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PREMIUM!! FROZEN BAIKAL  

6 วัน 5 คืน  

เดนิทาง 11 – 16 มีนาคม 2563 
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สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินเอียร์คุสต์  

14.00 น.           คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4 จอดรถส่งผู้โดยสาร

ท่ีประตู ทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน S7 Airlines เจ้าหน้าท่ีบริษัท คอยอ านวยความ

สะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  

16.35 น.           น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอียร์คุสต์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินS7 Airlines เที่ยวบินที่ S7 

6332  ( ใช้เวลาในการบินประมาณ 6.20 ชัว่โมง ) 

23.55 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติเอียร์คุสต์  (International Airport Irkutsk) หลัง               

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศลุกากรและรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเดินทางเข้าสู่

ท่ีพกั ( สนามบินเอียร์คสุต์-โรงแรมท่ีพกั ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ) 

โรงแรมท่ีพกั COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER (ระดบั 4 ดาว) 
https://www.marriott.com/hotels/travel/iktcy-courtyard-irkutsk-city-center/ 

01 
11 MAR 

2020 

SUVANNABHUM 

11 MAR 20 | S76332 |  16.35  | 

23.55   

16 MAR 20 | S76331 | 10.10 | 

15.30   

http://www.followmeholiday.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/iktcy-courtyard-irkutsk-city-center/
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พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ – พพิิธภัณฑ์ไบคาล – ขับสโนว์โมบลิ – สนัุขลากเลื่อน – น่ังเรือยาง 

เช้า           รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น า ท่านเ ดินทางสู่  พิพิ ธ ภัณ ฑ์สถา ปัตยกรรม ไ ม้  (  Taltsy Museum of Wooden 

Architecture ) ตัง้อยู่ห่างจาก อีร์คุตสก์ 47 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนีต้ัง้อยู่บนพืน้ท่ีกลางแจ้งและ

จัดแสดงอาคารบ้านเรือนเก่าท่ีเป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าดัง้เดิม 4 เผ่า ภายในแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวไซบีเรีย ชนบทในสมัยก่อน โดยมีโบสถ์ไม้ โรงเรียนบ้านเรือน ฟาร์ม คอกสัตว์ และอื่น ๆ ภายใน

พิพิธภณัฑ์ดงักล่าวสามารถเล่นกิจกรรมรับหน้าหนาว อาทิเช่น Toboggan คือการนัง่สไลด์หิมะจากท่ี

สงูให้ไหลเล่ือนลงมาอย่างสนกุสนาน   ( โรงแรมท่ีพกั-พิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมไม้ ระยะทาง 51 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง )  
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 
12 MAR 

     2020 

HOVERCRAFT 

http://www.followmeholiday.com/
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น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) ท่ีจัดแสดงสัตว์น า้สายพันธุ์ต่างๆ ท่ี               

พบเห็นได้ในทะเลสาบซึ่งหาชมท่ีใดๆไม่ได้อีกแล้ว               

ในโลกใบนี ้เช่น แมวน า้แห่งทะเลสาบไบคาล ปลาน า้

จืดพันธุ์ ต่างๆ แบบจ าลองเมืองเอีย ร์คุสต์และ

ทะเลสาบไบคาล ท่ีจะท าให้เห็นถึงความน่าท่ึงของ

การเกิดทะเลสาบไบคาลย้อนกลับไปถึง 25 ล้านปี 

ท าให้ทะเลสาบแห่งนีม้ีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก รวมทัง้

เร่ืองราวการเข้ามาตัง้ถิ่นฐานของคนในไซบีเรียและบริเวณทะเลสาบแห่งนี ้จากนัน้น าท่านสัมผัส

ประสบการณ์ทดลองขับสโนว์โมบิล (Snow Mobile)                  ให้ท่านได้โลดแล่นบนหิมะแบบท่ี

ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (ประมาณ 45 นาที)  จากนัน้เพิ่มอีกหน่ึงประสบการณ์การบังคับ สุนัขลากเลื่อน 

(Dog Sledges) โดยท ากิจกรรมในพืน้ท่ีเขตป่าสนไทก้าในบริเวณเขตเมืองลิสต์วิยันก้า ท่านจะได้

สนกุสนานกบัการเล่ือนไปบนผิวหิมะอย่างสนกุสนาน มีสุนขัฮสักีส้ายพนัธุ์เคมชทัก้า ซึ่งเป็นสนุขัสายพันธุ์

ท้องถิ่นท่ีแสนทรหด น าท่านวิ่งฉิวโลดแล่นไปยังแนวป่าสนอย่างสนุกสนาน (ประมาณ 10-15 นาที) 

จากนัน้น าท่านเพลิดเพลินกบัการน่ังเรือยาง Hovercraft (ประมาณ 1 ชัว่โมง)   

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

              โรงแรมท่ีพกั COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER (ระดบั 4 ดาว) 
               

   
 

http://www.followmeholiday.com/
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เกาะโอลคอน – หมู่บ้านคูซีร์ 

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่  เกาะโอลคอน (Olkhon Island) ซึ่งเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดบน

ทะเลสาบไบคาล โดยจะใช้เวลาเดินทาง  ราว 5-6 ช.ม. ภายในระยะทาง 360 กิโลเมตร และในการ

เดินทางช่วงหน่ึง รถจะต้องผ่านทะเลสาบซึ่งเป็นน า้แข็งอยู่ประมาณ 30 นาที 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางต่อสู่ เกาะโอลคอน (Olkhon Island) เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดบนทะเลสาบไบคาล              

มีพืน้ท่ีประมาณ 730 ตารางกิโลเมตรมีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ ประชากรส่วนใหญ่

เป็นชาวบูร์ยัต (Buryat) ท่ีนับถือศาสนาพทุธ และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย น าท่านเดินทางข้าม

ฝ่ังสู่ เกาะโอลคอน ด้วยเรือยางขับเคล่ือนด้วยใบพัด Hovercraft boat เรือสามารถวิ่งได้ทัง้บนผิว

น า้หิมะและพืน้น า้แข็ง จากนัน้เปล่ียนยานพาหนะ

เป็นรถตู้รัสเซียแท้ UAZ ในการเดินทางบนเกาะ เรา

จะเดินทางโดยรถตู้ รัสเซียแท้ UAZ  สมรรถนะสูง 

ขับเคล่ือนไปบนทะเลสาบน า้แข็ง มุ่งหน้าสู่ หมู่ บ้าน

คูซีร์ (Khuzhir Village) แหลมบูร์คานท่ีตัง้ของ 

โขดหินชามาน (Shaman Rock) หน่ึงในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดท่ีคอยคุ้ มครองชาวไบคาลให้

ปลอดภยัจากการออกเรือ นอกจากนีย้งัมีไบคาลสปิริต (Baikal Spirit) หรือแท่งไม้ปลายแหลมผูกผ้า

สีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตามต านานความเชื่อของชาวทะเลสาบไบคาล (Legend of Lake Baikal)  

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

              โรงแรมท่ีพกั BAIKAL VIEW HOTEL (ระดบั 4 ดาว) 
 https://baikalview.com/nomera   

 

03 
 13 MAR 

     2020 

LAKE BAIKAL 

http://www.followmeholiday.com/
https://baikalview.com/nomera
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ถ า้น า้แข็งสีคราม – แหลมโคบอย – หนิสามพี่น้อง 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ถ า้น า้แข็งสีคราม (Blue Ice Cave) ท่ีสุดแสนจะงดงามตระการตา ชมน า้แข็ง

โซดา (Bubble Ice) โดยเป็นน า้แข็งท่ีจบัตวัแข็งในขณะท่ีมีฟองผดุขึน้มาจากใต้น า้ นบัได้ว่าเป็นภาพ               

ท่ีสวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบส าคัญท่ีท า

ให้ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็น น า้แข็งสีฟ้าเป็นน า้ท่ีใสมากและ

คณุภาพของ แร่ธาตใุนน า้ ( ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบท่ี

มีน า้ท่ีใสเป็นอับดับ 1 ของโลกมีประวัติยาวนานกว่า 25 

ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO )   

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ แหลมโคบอย (Koboi Cape) ท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกลโอบล้อมด้วยหิมะ

ขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือ ของเกาะน า้ในทะเลสาบจะลึกกว้างและมีสีเข้มกว่าตอนใต้  น าท่านชม หิน

สามพี่ น้อง (Three brother rock) ด่ืมด ่ากับความงามของผืนน า้สีฟ้าของทะเลสาบท่ีบริเวณ 

UZYTY BAY ซึ่งเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเกาะแห่งนีข้ับรถลัดเลาะไปตามจุดต่าง ๆ บน

ทะเลสาบน า้แข็งสีฟ้า แวะเท่ียวชมและเก็บภาพความประทับใจกับถ า้น า้แข็งท่ีเต็มไปด้วยน า้แข็งงอก 

น า้แข็งย้อย สวยงามแปลกตา สมกบัฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

               โรงแรมท่ีพกั BAIKAL VIEW HOTEL (ระดบั 4 ดาว) 

 04 
 14 MAR                      2020 

BLUE ICE CAVE 

http://www.followmeholiday.com/
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เกาะโอลคอน – เมืองเอียร์คุสต์ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อ าลาเกาะโอลคอน น าท่านเดินทางกลบัสู่ ฝ่ังแผ่นดินใหญ่โดยการ นัง่เรือ HOVERCRAFT ซึ่งเป็นเรือ

สะเทิน้น า้สะเทิน้บกท่ีสามารถวิ่งได้ ทัง้บนผิวหิมะและพืน้น า้ ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5-6 

ชัว่โมง น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเอียร์คสุต์ (Irkutsk) 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชม โบสถ์คาซาน ( Kazan Cathedral ) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อคนเอียร์

คุสต์มากทัง้นีเ้น่ืองจากโบสถ์แห่งนีเ้กิดขึน้จากการบริจาคของคนท้องถิ่นท่ีประกอบทัง้ชาวบ้าน กบฏ

การเมือง โจรผู้กลบัใจที่ถูกเนรเทศมายงัเอียร์คุสต์ นอกจากนีต้วัโบสถ์ยงัมีความงดงามท่ีเกิดจากรูปแบบ

การก่อสร้างท่ีสวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายในประดับบลัลังค์ด้วยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลกั

ของโบสถ์ท่ีท าจากหยก การเพ้นท์ลายใต้หลังคาโบสถ์ต้องใช้  ช่างผู้ช านาญท่ีส่งไปศึกษาถึงอิตาลีเลย

ทีเดียว จากนัน้น าท่านชม โบสถ์สปาสสกาย่า (Church of the Savior) เป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีสวย

ท่ีสุด โครงสร้างเป็นอาคารหินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ.1706 ด้านขวาของ

โบสถ์มีป้อมท่ีท าจากไม้ มีหอระฆงัท่ีมีความสงูถึง 42 เมตร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน 130 

สแควร์ (130 Square street) สัมผัสชีวิตประจ าวันของชาวเอียร์คุสต์ยุคใหม่ในสถานท่ีก่อสร้าง

แบบย้อนยุคสุดคลาสสิค ให้ท่านชมและถ่ายรูปคู่กับตึกอาคารสวยงามในแบบฉบับเฉพาะตัวของเมือง

เอียร์คุสน์ นั่งเล่นชิวๆ ทานกาแฟในร้านเก๋ๆ มากมายในบริเวณนี ้หรือเลือกช้อปปิง้ในห้างสรรพสินค้า

ทนัสมยัในบริเวณใกล้เคียง อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั (โบสถ์คาซาน-โบสถ์สปาสสกาย่า 

ระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) 

05 
15 MAR 

 2020 

KAZAN CATHEDRAL 

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                                                                                           บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                                                                                                      Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                              License no. 11/09492 
 

 

  

 

      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com                9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                    

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

โรงแรมท่ีพกั COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER (ระดบั 4 ดาว) 

 
สนามบินเอียร์คุตสก์ – สนามบินสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

(โรงแรมท่ีพกั-สนามบิน ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) 

10.10 น.        น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7 6331 

( ใช้เวลาในการบินประมาณ 6.20 ชัว่โมง โดยเคร่ืองบินแบบ Airbus A320 ) 

15.30 น.        น าท่านเดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

********************************************* 

 

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ** 
 

รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 

06 
16 MAR 

                     2020 
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อัตาค่าบริการ ท่องเที่ยว ประเทศรัสเซีย 6 วัน 5 คืน (บาท) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

11 – 16 มีนาคม 2563 75,000  11,000  
 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

กรุณาจองพร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท  พร้อมส าเนาพาสปอร์ต  

ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนั มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

ราคารวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน า้มนัทกุแห่ง ไป-กลบั พร้อมคณะ      

 ค่าโรงแรมตามรายการท่ีระบุห้องละ 2-3 ท่าน     

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบ ุ    

 ค่าพาหนะและน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการ               

 น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด  

 Sim2Fly ท่านละ 1 ซิม   

 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กก.  

 ค่าประกนัภยัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 รวมทิปคนขบัรถ 
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ราคาไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางและค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว                                                                                                                                            

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ                                                                              

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 

เงื่อนไขการเดินทาง 

- รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านัน้ หากลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้เน่ืองจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนัดหยุดงาน,              

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ทัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมือ้เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กบัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ                 
ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
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