
Page 1 of 11 

 

 

 

Code: IE06-RUS-BlueIceBaikal-65S7-Feb-79-A221125 

 

 

 

 

 

 

 

น ำ้แข็งใส ไบคำล 6 วนั 5 คนื บนิตรงโดยสำยกำรบนิ S7 

รถตูรั้สเซยี UAS ขบัเคลือ่นสีล่อ้บนน ้ำแข็งทะเลสำบไบคำล 

ชำวพืน้เมอืงบรูย์ำต หนึง่ในชนเผำ่พืน้เมอืงทีม่จี ำนวนมำกทีส่ดุในแควน้ไซบเีรยี 

น่ังกระเชำ้แบบน่ังหอ้ยขำขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขำ Chersky 

น่ังเรอืยำง Khivus สะเทนิน ้ำสะเทนิบก 

เกำะโอลคฮ์อรน์ 2 คนื 

 

 

 

BLUE ICE BAIKAL 6 DAYS 
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วนัแรก/ สวุรรณภมู ิ– เมอืงอริคทูสค ์– ไซบเีรยี -/-/- 

 

13.30 คณะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 แถว U เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ S7 

AIR LINES อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประต ู9-10 เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ำรตอ้นรับพรอ้มชว่ยอ ำนวย

ควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ โหลดสมัภำระเดนิทำง (โหลดสมัภำระได ้23 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

16.35 เดนิทำงสูเ่มอืงอริคทูสค ์Irkutsk โดยสำยกำรบนิ S7 AIR LINES เทีย่วบนิที ่6332 (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 6 ช.ม) 

23.55 ถงึสนำมบนิ อริคทูสค ์Irkutsk แควน้ไซบเีรยี ประเทศรัสเซยี น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้เดนิ

ทำงเขำ้ทีพ่กั  

พักโรงแรมในเมอืงอริคทูสค ์Historic Central Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่อง/ เมอืงอริคทูสค ์– เกำะโอลคฮ์อรน์ – แหลมเบอรค์ำน เชำ้/กลำงวนั/เย็น 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ รำ้นอำหำรในโรงแรม - เชค็อำ้ทอ์อกจำกโรงแรม 

 

น ำทำ่นเดนิทำงโดยรถบสัไปยงัเกำะโอลคฮ์อรน์ (เดนิทำงประมำณ 5-6 ชัว่โมง)  

 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ รำ้นอำหำรระหวำ่งทำง  

 

บำ่ย จำกนัน้เปลีย่นเป็นรถตูข้บัเคลือ่นสีล่อ้ทีผ่ลติในรัสเซยี เดนิทำงไปยงัเพือ่เดนิทำงไป เกำะโอลคฮ์อรน์ 

Olkhon Island เป็นเกำะทีใ่หญท่ีส่ดุจำกทัง้หมด 27 เกำะของทะเลสำบไบคำล มพีืน้ทีป่ระมำณ 700 ตำรำง

กโิลเมตร มคีวำมยำวประมำณ 70 กโิลเมตรจำกเหนอื-ใต ้จดุทีก่วำ้งทีส่ดุของเกำะประมำณ 12 กโิลเมตร 

และมชีำวพืน้เมอืงบรูย์ตั (Buryat) อำศัยอยูบ่นเกำะ ชำวพืน้เมอืงของทีน่ีข่ ึน้ชือ่วำ่ไดเ้ก็บรักษำ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของพวกเขำไวเ้ป็นอยำ่งด ีตัง้แตส่มยักอ่นยคุอภนัินทนำกำรหรอืยคุคอลเคซสั และ

ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วนับพันคนไดม้ำเยอืน ณ เกำะแหง่นี้ น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพั่ก 

  

น ำทำ่นชม ถ ้ำเบอรค์ำน แหลมเบอรค์ำน (Burkhan Cape) เป็นหนึง่ในสถำนทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หนึง่ใน

เอเชยีทีเ่กำะ Olkhon บนทะเลสำบไบคำลในไซบเีรยีรัสเซยี อนัเป็นสญัลักษณ์เฉพำะของทะเลสำบไบคำล 

Baikal Lake "แหลมเบอรค์ำน" Burkhan Cape รูจั้กกนัในชือ่ Shaman Rock บนเกำะ Olkhon ส ำหรับผูท้ี่

ไมรู่จ้ักทะเลสำบไบคำลเป็นทะเลสำบทีล่กึทีส่ดุในโลก และยงัเกำ่แกท่ีส่ดุอกีดว้ย และไดรั้บกำรประกำศให ้

เป็นมรดกโลกขององคก์ำรยเูนสโกเมือ่ปี พ.ศ. 2539 Burkhan Cape เป็นหนึง่ในสถำนทีท่ีน่่ำสนใจทีส่ดุ

ของเกำะ Olkhon เพรำะสถำนทีแ่หง่นีเ้ป็น 1 ในสถำนทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ 9 แหง่ของเอเชยีทีนั่กทอ่งเทีย่วผูม้ำ

เยอืนตอ้งแวะมำสกัครัง้ 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำณ หอ้งอำหำรในโรงแรมทีพ่ัก  

พักโรงแรมบนเกำะโอลคฮ์อรน์ Baikal View Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

วนัทีส่ำม/       เกำะโอลคฮ์อรน์เหนอื – แหลมโคบอย  เชำ้/กลำงวนั/เย็น 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำรในโรงแรม  

 

น ำทำ่นโดยสำรรถจิ๊บขบัเคลือ่นสีล่อ้หรอืรถตูท้ีเ่ป็นยำนพำหนะทีเ่หมำะกบัสภำพพืน้ทีบ่นเกำะ เพือ่เดนิทำง

ขึน้สูท่ำงเหนอืชม แหลมโคบอย Cape Khoboy ทีอ่ยูท่ำงตอนเหนอืสดุของเกำะชม หนิสำมพีน่อ้ง หรอื 

Three Brothers Rock ชมควำมงำมของผนืน ้ำสฟ้ีำของทะเลสำบทีบ่รเิวณ Uzyry Bay  
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบ ปิกนคิ ใกลจ้ดุชมววิบนเกำะ  

 

น ำทำ่นเดนิทำงกลับสู ่หมูบ่ำ้น ระหวำ่งเดนิทำงใหท้ำ่นไดแ้วะชมววิและถำ่ยรปูตำมจดุชมววิสวย ๆ สองขำ้ง

ทำง ทีม่ทีัง้ป่ำสน ทุง่หญำ้ หรอืในฤดหูนำวทำ่นจะไดพ้บเห็นประตมิำกรรมน ้ำแข็งตำมธรรมชำตทิีส่วยงำม 

ฟองอำกำศน ้ำแข็ง, กอ้นน ้ำแข็งรปูทรงแปลกตำ, ถ ้ำน ้ำแข็ง ฯลฯ 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรมทีพ่ัก และพักผอ่นตำมอธัยำศัย  

พักโรงแรมบนเกำะโอลคฮ์อรน์ Baikal View Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ ี ่/ เกำะโอลคฮ์อรน์ – เมอืงอริคทูสค ์ เชำ้/กลำงวนั/เย็น 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำรในโรงแรม - เชค็เอำ้ท ์

 

หลังอำหำรน ำทำ่นเดนิทำงออกจำกเกำะโดยรถจิ๊ปหรอืรถตู ้เพือ่เปลีย่นเป็นน่ังรถบสักลับเมอืงอริคทูสค ์

 

ระหวำ่งทำงแวะ ชมุชน โอช-ออรด์ำ้ ของชำวพืน้เมอืงบรูย์ำต Ust-Ordaburiat Village หนึง่ในชนเผำ่

พืน้เมอืงทีม่จี ำนวนมำกทีส่ดุในแควน้ไซบเีรยี อำศัยอยูก่บัทุง่หญำ้และมอีำชพีเลีย้งสตัวแ์ละลำ่สตัว ์ชมกำร

แสดงกำรเรยีกวญิญำณและกำรบชูำบรรพบรุษุของชำวพืน้เมอืงบรูย์ำต  

 

แวะชมพพิธิภณัฑช์ำวบรูย์ำต Ust-Orda เรยีนรูว้ถิชีวีติชำวพืน้เมอืงทีม่อียูแ่ตด่ัง้เดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบ ปิกนคิ ระหวำ่งทำง  

  

หลังอำหำรเดนิทำงกลับเมอืงอริคทูสค ์

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรมทีพ่ัก 

พักที ่  พักโรงแรมในเมอืงอริคทูสค ์Historic Central Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ำ้/  อริคทูสค ์- เมอืงลสิตเวยีงกำ้ – อริคทูสค ์ เชำ้/กลำงวนั/เย็น 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำรในโรงแรม  

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงลสิตเวยีงกำ้ Listvianka เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสำบไบคำล รำวเสมอืนเมอืงทีต่ัง้อยูช่ำย

ฝังทะเล เมอืงนีอ้ยูห่ำ่งจำกเมอืงอริคทูสคร์ำว 70 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงโดยรถบสัแค ่1 ชัว่โมง  

 

น ำทำ่นชม พพิธิภณัฑส์ิง่ปลกูสรำ้งไม ้Wooden Architecture Museum ชมสิง่ปลกูสรำ้งไมท้ีห่ำชมไดย้ำก

ซึง่เป็นบำ้นพักอำศัยของชนกลุม่ทีพ่ ำนักอยูท่ีน่ีม่ำชำ้นำน ชมกำรสรำ้งบำ้นตำมภมูปัิญญำชำวบำ้นทีต่อ้ง

สรำ้งบำ้นดว้ยไมแ้ละทนตอ่ควำมหนำวเย็นในฤดหูนำวทีอ่ณุหภมูติดิลบหลำยสบิองศำ  

 

น ำทำ่นน่ังกระเชำ้แบบน่ังหอ้ยขำขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขำ Chersky ซึง่เป็นจดุชมววิทีม่องเห็นววิจำกมมุสงูที่

สวยงำมของทะเลสำบ บรเิวณเนนิเขำแหง่นีจ้ะกลำยเป็นลำนสกใีนฤดหูนำวดว้ย  

 

ชมหนิศักดิส์ทิธิ ์ซำมำนซส์โตน Samanism Stone  

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (เมนูปลำโอมลู)  
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บำ่ย จำกนัน้น ำทำ่นเปิดประสบกำรณ์บนทะเลสำบน ้ำแข็ง โดยกำรน่ังเรอืยำง Khivus สะเทนิน ้ำสะเทนิบก เรอืยำง

สำมำรถวิง่ไดท้ัง้บนผวิน ้ำ หมิะ และพืน้น ้ำแข็ง ทีจ่ะพำทำ่นเดนิทำงผำ่นพืน้ผวิของทะเลสำบไบคำลทีไ่ด ้

กลำยเป็นน ้ำแข็งหนำ  ไดพ้ำทำ่นน่ังเรอืวนรอบชำยทะเลสำบเพือ่ชมควำมงำนรมิฝ่ังทะเลสำบ และสมัผัส

บรรยำกำศกำรเดนิทำง โดยใชเ้รอืยำงทีข่บัเคลือ่นดว้ยใบพัด (ใชเ้วลำ 1 ชัว่โมงในกำรน่ังเรอืยำง) ระหวำ่ง

ทำง จอดใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรปูของผวิน ้ำแข็งและววิโดยรอบ 

 

จำกนัน้น ำทำ่นชมพพิธิภณัฑท์ะเลสำบไบคำล Baikal Museum แสดงประวตัคิวำมเป็นมำและขอ้มลูเชงิ

วทิยำศำสตรข์องทะเลสำบแหง่นี ้ชมพันธส์ตัวน์ ้ำหลำกหลำยชนดิ รวมทัง้แมวน ้ำพันธน์ ้ำจดืทีม่เีพยีงทีน่ีท่ี่

เดยีวในโลก (แมวน ้ำสำยพันธท์ั่วไปจะอำศัยอยูต่ำมแหลง่น ้ำเค็ม)  

 

น ำชมจดุทอ่งเทีย่วรมิฝ่ังแมน่ ้ำองักำรำ่ทีไ่หลผำ่นเมอืงอริคทูสคช์มอนุสรณ์สงครำมโลกครัง้ที ่2 ทีส่รำ้งขึน้

เพือ่ร ำลกึถงึเหลำ่ทหำรกลำ้ทีเ่สยีชวีติในชว่งสงครำม รปูปัน้จักรพรรด ิอเล็กซำนเดอรท์ี3่  

 

ถนนคนเดนิคำรล์มำรก์ซ ์Calsmarks Street ซึง่เป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎสีงัคมนยิม จนน ำไปสูก่ำรปฏวิัตใินรัสเซยี  

 

ชมโบสถน์โิคลำส St.Nicolas Church โบสถท์ีส่วยงำมและขึน้ชือ่ทีส่ดุของเมอืงลสิตเวยีงกำ้ ชมตลำดปลำ

ซึง่เป็นตลำดเล็ก ๆ รมิทะเลสำบทีม่แีผงและรำ้นคำ้จ ำหน่ำยสนิคำ้พืน้เมอืงโดยเฉพำะปลำน ้ำจดืของ

ทะเลสำบแหง่นี ้เมือ่ควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงกลับเมอืงอริคทูสค ์

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรในโรงแรมทีพ่ัก 

  พักโรงแรมในเมอืงอริคทูสค ์Historic Central Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ก/  อรีค์ตุส (Irkutsk) ไซบเีรยี – กรงุเทพฯ เชำ้/-/- 

 

06.00 น.  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม – เชค็เอำ้ทอ์อกโรงแรม 

07.30 น.  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ อริคทูสค ์Irkutsk 

10.00 น.  เหริฟ้ำกลบัสู ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิ เทีย่วบนิ 6331 

15.30 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพ... 

 

**หมำยเหต*ุ* โปรแกรมสำมำรถปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสมกบัเวลำและสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ กำร

ปรับเปลีย่นใชร้ถบสัเป็นรถเล็กใหเ้หมำะกนัสภำพอำกำศจรงิ, รปูภำพใชใ้นกำรอธบิำยโปรแกรมเทำ่นัน้ 

 

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

วนัเดนิทำง 2566 (คณะ10ทำ่นขึน้ไป) พกัคู ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

1 - 6 ก.พ  79,900 10,000 

3 - 8 ก.พ  79,900 10,000 

6 - 11 ก.พ  79,900 10,000 

9 - 14 ก.พ  79,900 10,000 

11 - 16 ก.พ  79,900 10,000 

13 - 18 ก.พ  79,900 10,000 

15 - 20 ก.พ  79,900 10,000 

17 - 22 ก.พ  79,900 10,000 

 

อตัรำนีร้วม 

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสำยกำรบนิ S7 ชัน้ประหยดั  

2. คำ่รถน ำเทีย่วตำมรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง  

3. คำ่หอ้งพักในโรงแรมระดับ 3-4  ดำว ตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืระดับเดยีวกนั รวมท ัง้ส ิน้ 5 คนื  

4. คำ่อำหำรทกุมือ้ทีร่ะบตุำมรำยกำรพรอ้มน ้ำดืม่ระหวำ่งมือ้ และระหวำ่งวัน 2 ขวด ตอ่วัน 

5. คำ่เทีย่วชมสถำนทีต่ำมระบ,ุพรอ้มไกดท์อ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวรไ์ทย 

6. คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงแบบหมูค่ณะเงือ่นไขตำมกรรมธรรม ์ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คำ่จัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ภำษีตำ่ง ๆ เชน่ ภำษี 7% ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ฯลฯ 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, มนิบิำรแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุว ้

4. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 
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5. คำ่กจิกรรมเมอืงหนำวตำ่งๆทีไ่มม่รีะบใุนโปรแกรม เชน่ สนัุขลำกเลือ่น, SNOWMOBILE ฯลฯ 

6. คำ่ทปิไกด ์3USD/ทำ่น/วนั และพนักงำนขบัรถโดยเฉลีย่ 2USD/ทำ่น/ วนั คอื ทัง้ทรปิ 5USDX5 วัน=25 USD 

ส ำหรับหัวหนำ้ทัวรไ์ทยทปิตำมควำมพอใจ (วันละ3USDขึน้ต ่ำ) X 6 วัน 

 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุำจองพรอ้มช ำระงวดแรก 41,000 บำท / ทำ่น พรอ้งสง่หนำ้พำสปอรต์ 

 

2. สว่นทีเ่หลอืช ำระเต็มจ ำนวนภำยในวันทีต่ำมก ำหนดวันออกตั๋ว 

 

3. ยกเลกิหลังจำกจองโรงแรมทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่จองมดัจ ำจอง 

 

4. ยกเลกิหลังจำกวันทีท่ ำกำรออกตั๋วแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิเต็มจ ำนวน 

 

หมำยเหต ุ

1.กรณีทีไ่มค่รบ 10 ทำ่น จะไมม่หีัวหนำ้ทัวรเ์ดนิทำงดว้ย รำคำปรับตำมจ ำนวนผูเ้ดนิทำงจรงิ 

2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิัยจนไม่อำจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณีทีสู่ญหำย สูญเสยีหรือไดรั้บบำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของ

หัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆ  

3.เนื่องจำกรำยกำรทัวรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอื ถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4.ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสมตำมสภำพอำกำศและสถำนที ่ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ 

จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนควำมปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ  

5. หำกสำยกำรบนิมกีำรยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหำกมเีหตุกำรณ์ประกำรใดทีเ่กดิขึน้จำกสำยกำรบนิทำงบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆที่เกดิขึน้ และขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวร์นี้เพื่อให ้

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์หนำ้งำนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

**หมำยเหต ุ** ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ท ัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะยดึถอื

ควำมปลอดภยัเป็นหลกั และรำยกำร-รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ

โดยจะยดึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั” 
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ทะเลสำบไบคำล..อยูต่อนใตข้องไซบเีรยี คอื ไซบเีรยีเป็นดนิแดนสว่นใหญข่องรัสเซยีฝ่ังตะวันออก กนิพืน้ทีย่ำวมำจรด

ขอบมองโกเลยีอยูเ่หนอืมองโกเลยีขึน้ไป ครอบคลมุพืน้ทีต่ะวันออกเกอืบทัง้หมดของรัสเซยี ชำวไซบเีรยีคอืกลุม่คน

เรร่อ่นในพืน้ทีแ่ถบรัสเซยีตะวันออกและตอนใตม้ำกวำ่ 40,000 ปี และถอืเป็นกลุม่คนมองโกลอยด(์คนเอเชยีผวิเหลอืง) 

ทีม่ชีวีติเรร่อ่นดว้ยกำรลำ่สตัวม์ำนำน และบชูำพระอำทติย ์

 

 

ทะเลสำบไบคำลเป็นทะเลสำบน ้ำจดืทีก่วำ้งใหญแ่ละลกึทีส่ดุอนัดับหนึง่ของโลก ลกึเกอืบ 2 กโิลเมตร  

Irkutsk – Ol’Khon Island – Listvyanka 

Irkutsk – Ol’Khon Island 5-6 HRS 

Irkutsk – Listvyanka 1-2 HRS 
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โปรดทรำบ 

 
1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 
ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น
ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง
ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้
รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร
นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่
สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


