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ทีมเวิลดเอ็กซพลอเรอร
ขอใหทานด�มด่ำความสุขลนที่นี่ รัสเซีย

มีคนเคยบอกวารัสเซีย
มีแค โดมทอง ? หิมะ ? คนหนามุย ? สายลับ ?

World Explorer ขอเชิญทุกทานไปพบกับอีกมุมหนึ่งของรัสเซีย
“รวมเดินทางสำรวจ 

ทะเลสาบน�ำจืดที่ลึกที่สุด 
เกาแกที่สุด มีปริมาณน�ำจืดมากที่สุด

 น�ำใสที่สุด…ในโลก”

ขับรถ เดินเทา ใชชีวิตบนผืนน�ำแข็งกวางใหญ 
 ริมทะเลสาบไบคาล หัวใจแหงไซบีเรีย

สัมผัสลมหนาวระดับติดลบ 
คนพบประสบการณสุดพ�เศษ

……
ณ ทะเลสาบ ที่นอกจากจะทำใหคุณหนาวจับใจแลว

ยังสวยจับใจอีกดวย

Journey to The Heart of Siberia, Russia

Lake Baikal
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สา
รบ
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Day 1 P 7
กรุงเทพฯ - อิรคุตสก

ทะเลสาบแหงความเปนท่ีสุด P 3
การเดินทางและสภาพอากาศ P 5

รูจักภาษารัสเซียพ�น้ฐานกัน P 6

Day 2 P 8
อิรคุตสก - โอลคอน

Day 3 P 12
โอลคอน - เกาะโอกอย –

ทะเลนอย – ถ�ำน�ำแข็ง
Day 4 P 13

โอลคอน – แหลมโคบอย–
ทะเลหลวง – อูสตบารกุชิน

Day 5 P 16
อูสตบารกุชิน – คาบสมุทรสเวียโตย โนส –

อุทยานแหงชาติซาไบคาลสกี
Day 6 P 17

อูสตบารกุชิน – อูลานอูแด – 
รถไฟสายทรานสไซบีเรีย

Day 7 P 19
อูสตบารกุชิน – ลิสตเวียนกา – 

พ�พ�ธภัณฑไบคาล – ฮัสก้ีลากเล่ือน
ยอดเขาเชียรสกี – ช็อปป�งยาน 130

Day 8 P 20
นครอิรคุตสก - กรุงเทพมหานคร
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        ทะเลสาบไบคาล มีอีกชื่อนึงวา ดวงตาสีน�ำเงินแหงไซบีเรีย เปนทะเลสาบที่ครองสถิติความเปน
ที่สุดมากมาย ไมวาจะเปน ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก ดวยความลึกถึง 1,637 เมตร ลึกระดับที่เอา
ตึกมหานคร 5 ตึก เรียงตอกันยังไมโผลพนพ�้นน�ำเลย ทำใหไบคาลเปนทะเลสาบน�ำจืดที่มีปริมาณน�ำจืด
มากที่สุดในโลก น�ำในทะเลสาบแหงนี้ที่เดียว คิดเปน 20% ของน�ำจืดที่มีบนผิวโลก หรือคิดงายๆ วา
ถาทุกคนบนโลกใชน�ำเฉลี่ยวันละ 500 ลิตรตอคนตอวัน ทุกคนบนโลกจะสามารถใชน�ำจากทะเลสาบ
ไบคาลไดถึง 40 ป!  
        รวมถึงเปนทะเลสาบที่น�ำใสที่สุดในโลก ใสขนาดที่ในบางจุดของทะเลสาบคุณสามารถมองลงไปที่พ�้น
ทะเลสาบเบื้องลางซึ่งอยูลึกถึง 40 เมตร ไดและเปนทะเลสาบที่เกาแกที่สุดในโลก ดวยอายุถึง 25 ลานปี

     ทะเลสาบน�ำแข็งกวางใหญสุดลูกหูลูกตา สลับสีฟา 
น�ำเงินขาว โอบลอมดวยแนวเขาสูง และโขดหินรูปทรง
ตางๆ กอใหเกิดทัศนียภาพสุดอลังการงานสราง งดงาม
อยาบอกใคร

     เมื่อธรรมชาติอลังการขนาดนี้ ยอมทำให
ผูที่หลงรักการถายภาพอดใจไมไหว ตองควา
กลองขึ้นมาเก็บภาพประทับใจกันถวนหนา 
เพราะมีมุมสวยๆ ใหถายเพ�ยบ ไมวาจะเปน
ภาพพาโนรามาที่มองเห็นทะเลสาบขนาบเขา 
ภาพเรือประมงเกาจอดสงบนิ�งริมทา หรือจะ
ภาพตัวเองโดยมีทะเลสาบน�ำแข็งเปนพ�้นหลัง
ก็ถายงายไดหลายมุมเพราะกวางใหญสุดสายตา

     หลายคนสงสัยวา มาทะเลสาบไบคาลชวงนี้ นอกจาก
น�ำแข็งและความหนาว จะมีอะไรทำ จริงๆ แลว มีเยอะ
เชียวละ ไมวาจะเปน เลนการเลนไอซสเก็ตบนทะเลสาบ 
เจาะรูน�ำแข็งตกปลาขี่มาชมวิว หรือแมแต การไดนั�งรถตู
แบบโซเวียตที่วิ�งบนน�ำแข็งก็ทำใหใจเตนตุบๆ ไดเลยนะ

ไบคาล ทะเลสาบแหงความเปนที่สุด

วิวธรรมชาติอลังการงานสราง

สวรรคคนชอบถายภาพ 

กิจกรรมหลากหลาย 
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     ท่ีทะเลสาบไบคาลแหงน้ี มีสัตวท่ีอาศัยอยูในน�ำราว 1,400
ชนิด แตมีชนิดหนึ่งที่นารักกวาใครนั�นคือ แมวน�ำไบคาล
แมวน�ำหนากลม หนาตาบองแบว ซ่ึงเปนแมวน�ำน�ำจืด 1 ใน
3 สายพันธุในโลกและพบท่ีน่ีท่ีเดียว เปนเสมือนตัวมาสคอต
ของไบคาล

     ที่เที่ยวสวนใหญของทะเลสาบไบคาล ไมมีหองน�ำ ทันทีที่ลอรถ
แตะน�ำแข็งบนทะเลสาบไบคาล นั�นหมายความวาหลังจากนี้ หองน�ำ
ของคุณคือธรรมชาติที่กวางใหญ ไมตองหวงคุณไมไดปลดทุกข
อยางเดียวดาย ในบางซอกหลืบของโขดหินคุณอาจสังเกตเห็น
ซากอารยธรรมบางอยางที่ถูกทิ�งไวโดยผูที่มากอน คุณอาจเขินบาง
ในตอนแรกๆ แตลองคิดดูวาจะมีสักกี่ครั�งในชีวิตที่ไดเขาหองน�ำ
ที่หนาวเย็นและตื่นเตนขนาดนี้ 

     ไปไบคาลไมยาก เพราะทะเลสาบไบคาลอยูในรัสเซีย และรัสเซีย
ไมตองขอวีซา สามารถบินตรงมาจากกรุงเทพฯ มาลงที่เมือง Irkutsk 
โดยสายการบิน S7 จากนั�นก็สามารถนั�งรถตอไปยังตัวทะเลสาบไดเลย

     จริงๆ แลว หากคุณสูหนาวไมไหวจริงๆ 
ทะเลสาบไบคาลก็ยังมีฤดูท่ีอบอุนกวารอ
ตอนรับคุณอยู น�ำใสสีฟาสะทอนแสงแดด 
ตัดกับสีเขียวสดของแมกไม ทำใหไบคาล
ฤดูอื่นๆมีเสนหไมแพฤดูหนาวเลยทีเดียว

     เมื่อฉายาของปลาโอมุล คือ แซลมอนแหงไบคาล พบได
เฉพาะที่ทะเลสาบไบคาลเทานั�น แนนอนวา เราตองไมพลาด 
จัดปลาโอมุลข้ึนโตะอาหาร กินเปนของคาวเคลากับวอดกา 
เครื่องดื่มขึ้นชื่อของรัสเซีย บอกไดคำเดียววา เด็ด!

ประสบการณปลดทุกขกลางลมหนาว

เจาถิ่นแหงไบคาล

ไปเที่ยวไดหลายฤดู

กระดกวอดกา ชิมปลาโอมุล

ไบคาลอยูในรัสเซีย ไมตองขอวีซา
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Germany

Irkutsk
Day 1,2

-19 c /-36 c

Irkutsk
Day 7,8

-16 c /-33 c

Olkhon
Day 2,3

-18 c /-35 c
Ust-barguzin
Day 4,5,6

-17 c /-35 c

Ulan-Ude
Day 6

-17 c /-34 c

Mongolia *อากาศอ้างอิงจาก www.accuweather.com วันที่ 28/2/2018 เทียบโดยเฉลี่ยทั้งเดือนMongolia

E Listvyanka
Day 8

-17 c /-33  c

ไบคาลอยู่ทางด้านใต้สุดของ
ประเทศรัสเซียอยู ่ใกล้กับ
ประเทศมองโกเลีย

การเดินทางและสภาพอากาศ



รูจักภาษารัสเซียพื้นฐานกัน :)

สวัสดี

ขอบคุณ (มาก)  

สดรั๊สทวุยถ ิ/ ปรีเวี่ยต (กันเอง)

สปะซี่บ้ะ (บัลโชเย) 

Здравствуйте / Привет  

Спасибо (Большое)

กรุณา, ได้โปรด  ปาฌาลุสต้ะ Пожалуйста

ขอโทษ อิสวินี่ถิ Извините

สบายดีไหม คั้ค ดีล่ะ Как дела ?

กี่โมงแล้ว คะโตรึ่ย ช้าส Который час ?

...อยู่ที่ไหน กเดี้ย Где ... ?

ห้องน้ำอยู่ไหน Где туалет ?

ไปทางไหน คู้ดา อิดที่ (เดิน)/ คู้ดา เยฆัท (ยานพาหนะ) 

กเดี้ย ตัวเลี่ยต

Куда идти / Куда ехать

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม วึย กะวะริ้ที ่ปา-อังกลิ๊สกี้ Вы говорите по-английски ?

ฉันไม่เข้าใจ ยา นีปะนิมาย Я не понимаю

โม้ชน่ะ สกิ๊ดกู้

ลาก่อน ดะสวีดาเนีย / ปะก้า До свидания ! / Пока

พบกันใหม่ที่เมืองไทย อูวี่ดิมซ่ะ ฟฺไตลานเดี้ย Увидимся в Таиланде

อร่อย (มาก) (โอเช่น) ฟฺคุ้สน่ะ (Очень) Вкусно !

อันนี้ราคาเท่าไร สโก๊ลก้ะ สโตอิท แอ้ต่ะ Сколько стоит это ?

ลดได้ไหม Можно скидку ?

โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน กเดี้ย บัลนิทซ่ะ Где больница ?
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16.35 น.

13.30 น. คณะพรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอิน อาคารผู โดยสารขาออก ชั�น 4 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผานกระบวนการออกตั�วโดยสาร บรรจุสัมภาระ
ลงระบบ กระบวนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรขาออก
เท่ียวบินท่ี S7 762 พาทานเหินฟาสู นครอิรคุตสก สหพันธรัฐรัสเซียโดย
จะใชเวลา 6 ชม. โดยประมาณ 

เวลา โปรแกรม กรุงเทพฯ - อิรคุตสก

วันที่ 1

วัน

lLake Baikal
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เชา

23.45 น. เที่ยวบินที่ S7 762 นำทานลงจอดยังทาอากาศยานนานาชาติอิรคุตสก
โดยสวัสดิภาพ ผานกระบวนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปา
สัมภาระ ยินดีตอนรับทุกทานสูอิรคุตสก ปารีสแหงไซบีเรีย หัวเมืองเกาบน
เสนทางการคาโบราณ คณะเดินทางเขาพัก ณ โรงแรม Angara 3*

เช็คเอาตและออกเดินทางสูเกาะโอลคอน เกาะท่ีใหญท่ีสุดในทะเลสาบไบคาล
รายรอบไปดวยสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีสวยงามมากมายเหมาะกับการเก็บ
ภาพ แวะซื้อหาเครื่องใชจำเปน อาทิ รองเทากันหนาว เสื้อกันหนาว ราคา
ประหยัด กอนเดินทางออกนอกเมืองมุงหนาสูเกาะโอลคอน โดยระหวาง
ทางบนรถ ทานสามารถเก็บภาพแลนดสเคปของภูมิประเทศแบบทุงหญา
สเต็ปปสลับกับเนินเขาลูกเล็กใหญ และแวะพักเขาหองน�ำรายทาง 2 ครั�ง
(เดินทาง 4-5 ชม.)

บาย แวะรับประทานอาหารกลางวันแบบพ�น้เมือง ณ คาเฟทรงกระโจมมองโกล
ตำบลเยลานซึย เมืองเล็กๆเมืองสุดทายกอนเขาสูเสนทางลงทะเลสาบ

เวลา โปรแกรม อิรคุตสก - โอลคอน

วันที่ 2

วัน

Address: Sukhe-Bator Str. 7, Irkutsk, Russia, 664011
Phone: +7 395 221-81-06

Angara Hotel Complex

Explore the
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เดินทางถึงตำบลคูชีร เมืองเล็กๆบนเกาะโอลคอน แวะหาซื้อของใชจำเปน
และของทานตางๆ ณ ซุปเปอรมารเก็ตกอนเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม
มินิโฮเทล หรือ เทียบเทา เก็บสัมภาระเขาที่พักและพักผอนตามอัธยาศัย
ราว 1 ชม.
จากนั�นออกเดินไปยังโขดหินชามาน (เดินเทา) โดยใชเวลาราว 
10-15 นาที สดับรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิชามานซึ่งเปน
ศาสนาหนึ่งที่มีพอมดหมอผีเก่ียวของและเปนศาสนาท่ีชาวพ�น้เมืองบูเร้ียต
ท่ีน่ีท่ียังคงมีศรัทธาอยางเหนียวแนน และชมพระอาทิตยลับขอบ
ผืนน�ำแข็งทะเลสาบไปพรอมๆ กัน (ผูไมประสงคเขารวม สามารถพักผอน
หรือเก็บภาพรอบๆท่ีพักตามอัธยาศัยได)

ค�ำ

เย็น

รับประทานอาหารค�ำ ณ หองอาหาร และพักผอนตามอัธยาศัย
โรงแรม Mini Hotel Baikal

lLake Baikal
วัน เวลา โปรแกรม เกาะโอลคอน

Mini-hotel Baikal
Address: Ulitsa Voroshilova, 36, Pos. Khuzhir, 
    Irkutskaya oblast', Russia, 666137
Phone: +7 902 516-32-16

วันที่ 2



เชา หลังมื้อเชา ออกเดินทางลัดเลาะชายฝงไปทางเสนทางทิศใต ไฮไลตของ
เสนทางน้ีคือถ�ำน�ำแข็งนอยใหญตลอดทั�งเสนทาง โดยภายในถ�ำจะพบกับ
น�ำแข็งงอก น�ำแข็งยอยนอยใหญหอยระยา เม่ือกระทบกับแสงธรรมชาติ
จะปรากฏภาพสวยงามราวกับแชนเดอรเลียรที่รังสรรคโดยธรรมชาติ
จากนั�นนำทานสูเกาะโอกอย สถานท่ีประดิษฐานเจดียพระแมดรากินาโทร
มานักโม อันศักด์ิสิทธ ตามความเช่ือของชาวพุทธลัทธิมหายานแบบมองโกล
จากนั�นนำทานเดินทางตอยังกำแพง หินคูรกัน กำแพงโบราณลึกลับ
ที่สันนิษฐานวาสรางโดยชนเผาฮุนนูบรรพบุรุษชาวมองโกลโบราณ
เพ�่อปองกันอาณาเขต

บาย รับประทานอาหารกลางวันบริเวณกำแพงหินคูรกัน (ม้ืออาหารแบบพกพา)
จากนั�นออกเดินทางตอไปยังหัวเกาะดานใตสุดของเกาะโอลคอน เปนอีก
จุดไฮไลตที่ไมควรพลาด เนื่องจากจะไดภาพแลนดสแคปเปนผืนน�ำแข็ง
กวางสุดลูกหูลูกตะตัดกับยอดผาที่ยื่นขึ้นไปบนฟา นำทานออกเดินทาง
กลับไปตามเสนทางเดิม ลัดเลาะชายฝงไปยังโขดหินชามานดานลาง
พรอมกับ ฉากพระอาทิตยลับขอบน�ำ(แข็ง)ของวัน กอนกลับที่พักและ
พักผอนตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย

เวลา โปรแกรม โอลคอน - เกาะโอกอย – ทะเลนอย – ถ�ำน�ำแข็ง

Explore the
E x c l u s i v e
Experiences

วันที่ 3

วัน

12เกาะโอลคอน

พักโรงแรม Mini Hotel Baikal

12



วัน

13

เชา เช็คเอาต หลังมื้อเชา ออกเดินทางลัดเลาะไปตามชายฝงในเสนทางสู
ทิศเหนือระหวางทางอาจแวะถ�ำน�ำแข็งตางๆตามสมควร ไฮไลตวันนี้ คือ
แหลมโคบอย ทุงน�ำแข็งท่ีเปนแผนขนาดใหญราวกับกระจกยักษท่ีทับซอน
กันและดันโผลข้ึนมาจากผิวน�ำ สดับรับฟังตำนานหนาผาหญิงสาวผูถูกสาป
ใหเฝาแหลมโคบอยตลอดกาล จากนั�นพาทานขับลัดเลาะไปตามชายฝง
หนาผา จากเสนทะเลนอยเขาสูทะเลหลวง ไปตามทางเรียบบนทะเลสาบ
น�ำแข็ง กวางสุดลูกหูลูกตา

เวลา

วันที่ 4

lLake Baikal
โอลคอน – แหลมโคบอย–ทะเลหลวง – อูสตบารกุชิน



Explore the
E x c l u s i v e
Experiences

14





วัน

เชาวันที่ 5 หลังรับประทานอาหารเชา นำทานเดินทางไปยังอุทยานแหงชาติซาไบคาลสก้ี
อันเปนที่ตั �งของคาบสมุทรสเวี้ยโตย โนส ที ่หมายถึงจมูกศักดิ์สิทธิ์
ภูเขาสเวี้ยโตย โนส ชื่อเดียวกับคาบสมุทรโดยจะแวะพักถายรูปตาม
ความเหมาะสมตามสถานท่ีตางๆเชน ชายปาริมฝงทะเลสาบ ตาน�ำบริสุทธ์ิ
ที่สามารถด่ืมได ฯลฯ ตามเสนทางนี้มีแวะพักหองน�ำในกระทอมเล็กๆ

เวลา โปรแกรม
อูสตบารกุชิน – 

คาบสมุทรสเวียโตย โนส – อุทยานแหงชาติซาไบคาลสกี

16

บาย แวะพักรับประทานอาหารกลางวันแบบพกพา ณ จุดที่เกือบลึกที่สุด
ของทะเลสาบ (จุดที่ลึกที่สุดอยูนอกเสนทางสัญจร) จากนั�นเดินทางตอ
ไปตามเสนทางท่ีตัดไปตามความกวางของทะเลสาบ มุงหนาไปยังอีกฟาก
หนึ่งของทะเลสาบซึ่งเปนเขตสาธารณรัฐปกครองตนเองบูเรียเทีย อาจ
แวะพักเขาหองน�ำ 2-3 ครั�ง (หองน�ำตามธรรมชาติ)

เย็น

19.00 น. รับประทานอาหารค�ำ และพักผอนตามอัธยาศัย
พักโรงแรม Bargudzin Tokum 

เดินทางถึงฝงบูเรียเทีย ข้ึนบกโดยใชเสนทางท่ีผานทาเรือซ่ึงทานจะไดพบ
เห็นเรือตางๆจอดแชแข็งใชงานไมได (เมื่อหนาหนาว) และเห็นกระตอบ
ตกปลาเล็กๆเรียงรายกันในหนาหนาว แวะเก็บภาพบรรยากาศกอนเดิน
ทางสูที่พักบารกูชิน โทกุม ณ เมืองอูสตบารกูซิน เช็คอิน และเก็บสัมภาระ
เขาท่ีพัก พักผอนตามอัธยาศัยหรืออาจจะเดินเลนสำรวจรอบๆเมืองเล็กๆ
แหงนี้

เวลา โปรแกรม โอลคอน – แหลมโคบอย – ทะเลหลวง – อูสตบารกุชินi

Explore the
E x c l u s i v e
Experiences

Hotel Bargudzin Tokum
Ulitsa Gorkogo 1А, Makarinino, Russia, 671624



วัน

วันที่ 5 บาย แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบานชาวประมงซึ่งตั�งอยูริมชายฝง
อีกฟากหนึ่งของคาบสมุทรฯ ทานจะไดเห็นภูมิปญญาของชาวทองถิ�นที่
ใชระบบเตาโบราณปรุงอาหารและใหความอบอุนในครัวเรือนในเตาเดียวกัน
จากนั�นเดินทางตอไปชมการตกปลาใตน�ำแข็งของชาวประมงซึ่งหาชมได
ยาก กอนจะเดินทางไปชมภูมิประเทศแบบตางๆ เชน ถ�ำน�ำแข็ง (แปลกตา
และสมบูรณกวาฝง โอลคอน) และ บอน�ำพุรอน ออนเซนเชิงเขา (ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ) ซึ่งเปนน�ำพุรอนจากธรรมชาติอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส 
เคลากลิ�นกำมะถันออนๆ โดยความรอนจะกระตุนเสนเลือดที่กำลังหดตัว
จากความหนาวขยายตัวและชวยใหมีการไหลเวียนเลือดในรางกายดีขึ้น 
โดยทานสามารถลงแชเพ�่อผอนคลายความหนาวเย็นไดตามอัธยาศัย 

เดินทางยอนกลับเสนทางเดิม โดยทานอาจพักผอนบนขบวนรถตามอัธยาศัย
จนถึงที่พัก

เย็น รับประทานอาหารค�ำ ณ หองอาหาร และพักผอนตามอัธยาศัย
***พ�เศษ บริการบาเนีย หรือ ซาวนารัสเซียเพ�อ่ผอนคลายรางกายจาก
ความเหน็บหนาวหลังอาหารค�ำ
พักโรงแรม Bargudzin Tokum 

เวลา โปรแกรม
อูสตบารกุชิน – 

คาบสมุทรสเวียโตย โนส – อุทยานแหงชาติซาไบคาลสกี

วัน

เชาวันที่ 6 หลังทานอาหารเชา เช็คเอาต และออกเดินทางสูนครอูลานอูแด เมืองหลวง
และศูนยกลางการปกครองสาธารณรัฐปกครองตนเองบูเรียเทีย โดยจะ
เดินทางตามทางหลวงมุงหนาลงทิศใต ผานชายฝงทะเลสาบฯ และปาไทกา
ในหลายๆชวงเสนทาง อาจแวะพักคาเฟและหองน�ำตามความเหมาะสม

เวลา โปรแกรม อูสตบารกุชิน – อูลานอูแด – รถไฟสายทรานสไซบีเรีย

lLake Baikal

17



บาย เดินทางเขาเขตนครอูลานอูแด แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ
รานอาหารพ�น้เมือง กอนออกเดินทางตอไปยังวัด อิโวกิน ดัทซัน ซ่ึงถือ
เปนวัดพุทธที่ใหญที่สุดในรัสเซียและเปนจุดศูนยกลางทางพุทธศาสนา
ของรัสเซีย มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบพุทธมหายานสายทิเบต ที่นี่มี
หัวหนาคณะพระลามะ ผูนำทางศาสนาพุทธในรัสเซียจำพรรษาอยูดวย
โดยทานจะไดเขาชม สักการะ และซื้อหาเครื่องรางและของฝากตาม
อัธยาศัย

Explore the
E x c l u s i v e
Experiences

เย็น นำทานเดินทางสูเมืองอูลานอูเเด แวะชมจัตุรัสเลนิน ลานกวางใจกลางเมือง
ท่ีมีอนุสาวรียศีรษะเลนิน ยักษแหงเดียวในโลกตั�งอยู ชมปฏิมากรรมน�ำแข็ง 
สลักเปนรูปทรงตางๆ เชน ผูคน สัตว ตัวละครในนิทาน เขาวงกต ฯลฯ 
จากนั�นช็อปป�งของฝากเล็กๆ นอยๆ

รับประทานอาหารค�ำ ณ หองอาหารโรงแรมใจกลางเมือง จากนั�นออกเดินทาง
ไปยังสถานีรถไฟอูลานอูแดเพ�่อเตรียมขึ้นรถไฟสายทรานสไซบีเรีย

22.20 น. รถไฟสายทรานสไซบีเรียขบวนรถนอนออกเดินทางสูนครอิรคุตสก ใช
เวลา 9-10 ชม. โดยประมาณ
พักบนตูนอนบนรถไฟ

18

วัดพุทธในอูลานอูเด

รถไฟสายทรานส ไซบีเรีย



วัน

วันที่ 7 07.30 น. 

10.00 น.

รถไฟแลนเขาสูสถานีรถไฟอิรคุตสก เดินทางกลับยังโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารเชาและพักผอนตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสูตำบลลิสตเวียนกา โดยเสนทางทางหลวงสายไบคาล ใช
เวลาราว 1 ชม.

เที่ยง แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารพ�้นเมืองบนเชิงเขา ทานจะ
ไดลิ�มลองปลาโอมุล ที่มีแตในทะเลสาบไบคาลเทานั�น ระหวางรับประทาน
ทานจะมองเห็นปากแมน�ำอังการาและทะเลสาบไบคาลอยางชัดเจน สามารถ
เก็บภาพไดตามอัธยาศัยตามสมควรหลังมื้ออาหาร

บาย

เดินทางตอไปยังพ�พ�ธภัณฑไบคาลซึ่งบอกเลาประวัติความเปนมาทาง
ธรณีวิทยาและระบบนิเวศโดยทั�วไปของทะเลสาบ พ�เศษ เขาหองจำลอง
การดำดิ�งสูกนทะเลสาบราวกับนั�งอยูในเรือดำน�ำสำรวจทะเลสาบไบคาล

เวลา โปรแกรม
อูสตบารกุชิน – ลิสตเวียนกา – พ�พ�ธภัณฑไบคาล

ฮัสกี้ลากเลื่อน - ยอดเขาเชียรสกี – ช็อปป�งยาน 130

Lake Baikal lLake Baikal

19

นำทานไปเลนสุนัขลากเลื่อนบนน�ำแข็ง (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
แลวนำทานเดินทางตอไปยังยอดเขาเชียรสกี้ ยอดเขาซึ่งตั�งชื่อตาม 
นักธรณีวิทยาผูทำการสำรวจทะเลสาบไบคาล โดยวิธีการนั�งกระเชาสกี
ขึ้นไปดานบนแวะพักด่ืมกาแฟรอนๆ คลายหนาวตามอัธยาศัย จากนั�นไป
เก็บภาพบริเวณศาลาชามาน ยอดเขาซึ่งจะเห็นวิวปากแมน�ำอังการา
ทะเลสาบไบคาล และ เทือกเขาฝงบูเรียเทียอยูไกลๆไดอยางชัดเจน รอชม
พระอาทิตยลับขอบฟาวันสุดทายที่นี่



วันที่ 8

20

Explore the
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เย็น เดินทางกลับเขาเมืองไปยังยาน 130 ซึ่งเปนยานช็อปป�งที่ใหญที่สุดของ
เมือง ทานอาจเลือกซื้อสินคาตางๆ เชน เครื่องสำอางไซบีเรีย ตุกตา
แมวน�ำไบคาล ฯลฯ ตามอัธยาศัย

20.30 น. รับประทานอาหารค�ำ และเดินทางกลับโรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Angara

07.00 น. เช็คเอาต และออกเดินทางไปยังทาอากาศยานอิรคุตสก
07.30 น. ถึงสนามบิน ผานกระบวนการออกบัตรโดยสาร บรรจุสัมภาระลงระบบ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรขาออก
10.10 น. เท่ียวบิน S7 761 นำทานเหินฟากลับสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง
15.20 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

วัน เวลา โปรแกรม อิรคุตสก – กรุงเทพฯ



เดินทางวันที่ พักคู

72,900 บาท
พักเด่ียว ชำระเพ��ม

12,000 บาท26 ก.พ. - 5 มี.ค. 2562

รายละเอียดคาใชจาย 
อัตราคาบริการวม

- คาตั�วเครื่องบินชั�นประหยัดไป-กลับ สายการบินไซบีเรียนแอรไลน (S7)
- คาที่พัก โรงแรมสามดาว หองพักแบบ Double หรือ Twin ในเมืองอิรคุตสก เกาะโอลคอน 
   และบูเรียเทีย 
- คาอาหารตามที่ระบุไวในโปรแกรม และน�ำดื่มบริการวันละสองขวดตอทานตอวัน
- คายานพาหนะตามเสนทางที่ระบุไวในโปรแกรม ไดแกรถตู Sprinter, รถตูแบบโซเวียต, 
   และรถไฟชั�น 2 สายทรานสไซบีเรีย (1 หอง มี 4 เตียง ประกอบดวย 2 เตียงลาง และ 2 เตียงบน 
   หองน�ำรวม 1-2 หองตอโบกี้)
- กิจกรรมตางๆ ที่ระบุไวในโปรแกรม (ทั�งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันที่ทำกิจกรรมเปนปจจัยสำคัญ)
- คาตั�วเขาชมสถานที่ตางๆ
- หัวหนาทัวร, ไกดทองถิ�นชาวรัสเซีย, คนขับรถ และคาทิปของหัวหนาทัวร, 
   ไกดทองถิ�นชาวรัสเซีย, คนขับรถ  
- คาประกันภัยการเดินทาง ทานละ 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม 
- ภาษีมูลคาเพ��ม 7%

อัตราคาบริการไมรวม

- คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
- คาน�ำหนักกระเปาที่เกินจากน�ำหนักที่ทางสายการบินกำหนดไว (สายการบิน S7 กำหนัดน�ำหนัก
   สำหรับสัมภาระโหลดใตทองเครื่องไมเกิน 23 กิโลกรัม และ สัมภาระขึ้นเครื่องไมเกิน 7 กิโลกรัม
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องด่ืมที่อยูนอกเหนือจากรายการ
- คาที่พักเดี่ยว (เพ��มทานละ 12,000 บาท)
- สวนตางของราคาตั�วเครื่องบินของตั�วเดี่ยว อันเนื่องมาจากความผันผวนตามราคาจริง (กรณีที่
   ลูกคาจำเปนตองจองตั�วเด่ียว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหลูกคาทราบเปนกรณีๆ ไป)
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เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 
ชำระมัดจำงวดแรก : 50% ของคาบริการทั�งหมด (36,450  บาท)  (ขอสงวนสิทธิ์การจองทริป
                             ใหกับทานที่ชำระคามัดจำเขามาแลวเทานั�น)
ชำระมัดสวนที่เหลือ : ภายในวันที่  30 ธันวาคม 2561
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนมัดจำในสวนแรกใหกับลูกคาและยกเลิกการเดินทางของลูกคา  
ในกรณีที่ลูกคาชำระมัดจำสวนที่เหลือลาชากวาวันที่กำหนด

การยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน : คืนคาบริการทั�งหมด (ยกเวนคามัดจำกับทางสายการบิน
                                            และคาจองโรงแรมที่พัก)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45-60 วัน : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทั�งหมด
หากถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทั�งหมด 
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาใชจายในสวนของคาบริการ 
                ประเภท Non-Refund ไดแก คามัดจำกับทางสายการบิน คาจองโรงแรมที่พัก ฯลฯ  
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางแทนไดกอนเดินทางลวงหนา 1 เดือน 
จะไมมีการเก็บคาใชจายเพ��มเติมแตอยางใด

เงื่อนไขและขอกำหนดอื่นๆ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั�งหมดตามความเหมาะสม 
    เนื่องจากความลาชาของ สายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมือง
    และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯ หรือคาใชจายเพ��มเติมที่เกิด 
    ขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย ถูกทําราย สูญหาย ความลาชา หรือจาก อุบัติเหตุตางๆ 
    ทั�งนี้ บริษัทฯจะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
2. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เนื่องจาก 
    มีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของ หามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติ 
    สอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเขาเมืองพ�จารณาแลว ทางบริษัทฯ
    ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั�งหมดหรือบางสวน 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมครบตามจํานวนที่กําหนดไว
4. การไมรับประทานอาหารบางมื้อหรือไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได 
    เพราะการชําระคาทัวรเปนไปใน ลักษณะเหมาจาย 
5. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการจองที่นั�งในชั�นธุรกิจ (Business Class) เนื่องจากจำนวนที่นั�ง 
    มีจำนวนจำกัดและมักถูกจองมาลวงหนาแลวนานพอสมควร
6. การตอบตกลงรับการใชบริการ หมายถึงทานไดรับทราบเงื่อนไขตางๆ ที่ทางบริษัทฯ ไดกําหนดไวแลว
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