายรูปยามเชา้ตามอธัยาศยั จากนั�นมา รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม (มื� อที� 

10) หลงัอาหารเขา้นําท่านเดินทางกลบัเมือง Irkutsk  ใชเ้วลาประมาณ 5-6 ชั �วโมง 

กลางวนั    รบัประทาน (มื� อที� 11) แบบปิคนิน 

เยน็           ถึง เมือง Irkutsk รบัประทานอาหารคํ �า (มื� อที� 12) หลงัอาหารอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที�พกั          สามารถเลือกระดบัโรงแรมไดต้ามทา้ยโปรแกรมระบุ 

 

วนัที�หก :  Irkutsk – Listvyanka - พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ Taltcy – นั �ง Chair Lift ไปจุดชมวิว Shaman Stone - 

ตลาด 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม (มื� อที� 13) หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่

เมือง Listvyanka ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั �วโมง ระหวา่งทางแวะเที�ยวชม พิพิธภณัฑ ์Open Air 

Taltcy เป็นพิพิธภณัฑแ์บบ Open Air ที�ใหญ่ ติดอนัดบั 1 ใน 5 ของรสัเซีย เกี�ยวกบั การเกษตร และ 

มานุษยวิทยา ศตวรรษที� 17-20 เขา้ชมประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม ของไซบีเรียน และ การก่อสรา้ง

งานไมแ้บบไซบีเรียนใน ศตวรรษที� 17-19 ของ Buryat , Evenk  และ Tofalar  จากนั�นนําท่านสู่ลานหิมะ

กลางแจง้ ใหท่้านสมัผสัการนั�งสุนัขลากเลื�อนโดยสุนัขพนัธฮ์สักี� ทอ้งถิ�น บนทุ่งหิมะกวา้งๆ ตามแนวสนป่า

ไทกา้ อยา่งสนุกสนาน จากนั�นเดินทางตอ้ไปยงั Listvyanka ระหวา่งทางชมแม่นํ�า Angrara เป็นแม่นํ�าสาย

เดียวที�ไหลออกจากทะเลสาบไบคาล 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั (มื� อที� 14) ที�รา้นอาหารใน Listvyanka 



 

Page 5 of 8 
 

บ่าย          นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑไ์บคาล (Baikal Museum) เป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเรื�องราวเกี�ยวกบัการวิจยั

และการสาธิตหลกัฐานทางวตัถุและขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัทะเลสาบไบคาล รวมไปถึงสตัวแ์ละพืชที�อยูใ่น

ทะเลสาบไบคาล  ชมพนัธุส์ตัวนํ์�าทอ้งถ่านหลากหลายรวมทั�งแมวนํ�าพนัธุน์ ํ�าจดี ซึ�งมีที�เดียวในโลก 

จากนั�นนําท่านไปยงัตลาดปลาชมบรรยากาศตลาดปลาโอมลูมีทั�งแบบสด แบบรมควนั และแบบแหง้ 

นอกจากนี� ยงัมีของที�ระลึกเชน่ ตุก๊ตาแม่ลกูดก ถุงเทา้วลู หมวกวลู ถุงมือวลู จากนั�นนําท่านเดินทางต่อไป

ยงัจุดชมวิว เชียรส์กี�  โดยเราจะนั�ง Chair Lift ขึ� นไปจุดชมวิวที�เป็นทะเลสาบไบคาล จากฝั�งตะวนัตก ไปยงั 

Cherskii Stone เป็นจุดชมวิวที�สวยจุดหนึ�งของทะเลสาบไบคาล สามารถมองเห็น แม่นํ�า Angara ที�ไหล

ออกจากทะเลสาบไบคาล 

เยน็        รบัประทานอาหารเยน็ (มื� อที� 15)  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที�พกั        สามารถเลือกระดบัโรงแรมไดต้ามทา้ยโปรแกรมระบุ  

 

วนัที�เจด็ : อีรค์ุตสก ์- กรุงเทพฯ      

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม (มื� อที� 16) หลงัอาหารเชา้ นําท่านเดินทางไปยงั

สนามบิน เช็คอินที�    เคาทเ์ตอรส์ายการบิน S7 

10.10 น.    กลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเที�ยวบิน S7 6631  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.20 ชั �วโมง 

15.30 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ จาํนวน �� ท่านขึ� นไปยนืยนัการเดินทาง (ไม่รวมตั �วเครื�องบิน) 

วนัเดินทาง ระดบัโรงแรม �� ท่าน พกัเดี�ยว 

18-24 ม.ค.�� 3 Star ++  28,900 4,500 
��-�� ก.พ.�� 3 Star ++  28,900 4,500 
��-��ก.พ.��  3 Star ++  28,900 4,500 

 

อตัราค่าบริการ จาํนวน �� ท่านขึ� นไปยนืยนัการเดินทาง (ไม่รวมตั �วเครื�องบิน) 

วนัเดินทาง ระดบัโรงแรม �� ท่าน �พกัเดี�ยว 

��-�� ม.ค.�� 4 Star (Mariott) 37,900 9,900 
��-�� ก.พ�� 4 Star (Mariott) 37,900 9,900 
��-�� มี.ค.�� 4 Star (Mariott) 37,900 9,900 

 

โรงแรม 

ระดบัโรงแรม เมือง Irkusk เมือง Olkhon 

3 Star++ Hotel 3 Star with private  facilities Khuzhir guesthouse Private facilities 
4 Start Marriott Hotel Villa Manila Hotel 

 

ค่าบรกิารรวม 

�.อาหารตามมื� อระบุ B= Breakfast L=Lunch D= Dinner 
2.ไกดท์อ้งถิ�นภาษาองักฤษดี 
�.ยานพาหนะในการเดินทาง 
�.ค่าเขา้ชมสถานที� 
�.ประกนัการเดินทางแบบอุบติัเหตวงเงิน � ลา้นบาท 
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ค่าบรกิารนี� ไม่รวม 

�.ตั �วเครื�องบินระหวา่งประเทศสายการบิน S7 
 

Flight  S 7: 

BKK - Irkutsk (S7 762) 16:35 - 23:45 

Irkutsk - BKK (S7 761)  10:10 - 15:20 

ราคาFight ประมาณ ��xxx – 18xxx บาท 
2.ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ตามความพอใจ 
�.ค่าวีซ่ากรณีชาวต่างชาติที�ไม่ไดร้บัการยกเวน้วีซ่า 
�.ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั 
 
เงื�อนไขการชาํระเงิน 

มดัจาํท่านละ ��,��� บาท หลงัจากยนืยนัการเดินทาง � วนั งวดสุดทา้ยชาํระก่อนเดินทาง � เดือน 
เลขที�บญัชี ชาํระมดัจาํ  
 
การยกเลิก 
-คืนเงินเต็มจาํนวนหากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนั 
-คืนเงิน �� % ก่อนการเดินทาง �� วนั 
- ไม่สามารถคืนเงินได ้ก่อนเดินทางนอ้ยกวา่ �� วนั 
- ค่าตั �วเครื�องบินการคืนเงินเป็นไปตามเงื�อนไขของสายการบิน 

หมายเหต ุ: 

1. โปรแกรมสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและความปลอดภยั  

2. มาเป็นกรุป๊ตั�งแต ่1� คนขึ� นไป สามารถกาํหนดวนัเดนิทางเองได ้

** โปรแกรมสามารถปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม เพื�อความปลอดภยั อนัอาจเกิดเนื�องจากสภาวะอากาศ ที�
แปรปรวน ** 


