
   

 

 

 

 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 20018 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมิู - เอยีคุตส ์       

13.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ S7 

AIRLINES (S7) ...โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 



   

 

 

 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเอียคุตส ์(ISKUTSK) ประเทศรสัเซยี โดยเทีย่วบนิที่ S76332  

 
23.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงเอยีคุตส ์(ISKUTSK) ประเทศรสัเซยี หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ย  

ทีพ่กั ARMAT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สอง เอยีคุตส ์- ลสิตเ์วยีนกา้ - พพิธิภณัฑบ์า้นไมท้อลท์ซี่ - นัง่รถเลื่อนไซบเีรยีน - พพิธิภณัฑไ์บคาล  

                   นัง่กระเชา้ - Chersky Stone   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิสตเ์วียนกา้ (LISTVYANKA) ซึ่งต ัง้อยู่บนพื่นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ปากแม่น า้อ ังคาร่า 

Angara River เป็นแมน่ า้เพยีงสายเดยีวทีเ่ป็นจดุระบายน า้ออกของทะเลสาบไบคาล    

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 

 

 

 

 ระหว่างทางแวะชมพพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมและชาตพินัธุท์อลท์ซี ่(TALTSY MUSEUM OF WOODEN 

ARCHITECTURE) สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1969  เป็นพพิธิภณัฑบ์นพื้นทีก่ลางแจง้ มเีน้ือทีก่ว่า 166 เอเคอร ์ภายในแสดง

ชวีติความเป็นอยู่ของชาวไซบเีรียสมยัก่อน มโีบสถไ์ม ้บา้น ฟารม์ และอื่นๆ ของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รอบทะเลสาบ บา้นที่

น ามาจดัแสดงไดถ้กูยา้ยมาจากหมูบ่า้นด ัง้เดมิในที่ต่างๆ หลงัจากทีม่กีารสรา้งเขือ่นพลงัน า้ในทะเลสาบไบคาล ท าใหน้ า้ท่วม

ชมุชนบางจดุ จงึไดย้า้ยบา้นเก่าทีม่คุีณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถไ์ม ้โรงเรยีน น ามาจดัแสดงไวใ้นทีเ่ดยีวกนั  

*.*.*. พบกบักจิกรรมสุดพเิศษ นัง่รถเลือ่นไซบเีรียนหรอืที่เรารูจ้กักนัว่าสุนขัลากเลือ่น ทีม่เีพยีงในเฉพาะฤดูหนาว ยอ้นกลบัไปประมาณช่วง 

ค.ศ. 1800 -1900 นกัเดินทางและนกัขดุทองกว่าหมืน่คนพากนิบนิไปยงัข ัว้โลกเหนือเพือ่ท  าการขดุหาทอง ซึง่เป็นการเดินทางที่ยากล  าบากท ัง้

สภาพอากาศทีห่นาวเหน็บ จงึไดม้กีารน าสุนขัลากเลือ่น มาใชใ้นการเดนิทาง ส่งจดหมาย และส่งขา่วสาร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทาง ชมพพิธิภณัฑไ์บคาล (BAIKAL MUSEUM) เพือ่เรยีนรูเ้รื่องระบบนิเวศนข์องทะเลสาบไบคาลที่

ประกอบไปดว้ยพชื และ  สตัวห์ลากหลายสายพนัธุท์ีน่่าสนใจ รวมไปถงึดาวเด่นของพพิธิภณัฑ ์นัน้คือ แมวน า้ไบคาล 

นอกจากน้ียงัมนิีทรรศการจ าลองสภาพใตน้ า้ของทะเลสาบไบคาล  

จากนัน้ น าท่านขึ้นกระเชา้แบบหอ้ยขา CHAIR LIFT เพื่อเดินทางสู่ CHERSKY STONE บนยอดเขาแห่งน้ีจะเป็นจุดเล่น

สกี ยอดนิยมและเป็นจุดชมทศันียภาพที่งดงามที่สุด บริเวณดา้นบนยอดเขาที่ปกคลุมไปดว้ยหมิะหนานุ่มในช่วงฤดูหนาว 

พาหนะที่ใชใ้นการเดินทางจะเป็นลกัษณะเหมอืนกบั เคเบิ้ลคาร ์โดยที่จะตอ้งไต่ระดบัความสูงขึ้นไปโดยสถานที่แห่งน้ีจะมี

ความสูงจากน า้ทะเลถงึ 755 เมตร   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั KRESTOVAYA PAD HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

**หมายเหต ุ: เน่ืองจากจะตอ้งใชร้ถจีบ๊ UAZ ในการเดนิทางไปยงัเกาะโอลคฮ์อน กรุณาจดัเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเลก็ ส  าหรบั  

2 คืน เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง** 

วนัที่สาม นัง่เรอื KHIVUS - ท่าเรอื ICE FERRY - นัง่รถจี๊บ UAZ - เกาะโอลคฮ์อน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทาง นัง่เรอื KHIVUS ซึง่เป็นเรอืสะเทิ้นน า้ สะเทิ้นบก ทีว่ิง่ไดท้ ัง้บนผวิ  น า้ หมิะ และพื้นน า้แขง็ ท่านจะ

ไดช้มความความงดงามของทะเลสาบและพรอ้มกบัแวะชมเสน้ทางเดนิรถไฟเซอรค์มั ไบคาล นบัเป็นตวัเลอืกทีเ่หมอืนเป็น

ไฮไลทข์องไซบเีรีย โดยเราจะใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 3 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เกาะโอลคฮ์อน (OLKHON ISLAND) เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทะเลสาบไบคาล ประชากรส่วนใหญ่เป็น

ชาวเบอรย์าต ิทีน่บัถอืศาสนาพทุธผสมผซีึง่มบีรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลยี พื้นทีศ่กัดิ์สทิธิ์ของหมู่บา้นคือบรเิวณแหลมเบอร์

คาน ซึง่จะมถี  า้ทีอ่นุญาตใหเ้ฉพาะคนทรงหรอืชาแมนเท่านัน้ที่เขา้ไปท าพธิกีรรมได ้โดยชาวบา้นเชื่อว่าทีน่ี่คือทีส่ถติของเทพ

เจา้ประจ าทะเลสาบไบคาล ส าหรบันกัท่องเทีย่ว นอกจากจะไดม้องดูอยู่ไกลๆ จะเหน็เสาผูกผา้สสีนัสดใส เป็นเครื่องหมาย

บง่บอกว่า เลยจดุน้ีไปคือพื้นที่ศกัดิ์สทิธิ์  

...ถงึ เกาะโอลคฮ์อน รถจะจอดบรเิวณท่าเรอื และเรอืไมส่ามารถวิง่ไดเ้น่ืองจากทะเลสาบจะเป็นน า้แขง็ ใหท่้านไดน้ัง่รถจีบ๊ 

UAZ. เพือ่เดนิทางเขา้สู่โอลคฮ์อน เป็นรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ซึง่เป็นยานพาหนะที่ใชว้ิง่บนเกาะ  โดยเฉพาะ เน่ืองจากพื้นทีบ่น

เกาะมลีกัษณะของทีร่าบ ภเูขา และเนินดินผสมกนั เสน้ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรงัสายเลก็ ๆ และในบางจดุจะเป็นร่องลกึ



   

 

 

 

 

อกีท ัง้เสน้ทางมคีวามคดเคี้ยว ซึ่งรถยนตท์ ัว่ไปไม่สามารถวิง่ผ่านได ้ระหว่างทางท่านรถจะแลน่ผ่านพื้นที ่ๆ มภีมูปิระเทศที่

งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผวิน า้ในทะเลสาบไบคาลจะจบัตวัเป็นน า้แขง็ทีม่คีวามหนาตัง้แต่ 80 – 250 

เซนติเมตร ซึง่รถ UAZ ทีพ่าเราเทีย่วบนเกาะสามารถลงไปแลน่บนน า้แขง็ได ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  ENDEMIK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ เกาะโอลคฮ์อน - คูชีร ์-โขดหนิสามพีน่อ้ง - แหลมโคบอย - รอยแตกบลูไอซ ์- กลุ่มน ้ าแข็งฮมัมอ๊ก                          

ชมพระอาทติยต์กดินที่โขดหนิชามาน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงคูชรี ์(KHUZIR) เมอืงเลก็ๆบนเกาะโอลคฮ์อนเป็นศูนยก์ลางของการท่องเทีย่วทะเลสาบไบ

คาล เพือ่ชม โขดหนิสามพีน่อ้ง (CAPE THREE BROTHERS) และ แหลมโคบอย (CAPE KHOBOY) ในช่วงฤดูหนาว

นกัท่องเทีย่วจะนิยมเดนิทางมาถ่ายรูปผลกึน า้แขง็ทีสุ่ดแสนจะงดงามและวจิิตรจากธรรมชาต ิหากท่านตอ้งการทีจ่ะถ่ายรูป

สวยแปลกตาในถ า้น า้แขง็ต่างๆ คือท่านจะตอ้งมดุหรอื พยายามหาซอกหาหลบื เขา้ไปถ่ายจากดา้นในออกมา หรอืถ่ายจาก

ดา้นนอกเขา้ไป ดงันัน้ แลว้แต่โชคช่วยว่าช่วงทไีปจะไดเ้จอปฏมิากรรมของผลกึน า้แขง็ที่ก่อตวัขึ้นนัน้มมีมุไหนทีท่่านเหน็แลว้

ถ่ายรูปออกมาไดส้วย ซึง่ขึ้นอยู่ทีดุ่ลยพนิิจและวสิยัทศันท์างศิลป์มมุมองแต่ละท่านเป็นหลกั  ความงดงามจะเตม็ไปดว้ย

ผลกึน า้แขง็หอ้ยยอ้ยลงมาเหมอืนหนิงอกหนิยอ้ยตามถ า้ ผนวกกบัแสงจากดา้นนอกถ า้ทีส่่องเขา้มาไดล้กึมากนอ้ยแค่ไหนก็

จะท าใหผ้ลกึน า้แขง็ทีท่่านมองเหน็จะเป็นสทีี่ไมเ่หมอืนกนัดว้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิคของชาวทอ้งถิน่ 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทาง ชมรอยแตกบลูไอซ ์(BLUE ICE)  แผ่นน า้แขง็ใสๆ ที่แตกหกัที่เกดิจากการขยายตวัของน า้ใน

ทะเลสาบ สะทอ้นแสงกบัทอ้งฟ้า เป็นสฟ้ีาสวยๆ ซึง่มหีลายจดุภายในทะเลสาบ BAIKAL และท่านจะไดช้ม กลุม่น า้แขง็

ฮมัมอ๊ก (ICE HUMMOCKS)  

น าท่าน ชมพระอาทติยต์กดนิที่โขดหนิชามาน SHAMAN ROCK ชาว Buryat จะเคารพนบัถอืธรรมชาติ เคา้เชื่อว่าภเูขา 

ตน้ไมท้ะเลสาบนัน้มวีญิญาณอยู่ ทีใ่กล ้ๆ  หมูบ่า้น Khuzhir นัน้มบีรเิวณจดุที่คนนิยมเดนิไปถ่ายภาพชื่อว่า Shaman Rock 

หรอื Holy Rock เป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ของคนทีน่ี่  ต านานเลา่ว่าเทพผูดู้แลทะเลสาบมลูีกสาว ลูกสาวจะหนีตามผูช้ายไป 

เทพเลยเขวี้ยงหนิกอ้นน้ีมาขวางทางไว ้บรเิวณ Shaman Rock น้ีมเีสาที่ถกูผูกผา้สต่ีาง ๆ มตี านานเลา่ขานของทะเลสาบดงั

ขา้งตน้ และ เป็นสถานทีท่ีช่าวบา้นใชต้ดัสนิคดคีวามต่าง ๆ ทีน่ี่ โดยจะน าผูถ้กูกลา่วหามาตรงึทิ้งไวบ้รเิวณ Shaman Rock 

น้ี 1 คืน ถา้มชีวีติรอดผ่านสภาพอากาศอนัโหดรา้ยไปได ้กถ็อืว่าไมม่คีวามผดิที่ถกูกลา่วหา ส าหรบัความคิดผมทีช่่วง

กลางคืนอณุหภมูลิดลงถงึ -25 องศาแลว้ใครรอดไปไดก้็ใหเ้คา้อยู่ต่อเถอะครบั เสา ๆ ทีผู่กผา้น้ีเรยีกว่า "SERGE" ในภาษา 

Buryat หรอื เสาผูกมา้ สญัลกัษณข์องชาว Shamanic แสดงถงึความเป็นสถานทีล่กึลบัและศกัดิ์สทิธิ์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั ENDEMIK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เกาะโอลคฮ์อนและเกาะโอกอย - น า้แขง็หนิงอกหนิยอ้ย - อริคุ์ตสค ์- มหาวหิารคาซาน - เขือ่นอริคุ์ตสค ์- 130 ควอรเ์ตอร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทางตอนใตเ้ป็นส่วนหน่ึงของ เกาะโอลคฮ์อนและเกาะโอกอย (OLKHON ISLAND AND OGOY 

ISLAND) ชมความงามของน า้แขง็หนิงอกหนิยอ้ย (ICE CAVES AND ICCLES) เป็นอกีไฮไลทท์ีเ่ราไม่ควรพลาดเมือ่

เดนิทางมาถงึยงัที่ทะเลสาบไบคาล 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอริคุ์ตสค ์(IRKUTSK) สรา้งขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นถิน่ทีพ่กัอาศยัในฤดูหนาวของพ่อคา้และเจา้หนา้ทีเ่ก็บภาษี

เมือ่กลางศตวรรษที ่17 และกลายมาเป็นเมอืงที่ส  าคญัในช่วงศตวรรษที ่18 ผูเ้ขา้ร่วมชมุนมในกบฏธนัวาคมเพือ่ลม้ลา้งพระ

เจา้ซารนิ์โคลสัที ่2 ต่างลี้ภยัไปยงัประเทศไซบเีรียเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้มอืงแห่งน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางทางวนันธรรม 

ปจัจบุนัเมอืงน้ีเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามส าคญัมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศไซบเีรยี มปีระชากรมากกว่า 500,000 

คน ตลอดจนมหาวทิยาลยั โบสถแ์ละพพิธิภณัฑเ์ก่าแก่มากมาย และทะเลสาบไบขา่ลทีอ่ยู่ห่างออกไปประมาณ 1 ช ัว่โมงหาก

เดนิทางโดยรถไฟ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ โบสถค์าซาน (KAZAN CHURCH) สรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ในปีค.ศ. 1708 ต ัง้อยู่ใจกลาง

เมอืง บนถนนเนฟสกี้ ถนนเสน้หลกัของตวัเมอืงเลยค่ะ แต่เดมินัน้ ทีน่ี่เป็นเพียงโบสถเ์ลก็ๆ ต่อมาในสมยัการปกครองของ

พระเจา้ปอลดท์ี ่1 ในปีค.ศ. 1800 ไดท้  าการสรา้งวหิารใหม ่ปจัจบุนัไดจ้ดัเป็นอกีมหาวหิารแห่งหน่ึงในเซนตปี์เตอรเ์บริก์ ทีม่ี

ความสวยงาม และเตม็ไปดว้ยประวตัศิาสตรท์ี่ส  าคญัอกีแห่ง ….ผ่านชม เขือ่นของเมอืงอริคุ์ตสค ์(IRKUTSK 

EMBANKMENT) และน าท่านเทีย่วชมเมอืง เพือ่ชมความงดงามของโครงสรา้ง สถาปตัยกรรม ตามรา้นคา้ มมุตึก สไตล์

รสัเซยี …น าท่าน ชอ้ปป้ิง 130 ควอรเ์ตอร ์(130 QUARTER) ย่านน้ีนบัว่าเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีพ่ลาดไมไ่ดส้  าหรบัผูม้าเยอืน

เมอืงน้ี บรเิวณน้ีเป็นแหลง่รวมของรา้นอาหาร บาร ์รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึทีท่นัสมยั โดยสิง่ปลูกสรา้งท ัง้หมดบริเวณน้ีสรา้ง

ดว้ยไม ้และตกแต่งอย่างสวยงาม มเีอกลกัษณเ์ฉพาะของแคว้นไซบเีรยี ซึง่ขึ้นชื่อในการสรา้งบา้นดว้ยไม ้ย่านน้ีจงึกลายเป็น

จดุดงึดูดนกัท่องเทีย่ว  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

ทีพ่กั  ARMAT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก เมืองเอยีคุตส ์- ประเทศไทย                 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเมอืงเอยีคุตส ์ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.10 น . ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ S7 เทีย่วบนิที่ S76331  

15.30 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

๑๑๑๑***...***๑๑๑๑ 
 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณา
แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าต๋ัวดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 
 



   

 

 

 

 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือควำมเหมำะสม ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำมปลอดภัย ตลอดจน 
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรือภาษีประกันภยัการเดินทาง ** 
 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

23-28 ม.ค. // 30 ม.ค.-4 ก.พ. 

6-11 ก.พ. // 13-18 ก.พ.  

20-25 ก.พ. // 27 ก.พ.-4 มี.ค. 

6-11 มี.ค. //13-18 มี.ค.  

20-25 มี.ค. // 27 มี.ค.-1 เม.ย. 

58,888.- 9,500.- 

 



   

 

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้ง 

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  



   

 

 

 

 

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท]

เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

8. ค่าทปิ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

น า้หนกัเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

*.*.*. เงือ่นไขการจอง*.*.*. 

*.*.*. หลงัจากมกีารมดัจ าทวัรแ์ลว้ยกเลกิการเดนิทางทกุกรณี เกบ็เงนิมดัจ าท ัง้หมด*.*.*. 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณทีีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกั
เมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคาทัวร ์(หมายเหต ุผู ้

เดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิ
และตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณี
ทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะ
ไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และ
คา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้ 

หมายเหต ุ
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุ
งาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะ
ประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสาร
ภายในประเทศ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและ
รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท ทาง

บรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่LONG LEG โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกาย
แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ ี
ปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่
วา่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของ
เอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 
ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้
โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจ
ผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากวา่กว่า 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 



   

 

 

 

 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) 
 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน
ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้ีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ

รบัผดิชอบในอุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, 

ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่

อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และ

ประกนัอุบตัเิหต ุตามเงือ่นไขที่บรษิทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูก 

ปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมี

สิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไมค่ืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 



   

 

 

 

 

 


