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Code: IH14-RUS-FrozenBaikal-65S7-Feb-Mar-105-A230111 

 

6 วนั 5 คนื ไซบเีรยี โฟรเซนไบคาล  

(สมัผสัประสบการณ์ตะลุยทะเลสาบน า้แข็ง....เลคไบคาล) 

 

 

***โปรโมช ัน่พเิศษ บนิตรง (S7)…. สายการบนิไซบเีรยีน แอรไ์ลนส์*** 

105,000 บาท  

(คนไทยไมต่อ้งท าวซีา่.....เทีย่วไดเ้ลย) 

อรีค์ตุสค–์ ลสิเวยีนกา้ – โฟรเซนไบคาล – เกาะโอลคฮ์อน  (พกัคา้ง 2 คนื) – โขดหนิศกัดิส์ทิธิช์ามาน – โขด

หนิจระเข ้– โขดหนิสงิโต – Three Brother Rock – แหลมโอกอย 

 

ราคาทวัร ์105,000 : 27 ก.พ. – 4 ม.ีค. 2566 / 8-13 ม.ีค. 2566 

 

6 วนั 5 คนื ไซบเีรยี โฟรเซนไบคาล  

(สมัผสัประสบการณ์ตะลยุทะเลสาบน า้แข็ง....เลคไบคาล) 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – อรีค์ตุสค ์

 

13.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ R/S  (แถว R/S) ประตูทางเขา้ที่ 7-8 อาคาร

ผูโ้ดยสาร สายการบนิไซบเีรยีน แอรไ์ลนส์ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

16.35 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิอรีค์ุตสค ์โดยสายการบนิไซบเีรยีน แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิ S7 6332 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 6.20 ชัว่โมง) สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า ระหวา่งเทีย่วบนิ  

23.55 น. เดนิทางถงึเมอืงอรีค์ตุสค ์แหง่ทรานไซบเีรยี ประเทศรัสเซยี 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Marriott Hotel Irkutsk **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง อรีค์ตุสค–์ ลสิเวยีนกา้ – น ัง่สนุขัลากเลือ่น 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลสิเวยีนกา้ (Lystvyanka Village) ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ทีห่บุเขา รมิทะเลสาบไบคาล 

ทะเลสาบทีม่คีวามลกึมากทีส่ดุในโลก ซึง่มคีวามลกึถงึ 1,637 เมตร  

 

น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นลสิเวยีนกา้ ซึง่เป็นหมูบ่า้นชนบททีค่งกลิน่อายและความเกา่แกใ่นแบบรัสเซยี  

 

น าทา่นเทีย่วชมโบสถ ์เซน็ตน์โิคลัส (St. Nicolas Church) ซึง่เป็นโบสถไ์ม ้ในแบบออทอดอกซ ์ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่ารักสวยงามของหมูบ่า้นลสิเวยีนกา้  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑไ์บคาล (Baikal Museum) ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงความสวยงามของโลกใต ้

ทะเลแหง่ทะเลสาบไบคาล ตลอดจนพชืพันธุส์ตัวท์ะเลทีส่ามารถพบใหไ้ดใ้นบรเิวณทะเลสาบแหง่นี ้ 

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูฟ่ารม์สนัุขฮัสกี ้พรอ้มสัมผัสกับความน่ารักและแสนรูข้องสุนัขพันธุไ์ซบเีรยีนฮัสกี ้

ซ ึง่เป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลัง เป็นคุณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจาก

สิง่แวดลอ้มทีห่นาวเย็นอยา่งรุนแรงของไซบเีรยี และจากการเพาะพันธุข์องชาวชกุช ี(Chukchi) ทีอ่าศัยอยู่

ทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชยี สุนัขถูกน าเขา้มาในอลาสกา้ ระหว่างช่วงตื่นทองที่เมือง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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นอมน์ (Nome) และแพร่เขา้สู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะสุนัขลากเลื่อน ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ การน่ังรถลากเลือ่นโดยสนัุขไซบเีรยีนฮสักี ้

 

 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Anastasia Hotel / Krestovaya Pad Hotel *** หรอืเทยีบเทา่  

(แนะน าใหท้า่นจดักระเป๋าเล็กส าหรบัพกัคา้งบนเกาะ โอลคฮ์อน 2 คนื) 

 

วนัทีส่าม เกาะโอลคฮ์อน  (พกัคา้ง 2 คนื) – โขดหนิศกัดสิทิธิช์ามาน  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสู ่เกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) โดยเรอื Hovercraft ซึง่เป็นเรอืทีข่ับเคลือ่นดว้ยใบพัด

ขนาดใหญ่ทีต่ดิอยู่ดา้นหลังของเรือ โดยเรอืแบบนี้จะเหมาะทีจ่ะใชเ้ป็นยานพาหนะที่ว ิง่บนน ้าแข็ง พืน้น ้า 

และพื้นดนิ  ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพและบรรยากาศของไข่มุกเม็ดงามแห่ง

ทะเลสาบไบคาล ชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้เฉพาะในฤดูหนาวของ เรอื Hovercraft จะแล่น

อยูบ่นพืน้น ้าแข็งทีใ่สราวครสิตัล มคีวามหนา 80-250 ซ.ม. กนิพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง ตลอดเสน้ทางท่านจะ

ไดส้มัผัสววิทวิทัศนข์องสองขา้งทางทีป่ระดับประดาดว้ยหมิะและน ้าแข็งภเูขา ป่าไม ้บางจุดจะมถี ้าแข็ง เมือ่

ถงึจุดไหนทีส่วยงาม เรอืจะจอดใหท้่านไดเ้ก็บภาพทีป่ระทับใจ นับไดว้่าเป็นภาพทีส่วยงามจนไม่สามารถ

อธบิายได ้องคป์ระกอบส าคัญทีท่ าใหท้ะเลสาบแห่งนี้เป็น น ้าแข็งสฟ้ีา หรอื BLUE ICE เป็นน ้าทีใ่สมากและ

คณุภาพของแรธ่าตใุนน ้า (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบทีม่นี ้าทีใ่สเป็นอบัดับ 1 ของโลก มปีระวัตยิาวนาน

กวา่ 25 ลา้นปี ในปี 1996 ไดรั้บการจดบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร UNESCO) (หมาย

เหต ุ: การเดนิทางโดยทางเรอื Hovercraft ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคัญ) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic 

 

15.30 น. น าท่านเดนิทางถงึ เกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุจาก 27 เกาะแห่งทะเลสาบไบ

คาล มพีืน้ทีป่ระมาณ 700 ตางรางกโิลเมตร มคีวามยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจากเหนือ-ใต ้และจุดทีก่วา้ง

ทีส่ดุของเกาะมคีวามกวา้งประมาณ 12 กโิลเมตรและมชีาวพืน้เมอืงบรูย์ตั (Buryat) อาศัยอยู ่ 

 

น าท่านชมหมูบ่า้นและคารวะหนิศักดิส์ทิธิ ์หนิชามาน “Shaman Rock” ทีเ่ป็นเหมอืนศูนยร์วมจติวญิญาณ

ของชาวเกาะโอลคฮ์อน และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บา้นคูซรีน์ี้เปรยีบเสมอืนลัทธขิองชน

เผา่พืน้เมอืงของทีน่ี ้เป็นเกาะเดยีวในไบคาลทีม่ผีูค้นพ าพักอยู่ ชนเผา่แรกทีต่ัง้รกรากอยูบ่นเกาะคอื คูรแีคน 

(Kurykan) บรรพบรุุษของเผ่าบรูย์ัต (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยูร่่วมกันอกีหลายชวีติทีก่ระจัดกระจาย

อยูต่ามหมูบ่า้น 5 แหง่รอบๆเกาะ อาชพีหลักคอืท าประมงและเลีย้งสัตว ์อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวม

งามแหง่ทะเลสาบไบคาล ทีธ่รรมชาตไิดรั้งสรรคค์วามสวยงามในหนา้หนาวไดอ้ยา่งอศัจรรยย์ ิง่ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Olkhon Story House *** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้ง คนืที ่1)  
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วนัทีส่ ี ่  โขดหนิจระเข ้– โขดหนิสงิโต – Three Brother Rock – แหลมโอกอย 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางโดยรถ UAZ รถตูข้ับเคลือ่น 4 ลอ้ (4 WD) ซึง่เป็นยานพาหนะทีใ่ชว้ ิง่บนเกาะแห่งนี้

โดยเฉพาะ เนือ่งจากพืน้ทีบ่นเกาะมลีักษณะของทีร่าบ ภเูขา และเนนิดนิผสมกนั กอรปกับเสน้ทางสว่นใหญ่

เป็นถนนลกูรังสายเล็กๆ และในบางจดุจะเป็นรอ่งลกึ รวมถงึถกูปกคลมุดว้ยน ้าแข็ง อกีทัง้เสน้ทางมคีวามคด

เคีย้ว ซึง่รถยนตท์ั่วไปไมส่ามารถวิง่ผา่นได ้ 

 

น าท่านชมหนิจระเข ้หรอืทีรู่จ้ักในนาม (Crocodile Rock) และ หนิสงิโต(Lion Rock) ทีอ่ยูท่างดา้นเหนือ

ของเกาะ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ แหลมบูร์คาน (Burkhan Cape) และ โขดหนิสามพีน่อ้ง (Three Brother 

Rock) อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบน ้าแข็งแห่งไบคาล (Frozen Baikal) ซึง่ในฤดู

หนาวทกุปีพืน้ผวิน ้าในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน ้าแข็งสวยงามเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับลงมาทางดา้นใตข้องเกาะโอลค์ฮอน หรอืบรเิวณทีเ่รยีกวา่ เกาะโอกอย (Okoy Island) 

ผา่นชมจดุชมววิและทัศนยีภาพทีง่ดงามทางตอนใตข้องเกาะโอกอย  

 

จนควรแกเ่วลาน าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

(หมายเหตุ กจิกรรมและการท่องเทีย่วในบางจุดอาจมกีารปรับเปลีย่นใหเ้หมาะสม เนื่องดว้ยในฤดูหนาว

หลายพืน้ทีจ่ะมหีมิะปกคลมุหนาแน่นบนเกาะ อกีทัง้น ้าแข็งทีแ่ข็งตัวบนพืน้ผวิทะเลสาบมรีอยแยกในบางจุด 

ซึง่อาจเป็นอุปสรรคในการท่องเทีย่ว บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิใ์นการงดน าเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่ง 
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หากเจา้หนา้ที่ของอุทยานไม่อนุญาตใหร้ถนักท่องเทีย่วเขา้ชม โดยการเขา้ชมหรือเดนิทางบนเกาะที่มี

น ้าแข็งและหมิะปกคลมุ จะเนน้และพงึระวังเรือ่งความปลอดภยัเป็นส าคัญ) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Olkhon Story House *** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้ง คนืที ่2)  

 

วนัทีห่า้ อรีค์ตุสค ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะโอลค์ฮอน ผา่นเสน้ทางสายหลกัทางตอนใตข้องเกาะ ระหวา่ง

ทางทา่นจะไดช้มทวิทศัน ์และ ทศันยีภาพอนัสวยงามแหง่ทะเลสาบไบคาลอกีครัง้ หากจดุใดสามารถแวะพัก

ใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพไดจ้ะใหท้า่นไดล้งเก็บภาพความสวยงามไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นแวะเปลีย่นขึน้รถโคช้ ณ จดุเปลีย่นรถ เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงอรีค์ตุสค์

(Irkutsk) (ระยะทาง 280 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอรีค์ตุสค ์(Irkutsk) ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวันออกและเป็นเมอืงศูนยก์ลางของ

แควน้ไซบีเรีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี น าชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น ้ าอังการ่า

, โบสถ ์Orthodox, โบสถโ์ปแลนด,์ โบสถค์าทอลกิ, ถนนคนเดนิคารล์มารก์ซ ์(Calsmarks Street) ซึง่เป็น

ผูค้ดิคน้ทฤษฎสีงัคมนยิม ทีน่ าไปสูก่ารปฏวิัตใินรัสเซยี  

 

น าทา่นชม อนุสรณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึเหลา่ทหารกลา้ทีเ่สยีชวีติในชว่งสงคราม  

 

จากนัน้น าทา่นชม รปูปัน้จักรพรรดอิเล็กซานเดอรท์ี ่3   

 

น าท่านเขา้ชมโบสถค์าซาน (Kazan Church) ซึง่เป็นโบสถท์ีส่วยงามและโดดเด่นทีส่ดุของเมอืงอรีค์ุตสค์

ซ ึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลาสรา้งกว่า 7 ปี ภายในโบสถถ์ูกตกแต่งอยา่งวจิติรงดงาม ดว้ยหนิออ่น

จากประเทศอนิเดยี โดยฝีมอืชา่งจากประเทศจนี ภาพสนี ้าบนฝาผนังโบสถเ์ป็นฝีมอืของจติรกรชาวอติาเลยีน  

 

ไดเ้วลาน าท่านสู่ย่าน 130 ควอรเ์ตอร ์(130 Quarter) แหล่งรวมของรา้นอาหาร บาร ์รา้นจ าหน่ายของที่

ระลกึทีท่ันสมยั โดยสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดบรเิวณนีส้รา้งดว้ยไม ้และตกแตง่อยา่งสวยงาม มเีอกลักษณ์เฉพาะ
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ของแคว้นไซบเีรยี ซึง่ขึน้ชือ่ในการสรา้งบา้นดว้ยไม ้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความสวยงามตาม

อธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Marriott Hotel Irkutsk **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีห่ก อรีค์ตุสค ์– กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

10.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิ S76331 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง) สายการบนิบรกิาร

อาหารกลางวันบนเครือ่งบนิ 

15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

6 วนั 5 คนื ไซบเีรยี โฟรเซนไบคาล  

(สมัผสัประสบการณ์ตะลยุทะเลสาบน า้แข็ง....เลคไบคาล) 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) ก.พ. - ม.ีค. 2566 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่หรอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 105,000 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000-130,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (BKK-IKT-BKK) 30,000 
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**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ คดิ ณ วันที ่19/12/2022 ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่านเปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วมองโกเลยี (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ S7 (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศ รัสเซยี, คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ คา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าของทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)    

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วัน) 
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ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์     

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 12 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
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แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 
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 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

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 ์
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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 

 


