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Code: IG09-RUS-Baikal-97S7-Feb-149-A221108 

 

ไบคาลฤดหูนาว 9 วนั 7 คนื 

 อริค์ตุสก ์– เกาะโอลคอน – อสุตบ์ารก์ซุนิ – อลูานอเูด - รถไฟทรานไซบเีรยี 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

น าทวัรโ์ดย: คณุปาลม์ 
จากรายการ “แฟนพนัธุแ์ท ้สหภาพโซเวยีต” 
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รายละเอยีดการบนิ 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

รอบการเดนิทาง 

14 – 22 กมุภาพนัธ ์2566  149,000.- 

26 กมุภาพนัธ ์– 06 มนีาคม 2566 149,000.- 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันที ่1-2 กรงุเทพฯ – อริค์ตุสก ์ BKK – IKT S7 6332 16.50 – 00.15 

วันที ่9 อริค์ตุสก ์– กรงุเทพฯ IKT - BKK S7 6331 10.05 – 15.30 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อริค์ตุสก ์                                                              

14.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 

แถว S เคานเ์ตอรส์ายการบนิ S7 แอรไ์ลน ์ประตทูางเขา้ที ่9 โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง  

16.50 น. ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ สู ่เมอืงอริค์ตุสก ์ประเทศรัสเซยี โดยเทีย่วบนิที ่S7 

6332  ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี

 

วนัที ่2 อริค์ตุสก ์– ลสิตเ์วยีนกา้                                                                                 

00.15 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอิริค์ตุสก ์ น าทา่นผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง 

และรับกระเป๋าสมัภาระ กอ่นเดนิทางเขา้เชค็อนิทีพั่กและพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

ทะเลสาบไบคาล ดวงตาสนี า้เงนิแหง่ไซบเีรยี  

           รสัเซยี ประเทศอนัมดีนิแดนกวา้งใหญไ่พศาลครอบคลมุกวา่ 12 เขตเวลา หนึง่ในน ัน้คอืดนิแดนไซ

บเีรยีอนัอดุมสมบรูณ์และทะเลสาบไบคาลทีเ่ปรยีบเสมอืนตาน า้แหง่ความอดุมสมบรูณ์หลอ่เลีย้งผูค้นสรรพ

สตัวแ์ละพชืพรรณท ัว่ไซบเีรยี 

ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตโิดย UNESCO จากความเป็นทะเลสาบทีเ่กา่แกแ่ละอดุม

สมบรูณ์ทีส่ดุจนไดร้บัการขนานนามวา่ “กาลาปากอสแหง่รสัเซยี”  ทะเลสาบน า้จดืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก คดิ

เป็นปรมิาตร 1 ใน 5 ของปรมิาณน า้จดืท ัว่ท ัง้โลก ในฤดหูนาวทีท่ะเลสาบจะกลายเป็นผลกึน า้แข็งสฟ้ีาใส

ทอดตวัสดุลกูหลูกูตา บรรดาซอกใตเ้นนิและเขาทีเ่คยมคีลืน่ซดัสาดแปรสภาพเป็นถ า้ทีม่ผีลกึน า้แข็งใส

รปูทรงแชนเดอเลยีรท์ ีส่รรสรา้งโดยธรรมชาต ิทุง่หญา้สเต็ปป์และขนุเขาทีป่กคลมุไปดว้ยปยุหมิะทอดตวั

ยาวสดุสายตา เรยีนรูแ้ละสมัผสัคณุคา่วถิชีวีติและภมูปิญัญาด ัง้เดมิของชาวไซบเีรยีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไม่

เหมอืนใคร  

ท ัง้หมดนี ้Go Together ขอเรยีนเชญิทา่นไปสมัผสัประสบการณ์จรงิดว้ยกนักบัคณุปาลม์รองแชมป์แฟน

พนัธุแ์ทส้หภาพโซเวยีต อดตีนกัศกึษาป.โททนุรฐับาลรสัเซยีผูม้ปีระสบการณ์คุน้เคยกบัรสัเซยีมากวา่สบิปี

... 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดนิทางไปยังต าบล ลสิทเ์วยีนกา้(LISTVYANKA) โดยใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง 

เขา้ชม พพิธิภณัฑต์ลัซยึ สถาปัตยกรรมกลางแจง้ทีจ่ัดแสดงและจ าลองผังเมอืง

ในอดตี ภายในมกีารจัดแสดงหอนาฬกิาไม ้บา้นไมโ้บราณ โบสถ ์โรงเรยีน จวน

ขา้หลวงมณฑลเทศาภบิาล รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใชต้่างๆ ตัง้แต่ยคุศตวรรษที ่

17 – 20    

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 เขา้ ชมพพิธิภณัฑไ์บคาล (Baikal Museum) ซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลสาบไบคาล 

ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่และอดุมสมบูรณ์มากทีส่ดุในโลก ภายในพพิธิภัณฑม์กีาร

รวบรวมสิง่มชีวีติทีม่ถี ิน่อาศัยอยู่ทีท่ะเลสาบแห่งนี้ อาท ิแมวน ้า ปลาโอมุล และ

สัตวน์ ้าพันธุต์่างๆ รวมไปถงึขอ้มูลเกีย่วกับนเิวศวทิยาไบคาล (Bicology) อันมี

ลักษณะจ าเพาะเพยีงทีท่ะเลสาบไบคาลเทา่นัน้  

 

 จากนัน้น าทา่นชมความสวยงามของทะเลสาบจากมมุสงูแบบพานอรามา โดยการ

ขึ้นกระเชา้แบบหอ้ยขาไปยัง จุดชมววิเขาเชียรส์กี้(Chersky) ที่สูงจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 700 เมตร เก็บภาพปากแม่น ้าอังการาทีน่ ้าในทะเลสาบ

ไหลเขา้สูเ่มอืง และหากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นเทอืกเขาฝ่ังบเูรยีเทยีอยูไ่กลๆได ้

ดว้ย 

กจิกรรมสุนขัลากเลือ่น (Husky Sledding) โดยทมีงานผูเ้ชีย่วชาญทอ้งถิน่ 

สมัผัสความน่ารักของเหลา่สนัุขทีจ่ะพาเราไปผจญภัยตามเสน้ทางท่ามกลางหมิะ

และววิสองขา้งทาง **กจิกรรมนี้ไม่เหมาะกับผูม้ปัีญหาเรือ่งหลังหรอืหมอนรอง

กระดกูเนือ่งจากอาจจะเกดิการกระแทกระหวา่งกจิกรรมได*้* 

ในบรเิวณเดยีวกันท่านสามารถร่วมกจิกรรมอืน่ๆ อยา่งเชน่ Snow Sledding ไม่

รวมในคา่ทัวร*์* 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร “ 
อาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก  Krestovaya Pad หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3+ ดาว 
ลสิทเ์วยีนกา้ 

วนัที ่3  ลสิตเ์วยีนกา้ - เกาะโอลคอน                                                                                                                                                                    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 ผจญภยัไปบนทะเลสาบน ้าแข็งดว้ย กจิกรรมน ัง่เรอืโฮเวอรค์ราฟต ์

 เรอืสะเทนิน ้าสะเทนิบกแลน่ไปตามผนืน ้าแข็งของทะเลสาบไบคาลตลอดทางชม

ความสวยงามของทะเลสาบน ้าแข็ง กอ้นน ้าแข็งตามธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงามไป

ยงัจดุแรกคอื “บลัโชเย กาลาอสูตโ์นเย” ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความสวยงามของบบัเบิล้

ใตน้ ้าแข็งอนัเกดิจากกา๊ซมเีทนใตท้ะเล  
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันแบบกลอ่ง 
 

บา่ย น าทา่นไปตอ่จดุทีส่องทีอ่า่ว “ปีซาชนายา่” ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่เรือ่งความงามอนัแปลกตา

ของรปูทรงตน้ไมท้อ้งถิน่ และจดุทีส่ามทีแ่หลม “ซากาอนัซาบา” ทีแ่วะใหท้า่นได ้

เดนิเลน่ยดืเสน้ยดืสายคลายความเมือ่ยลา้ หากสภาพอากาศเอือ้อ านาจทา่น

อาจจะมโีอกาสไดเ้ห็นภาพสลักหนิยคุกอ่นประวตัศิาสตรอ์นัเป็นสิง่บง่ชีว้า่ไบคาล

เป็นแหลง่อาศัยของมนุษยม์าชา้นาน 

 

จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง เกาะโอลคอน (Olkon)  โดยจะเป็นการน่ังรถขา้มไป

ยงัเกาะ เขา้สูท่ีพั่กเก็บสมัภาระ รับประทานอาหารวา่ง ท าธรุะสว่นตัว  

 

จากนั้นเดินทางดว้ยเทา้ต่อไปยังแหลมบูร์ข่าน (Cape Burkan) สถานที่

ศักดิส์ทิธิส์ าหรับชาวพืน้เมอืง และเป็นสญัลักษณ์ส าคัญของทะเลสาบไบคาลทีอ่ยู่

ไมไ่กลจากทีพ่ัก เพือ่ชมพระอาทติยต์ก จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก ลักษณะ Home Cooking อาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก Mini Hotel Baikal ระดบั 3 ดาว เกาะโอลคอน 

วนัที ่4 เกาะโอลคอนตอนใต ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 ออกเดนิทางไปยงัตอนใตข้องเกาะ  

หลังรับประทานมือ้เชา้ ออกเดนิทางไปยงัเกาะโอกอย (Ogoy Island) ทีต่ัง้อยู่

ทางทศิใตข้องเกาะโอลคอน  

ระหวา่งทางพาทา่นแวะตามจดุทีเ่ป็นถ ้าน ้าแข็งตา่ง ๆ รอ้ยใหญใ่หท้า่นเก็บภาพกนั

อยา่งจใุจ ณ เกาะโอกอยนีม้สีถปูพระพทุธศาสนาประดษิฐานอยูด่า้นบนยอดเนนิ

ของเกาะ โดยภายในบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละรปูปัน้ทองแดงดารก์นิโีทรมานัก

โมเชือ่กนัวา่เป็นสญัลกัษณ์ของมารดาแหง่พระพทุธเจา้ทัง้หลาย ตามความเชือ่

ทเิบต โดยทา่นสามารถกระท าทกัษิณาวรรตหรอืเดนิเวยีนดา้นขวาเพือ่บชูาเป็นสริิ

มงคลได ้(ส าหรับในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางไปเกาะโอกอยได ้จะพาทา่นไปใช ้

เวลาใหเ้ต็มทีม่ากขึน้กบัการเก็บภาพทวิทศันบ์รเิวณตอนใต ้อาท ิเขาสามหมวก 

ทะเลสาบรปูหัวใจ เป็นตน้)  Cape Dragon Island Ogoy  
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ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมสเก็ตน ้าแข็งบนทะเลสาบน ้าแข็งขนาดใหญ ่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนคิ อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั แหลมคอรก์อย ซึง่มซีากก าแพงโบราณครูกึนั 

โดยก าแพงนีม้คีวามยาว 185 เมตร สรา้งจากหนิ สนันษิฐานวา่ใชเ้ป็นทีม่ัน่ป้องกนั

ขา้ศกึในอดตี แมเ้วลาจะผา่นไปเป็นพันปีก็ยงัคงเห็นความสมบรูณ์ตามสภาพได ้

อยา่งชดัเจน สว่นบรเิวณเขาสามหมวกทีด่า้นบนสามารถมองเห็นววิทวิทัศนไ์ด ้

โดยรอบ กอ่นเดนิทางกลับโรงแรม  
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก(Home Cooking)“ อาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก Mini Hotel Baikal ระดบั 3 ดาว เกาะโอลคอน 

วนัที ่5 เกาะโอลคอนตอนเหนอื – น ัง่รถขา้มทะเลสาบ - อสูตบ์ารก์ซุนิ                                                               

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดนิทางไปทางตอนเหนอืของเกาะโอลคอนไปยงั แหลมโคบอย (Khoboy 

Cape) บรเิวณจุดเหนือสุดของเกาะโอลคอน ที่ระหว่างทางจะสามารถชืน่ชม

ความงามของทะเลบสาบน ้าแข็ง กอ้นน ้าแข็งรูปทรงต่างๆ รวมถงึโพรงหรือถ ้า

น ้าแข็งทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิโดยจอดแวะถา่ยภาพทัศยนยีภาพตามจดุตา่ง ๆ  

ทีน่่าสนใจตามสมควรอาท ิเกาะจระเข ้ผาสามพีน่อ้ง อดตีโรงงานปลาทีเ่คยเป็น

สถานทีเ่กณฑนั์กโทษการเมอืงมาใชแ้รงงานในยคุสตาลนิ  
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนคิ  

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงอสูต-์บารก์ซูนิ(Ust Barguzin) ซึง่ตัง้อยู่

บนปากแมน่ ้าบารก์ซูนิอกีฟากหนึง่ของทะเลสาบในเขตปกครองตนเอง

สาธารณรัฐบเูรยีเทยี  โดยน่ังรถขา้มทะเลสาบน ้าแข็งทีท่อดยาวไปตามพืน้ที่

ทะเลสาบสดุลกูหลูกูตา ระยะทางประมาณ 100 กโิลเมตร ผา่นจดุทีก่วา้งทีส่ดุ

และจดุทีล่กึทีส่ดุของทะเลสาบ แวะเกบ็ภาพบรรยากาศตามจดุตา่งๆระหวา่งทาง 

และจะเดนิทางถงึเมอืงอสูต-์บารก์ซูนิชว่งเย็น เขา้ทีพ่ัก รับประทานอาหารเย็นและ

พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร “ อาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก Bargudzin Tokum หรอืเทยีบเทา่ อสูตบ์ารก์ซูนิ 

วนัที ่6 อสูตบ์ารก์ซุนิ                                                               

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 น าท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติชาไบคาลสกี้ (Zabaykalsky 

National Park) อทุยานแห่งชาตเิขตรักษาพันธุส์ัตวป่์าทีเ่ขม้งวดของรัฐบาล

รัสเซยีที่มพีื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ดา้นตะวันออกของทะเลสาบไบคาล รวมไปถงึ

คาบสมทุรสเวีย้โตย โนสทีห่มายถงึ “จมกูศักดิส์ทิธิ”์ ทีเ่ป็นแผน่ดนิทีเ่ป็นเทอืกเขา

สงูโดดขนาดใหญ่ยืน่เขา้ไปในคุง้น ้าไบคาล โดยตัวคาบสมทุรเกดิจากการทับถม

ของตะกอนดนิทรายและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวทิยามานานนับลา้นปี เป็น

แหล่งรวมความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย ทั ้งทะเลสาบ, บ่อน ้ ารอ้น, 

เทอืกเขา, ป่าไม ้เป็นตน้ ถ ้าน ้าแข็งทีใ่หญ่ บรสิทุธิ ์ชมความงามโดยตลอดวันพา

ทา่นลัดเลาะเลยีบไปตามเวิง้ของอา่วชวิรึค์ยุสกีท้ีก่นิอาณาบรเิวณกวา่ครึง่หนึง่ของ

คาบสมทุรและไมพ่ลาดทีจ่ะชมววิจากจดุชมววิเหนอืของอทุยาน  
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารในอทุยาน อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย เทีย่วชมหมูบ่า้นชาวประมง สมัผัสวถิชีวีติชาวประมงทอ้งถิน่พรอ้มสาธติวธิกีาร

จับปลาในชว่งทีท่ะเลสาบเป็นน ้าแข็ง และแวะจดุส าคัญทีน่่าสนใจตา่ง ๆ ภายใน

อทุยาน (แตล่ะปีแวะแตล่ะจดุไมเ่หมอืนกนัขึน้อยูก่บัวา่แตล่ะจดุแตล่ะปีธรรมชาติ

สรรสรา้งไวเ้ชน่ใด) 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก“ อาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก Bargudzin Tokum หรอืเทยีบเทา่ อสูตบ์ารก์ซูนิ 

วนัที ่7  อสูตบ์ารก์ซุนิ  - อลูานอแูด - รถไฟทรานสไ์ซบเีรยี                                                            

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงอลูานอแูด(Ulan Ude) เมอืงหลวงของสาธารณรัฐปกครอง

ตนเองบูเรยีเทยี เขตปกครองตนเองของชนเผ่าบเูรีย้ต (Buryat) อันเป็นชนชาว

มองโกลคิมสีายเลอืด วัฒนธรรม ประเพณีและภาษาพูดร่วมกันกับชาวมองโกเลยี

แต่มคีวามเป็นเอกลักษณ์ตรงที่สามารถผสานวถิีชวีติเขา้กับชาวรัสเซยีสลาฟได ้

อยา่งเหนียบวแน่นเป็นอันหนึง่อันเดยีวกันและมสี านกึความเป็นรัสเซยีสงู ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก็จะถงึนครอูลานอูแด ท่านจะมีโอกาสสัมผัส

บรรยากาศและวัฒนธรรมผสมผสานของชาวมองโกลและรัสเซยีโดยทีท่่านจะไม่

คุน้ตากับประเทศรัสเซยีทีป่ระชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชยี (ท่านไม่ควรทักชาว

ทอ้งถิน่เหล่านี้ว่าเป็นชาวจนีเนื่องจากไมม่คีวามเกีย่วขอ้งใด ๆ กับชาวจนี)   โดย

ระหว่างทางท่านจะไดรั้บชมทวิทัศน์เนนิเขาสลับกับทุ่งหญา้สเต็ปป์ทีป่กคลุมไป

ดว้ยปยุสขีาวงามสดุลกูหลูกูตาของววิสองขา้ง  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงบเูรีย้ต 
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น าทา่นเดนิทางไปยงั วดัพทุธอโิวลกนิสกี ้ ดตัซนั(Ivolginsky datsan) วัด

พทุธทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงทีม่รีปูแบบสถาปัตยกรรมแบบวัดพทุธทเิบตเป็นวดันกิาย

มหายานศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาในรัสเซยีทีใ่หญแ่ละศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ  

ภายในวดัถกูแบง่เป็นอาคารตา่งๆ ตามกจิของสงฆใ์นเขตสงัฆาวาสจนกระทั่งได ้

เวลาอนัสมควร  

น าทา่นไปยงัวดัรมิโปเช บกัชา ดตัซนั( Rimpoche-Bagsha Datsan) อนั

เปรยีบเสมอืนเป็นสถาบนัการสอนพระปรยิตัธิรรมประจ าภมูภิาค ทีต่ัง้อยูบ่น

ยอดเขาทีส่ามารถมองเห็นววิจากมมุสงูของเมอืงอลูานอเูด  

จากนัน้น าทา่นไปยงัยา่นใจกลางเมอืงบรเิวณ ถนนอารบ์ตั (Arbat) อนัเป็นถนน

คนเดนิชือ่เดยีวกนักบัถนนอารบ์ตัใินกรงุมอสโก เดนิเทีย่วชมเมอืงชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศัย ทา่นสามารถถา่ยรปูจดุส าคญัอยา่งประตเูมอืง หรอื อนุสรณ์เลนนิ (lenin 

Monument) ทีเ่ป็นอนุสาวรยีร์ าลกึถงึวลาดมิรี ์ เลนนิ บดิาแหง่การปฏวิตัรัิสเซยี

เพยีงแหง่เดยีวทีส่รา้งเป็นศรีษะขนาดใหญแ่ละถอืวา่เป็นศรีษะเลนนิทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในโลดว้ย อสิระเดนิเลน่และถา่ยภาพตามอธัยาศัยในบรเิวณใกลเ้คยีง จนกระทั่งได ้

เวลาอนัสมควร 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารเวยีดนาม/อาหารจนี 

 

 

22.30 น. 

หลังรับประทานอาหารเรยีบรอ้ยแลว้เดนิทางไปยงัสถานรีถไฟเพือ่สมัผัส

ประสบการณ์น่ังชว่งหนึง่ของรถไฟสายส าคญั รถไฟสายทรานสไ์ซบเีรยี 

(Trans-Siberian Railway) เสน้ทางรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลกซึง่มปีระวตัศิาสตร์

ยาวนาน เดนิทางโดยตูน้อนแบบคเูป้(รถไฟชัน้สอง) หอ้งละสองทา่น เพือ่ความ

สะดวกของทา่น (บนรถไฟไมม่บีรกิารหอ้งอาบน ้า) 

 

**นอนรถไฟ 

วนัที ่8 รถไฟทรานสไ์ซบเีรยี - เอยีรค์ตุสก ์                                                                                                                                                                                                     

ร07.30 น. เดนิทางมาถงึ สถานรีถไฟอริค์ตุสก ์(Irkutsk) เขา้เชค็อนิลว่งหนา้ทีโ่รงแรม 

อสิระทา่นพักผอ่นและช าระลา้งรา่งกายตามอธัยาศัย รับประทานอาหารเชา้ ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเทีย่วชมเมอืงอริค์ตุสก ์

เยีย่มชม โบสถ ์Kazanskaya Tserkov , จัตรัุสโบสถส์ามพีน่อ้ง, ลานเพลงินรัินดร

(Memorial Eternal frame) สรา้งเป็นอนุสรณ์แกเ่หลา่ทหารผา่นศกึสงครามโลก

ครัง้ทีส่องทีส่ละชพีเพือ่ปกป้องแผน่ดนิแม,่ อนุเสาวรยีน์าคอฟ โปคาบอฟ 

นายทหารรับจา้งผูบ้กุเบกิดนิแดนตะวันออกไกลและถอืเป็นผูก้อ่ตัง้เมือ่งอริค์ตุสก ์

ตะลอนชมบรรยากาศบา้นเมอืงยโุรป พพิธิภณัฑแ์ละโรงแรมทีเ่ป็นบา้นทรงไซบเีรยี

ดัง้เดมิทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่19 อาคารหลายแหง่เคยถกูใช ้

เป็นส านักงานการคา้ ส านักกงสลุของชาตติา่งๆ สะทอ้นความส าคญัของเมอืงอริ์

คตุสกนั์บแตโ่บราณกาลวา่เป็นเมอืงการคา้ชายแดนทีต่ัง้อยูบ่นหนึง่ในจดุเชือ่มตอ่

เสน้ทางสายไหมภาคเหนอืเชือ่มการคา้ระหวา่งรัสเซยี จนี มองโกล และชน

พืน้เมอืงอืน่ ๆ 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสูพ่พิธิภณัฑแ์มวน า้ไบคาล หรอื เนยีรป้์า (Nerpa) แมวน ้าน ้าจดืสตัว์

ประจ าถิน่ของทะเลสาบไบคาลทีท่ัง้น่ารักและแสนรู ้โดยนอ้ง ๆ จะโชว์

ความสามารถพเิศษทัง้ดา้นกฬีา ดนตรแีละศลิปะจนทา่นตอ้งทึง่ในความความ

ฉลาดของเหลา่นอ้งอุง๋นี ้ 

จากนัน้น าทา่นยา่นใจกลางเมอืง อสิระใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ใน

ยา่น 130 Kvartal  ทีม่รีา้นคา้จ าหน่ายผลติภณัฑข์ึน้ชือ่ทีผ่ลติจากวัตถดุบิ

ทอ้งถิน่ไซบเีรยีไมว่า่จะเป็นชา น ้าผึง้ ผลติภณัฑค์วามงามตา่ง ๆ จนกระทั่งไดเ้วลา

อนัสมควร 

 

ค า่ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก Courtyard Marriot Irkutsk หรอืเทยีบเทา่ เอยีรค์ตุสก ์

วนัที ่9 อริค์ตุสก ์– กรงุเทพฯ                                                       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แลว้ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิ  

10.05 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงอริค์ุตสก ์ประเทศรัสเซยี สู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดย

สายการบนิ S7 เทีย่วบนิที ่S7 6331  ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 

25 นาท ี

 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ/ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้ม

ความประทับใจมริูล้มื 
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : ผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่- ทา่น ข ึน้ไป 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นพัก หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  

149,000.- บาท        

15,000.- บาท       

 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000.- บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไม่

ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-เอยีรค์ตุสก-์เอยีรค์ตุสก-์กรงุเทพฯ (ชัน้ประหยดั) โดยสายการบนิ S7 

 ตั๋วรถไฟตูน้อน เสน้ทาง อลูานอแูด-เอยีรค์ตุสก ์หอ้งละ่ 2 ทา่น(จากปกต ิ4 ทา่น)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่กจิกรรมน่ังเรอื Khivus ทีต่ าบลลสิตเ์วยีนกา้ 

 คา่กจิกรรมสนัุขลากเลือ่น                                                                                 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ

วงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละประมาณ 35 USD 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ  คดิเป็น 30 USD หรอืขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
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 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่าน

ละ 1,000 บาท+ค่าวซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิที่

ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอื

เทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือน

ตุลาคม และปีใหม่) ทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทาง

สายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก 

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

 

 

กรณียกเลกิ 

(ยกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

(ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยงัสาย

การบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถ

แจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ 

โรงแรมและในทกุๆ บรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั 

*** เขา้รสัเซยี ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งท าวซีา่*** 

***ตอ้งมผีลตรวจ PCR-TEST ทีเ่ป็นลบ ไมเ่กนิ 48 ช.ม. กอ่นการเดนิทาง*** 

(ขอ้มลู ณ.เดอืนพฤษภาคม 2565 ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



Page 11 of 13 

 

 

 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ

เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้

หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่าย

ใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีที่สายการบนิมกีารปรับเปลี่ยนตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 
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 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให ้

ทา่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีด

อกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใส

พรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิ

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะ

ชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่

แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดังนัน้ท่าน

ตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ใน

ระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


