
#15280 ทัวรรัสเซีย ไบคาล 6 วัน 5 คืน แหลมโคบอย รอย
แตกบลูไอซ ชมพระอาทิตยตกดินที่โขดหินชามาน บิน S7
ทัวรรัสเซีย ไบคาล อิรคุตสค ลิสตเวียนกา คูชีร พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมและ
ชาติพันธุทอลทซ่ี นั่งรถเล่ือนไซบีเรียน พิพิธภัณฑไบคาล นั่งกระเชหอยขา
Chersky Stone นั่งเรือ Khivus เกาะโอลคฮอน โขดหินสามพ่ีนอง มหาวิหารคา
ซาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอีรคุตสค - อีรคุตสค   
North Sea Hotel
หรือเทียบเทา

2 ลิสตเวียนกา - พิพิธภัณฑสถาปัตยกรรมและชาติพันธุทอลทซ่ี - สุนัขลากเลื่อน -
พิพิธภัณฑไบคาล - เนินเชียรสกี   

Krestovaya Pad
Hotel หรือเทียบเทา

3 น่ังเรือสะเทินน้ําสะเทินบกไบคาล - เกาะโอลคอน   
Hotel Baikal หรือ
เทียบเทา

4 หมูบานคูซีร - โขดหินสามพ่ีนอง - แหลมโคบอย - กลุมน้ําแข็งฮัมมอก - แหลมบรู
คาน (โขดหินซามาน)   

Endemik Hotel หรือ
เทียบเทา

5 เกาะโอกอย - อีรคุตสค - โบสถคาซาน - เขตกัน้น้ําอีรคุตสค - ยานถนนคนเดิน
130 สแควร   

Armat Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานอีรคุตสค - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 ก.พ. 65 - 10 ก.พ. 65 ฿49,900 ฿49,500 ฿48,900 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอีรคุตสค - อีรคุตสค

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

มีบริการอาหารบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นของประเทศรัสเซีย ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล

้ ้ ่

 กิจกรรม บาย

13.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุววรณภูมิ เคาทเตอรสายการบิน S7 AIRLINES (S7) เคาทเตอร U ประตู 9 โดยมีเจา
หนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

16.35 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูเมืองเอียคุตส ISKUTSK ประเทศรัสเซีย โดยเท่ียวบินท่ี S76332 (ใชเวลาในการเดิน
ทางประมาณ 6 ชั่วโมง มีบริการอาหารบนเครื่อง)

ค่ํา

23.45 น. เดินทางถึง เมืองเอียคุตส IRKUTSK ประเทศรัสเซีย นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอย พบการ
ตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี (**เวลาทองถิ่นของประเทศรัสเซีย ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง)

นําทานเดินทางพักผอน ท่ี เมืองเอียคุตส

พักท่ี North Sea Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4* เมือง เมืองเอียคุตส

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานอีรคุตสค

อีรคุตสค

 คํ่า

 North Sea Hotel หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินท่ีตั้งอยูชานเมืองอีรคุตสค ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ใหบริการเท่ียวบิน
ภายในประเทศเป็นหลัก ท้ังน้ีก็มีเท่ียวบินระหวางประเทศใหบริการในบางเสนทางบิน
ดวย เป็นสนามบินขนาดเล็ก สามารถรองรับผูโดยสารท้ัง 2 อาคาร (ภายในและระหวาง
ประเทศ) ไดเต็มท่ี 1,450 คนตอชั่วโมง มีลูว่ิงเครื่องบิน 1 เสนทาง

เป็นเมืองใหญอีกเมืองหน่ึงในไซบีเรีย มีประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหลงการ
ศึกษาท่ีสําคัญเป็นเมืองแหงธุรกิจและการคาระหวางประเทศมองโกเลียและประเทศจีน มี
ผูคนพลุกพลานเพราะเป็นยานการคาขาย เมืองน้ีไดชื่อวาเป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris
of Siberia)



วันท่ี 2 ลิสตเวียนกา - พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมและชาติพันธุทอลทซ่ี -
สุนัขลากเล่ือน - พิพิธภัณฑไบคาล - เนินเชียรสกี

ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองลิสตเวียนกา (LISTVYANKA) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซ่ึงตั้งอยูบนพ่ืนท่ีหุบเขาริมทะเล
สาบไบคาล ปากแมน้ําอังคารา Angara River เป็นแมน้ําเพียงสายเดียวท่ีเป็นจุดระบายน้ําออกของทะเลสาบไบคาล

ระหวางทางพาทานแวะชม พิพิธภัณฑสถาปัตยกรรมและชาติพันธุทอลทซ่ี (TALTSY MUSEUM OF WOODEN
ARCHITECTURE) สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑบนพ้ืนท่ีกลางแจง มีเน้ือท่ีกวา 166 เอเคอร ภายในแสดงชีวิต
ความเป็นอยูของชาวไซบีเรียสมัยกอน มีโบสถไม บาน ฟารม และอ่ืนๆ ของชนเผาตางๆ ท่ีอยูรอบทะเลสาบ

จากนั้นพบกับกิจกรรมสุดพิเศษ น่ังรถเล่ือนไซบีเรียน หรือท่ีเรารูจักกันวาสุนัขลากเล่ือน ท่ีมีเพียงในเฉพาะฤดูหนาว ยอน
กลับไปประมาณชวง ค.ศ. 1800 -1900 นักเดินทางและนักขุดทองกวาหมื่นคนพากินบินไปยังขั้วโลกเหนือเพ่ือทําการขุดหาทอง
ซ่ึงเป็นการเดินทางท่ียากลําบากท้ังสภาพอากาศท่ีหนาวเหน็บ จึงไดมีการนําสุนัขลากเล่ือน มาใชในการเดินทาง สงจดหมาย และ
สงขาวสาร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางชม พิพิธภัณฑไบคาล (BAIKAL MUSEUM) เพ่ือเรียนรูเรื่องระบบนิเวศนของทะเลสาบไบคาลท่ีประกอบ
ไปดวยพืช และ สัตวหลากหลายสายพันธุท่ีนาสนใจ รวมไปถึงดาวเดนของพิพิธภัณฑ นั้นคือ “แมวน้ําไบคาล” นอกจากน้ียังมี
นิทรรศการจําลองสภาพใตน้ําของทะเลสาบไบคาล

จากนั้น ขึ้นกระเชาแบบหอยขา CHAIR LIFT เพ่ือเดินทางสู CHERSKY STONE บนยอดเขาแหงน้ีจะเป็นจุดเลนสกี
ยอดนิยมและเป็นจุดชมทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีสุด บริเวณดานบนยอดเขาท่ีปกคลุมไปดวยหิมะหนาน ุมในชวงฤดูหนาว พาหนะท่ี
ใชในการเดินทางจะเป็นลักษณะเหมือนกับ เคเบิ้ลคาร โดยท่ีจะตองไตระดับความสูงขึ้นไปโดยสถานท่ีแหงน้ีจะมีความสูงจากน้ํา
ทะเลถึง 755 เมตร

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหาร

พักท่ี Krestovaya Pad Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4* เมืองลิสตเวียนกา
หมายเหตุ : เน่ืองจากจะตองใชรถจีบ๊ UAZ ในการเดินทางไปยังเกาะโอลคฮอน กรุณาจัดเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็ก

สําหรับ 2 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง

ลิสตเวียนกา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเขตปกครองหน่ึงของเมืองอิรคุตสค ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําอังการาตรงจุดท่ีออกไป
ทางทะเลสาบไบคาล โดยอยูหางไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 70 กิโลเมตรจาก
ใจกลางเมืองอิรคุตสค



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 น่ังเรือสะเทินน้ําสะเทินบกไบคาล - เกาะโอลคอน

เน่ืองจากจะตองใชรถจีบ๊ UAZ ในการเดินทางไปยังเกาะโอลคฮอน กรุณาจัดเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็ก สําหรับ 2 คืน
เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง

พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมและชาติพันธุทอลทซี่

สุนัขลากเลื่อน

พิพิธภัณฑแหงน้ีถูกสรางขึ้นใน ค.ศ. 1969 บนพ้ืนท่ีกลางแจง มีเน้ือท่ีกวา 166 เอเคอร
ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยูของชนชาวเอียรคุสตท่ีเขามาบุกเบิกไซบีเรียในบริเวณน้ีใน
ยุคเริ่มแรก มีโบสถไม บานพักอาศัย ฟารมเกษตร และอ่ืน ๆ ของชนพ้ืนเมือง

เป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะโดยใชสุนัขฮักกี้ลากรถเล่ือน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑไบคาล

เนินเชียรสกี

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงสัตวน้ําสายพันธุตางๆ ท่ีพบเห็นไดในทะเลสาบซ่ึงหาชมท่ีใดๆไม
ไดอีกแลวในโลกใบน้ี เชน แมวน้ําแหงทะเลสาบใบคาล ปลาน้ํา จืดพันธุตางๆ แบบจําลอง
เมืองอีรคุสตและทะเลสาบไบคาล ท่ีจะทํา ใหเห็นถึงความนาท่ึงของการเกิดทะเลสาบไบ
คาลยอนกลับไปถึง 25 ลานปี ทําใหทะเลสาบแหงน้ีมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ
ทางนิเวศนวิทยาท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นจุดชมวิวท่ีทานสามารถชมทิวทัศนอันงดงามจากชายฝ่ังดานทิศตะวันตกของทะเลสาบ
ไบคาลแบบ 360 องศา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Krestovaya Pad Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทาง น่ังเรือ Khivus ซ่ึงเป็นเรือสะเท้ินน้ํา สะเท้ินบก ท่ีว่ิงไดท้ังบนผิว น้ํา หิมะ และพ้ืนน้ําแข็ง ทานจะไดชม
ความความงดงามของทะเลสาบและพรอมกับแวะชมเสนทางเดินรถไฟเซอรคัม ไบคาล นับเป็นตัวเลือกท่ีเหมือนเป็นไฮไลทของ
ไซบีเรีย โดยเราจะใชเวลาลองเรือประมาณ 3 ชั่วโมง



วันท่ี 4 หมูบานคูซีร - โขดหินสามพี่นอง - แหลมโคบอย - กลุมน้ําแข็ง
ฮัมมอก - แหลมบรูคาน (โขดหินซามาน)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เกาะโอลคฮอน OLKHON ISLAND (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) เป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดใน
ทะเลสาบไบคาล ประชากรสวนใหญเป็นชาวเบอรยาติ ท่ีนับถือศาสนาพุทธผสมผีซ่ึงมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย พ้ืนท่ี
ศักดิส์ิทธิข์องหมูบานคือบริเวณแหลมเบอรคาน ซ่ึงจะมีถํ้าท่ีอนุญาตใหเฉพาะคนทรงหรือชาแมนเทานั้นท่ีเขาไปทําพิธีกรรมได
โดยชาวบานเชื่อวาท่ีน่ีคือท่ีสถิตของเทพเจาประจําทะเลสาบไบคาล

จากนั้นถึง เกาะโอลคฮอน รถจะจอดบริเวณทาเรือ และเรือไมสามารถว่ิงไดเน่ืองจากทะเลสาบจะเป็นน้ําแข็ง ใหทานไดน่ังรถ
จีบ๊ UAZ. เพ่ือเดินทางเขาสูโอลคฮอน เป็นรถขับเคล่ือน 4 ลอซ่ึงเป็นยานพาหนะท่ีใชว่ิงบนเกาะโดยเฉพาะ เน่ืองจากพ้ืนท่ีบน
เกาะมีลักษณะของท่ีราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เสนทางสวนใหญเป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็นรองลึกอีก
ท้ังเสนทางมีความคดเค้ียว ซ่ึงรถยนตท่ัวไปไมสามารถว่ิงผานได

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Hotel Baikal หรือเทียบเทาระดับ 3* เมืองโอลคฮอน

นั่งเรือสะเทินนํ้าสะเทินบกไบคาล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเรือสะเทินน้ําสะเทินบกท่ีสามารถว่ิงไดท้ังบนผิวน้ํา หิมะ และพ้ืนน้ําแข็งท่ีจะพานัก
ทองเท่ียวเดินทางผานพ้ืนผิวของทะเลสาบไบคาลท่ีไดกลายเป็นผืนน้ําแข็งกวางใหญสุดลูก
หูลูกตา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เกาะโอลคอน บาย

เป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดในทะเลสาบไบคาลc]tเป็นเกาะทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับสามของ
โลก เกาะน้ีเกิดขึ้นมาจากการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกเมื่อหลายลานปีมาแลว ท่ีทําใหเกิด
ชองวางระหวางดินแดน (Maloe More Sound และชองแคบ Olkhon Gate) ท่ีน่ีมีการ
ผสมผสานอยางลงตัวของภูมิประเทศและอุดมไปดวยสถานท่ีสําคัญทางโบราณคดีท่ีงดงาม
มีภูเขาท่ีสูงชันเรียงเป็นแนวชายฝ่ัง ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวสําคัญของทะเลสาบไบคาล โดย
เฉพาะชวงฤดูหนาว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Hotel Baikal หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู KHARANTSY เมืองคูชีร (KHUZIR) เมืองเล็กๆบนเกาะโอลคฮอนเป็นศูนยกลางของการทองเท่ียวทะเล
สาบไบคาล เพ่ือเย่ียมชม โขดหินสามพ่ีนอง (CAPE THREE BROTHERS) และ แหลมโคบอย (CAPE KHOBOY) ในชวง
ฤดูหนาวนักทองเท่ียวจะนิยมเดินทางมาถายรูปผลึกน้ําแข็งท่ีสุดแสนจะงดงามและวิจิตรจากธรรมชาติ

่ ้ ้



หากทานตองการท่ีจะถายรูปสวยแปลกตาในถํ้าน้ําแข็งตางๆ คือทานจะตองมุดหรือ พยายามหาซอกหาหลืบ เขาไปถายจาก
ดานในออกมา หรือถายจากดานนอกเขาไป ดังนั้น แลวแตโชคชวยวาชวงทีไปจะไดเจอปฏิมากรรมของผลึกน้ําแข็งท่ีกอตัวขึ้นนั้น
มีมุมไหนท่ีทานเห็นแลวถายรูปออกมาไดสวย ซ่ึงขึ้นอยูท่ีดุลยพินิจและวิสัยทัศนทางศิลปมุมมองแตละทานเป็นหลัก

บาย

บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิคของชาวทองถิ่น

นําทานเดินทางชม รอยแตกบลูไอซ (BLUE ICE) แผนน้ําแข็งใสๆ ท่ีแตกหักท่ีเกิดจากการขยายตัวของน้ําในทะเลสาบ
สะทอนแสงกับทองฟา เป็นสีฟาสวยๆ ซ่ึงมีหลายจุดภายในทะเลสาบ Baikal และทานจะไดชม กลุมน้ําแข็งฮัมมอก (ICE
HUMMOCKS)

นําทาน ชมพระอาทิตยตกดินท่ีโขดหินชามาน SHAMAN ROCK ชาว Buryat จะเคารพนับถือธรรมชาติ เคาเชื่อวาภูเขา
ตนไมทะเลสาบนั้นมีวิญญาณอยู ท่ีใกลๆ หมูบาน Khuzhir นั้นมีบริเวณจุดท่ีคนนิยมเดินไปถายภาพชื่อวา Shaman Rock
หรือ Holy Rock เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิข์องคนท่ีน่ี

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Endemik Hotel หรือเทียบเทาตามมาตรฐานรัสเซีย ระดับ 3 ดาว เกาะโอลคฮอน

หมูบานคูซีร

โขดหินสามพี่นอง

แหลมโคบอย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานชนบทท่ีอยูในเขต Olkhonsky ซ่ึงเป็นเขตปกครองตนเองของรัสเซีย ตั้งอยู
ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะโอลคอน เกาะท่ีใหญท่ีสุดในทะเลสาบไบคาล

เป็นโขดหินสามโขดในเกาะโอลคอน อยูทางเหนือของหมูบานคูซีร ใกลๆ กับแหลมโคบอย
ท่ีน่ีมีตํานานทองถิ่นเกี่ยวกับนกอินทรียสามพ่ีนองท่ีถูกพอตัวเองสาปใหเป็นหินจากการ
ผิดคําสัญญาพอพวกเขา

แหลมน้ีตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน โดยระหวางทางจะผานทะเลสาบน้ําแข็ง
พรอมสัมผัสความงามของผืนน้ําแข็งสีฟาแวววาวระยิบระยับจับตาในชวงฤดูหนาวกับแนว
ถํ้านอยใหญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร แบบปิคนิคของชาวทองถิ่น

 บาย



วันท่ี 5 เกาะโอกอย - อีรคุตสค - โบสถคาซาน - เขตก้ันน้ําอีรคุตสค -
ยานถนนคนเดิน 130 สแควร

กลุมนํ้าแข็งฮัมมอก

แหลมบรูคาน (โขดหินซามาน)

เป็นกลุมกอนน้ําแข็งสีฟาขนาดใหญเกิดขึ้นตามทะเลใกลแนวชายฝ่ังทะเลสาบไบคาล
เวลาแดดสองกระทบน้ําแข็งจะเป็นประกายสีฟาออนท่ีดูสวยงาม บางกอนมีความสูง
มากกวา 2 เมตร

เป็นอีกหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของทะเลสาบไบคาล ท่ีเป็นท่ีตั้งของโขนหินชามาน
(Shaman Rock) สถานท่ีประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื่อวิญญาณ ตามความเชื่อของชาว
ไบคาลกอนการเผยแพรศาสนาพุทธจากทิเบตมายังบริเวณน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Endemik Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูทางตอนใตเป็นสวนหน่ึงของ เกาะโอลคฮอนและเกาะโอกอย (OLKHON ISLAND AND OGOY
ISLAND) ชมความงามของน้ําแข็งหินงอกหินยอย (ICE CAVES AND ICCLES) เป็นอีก 1 ไฮไลทท่ีเราไมควรพลาดเมื่อ
เดินทางมาถึงยังท่ีทะเลสาบไบคาล

นําทานเดินทางไปยัง เมืองอิรคุตสค (IRKUTSK) สรางขึ้นเพ่ือใชเป็นถิ่นท่ีพักอาศัยในฤดูหนาวของพอคาและเจาหนาท่ีเก็บ
ภาษีเมื่อกลางศตวรรษท่ี 17 และกลายมาเป็นเมืองท่ีสําคัญในชวงศตวรรษท่ี 18 ผูเขารวมชุมนมในกบฏธันวาคมเพ่ือลมลาง
พระเจาซารนิโคลัสท่ี 2 ตางล้ีภัยไปยังประเทศไซบีเรียเป็นจํานวนมาก ทําใหเมืองแหงน้ีกลายเป็นศูนยกลางทางวัฒนธรรม
ปัจจุบันเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญและมีความสําคัญมากท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศไซบีเรีย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู มหาวิหารคาซาน (KAZAN CATHEDRAL) สรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ในปีค.ศ. 1708 ตั้ง
อยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ถนนเสนหลักของตัวเมืองเลยคะ แตเดิมนั้น ท่ีน่ีเป็นเพียงโบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยการ
ปกครองของพระเจาปอลดท่ี 1 ในปีค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหารใหม ปัจจุบันไดจัดเป็นอีกมหาวิหารแหงหน่ึงในเซนตปีเตอร
เบิรก ท่ีมีความสวยงาม และเต็มไปดวยประวัติศาสตรท่ีสําคัญอีกแหง

จากนั้นผานชม เขื่อนของเมืองอิรคุตสค (IRKUTSK EMBANKMENT) และนําทานเท่ียวชมเมือง เพ่ือชมความงดงามของ
โครงสราง สถาปัตยกรรม ตามรานคา มุมตึก สไตลรัสเซีย

นําทานชอปป้ิงท่ี 130 ควอรเตอร (130 QUARTER) ยานน้ีนับวาเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีพลาดไมไดสําหรับผูมาเยือนเมืองน้ี
บริเวณน้ีเป็นแหลงรวมของรานอาหาร บาร รานจําหนายของท่ีระลึกท่ีทันสมัย โดยสิ่งปลูกสรางท้ังหมดบริเวณน้ีสรางดวยไม
และตกแตงอยางสวยงาม มีเอกลักษณเฉพาะของแควนไซบีเรีย ซ่ึงขึ้นชื่อในการสรางบานดวยไม ยานน้ีจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนัก
ทองเท่ียว ท้ังช็อปและชิมเลยทีเดียว

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหาร

่



วันท่ี 6 ทาอากาศยานอีรคุตสค - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

พักท่ี Armat Hotel หรือเทียบเทาตามมาตรฐานรัสเซีย ระดับ 3 ดาว เมืองเอียคุตส

เกาะโอกอย

อีรคุตสค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเกาะเล็กๆ ท่ีอยูใกลกับเกาะโอลคอน ตั้งอยูตรงชองแคบ Maloe More เป็นเกาะรูป
รางยาวท่ีมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีจุดท่ีกวางท่ีสุดท่ี 0.6 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นเกาะท่ี
ไมมีผูอยูอาศัย แตเป็นท่ีตั้งของสถูปเจดียชนพ้ืนเมืองด้ังเดิมของไบคาลท่ีเรียกวาบูรยาท
(Buryat) ท่ีถือเป็นจุดถายรูปท่ีหามพลาดของท่ีน่ี

เป็นเมืองใหญอีกเมืองหน่ึงในไซบีเรีย มีประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหลงการ
ศึกษาท่ีสําคัญเป็นเมืองแหงธุรกิจและการคาระหวางประเทศมองโกเลียและประเทศจีน มี
ผูคนพลุกพลานเพราะเป็นยานการคาขาย เมืองน้ีไดชื่อวาเป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris
of Siberia)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โบสถคาซาน

เขตกั้นนํ้าอีรคุตสค

ยานถนนคนเดิน 130 สแควร

 บาย

เป็นโบสถเกาแกท่ีมีคุณคาทางจิตใจตอคนอีรคุตสคมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากโบสถแหงน้ีเกิดขึ้น
จากการบริจาคของคนทองถิ่น ท่ีประกอบท้ังชาวบาน กบฏการเมือง โจรผูกลับใจท่ีถูก
เนรเทศมายังอีรคุตสค นอกจากน้ีตัวโบสถยังมีความงดงามท่ีเกิดจากรูปแบบการกอสราง
ท่ีสวยงามมากในแบบไบเซนไทน

เป็นเขตกั้นน้ําท่ีเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจริมน้ําแหงหน่ึงของเมืองอีรคุตสค ตั้งอยูริม
แมน้ําอังการา ซ่ึงเป็นแมน้ําสายเดียวท่ีมีตนกําเนิดมาจากทะเลสาบไบคาล

ท่ีถนนเสนน้ี จะไดสัมผัสชีวิตประจําวันของชาวอีรคุตสค ยุคใหมในสถานท่ีกอสรางแบบ
ยอนยุคสุดคลาสสิค มีตึกอาคารสวยงามในแบบฉบับเฉพาะตัวของเมืองอีรคุตสค สามารถ
น่ังเลนชิวๆ ทานกาแฟในรานเกๆ หรือหาซ้ือของฝากไดในบริเวณน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Armat Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ มีบริการอาหารบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือเป็น SET BOX

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองเอียคุตส เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.10 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี S76331 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

บาย

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานอีรคุตสค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินท่ีตั้งอยูชานเมืองอีรคุตสค ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ใหบริการเท่ียวบิน
ภายในประเทศเป็นหลัก ท้ังน้ีก็มีเท่ียวบินระหวางประเทศใหบริการในบางเสนทางบิน
ดวย เป็นสนามบินขนาดเล็ก สามารถรองรับผูโดยสารท้ัง 2 อาคาร (ภายในและระหวาง
ประเทศ) ไดเต็มท่ี 1,450 คนตอชั่วโมง มีลูว่ิงเครื่องบิน 1 เสนทาง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได
 และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น  หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปียกน้ํา หามสแตมปตัว
การตูนหรือสแตมปอยางอ่ืนท่ีไมใชสแตมปจากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนั้นพาส
ปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระท่ังตราปั๊มลายการตูน ท่ีไมใชการ
ประทับตราอยางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจํา เพ่ือประโยชน
ของทานเอง*

การชําระเงิน
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดิน

ทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15
วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)



อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อิรคุตสก-กรุงเทพฯ สายการบิน S7

- ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

- คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

- คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 60 USD/ทาน

วีซา
พาสปอรตหรือหนังสือเดินทางไทย ไมตองทําวีซาเขาประเทศรัสเซีย

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป

พาสปอรตหรือหนังสือเดินทางไทย ไมตองทําวีซาเขาประเทศรัสเซีย 

กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ี
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

อาหารท่ีประเทศรัสเซีย ทางทัวรจะจัดท้ังอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหารสไตลยุโรปแบบฟิวชั่น ซ่ึงรสชาติจะเป็นไปตาม
สไตลรัสเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทยในบางมื้อ 

โรงแรมท่ีพัก

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) ซ่ึงทานจะตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิม เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับ
เตียงพับเสริมซ่ึงไมสะดวกสบายในการพัก **กรุณาอานเงื่อนไขการจองแบบ 3 ทานหากลูกคาพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับ
ในเงื่อนไขของหองพักดังกลาว** 

โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเป็นหองแบบ Twin เตียงเด่ียว 2 เตียงในหอง หอง Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวน
ใหญก็จะเป็นลักษณะการนําเตียงมาชิดกันใหเป็น Double หากลูกคารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไมรับรองเรื่องหองให
เน่ืองจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึ้นอยูกับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ท้ังน้ีลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
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โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :

ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :

ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วัน
หยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ี
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี


