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Blue Eye of Baikal 

6 วนั 5 คนื 
 

 ชม พพิธิภณัฑ ์Open Air Taltcy ใหญ่ ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของรสัเซยี  
 น่ัง รถลากเลือ่น โดยสนัุขฮสักีส้ายพนัธุ ์
 ขึน้ กระเชา้แบบนั่งหอ้ยขา ขึน้สู่จดุชมววิ เนินเขาเชยีรส์กี ้
 ชม พพิธิภณัฑไ์บคาล ชมสตัวน์ า้ทอ้งถิน่หลายชนิด 
 ชม พพิธิภณัฑบ์า้นไมแ้ห่งไซบเีรยี  
 ชม น ้าแข็งสคีราม Blue Ice ทีส่ดุแสนจะงดงามตระการตา 
 ชม หนิสามหนุ่มสามมุม ผนืน า้สฟ้ีาบรเิวณ Uzyty Bay 
 ชม แหลมบูรคาน แหลมโคบอย 

 
ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เอยีรคุ์ตสค ์
 
13:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์

W สายการบนิ ไซบเีรยี แอรไ์ลน ์(S7) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั  

\ 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
16:35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เมอืงเอยีรคุ์ตสค ์ประเทศรสัเซยี โดยเทีย่วบนิที ่S7762 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6.20 ชม.) ***บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง*** (ประเทศรสัเซยี เขม้งวดกบั
น ้าหนกักระเป๋ามาก ก าหนดใหโ้หลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้
เคร ือ่งน ้าหนกัไม่เกนิ 7 กก. จงึขอใหทุ้กท่านค านวณน ้าหนกักระเป๋าใหด้)ี 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23:45 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เมอืงเอยีรคุ์ตสค ์ประเทศรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชม.) 
หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 
ทีพ่กั   Angara หรอืเทยีบเท่า  
            
วนัที ่2  พพิธิภณัฑ ์Open Air Taltcy - นั่งรถสุนัขลากเลือ่น - Listvyanka - พพิธิภณัฑไ์บคาล - 

เนินเขาเชยีรส์กี ้- ตลาดปลา - เอยีรคุ์ตสค ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู่ เมอืงลสิตเ์วยีนกา้ Listvyanka (ระยะทาง 70 กม.) ระหว่างทางพาทุกท่านเดนิทางชม 

พพิธิภณัฑ ์Open Air Taltcy (ระยะทาง 47 กม.) จาก Baikal Highway เป็นพิพิธภณัฑแ์บบ Open 
Air ทีใ่หญ่ ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของรสัเซยีเกีย่วกบัการเกษตร และมานุษยวทิยา ศตวรรษที ่17-20 เขา้ชม
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของไซบเีรยีน และการก่อสรา้งงานไมแ้บบไซบเีรยีนใน ศตวรรษที ่17-19 ของ 
Buryat, Evenk และ Tofalar จากน้ันน าท่านสู่ ลานหมิะกลางแจง้ ใหท่้านสมัผสัประสบการณ ์นั่งรถ
ลากเลือ่น โดยสนัุขฮสักีส้ายพนัธุท์อ้งถิน่ทีแ่สนทรหด โลดแล่นไปบนทุ่งหมิะอนักวา้งใหญ่ ตามแนวป่าสน
ไทกา้อย่างสนุกสนาน เกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัออกเดนิทางสู่ เมอืงลสิตเ์วยีนกา้ เมืองเล็กๆ 
รมิทะเลสาบไบคาลระหว่างทางชมววิ แม่น ้าองัการา Angara River แม่น า้สายยาวทีสุ่ด โดยมีความยาว
ถงึ 1,779 กโิลเมตร และมคีวามส าคญัมากในเขตไซบเีรยี เป็นแม่น า้เพียงสายเดยีวทีไ่หลออกจากทะเลสาบ 
รบัฟังเร ือ่งราวต านานความเชือ่ของทะเลสาบไบคาลทีไ่ดส้มญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่ง ไซบเีรยี หรอื ดวงตาสี
ฟ้าแห่งไซบเีรยี ดว้ยความสวยงามของววิทวิทศันท์ีแ่สนร ืน่รมย ์องคก์ารยูเนสโกจงึขึน้ทะเบยีนใหท้ะเลสาบไบ
คาลเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ. 1996 

 
 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่าน ขึน้กระเชา้แบบนั่งหอ้ยขา ขึน้สู่จุดชมววิ เนินเขาเชยีรส์กี ้เพื่อชมทิวทศันข์อง
ทะเลสาบ ไบคาลจากชายฝ่ังดา้นทศิตะวนัตก จากจดุนีท่้านจะสามารถมองเห็นววิแบบพาโนรามาจากมุมสูง
ทีส่วยงามของทะเลสาบ จากน้ันน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑไ์บคาล ทีจ่ดัแสดงประวตัคิวามเป็นมา และ
ขอ้มูลเชงิวทิยาศาสตรข์องทะเลสาบไบคาล ชมพนัธุส์ตัวน์ า้ทอ้งถิน่หลากหลายชนิด รวมทัง้แมวน ้าพนัธุน์ ้า
จดืทีม่ีเพียงทีน่ี่ทีเ่ดยีวในโลก (แมวน ้าสายพนัธุท์ ั่วไปจะอาศยัอยู่ตามแหล่งน ้าเค็ม) ชม แบบจ าลองเมอืง
เอยีรคุ์ตสค ์และนิทรรศการจ าลองสภาพใตน้ า้ของทะเลสาบไบคาลทีจ่ะท าใหเ้ห็นถงึความน่าทึง่ของการเกดิ
ทะเลสาบยอ้นกลบัไปถงึ 25 ลา้นปี ท าใหท้ะเลสาบแห่งนีม้คีวามหลากหลายและอุดมสมบูรณท์างนิเวศวทิยา
ทีส่ดุแห่งหน่ึงของโลกรวมทัง้เร ือ่งราวการเขา้มาตัง้ถิน่ฐานของคนในไซบเีรยีและบรเิวณทะเลสาบแห่งนี ้น า
ท่านเดนิทางไป ตลาดปลา Fish & Souvenirs Market ชมบรรยากาศตลาดปลาโอมูลมีทัง้แบบสด 
แบบรมควนั และแบบแหง้ นอกดจากนีย้งัมขีองทีร่ะลกึเชน่ตุก๊ตาแม่ลูก ถุงเทา้วูล หมวกวูล ถุงมูลต่างๆ ขาย 
จากน้ันพาทกุท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเอยีรคุ์ตสค ์
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Angara หรอืเทยีบเท่า      
 
วนัที ่3  เอยีรคุ์ตสค ์- ชมเมอืงเอยีรคุ์ตสค ์- เกาะโอลคอน - โกลเดน ฮอรด์ เอ็ดโนพารค์ - Khuzhir 

Village 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมภายในตวัเมืองเอยีรค์ุตสค ์ซ ึง่ตัง้อยู่บนแม่น ้าองัการา่ Angara River ซึง่เป็นสาขาหน่ึง
ของแม่น า้สายใหญ่เยนิไซ Yenisei River ซึง่ไหลต่อลงสู่มหาสมุทรอารก์ตกิ และเป็นแม่น ้าทีย่าวทีสุ่ดเป็น
อนัดบัหา้ของโลก น าท่านเที่ยวชมสถานที่ส าคญัต่าง เช่น ชมววิบรเิวณรมิ แม่น ้าองัการา ชม เขต
ประวตัศิาสตร ์ย่าน 130 ทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารไมต้ามแบบสมยัตน้ศตวรรษที ่18 “ถนนคารล์ มารก์ซ”์ ทีร่าย
รอบดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมสมยัปลายศตวรรษที ่19 เปลวไฟนิรนัดร  ์ทีส่รา้งเพื่อร าลกึถงึทหารเกณฑ ์
จากดนิแดนไซบเีรยีผูเ้ขา้รว่มรบในสงครามโลกคร ัง้ทีส่องเมนสก ีซ ึง่เป็นอาคารทีเ่คยถูกใชง้านหลากหลาย
รูปแบบตลอดสมัยจกัรวรรดริสัเซยีและโซ อนุสาวรยีย์าคอฟ โปคาบอฟ ผูก้่อตัง้เมืองอิรคุตสก ์ชม 
ประตูชยัมอสโคว ์อนุสรณแ์ห่งการครองราชยค์รบ 10 ปี ของจกัรพรรดิอเล็กซานเดอรท์ี่ 1 Kazan 
church โบสถส์ีแดงสม้ที่มียอดโดมสีฟ้าตัดก ัน โบสถเ์ก่าแก่แห่งนี ้สรา้งในช่วงปี 1885-1892 
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในสวยงามมาก เป็นตน้ น าท่านแวะ โกลเดนฮอรด์ เอ็ดโนพารค์ 
Golden Horde Ethnopark เป็นศูนยข์นบธรรมเนียมประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องชนพืน้เมือง ตัง้อยู่
ในหบุเขาอนังดงามระหว่างทางไปยงัทะเลสาบไบคาล ชม กระโจม Yurts ของชาตพินัธุเ์ผ่าบูรย์ตั Buryat 
เจาะลกึวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ ชม ศลิปะหตัถกรรมของช่างฝีมอืทอ้งถิน่ เลอืกซ ือ้ของขวญัของทีร่ะลกึ รว่ม
ชม การแสดงพธิกีรรม การเตน้ร าและเล่นเกมสนุกๆ  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันเดนิทางต่อสู่ เกาะโอลคอน Olkhon Island เกาะทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดบนทะเลสาบไบคาล มีพืน้ที่
ประมาณ 730 ตารางกโิลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจากเหนือ-ใต ้ประชากรส่วนใหญ่เป็น
ชาวบรูย์ตั Buryat ทีนั่บถอืศาสนาพุทธ และมบีรรพบรุุษเป็นชาวมองโกเลยี  
“มกราคม – ตน้กุมภาพนัธ”์ น าท่านเดนิทางขา้มฝ่ังสู่เกาะโอลคอนดว้ย เรอืยางขบัเคลือ่นดว้ยใบพัด 
Hovercraft Boat เรอืสามารถวิง่ไดท้ ัง้บนผวิน า้ หมิะ และพืน้น า้แข็ง (ระยะทาง 165 กม. / เรอืวิง่ 5 ช ัว่โมง) 
จากน้ันเปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตูร้สัเซยีแท ้Uaz ในการเดนิทางบนเกาะ  
“กลางกุมภาพนัธ ์– มนีาคม” ในช่วงฤดูหนาวทีท่ะเลสาบเป็นน ้าแข็ง เราจะเดนิทางโดยรถตูร้สัเซยีแท ้
Uaz สมรรถนะสงู ขบัเคลือ่นไปบนทะเลสาบน ้าแข็ง ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ ช่วงเวลาน้ันๆ จากน้ัน
เดนิทางสู่ หมู่บา้นคูเซอร ์Khuzhir Village โดยน่ังรถ Uaz บนเกาะโอลค์ฮอน เกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดจาก
ทัง้หมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพืน้ทีป่ระมาณ 700 ตางรางกโิลเมตร มีความยาวประมาณ 70 
กโิลเมตรจาก เหนือ-ใต ้จดุทีก่วา้งทีส่ดุของเกาะประมาณ 12 กโิลเมตร เรอืเทยีบท่า น าท่านขึน้บก เขา้ทีพ่กั 
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 

 
 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  
ทีพ่กั  Hotei  หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่4  แหลมบูรคาน - แหลมโคบอย - เกาะโอลค์ฮอนตอนใต ้
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน น่ังรถ Uaz รถตูข้บัเคลือ่น 4 ลอ้ สายพนัธุร์สัเซยี ซ ึง่เป็นยานพาหนะทีใ่ชว้ิง่บนเกาะโดยเฉพาะ 

เน่ืองจากพืน้ทีบ่น เกาะมลีกัษณะของ ทีร่าบ แผ่นน ้าแข็ง ภูเขา และเนินดนิผสมกนั ละในบางจุดจะเป็นรอ่ง
ลกึอกีทัง้เสน้ทางมคีวามคดเคีย้ว ซ ึง่รถยนตท์ั่วไปไม่สามารถวิง่ผ่านได ้ชม แหลมโคบอย Koboi Cape ที่
มวีวิทวิทศันส์วยงามกวา้งไกลโอบลอ้มดว้ยหมิะขาวโพลน ซ ึง่ทางตอนเหนือของเกาะ น า้ในทะเลสาบจะลกึกว่า 
และมสีเีขม้กว่าตอนใต ้อสิระใหท่้านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิทะเลสาบน ้าแข็งสฟ้ีาทีก่วา้งสุดตา รวมถงึ
ถ า้นา้แข็ง ทีเ่ต็มไปดว้ยน า้แข็งงอก น า้แข็งยอ้ย สขีาวฟ้าสวยงามแปลกตา สมกบัฉายาดวงตาสฟ้ีาแห่งไซบี
เรยี จากน้ันน าท่านชม น ้าแข็งสคีราม Blue Ice ทีส่ดุแสนจะงดงามตระการตา ชม น า้แข็งโซดา โดยเป็น
น ้าแข็งทีจ่บัตวัแข็งในขณะทีม่ีฟองผุดขึน้มาจากใตน้ ้า นับไดว้่าเป็นภาพทีส่วยงามจนไม่สามารถอธบิายได ้
องคป์ระกอบส าคญัทีท่ าใหท้ะเลสาบแห่งนีเ้ป็น น า้แข็งสฟ้ีา หรอื Blue Ice เป็นน า้ทีใ่สมากและคุณภาพของ
แรธ่าตใุนน า้ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบทีม่นี า้ทีใ่สเป็นอบัดบั 1 ของโลก มปีระวตัยิาวนานกว่า 25 ลา้นปี 
ในปี 1996 ไดร้บัการจดบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร UNESCO) 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (แบบปิกนิก แซนดว์ชิ ซปุปลารอ้นๆ ขนมปัง ชารอ้น) 
 จากน้ันน าท่านชม หนิจระเข ้Crocodile Rock และ หนิสงิโต Lion Rock ทีอ่ยู่ทางดา้นเหนือของเกาะ 

ชม แหลมบูรคาน Burkhan Cape ซึง่เป็นหน่ึงในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดแห่งหน่ึงในเอเชยีทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ 
โขดหนิชามาน Shaman Rock หนิผาทีต่ ัง้ตระหง่านยืน่ออกไปกลางทะเลน ้าแข็ง โขดหนิชามานแห่งนีใ้น
อดตีเคยเป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมของหมอผตีามความเชือ่ของคนทอ้งถิน่ (ลทัธซิามาน) ก่อนทีศ่าสนา
พุทธจากทเิบตจะเขา้มาเผยแพรย่งับรเิวณนี ้ชม หนิสามหนุ่มสามมุม Three Brother Rock ผืนนา้สี
ฟ้าของทะเลสาบทีบ่รเิวณ Uzyty Bay เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแห่งหน่ึงบนเกาะแห่งนี ้ระหว่างทางท่านรถจะ
แล่นผ่านพืน้ทีท่ ีม่ภีูมปิระเทศทีง่ดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพืน้ผิวนา้ในทะเลสาบไบคาลจะจบั
ตวัเป็นนา้แข็งทีม่คีวามหนาตัง้แต่ 80–250 เซนตเิมตร ซ ึง่รถ Uaz ทีพ่าเราเทีย่วบนเกาะสามารถลงไปแล่น
บนน า้แข็ง (หมายเหตุ พืน้น ้าแข็งบนพืน้ผวิทะเลสาบอาจมรีอยแยก รถอาจสญัจรผ่านไม่ไดใ้น
บางพืน้ที ่บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่ง ในกรณีทีเ่จา้หน้าที่
ไม่อนุญาตใหร้ถของนกัท่องเทีย่วเขา้ชมจุดท่องเทีย่วบางจุด เพือ่ความปลอดภยัของลูกคา้) 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
ทีพ่กั  Hotei หรอืเทยีบเท่า     
         
วนัที ่5  เอยีรคุ์ตสค ์- สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม แหลมคอรก์อย Cape Khorgoy  ทางตอนใตข้องเกาะ ซ ึง่เป็นบรเิวณทีม่ีการพบ 
“ซากก าแพงหนิโบราณ” ทีส่นันิษฐานว่าอาจเคยใชเ้ป็นแนวป้องกนัขา้ศึกในอดตี และเดนิทางต่อไปยงัเกาะ 
Ogoy ซึง่อยู่ระหว่าง Cape Shara-Shulun ทางดา้นตะวนัตกของเกาะโอคอน ใหท่้านไดข้ึน้ไปชม 
Buddhist Stupa ซึง่อยู่ ณ จุดสุงสุดของ เกาะโอกอย Ogoy เป็นเจดียส์ไตลท์ิเบต สูง 8 เมตร 
ประดษิฐานบนเกาะเมือ่ปี 2005 ส่วนใหญ่นักท่องเทีย่วทีม่าจะมาเดนิวนรอบท าสมาธแิละชมววิทะเลสาบไบ
คาลกนั  

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (แบบปิกนิก แซนดว์ชิ ซปุปลารอ้นๆ ขนมปัง ชารอ้น) 
 หลงัอาหารน าท่านน่ังรถ Uaz เพือ่เดนิทางกลบัลงมาทางดา้นใตข้องเกาะ ออกจากเกาะโอลค์ฮอน จากน้ันน า

ท่านขึน้รถบสัทีจอดรออยู่บนฝ่ัง และน าท่านเดินทางกลบั เมืองอรีคุ์ตสค ์Irkutsk (ระยะทาง 280 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง) (หมายเหตุ พืน้น ้าแข็งบนพืน้ผวิทะเลสาบอาจมรีอย
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แยก รถอาจสญัจรผ่านไม่ไดใ้นบางพืน้ที่ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการงดเที่ยวสถานที่
ท่องเทีย่วบางแห่ง ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถของนักท่องเทีย่วเขา้ชมจุดท่องเทีย่ว
บางจุด เพือ่ความปลอดภยัของลูกคา้) 

 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  
ทีพ่กั  Angara  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่6  เอยีรคุ์ตสค ์- สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
07:00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน 
 
10:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ไซบเีรยี แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่S7761 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6.20 ชม.) ***บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง*** 
 
15:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  กุมภาพนัธ ์
06 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 * วนัมาฆบูชา 55,900 55,900 54,900 8,900 - 
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63  54,900 54,900 53,900 8,900 - 
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63  57,900 57,900 56,900 8,900 - 
 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้
 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่วเพิ่ม

ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
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 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเกบ็เพือ่เป็นสนิน ้าใจกบัผู ้
ใหบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทกุท่านเตรยีมค่าใชจ่้ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 | ห น้ า  
 

 

 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ ไซบเีรยี แอรไ์ลน ์
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกจิกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 Euro /ท่าน ตลอดทร ิ

ปการเดนิทาง 
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 ค่าน า้หนักกระเปา าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเปา าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเปา า
โหลดใตเ้คร ือ่งบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษท่ีองเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน า้หนักกระเปา าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเปา าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่  4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซ ึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุ
สดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงินใหท่้านไดไ้ม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
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การยกเลกิ 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษิ ั


