ทัวร์ไบคาล
เส้นทาง Baikal Lake, Russia
Irkutsk - Baikal Lake – Olkhon Island - Listvyanka village - Dogs Sledding
8 วัน 7 คืน : บินตรงสู่ Irkutsk โดยสายการบิน S7
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วันแรก : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
14.00 น. พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7-8 Row R/S เคาท์เตอร์สายการบิน S7 Airlines
16.35 น. เดินทางด้วยเทียวบิน S7 6632 ใช้เวลาเดินทาง 6.10 ชัวโมง
23.55 น. เดินทางถึง อีรค์ ุตสก์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ทะเลสาบไบคาลเป็ นทะเลสาบนําจืดทีลึก
ทีสุดในโลก(
เมตร) และเก่าแก่ทีสุดในโลก( ล้านปี ) เวลาที Irkutsk จะเร็วกว่าเมืองไทย 1
ชัวโมง Irkutsk อีรค์ ุตสก์ได้รบั ฉายาว่า "ปารีสแห่งไซบีเรีย" มีรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียเชือมต่อเอียร์
คุตสก์ไปยังภูมิภาคอืนๆในรัสเซียและมองโกเลีย เป็ นเมืองใหญ่ทีสุดในแถบไซบีเรีย
ทีพัก

สามารถเลือกระดับโรงแรมได้ตามท้ายโปรแกรมระบุ

วันทีสอง : Irkutsk - เกาะ Ol’khon – Baikal Lake
เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม (มือที 1) หลังอาหารเช้านําท่านเช็คเอาท์และออก
เดินทาง มุ่งหน้าสูเ่ กาะ Ol’khon ไปยังหมู่บา้ น Khuzir Village ระยะทาง
กม. ใช้เวลาประมาณ ชัวโมง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มือที 2)
บ่าย

ออกเดินทางไปทะเลสาบไบคาล นําท่านเปลียนเป็ นรถเล็กทีใช้วิงบนทะเลสาบได้ นังคันละ 5-6
ท่าน เดินทางไปยังเกาะ Ol’khon ทีหมู่บา้ น Khuzir ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที – 1 ชัวโมง

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือที 3) ทีห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ทีพัก

สามารถเลือกระดับโรงแรมได้ตามท้ายโปรแกรมระบุ
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วันทีสาม : เกาะ Ol’khon ทางตอนใต้ – Ogoy Island – South of Island
เช้า

กลางวัน

อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนันมา รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม (มือที
7) หลังอาหารเช้า นําท่านเดินทางไปยังจุดชมวิวอีกจุดหนึ งของทะเลสาบไบคาล และนําท่านเดินทางไป
ยังเกาะ Ogoi ซึงอยูร่ ะหว่าง Cape Shara-Shulun ทางด้านตะวันตกของเกาะโอคอน นําท่านเดินขึนไป
ชม Buddhist Stupa ซึงอยู่ ณ จุดสุงสุดของเกาะ Ogoi เป็ นเจดียส์ ไตล์ทิเบต ส่วนใหญ่นักท่องเทียวทีมาจะ
มาเดินวนรอบทําสมาธิและชมวิวทะเลสาบไบคาล
รับประทาน (มือที 8)

จากนันเดินทางไปยังทางใต้ของเกาะ Ol’Khon ชม bubbles ภายในนําแข็งสวยงาม สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางกลับมายังโรงแรม ตรงไหนสวย หรือ แสงสวยแวะถ่ายภาพกัน
คํา

รับประทานอาหารเย็น (มือที 9) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

ทีพัก

สามารถเลือกระดับโรงแรมได้ตามท้ายโปรแกรมระบุ

วันทีสี : เกาะ Ol’khon ทางตอนเหนือ – Khoboy cape
เช้า

อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนันมา รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม (มือที
4) หลังอาหารนําท่านเดินทางไปยังแหลมคอบอย(Khoboy cape) ตังอยูท่ างตอนเหนื อของ Northern
cape ของเกาะ Ol’khon เป็ นส่วนทีกว้างทีสุดของเกาะ วัดจากฝั งนึ งไปยังอีกฝั งนึ งยาว มีระยะทาง
ประมาณ 80 กม. , Khoboy cape ในภาษา Buryat หมายถึง เขียว หรือ ฟั นกราม ที Khoboy cape เป็ น
อีกจุดทีสวยงามสําหรับการถ่ายรูป Landscape เราสามารถเห็นทังทะเลสาบไบคาลเป็ นนําแข็งและถํา
นําแข็งทีงดงาม จาก Khoboy cape จุดนี ไม่ควรพลาด

กลางวัน รับประทาน (มือที 5)
บ่าย

เดินทางกลับโรงแรม ก่อนเข้าโรงแรมนําท่านมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกเดินที Shaman rock หรือ Burkhan
Cape (Shamanka rock) จุดนี คือเครืองหมายหรือสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล Burkhan หมายถึง God
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หรือ Budha และ Shamanka rock เป็ นหนึ งในเก้าของสถานทีศักดิสิทธิของเอเชีย จากวิวนัคุณจะเห็น
Maloye Man ช่องแคบของทะเลสาบไบคาลระหว่างเกาะ Olkhon และแผ่นดินใหญ่
คํา

รับประทานอาหารเย็น (มือที 6) ทีห้องอาหารของโรงแรม

ทีพัก

สามารถเลือกระดับโรงแรมได้ตามท้ายโปรแกรมระบุ

วันทีห้า : เกาะ Ol’khon – เมือง Irkutsk
เช้า

อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนันมา รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม (มือที
10) หลังอาหารเข้านําท่านเดินทางกลับเมือง Irkutsk ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชัวโมง

กลางวัน รับประทาน (มือที 11) แบบปิ คนิ น
เย็น

ถึง เมือง Irkutsk รับประทานอาหารคํา (มือที 12) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพัก

สามารถเลือกระดับโรงแรมได้ตามท้ายโปรแกรมระบุ

วันทีหก : Irkutsk – Listvyanka - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltcy – นัง Chair Lift ไปจุดชมวิว Shaman Stone ตลาด
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม (มือที 13) หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่
เมือง Listvyanka ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง ระหว่างทางแวะเทียวชม พิพิธภัณฑ์ Open Air
Taltcy เป็ นพิพิธภัณฑ์แบบ Open Air ทีใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซีย เกียวกับ การเกษตร และ
มานุ ษยวิทยา ศตวรรษที 17-20 เข้าชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของไซบีเรียน และ การก่อสร้าง
งานไม้แบบไซบีเรียนใน ศตวรรษที 17-19 ของ Buryat , Evenk และ Tofalar จากนันนําท่านสู่ลานหิมะ
กลางแจ้ง ให้ท่านสัมผัสการนังสุนัขลากเลือนโดยสุนัขพันธ์ฮสั กีทอ้ งถิน บนทุ่งหิมะกว้างๆ ตามแนวสนป่ า
ไทก้า อย่างสนุ กสนาน จากนันเดินทางต้อไปยัง Listvyanka ระหว่างทางชมแม่นํา Angrara เป็ นแม่นําสาย
เดียวทีไหลออกจากทะเลสาบไบคาล
รับประทานอาหารกลางวัน (มือที 14) ทีร้านอาหารใน Listvyanka
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บ่าย

นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงเรืองราวเกียวกับการวิจยั
และการสาธิตหลักฐานทางวัตถุและข้อมูลทีเกียวข้องกับทะเลสาบไบคาล รวมไปถึงสัตว์และพืชทีอยูใ่ น
ทะเลสาบไบคาล ชมพันธุส์ ตั ว์นําท้องถ่านหลากหลายรวมทังแมวนําพันธุน์ าจี
ํ ด ซึงมีทีเดียวในโลก
จากนันนําท่านไปยังตลาดปลาชมบรรยากาศตลาดปลาโอมูลมีทงแบบสด
ั
แบบรมควัน และแบบแห้ง
นอกจากนี ยงั มีของทีระลึกเช่น ตุก๊ ตาแม่ลกู ดก ถุงเท้าวูล หมวกวูล ถุงมือวูล จากนันนําท่านเดินทางต่อไป
ยังจุดชมวิว เชียร์สกี โดยเราจะนัง Chair Lift ขึนไปจุดชมวิวทีเป็ นทะเลสาบไบคาล จากฝั งตะวันตก ไปยัง
Cherskii Stone เป็ นจุดชมวิวทีสวยจุดหนึ งของทะเลสาบไบคาล สามารถมองเห็น แม่นํา Angara ทีไหล
ออกจากทะเลสาบไบคาล

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มือที 15) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพัก

สามารถเลือกระดับโรงแรมได้ตามท้ายโปรแกรมระบุ

วันทีเจ็ด : อีรค์ ุตสก์ - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม (มือที 16) หลังอาหารเช้า นําท่านเดินทางไปยัง
สนามบิน เช็คอินที เคาท์เตอร์สายการบิน S7
10.10 น. กลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเทียวบิน S7 6631 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชัวโมง
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ จํานวน
วันเดินทาง
18-24 ม.ค.
- ก.พ.
- ก.พ.
อัตราค่าบริการ จํานวน
วันเดินทาง
- ม.ค.
- ก.พ
- มี.ค.

ท่านขึนไปยืนยันการเดินทาง (ไม่รวมตัวเครืองบิน)
ระดับโรงแรม
3 Star ++
3 Star ++
3 Star ++

ท่าน
28,900
28,900
28,900

พักเดียว
4,500
4,500
4,500

ท่านขึนไปยืนยันการเดินทาง (ไม่รวมตัวเครืองบิน)
ระดับโรงแรม
4 Star (Mariott)
4 Star (Mariott)
4 Star (Mariott)

ท่าน
37,900
37,900
37,900

พักเดียว
9,900
9,900
9,900

โรงแรม
ระดับโรงแรม
3 Star++
4 Start

เมือง Irkusk
Hotel 3 Star with private facilities
Marriott Hotel

เมือง Olkhon
Khuzhir guesthouse Private facilities
Villa Manila Hotel

ค่าบริการรวม
.อาหารตามมือระบุ B= Breakfast L=Lunch D= Dinner
2.ไกด์ทอ้ งถินภาษาอังกฤษดี
.ยานพาหนะในการเดินทาง
.ค่าเข้าชมสถานที
.ประกันการเดินทางแบบอุบตั ิเหตวงเงิน ล้านบาท
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ค่าบริการนีไม่รวม
.ตัวเครืองบินระหว่างประเทศสายการบิน 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.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ตามความพอใจ
.ค่าวีซ่ากรณีชาวต่างชาติทีไม่ได้รบั การยกเว้นวีซ่า
.ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว
เงือนไขการชําระเงิน
มัดจําท่านละ ,
บาท หลังจากยืนยันการเดินทาง วัน งวดสุดท้ายชําระก่อนเดินทาง เดือน
เลขทีบัญชี ชําระมัดจํา
การยกเลิก
-คืนเงินเต็มจํานวนหากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน
-คืนเงิน % ก่อนการเดินทาง วัน
- ไม่สามารถคืนเงินได้ ก่อนเดินทางน้อยกว่า วัน
- ค่าตัวเครืองบินการคืนเงินเป็ นไปตามเงือนไขของสายการบิน
หมายเหตุ :
1. โปรแกรมสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2. มาเป็ นกรุป๊ ตังแต่ 1 คนขึนไป สามารถกําหนดวันเดินทางเองได้
** โปรแกรมสามารถปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม เพือความปลอดภัย อันอาจเกิดเนื องจากสภาวะอากาศ ที
แปรปรวน **
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