
“ไบคาล" ทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ำจ�ดที่ลึกที่สุด และมีปร�มาณน้ำเยอะที่สุดในโลก แถมยังยาว
เหยียดถึง 636 กิโลเมตร ในช�วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห�งนี้จะกลายเป�นน้ำแข็ง ซึ่งหนาพอที่จะให�รถว��ง
ไปบนทะเลสาบแห�งนี้ได� ทั่วทั้งทะเลสาบ เราจะได�เห็นภูมิทัศน�น้ำแข็งแปลกตา ซึ่งเกิดจากการแข็งตัว
หลายรูปแบบ บางแห�งเป�นน้ำแข็งหนาใส บางแห�งขาวข��นเป�นสีขาวทึบ บางแห�งเป�นแผ�นสะท�อนสีฟ�า
ครามสวยงาม

DAY 1 Bangkok - Irkutsk

เวลา 23.45 , รับจากสนามบินไปยังโรงแรม  ที่พักเป�นห�องพักคู�ที่มีห�องอาบน้ำและห�องสุขาในตัวหร�อโฮสเทลที่มี
ห�องนอนและสิ�งอำนวยความสะดวกรวม



DAY 2
ทัวร�ด�วนในเมือง Irkutsk: เยี่ยมชม 3 จ�ดหลักในเมือง: main square,  lace house, และโบสถ� Kazan ไปเมือง Listvyanka 

(จ�ดที่ใกล�ที่สุดของเมือง Baikal จาก Irkutsk) 

Irkutsk 

สุนัขลากเลื่อนที่ทะเลสาบ BAIKAL ในฤดูหนาวป� 2018-2019 ราคาที่อัพเดท

สำหรับสุนัขลากเลื่อนในเมือง Listvyanka สำหรับฤดูหนาวในป� 2018-2019

ต�อคน 

1 กม. / 3-5 นาที - 1700 รูเบิล

2.5 กม./ 10 นาที - 2500 รูเบิล

4.5 กม./ 20 นาที - 3500 รูเบิล

10 กม./ 30 นาที - 5000 รูเบิล

รวมข�่ 2 ชม. พร�อมอาหารกลางวันป�กนิค - 12000 รูเบิล

นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขและข�่รถเล็กสำหรับว��งบนหิมะ (จ�ายเพ��ม)

นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขเข�าไปในป�าที่ศูนย� Baikal Dog Sledding Center (Manor Tyuryumin) ในกลางเมือง Listvyanka

เยี่ยมชม Retro Park และจ�ดชมว�ว Chersky Stone (เดินไป!) กลับเมือง Irkutsk เวลา 18.00 น. ที่พักเป�นห�องพักคู�ที่มีห�อง

อาบน้ำและห�องสุขาในตัวหร�อโฮสเทลที่มีห�องนอนและสิ�งอำนวยความสะดวกรวม 

DAY 3 Irkutsk - Olkhon

10 โมงเช�า ออกจากเกาะ Olkhon โดยรถบัสส�วนตัว+ไกด� รถใหญ�พอสำหรับสัมภาระ ระหว�างทาง: จ�ดทานอาหารเที่ยง 

(เวลา 12.00- 13.00 น.) อาหารท�องถิ�น: ซุปบีทรูทพร�อมเนื้อ (borsh) หร�อก�วยเตี๋ยวไก�, สลัด, มันฝรั่งบด, cheburek 

เนื้อหร�อชีส – pasture ทอดพร�อมไส�  ไม�รวมชา, แอลกอฮอล�และโซดา ถึงปลายทาง : หมู�บ�าน Khuzir, เกาะ Olkhon 

เวลา 15.30 น., เช็คอินเข�าเกสต�เฮ�าส� 16.00 - 17.30 น. 

เดินทัวร�ชมเกาะ Olkhon  เยี่ยมชมสถานที่ของกลุ�มที่เชื่อ

เร�่องว�ญญาณ- Burkhan Rock 

ทานอาหารค่ำเวลา 19.00 น.
นอนค�างคืนในเกสต�เฮ�าส� ไม�ดูอบอุ�น ตกแต�งสไตล�พ�้นเมือง  

ห�องคู�พร�อมห�องน้ำและห�องสุขาส�วนตัว  แต�ละห�องมีฮีทเตอร�

ไฟฟ�า  คุณสามารถตั้งอุณหภูมิที่ต�องการได�  ห�องน้ำแต�ละ

ห�องมีน้ำร�อน – อย�าระบายน้ำมากเกินไปเพราะคุณจะตัอง

รอให�มันร�อนอีกครั้ง!

อิสระอาหาร 3 มื้อ

อิสระมื้อเช�าและมื้อกลางวัน



DAY 4 ICE TOUR - NORTH 

DAY 5 ICE TOUR - SOUTH 

ทานอาหารเช�าเวลา 9 โมงเช�า

อาหารครบ 3 มื้อ  การเดินทางทั้งหมดมีไกด�ที่พ�ดภาษาอังกฤษ

ทานอาหารค่ำเวลา 19.00 น.

DAY 6 OLKHON - IRKUTSK

เช็คเอ�าท�จากเกสต�เฮ�าส� ขับรถกลับเมือง Irkutsk ระหว�าง

ทาง: หยุดเพ�่อทานอาหารเวลา 12.00- 13.00 น. มาถึง

โรงแรมเวลา 15.00 - 16.00 น.

เราเร��มทัวร�น้ำแข็งทางเหนือเวลา 10 โมง  สำหรับทัวร�นี้ เราใช�รถตู�ว�นเทจของกองทัพรัสเซีย 4WD  ที่จ�คนได�สูงสุด 8 คน

ต�อ 1 คัน สถานที่ท�องเที่ยว / สิ�งที่ควรทำ: เดินบนผิวทะเลสาบน้ำแข็ง  เยี่ยมชมถ้ำน้ำแข็ง, ถ้ำ Khoboi, หน�าผา Three 

Brothers, ทะเลสาบ blue ice รวมอาหารกลางวัน  ข�้นอยู�กับสภาพอากาศ ซึ่งอาจเป�นกล�องข�าวกลางวัน (ปลาทอด, 

มันฝรั่ง, ขนมป�ง, มะเข�อเทศ, ชา, คุกกี้) หร�อซุปปลา (+ขนมป�ง, มะเข�อเทศ, ชา, คุกกี้) กลับเกสต�เฮ�าส�เวลา 16.00 - 

17.00 น. และพักผ�อนตามอัธยาศัย

เราเร��มทัวร�น้ำแข็งทางใต�เวลา 10 โมง  สำหรับทัวร�นี้ เราใช�รถตู�ว�นเทจของกองทัพรัสเซีย 4WD  ที่จ�คนได�สูงสุด 
8 คนต�อ 1 คัน สถานที่ท�องเที่ยว / สิ�งที่ควรทำ: เดินบนผิวทะเลสาบน้ำแข็ง  เยี่ยมชมถ้ำน้ำแข็ง, เกาะ Ogoi, 
Bubble Bay, จ�ดชมว�ว The Throne รวมอาหารกลางวัน  ข�้นอยู�กับสภาพอากาศ ซึ่งอาจเป�นกล�องข�าวกลางวัน 
(ปลาทอด, มันฝรั่ง, ขนมป�ง, มะเข�อเทศ, ชา, คุกกี้) หร�อซุปปลา (+ขนมป�ง, มะเข�อเทศ, ชา, คุกกี้) กลับเกสต�เฮ�าส�
เวลา 16.00 - 17.00 น. และพักผ�อนตามอัธยาศัย

ทานอาหารเช�าเวลา 9 โมงเช�า
อาหารครบ 3 มื้อ  การเดินทางทั้งหมดมีไกด�ที่พ�ดภาษาอังกฤษ

ทานอาหารค่ำเวลา 19.00 น.

DAY 7 Airport

เดินทางไปสนามบิน

อิสระมื้อกลางวันและมื้อเย็น

ทานอาหารเช�าเวลา 9 โมงเช�า



เกาะ Olkhon Island-ไฮไลท�

เกาะ Olkhon เป�นเกาะที่รายล�อมด�วยทะเลสาบที่ใหญ�ที่สุดเป�นลำดับสี่ของโลก  มันเป�นเกาะที่ใหญ�ที่สุดในทะเลสาบ 
Baikal มีพ�้นที่ 730 km2  เกาะ Olkhon มีที่ราบสวยงามที่เข�ากันกับน้ำในทะเลสาบ Baikal   พ�้นที่เกาะมีสีเข�ยวและ
เร�ยบเหมือนทุ�งหญ�าและมีเศษหินตรงขอบหน�าผาในทะเลสาบ Baikal  เกาะ Olkhon ปกคลุมด�วยหญ�าและพ�ชมีกลิ�น
หอมในด�านที่หันเข�าชายฝ��ง (ที่ราบ) และต�นสนเล็กๆ (ป�าเขตหนาว) บนด�านที่หันหน�าเข�าตรงกลางทะเลสาบ  มันยาว
ประมาน 70 กม. และกว�าง 15 กม.   เกาะ Olkhon เป�นสถานที่ที่เหมาะกับการหลีกหนีสังคมเมือง รู�สึกถึงธรรมชาติ 
พักผ�อนข�างๆทะเลสาบ Baikal และเพลิดเพลินไปกับพลังงานของทะเลสาบ ซึ่งตอนนี้มันเป�นแหล�งท�องเที่ยวเหมือน
เมือง Listvyanka และมันมีโครงสร�างพ�้นฐาน
พร�อม ดังนั้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีว�ต
ที่สะดวกสบายได�

หมู�บ�าน Khuzir

เมืองนี้เป�นฮับของเกาะ Olkhon   ประชากรส�วนใหญ� (1500 จากทั้งหมด 2000 คนอาศัยอยู�ที่นี่)  มันมีเกสต�เฮ�าส�
ราคาแพงหลากหลาย   



ผิวทะเลสาบน้ำแข็ง Baikal

บร�เวณของทะเล Small Sea ที่ตั้งอยู�ระหว�างเกาะ Olkhon และ Western Shore มีน้ำแข็งที่ใสสวยและมากที่สุดบน
ทะเลสาบ Baikal  ลมแรงทำให�น้ำแข็งใส   สถานที่ดึงดูดนักท�องเที่ยวจำนวนมากที่ต�องการชมน้ำแข็งในทะเลสาบ 
Baikal  ความหนาของน้ำแข็งแตะ 1 ม. ดังนั้น การเดินหร�อขับรถบนพ�้นผิวจ�งปลอดภัย  บนน้ำแข็ง คุณจะเห็นรุป
แบบและรอยแตกตามธรรมชาติที่สวยงาม  น้ำแข็งใส คุณสามารถมองทะลุได�เหมือนกระจก

ถ้ำน้ำแข็ง

ในฤดูหนาว น้ำแข็งปกคลุมชายฝ��งเกาะที่มีหลายถ้ำและโพรง  
ถ้ำกลายเป�นน้ำแข็งและมีน้ำแข็งย�อย เมื่อดวงอาทิตย�ส�อง
น้ำแข็ง น้ำส�องแวววาวในสีต�างๆ  ในถ้ำ คุณสามารถถ�ายรูป
สวยๆได� คนจะคิดกันว�าคุณอยู�โลกอื่น

หิน Burkhan rock

บนเกาะ Olkhon ใน  Khuzhir มีแหล�งท�องเที่ยวยอดนิยมคือ หิน Burkhan Rock หร�อหิน Shamanka หนี่งใน
เก�าแหล�งศักดิ์สิทธิ์ของเอเชีย   จากว�วจ�ดนี้ คุณจะเห็น Maloye More (ช�องแคบของทะเลสาบ Baikal ระหว�างเกาะ
 Olkhon และแผ�นดินใหญ�) และส�วนที่ใหญ�ที่สุดของทะเลสาบ Baikal  บางครั้งในหน�าร�อน หากคุณโชคดี คุณจะเห็น 
nerpa – แมวน้ำประจำทะเลสาบ Baikal  ถ้ำศักดิ์สิทธิ์
เป�นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนทะเลสาบที่คนใช�บูชายัญและ
สวดตั้งแต�เร��มแรกที่พบถ้ำ  หลังศาสนาพ�ทธของทิเบต
แพร�ไปยังคน Buryat พระ Buryat บูชาถ้ำนี้  แต�ก�อน
ถ้ำนี้ใช�ทำพ�ธีโดบกลุ�มคนที่เชื่อเร�่องว�ญญาณ  ในอดีต 
ที่ถ้ำ Burkhan (หิน Shamanka) มีการทำพ�ธีกรรมทาง
ศาสนาให�กับว�ญญาณของเกาะ Olkhon ตามความเชื่อ
ของหมอผี Buryat ที่อาศัยอยู�ในถ้ำ Burkhan  ว�ญญาณ
เป�นเจ�าของเกาะ Olkhon และเป�นเทพที่น�าเกรงขาม



ถ้ำ Three Brothers

ถ้ำ Three Brothers เป�นถ้ำหน�าผาหินอ�อนที่สวยงามสีขาว 
ยาวประมาณ 1 กม. ทอดลงไปยังทะเลสาบ Baikal ตามแนวดิ�ง  
ถ้ำมีหน�าผาสวยๆจำนวนมากพร�อม 3 หน�าผาใหญ�ที่ชื่อว�า 
Three Brother  ตำนานมีอยู�ว�าหมอผีมีลูกสาว 1 คนและลูก
ชาย 3 คน  ลูกสาวมีความรักและหนีออกจากบ�านไป  หมอผี
เปลี่ยนลูกชายตนเองไปเป�นนกอินทร�และส�งไปตามหาลูกสาว  
หลังจากที่ นกอินทร� 3 ตัว เจอพ�่สาวตนเองที่ร�องไห�และร�องขอ
ให�พ�่ชายอย�าบอกพ�อว�าเจอเธอ  พ�่ชายกลับมาบอกพ�อว�าไม�
เจอเธอ  หมอผีจับได� จ�งเปลี่ยนลูกชายให�กลายเป�นหน�าผา

ถ้ำ Khoboi (Tusk)

เป�นหน�าผาที่ดังที่สุดบนเกาะเพราะมีว�วรอบทิศสวย  จากถ้ำ Khoboi คุณจะเห็นว�วพาโนรามา 300 องศาของ
ทะเลสาบและส�วนกว�างที่สุดของมัน 80 กม.

หมู�บ�าน Listvyanka

หมู�บ�าน LISTVYANKA อยู�ในเมือง Irkutsk Oblast, Russia, ตั้งอยู�ห�างจากเมือง Irkutsk 70 กม. ใกล�จ�ดที่
แม�น้ำ Angara แยกออกจากทะเลสาบ Baikal  หมู�บ�าน Listvyanka เข�าถึงได�โดยรถบัสหร�อเร�อจากเมือง 
Irkutsk   มีประชากร 1,882 คน (สำมะโนครัวป� 2010)  ด�วยขนาดที่ไม�ใหญ�โต เมือง Listvyanka เป�นหนึ่งใน
จ�ดที่มีนักท�องเที่ยวมากที่สุดของ Siberia   เนื่องจากที่มันใกล�เมือง Irkutsk เราจะเห็นนักท�องเที่ยวมากกว�า
เมืองและหมูบ�านอื่นๆบนทะเลสาบ Baikal โดยเฉพาะชาว Irkutians และนักท�องเที่ยวต�างชาติมาเที่ยววันสุด
สัปดาห� (นักท�องเที่ยวรัสเซียจะชอบจ�ดที่เป�นป�า) และมีการพัฒนาไปอย�างมาก โดยเน�นไปที่ตลาดนักท�องเที่ยว 
ทั้งพ�้นที่ป�กนิค, โรงแรมและคาเฟ�



จ�ดชมแม�น้ำ Angara

ในเมือง Listvyanka คุณจะเห็นปากแม�น้ำ Agrara - 900 ม. – 
ปากแม�น้ำที่กว�างที่สุดในโลก  เป�นทางออกเดียวของทะเลสาบ 
Baikal –แม�น้ำนี้ออกจากทะเลสาบและจากนั้น ไปรวมกับแม�น้ำ 
Yenisei ที่จากนั้นไหลไปมหาสมุทร  มันไม�เคยเป�นน้ำแข็งใน
หน�าหนาว

จ�ดชมหิน Chersky Retro – Park

ใช�เวลา 30 นาทีในการเดินข�้นเขา (หร�อจะข�้นกระเช�า) 
จากที่ที่คุณอยู� จะเห็นว�วรอบทิศของทะเลสาบ, แม�น้ำ
และป�าไกลลับตา

นิทรรศการรถยุคโซเว�ยตสำหรับครอบครัวและ
ประติมากรรมโลหะรูปร�างแปลก  ต�องดู! ตลาด
ปลา: จ�ดยอดนิยมในการซื้อปลารมควันและของ
ฝาก  ศูนย�สุนัขลากเลื่อน: ที่ที่คุณสามารถพบกับ
การนั่งรถที่ลากโดยสุนัขไซบีเร�ยน, การข�่ม�าและ
คนทำเกือกม�า



เที่ยวบินขากลับแนะนำ
Tour Category

Shared (bath)

Private (bath)

6 Pax

21,400.-

24,400.-

LB - 3 : Midst of Baikal 7 วัน 6 คืน

8 Pax

20,900.-

23,900.-

10 Pax

20,400.-

23,400.-

12 Pax

19,900.-

22,900.-

14 Pax

18,900.-

22,400.-

อัตราค�าบร�การรวม

•  รถรับส�งสนามบิน 2 เที่ยว

•  ที่พัก 6 คืนในเมือง Irkutsk, Olkhon Island

•  การเดินทางด�วยรถส�วนตัว (และคนขับ)

•  ค�าเข�า อุทยานแห�งชาติ

•  อาหารตามที่ระบุ  วันที่ 3 (มื้อเย็น), วันที่ 4 - 5 (ครบ 3 มื้อ), วันที่ 6  (มื้อเช�า)

•  บร�การล�ามท�องถิ�น

•  รถจ�๊บเช�า 4WD และภาษี   ไม�มีค�าใช�จ�ายแอบแฝง
•  ค�าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง�่อนไขตามกรมธรรม�)

อัตราค�าบร�การนี้ไม�รวม

•  ยังไม�รวมค�าตั๋วเคร�่องบินของสายการบินใด ๆ
•  ค�าเคร�่องดื่มหร�ออาหารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว�ข�างต�น
•  ค�าบร�การซักร�ด

ตารางเวลาเที่ยวบิน (โดยประมาณ)

เที่ยวบินขาไป

S7 762  ออก 4:35 PM.  ถึง 11:45 PM

Bangkok - Irkutsk

เที่ยวบินขากลับ

S7 761  ออก 10:10 AM  ถึง 3:20 PM

Irkutsk - Bangkok

หมายเหตุ

เนื่องจาก Officail ice road ที่ใช�เดินทางข�ามไปยังเกาะ Olkhon จะมีช�วงเวลาที่เป�ดให�บร�การไม�แน�นอน ถ�าช�วงที่

ลูกค�าเดินทาง ถนนนี้ไม�เป�ดให�ใช�บร�การ จะต�องข�ามไปเกาะ Olkhon โดยเร�อเร็ว Hover craft (ตามรูป) ซึ่งจะมีค�า

บร�การเพ��มท�านละประมาณ 1,000 บาท โดยสามารถชำระเป�นเง�นรูเบิล

ที่หน�างานกับทางไกด�ท�องถิ�นได�เลย (ตัวอย�างป� 2019 Official ice road 

เป�ดให�บร�การวันที่ 15 ก.พ. - 20 มี.ค. ท�านที่เดินทางก�อนและหลังช�วงเวลา

ดังกล�าว ต�องข�้นเร�อ Hover Craft ข�ามไปยังเกาะ Olkhon)

4 Pax

21,900.-

24,900.-



เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก

การจอง หร�อสำรองที่นั่ง

การยกเลิก

•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณาเตร�ยมเง�นมัดจำ 50% 
•  (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  ทางเราสามารถช�วยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินได�โดยเป�นราคาจากทางเว็ปไซต�ของสายการบินโดยตรง 
   ซึ่งราคาสามารถปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลาในแต�ละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำให�
   ชำระทันทีหลังจากได�ราคาที่พ�งพอใจ

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 30-44 วัน  เก็บค�าใช�จ�ายท�านละ 50% 

•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 30 วันก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมด

•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่นว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิก

   การเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด

•  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให�คณะเดินทางไม�ครบ

   ตามจำนวนที่บร�ษัทฯกำหนดไว� (10ท�านข�้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต�อทางบร�ษัทและผู�เดินทางอื่นที่เดิน

   ทางในคณะเดียวกันบร�ษัทต�องนำไปชำระค�าเสียหายต�างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท�าน

•  กรณีเจ็บป�วยจนไม�สามารถเดินทางได�ซึ่งจะต�องมีใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลรับรองบร�ษัทฯจะพ�จารณา

   เลื่อนการเดินทางของท�านไปยังคณะต�อไปแต�ทั้งนี้ท�านจะต�องเสียค�าใช�จ�ายที่ไม�สามารถเร�ยกคืนได� เช�นค�าตั๋วเคร�่อง

   บินค�าห�อง ค�าธรรมเนียมว�ซ�าตามที่สถานทูตฯ เร�ยกเก็บ และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกิดข�้นตามจร�ง ในกรณีที่ไม�สามารถเดินทางได� 

•  กรณีผู�เดินทางไม�สามารถเข�า-ออกเมืองได� เนื่องจากเอกสารปลอมหร�อการห�ามของเจ�าหน�าที่ไม�ว�าเหตุผลใดๆ 

   ก็ตามทางบร�ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ทั้งหมด

– คร�มบำรุงผิวหน�า / มือ

– ลิปสติก vaseline 

– แว�นกันแดด

– รองเท�าติดตะปู 

– ผ�าเช็ดหน�า

– ผ�าพันคอ

– กระติกน้ำร�อนโลหะ 1 ลิตร 

– flash lite

– แบตเตอร�่สำรอง

– ถุงเท�าให�ความร�อนสำรอง

สิ�งที่ต�องนำมา


