
#16157 ทัวรรัสเซีย ไบคาล 6 วัน 5 คืน เกาะโอลคฮอน นั่ง
เรือสะเทินนํ้าสะเทินบก ชมพระอาทิตยตกดินที่โขดหินชามาน บิน
S7
ทัวรรัสเซีย ไบคาล เอียคุตส ลิสตเวียนกา พิพิธภัณฑบานไมทอลทซ่ี นั่งรถเล่ือน
ไซบีเรียน พิพิธภัณฑไบคาล CHERSKY STONE โขดหินสามพ่ีนอง แหลมโค
บอย รอยแตกบลูไอซ กลุมนํ้าแข็งฮัมมอก มหาวิหารคาซาน เขื่อนอิรคุตสค ถนน
130 ควอเตอร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอีรคุตสค   
Armat Hotel หรือ
เทียบเทา

2 พิพิธภัณฑสถาปัตยกรรมและชาติพันธุทอลทซ่ี - ลิสตเวียนกา - รถฮัสก้ีลาก
เลื่อน - พิพิธภัณฑไบคาล - เนินเชียรสกี   

Krestovaya Pad
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 น่ังเรือสะเทินน้ําสะเทินบกไบคาล - เกาะโอลคอน   
Endemik Hotel
หรือเทียบเทา

4 หมูบานคูซีร - โขดหินสามพ่ีนอง - แหลมโคบอย - กลุมน้ําแข็งฮัมมอก - แห
ลมบรูคาน (โขดหินซามาน)   

Endemik Hotel
หรือเทียบเทา

5 เกาะโอกอย - อีรคุตสค - โบสถคาซาน - เขตกัน้น้ําอีรคุตสค - ยานถนนคน
เดิน 130 สแควร   

Armat Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานอีรคุตสค - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63 ฿55,555 ฿55,555 ฿55,555 ฿9,500

24 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 ฿55,555 ฿55,555 ฿55,555 ฿9,500

7 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 ฿55,555 ฿55,555 ฿55,555 ฿9,500

28 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 ฿55,555 ฿55,555 ฿55,555 ฿9,500

5 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 ฿55,555 ฿55,555 ฿55,555 ฿9,500

26 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 ฿55,555 ฿55,555 ฿55,555 ฿9,500

2 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 ฿55,555 ฿55,555 ฿55,555 ฿9,500

23 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 ฿55,555 ฿55,555 ฿55,555 ฿9,500

7 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 ฿55,555 ฿55,555 ฿55,555 ฿9,500



 หมายเหตุ

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอีรคุตสค

วันท่ี 2 พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมและชาติพันธุทอลทซ่ี - ลิสตเวียนกา -
รถฮัสก้ีลากเล่ือน - พิพิธภัณฑไบคาล - เนินเชียรสกี

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน
(ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

ทานใดมีไฟลทบินภา
ยในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษัทฯทราบ

ในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของ
ตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการ
ปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอ
จลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือ
การควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย
13.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร เคาทเตอรสายการบิน

S7 AIRLINES (S7) ...โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

16.35 น. ออกเดินทางสูเมืองเอียคุตส (ISKUTSK) ประเทศรัสเซีย โดยเท่ียวบินท่ี S76332

ค่ํา
23.45 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง เมืองเอียคุตส (ISKUTSK) ประเทศรัสเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอย

พัก Armat Hotel หรือเทียบเทา

 บาย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 คํ่า

ทาอากาศยานอีรคุตสค



Armat Hotel หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองลิสตเวียนกา (LISTVYANKA) ซ่ึงตั้งอยูบนพ่ืนท่ีหุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ปากแมน้ําอังคารา
Angara River เป็นแมน้ําเพียงสายเดียวท่ีเป็นจุดระบายน้ําออกของทะเลสาบไบคาล

ระหวางทางแวะชม พิพิธภัณฑสถาปัตยกรรมและชาติพันธุทอลทซ่ี (TALTSY MUSEUM OF WOODEN
ARCHITECTURE) สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑบนพ้ืนท่ีกลางแจง มีเน้ือท่ีกวา 166 เอเคอร ภายในแสดงชีวิต
ความเป็นอยูของชาวไซบีเรียสมัยกอน มีโบสถไม บาน ฟารม และอ่ืนๆ ของชนเผาตางๆ ท่ีอยูรอบทะเลสาบ บานท่ีนํามาจัดแสดง
ไดถูกยายมาจากหมูบานด้ังเดิมในท่ีตางๆ หลังจากท่ีมีการสรางเขื่อนพลังน้ําในทะเลสาบไบคาล ทําใหน้ําทวมชุมชนบางจุด จึงได
ยายบานเกาท่ีมีคุณคา และโบราณสถาน เชน โบสถไม โรงเรียน นํามาจัดแสดงไวในท่ีเดียวกัน

พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ น่ังรถเล่ือนไซบีเรียน หรือท่ีเรารูจักกันวาสุนัขลากเล่ือน ท่ีมีเพียงในเฉพาะฤดูหนาว ยอนกลับไป
ประมาณชวง ค.ศ. 1800 -1900 นักเดินทางและนักขุดทองกวาหมื่นคนพากินบินไปยังขั้วโลกเหนือเพ่ือทําการขุดหาทอง ซ่ึง

่ ้ ่ ่



่

เป็นการเดินทางท่ียากลําบากท้ังสภาพอากาศท่ีหนาวเหน็บ จึงไดมีการนําสุนัขลากเล่ือน มาใชในการเดินทาง สงจดหมาย และสง
ขาวสาร

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางชม พิพิธภัณฑไบคาล (BAIKAL MUSEUM) เพ่ือเรียนรูเรื่องระบบนิเวศนของทะเลสาบไบคาลท่ี
ประกอบไปดวยพืช และ สัตวหลากหลายสายพันธุท่ีนาสนใจ รวมไปถึงดาวเดนของพิพิธภัณฑ นั้นคือ แมวน้ําไบคาล นอกจากน้ี
ยังมีนิทรรศการจําลองสภาพใตน้ําของทะเลสาบไบคาล

นําทาน ขึ้นกระเชาแบบหอยขา CHAIR LIFT เพ่ือเดินทางสู CHERSKY STONE บนยอดเขาแหงน้ีจะเป็นจุดเลนสกี
ยอดนิยมและเป็นจุดชมทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีสุด บริเวณดานบนยอดเขาท่ีปกคลุมไปดวยหิมะหนาน ุมในชวงฤดูหนาว พาหนะท่ี
ใชในการเดินทางจะเป็นลักษณะเหมือนกับเคเบิ้ลคาร โดยท่ีจะตองไตระดับความสูงขึ้นไปโดยสถานท่ีแหงน้ีจะมีความสูงจากน้ํา
ทะเลถึง 755 เมตร

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พัก Krestovaya Pad Hotel หรือเทียบเทา

 เชา

พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมและชาติพันธุทอลทซี่

ลิสตเวียนกา

รถฮัสกี้ลากเลื่อน

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเขตปกครองหน่ึงของเมืองอิรคุตสค ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําอังการาตรงจุดท่ีออกไป
ทางทะเลสาบไบคาล โดยอยูหางไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 70 กิโลเมตรจาก
ใจกลางเมืองอิรคุตสค

สุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน (Husky Sledding) สุนัขท่ีไดรับการฝึกพิเศษใหมีหนาท่ีลาก
เล่ือน(ยานพาหนะท่ีไมมีลอ)ว่ิงไปบนน้ําแข็งหรือหิมะ สุนัขท่ีนิยมใชลากเล่ือนคือ พันธุ
ไซบีเรียนฮัสกี้

 เที่ยง



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Krestovaya Pad Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 น่ังเรือสะเทินน้ําสะเทินบกไบคาล - เกาะโอลคอน

วันท่ี 4

เน่ืองจาก
จะตองใชรถจี ๊

บ UAZ ในการเดินทางไปยังเกาะโอ
ลคฮอน กรุณาจัดเตรียมกระเปา
สัมภาระขนาดเล็ก สําหรับ 2 คืน เพ่ือ

ความสะดวกในการเดินทาง

เนินเชียรสกี
เป็นจุดชมวิวท่ีทานสามารถชมทิวทัศนอันงดงามจากชายฝ่ังดานทิศตะวันตกของทะเลสาบ
ไบคาลแบบ 360 องศา

 คํ่า

 กิจกรรม เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทาง น่ังเรือ KHIVUS ซ่ึงเป็นเรือสะเท้ินน้ํา สะเท้ินบก ท่ีว่ิงไดท้ังบนผิว น้ํา หิมะ และพ้ืนน้ําแข็ง ทานจะ
ไดชมความความงดงามของทะเลสาบและพรอมกับแวะชมเสนทางเดินรถไฟเซอรคัม ไบคาล นับเป็นตัวเลือกท่ีเหมือนเป็นไฮไลท
ของไซบีเรีย โดยเราจะใชเวลาลองเรือประมาณ 3 ชั่วโมง

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เกาะโอลคฮอน (OLKHON ISLAND) เป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดในทะเลสาบไบคาล ประชากรสวนใหญเป็น
ชาวเบอรยาติ ท่ีนับถือศาสนาพุทธผสมผีซ่ึงมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย พ้ืนท่ีศักดิส์ิทธิข์องหมูบานคือบริเวณแหลมเบอรคาน
ซ่ึงจะมีถํ้าท่ีอนุญาตใหเฉพาะคนทรงหรือชาแมนเทานั้นท่ีเขาไปทําพิธีกรรมได โดยชาวบานเชื่อวาท่ีน่ีคือท่ีสถิตของเทพเจาประจํา
ทะเลสาบไบคาล

ถึงเกาะโอลคฮอน รถจะจอดบริเวณทาเรือ และเรือไมสามารถว่ิงไดเน่ืองจากทะเลสาบจะเป็นน้ําแข็ง ใหทานไดน่ังรถจีบ๊
UAZ. เพ่ือเดินทางเขาสูโอลคฮอน เป็นรถขับเคล่ือน 4 ลอซ่ึงเป็นยานพาหนะท่ีใชว่ิงบนเกาะโดยเฉพาะ เน่ืองจากพ้ืนท่ีบนเกาะมี
ลักษณะของท่ีราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เสนทางสวนใหญเป็นถนนลูกรังสายเล็กๆ และในบางจุดจะเป็นรองลึกอีกท้ังเสน
ทางมีความคดเค้ียว ซ่ึงรถยนตท่ัวไปไมสามารถว่ิงผานได

ระหวางทางทานรถจะแลนผานพ้ืนท่ี ๆ มีภูมิประเทศท่ีงดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพ้ืนผิวน้ําในทะเลสาบไบ
คาลจะจับตัวเป็นน้ําแข็งท่ีมีความหนาตั้งแต 80 – 250 เซนติเมตร ซ่ึงรถ UAZ ท่ีพาเราเท่ียวบนเกาะสามารถลงไปแลนบนน้ํา
แข็งได

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พัก Endemik Hotel หรือเทียบเทา

 เชา

นั่งเรือสะเทินนํ้าสะเทินบกไบคาล

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเรือสะเทินน้ําสะเทินบกท่ีสามารถว่ิงไดท้ังบนผิวน้ํา หิมะ และพ้ืนน้ําแข็งท่ีจะพานัก
ทองเท่ียวเดินทางผานพ้ืนผิวของทะเลสาบไบคาลท่ีไดกลายเป็นผืนน้ําแข็งกวางใหญสุดลูก
หูลูกตา

 เที่ยง



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย

เกาะโอลคอน
เป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดในทะเลสาบไบคาลc]tเป็นเกาะทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับสามของ
โลก เกาะน้ีเกิดขึ้นมาจากการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกเมื่อหลายลานปีมาแลว ท่ีทําใหเกิด
ชองวางระหวางดินแดน (Maloe More Sound และชองแคบ Olkhon Gate) ท่ีน่ีมีการ
ผสมผสานอยางลงตัวของภูมิประเทศและอุดมไปดวยสถานท่ีสําคัญทางโบราณคดีท่ีงดงาม

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของ
โรงแรม
 Endemik Hotel หรือเทียบเทา

เชา
รับ

ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคู
ชีร (KHUZIR) เมืองเล็กๆบนเกาะโอ



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

มีภูเขาท่ีสูงชันเรียงเป็นแนวชายฝ่ัง ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวสําคัญของทะเลสาบไบคาล โดย
เฉพาะชวงฤดูหนาว

 กิจกรรม

ลคฮอนเป็นศูนยกลางของการทอง
เท่ียวทะเลสาบไบคาล เพ่ือชม โขดหิน

สามพ่ีนอง (CAPE
THREE

BROTHERS) และ แหลมโคบอย (CAPE KHOBOY) ในชวงฤดูหนาวนักทองเท่ียวจะนิยมเดินทางมาถายรูปผลึกน้ําแข็ง
ท่ีสุดแสนจะงดงามและวิจิตรจากธรรมชาติ หากทานตองการท่ีจะถายรูปสวยแปลกตาในถํ้าน้ําแข็งตางๆ ความงดงามจะเต็มไป
ดวยผลึกน้ําแข็งหอยยอยลงมาเหมือนหินงอกหินยอยตามถํ้า ผนวกกับแสงจากดานนอกถํ้าท่ีสองเขามาไดลึกมากนอยแคไหนก็
จะทําใหผลึกน้ําแข็งท่ีทานมองเห็นจะเป็นสีท่ีไมเหมือนกันดวย

บาย
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคของชาวทองถิ่น

จากนั้นนําทานเดินทางชม รอยแตกบลูไอซ (BLUE ICE) แผนน้ําแข็งใสๆ ท่ีแตกหักท่ีเกิดจากการขยายตัวของน้ําใน
ทะเลสาบ 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
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พัก Endemik Hotel หรือเทียบเทา

 เชา

หมูบานคูซีร

โขดหินสามพี่นอง

แหลมโคบอย

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานชนบทท่ีอยูในเขต Olkhonsky ซ่ึงเป็นเขตปกครองตนเองของรัสเซีย ตั้งอยู
ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะโอลคอน เกาะท่ีใหญท่ีสุดในทะเลสาบไบคาล

เป็นโขดหินสามโขดในเกาะโอลคอน อยูทางเหนือของหมูบานคูซีร ใกลๆ กับแหลมโคบอย
ท่ีน่ีมีตํานานทองถิ่นเกี่ยวกับนกอินทรียสามพ่ีนองท่ีถูกพอตัวเองสาปใหเป็นหินจากการ
ผิดคําสัญญาพอพวกเขา

แหลมน้ีตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน โดยระหวางทางจะผานทะเลสาบน้ําแข็ง
พรอมสัมผัสความงามของผืนน้ําแข็งสีฟาแวววาวระยิบระยับจับตาในชวงฤดูหนาวกับแนว
ถํ้านอยใหญ

 เที่ยง



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูแบบปิคนิค

 บาย

กลุมนํ้าแข็งฮัมมอก

้ ้ ่

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Endemik Hotel หรือเทียบเทา

เชา

รับประทาน

อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูทางตอนใตเป็น
สวนหน่ึงของ เกาะโอลคฮอนและเกาะ



วันท่ี 5

เกาะโอกอย - อีรคุตสค - โบสถคาซาน - เขตก้ันน้ําอีรคุตสค -
ยานถนนคนเดิน 130 สแควร

แหลมบรูคาน (โขดหินซามาน)

เป็นกลุมกอนน้ําแข็งสีฟาขนาดใหญเกิดขึ้นตามทะเลใกลแนวชายฝ่ังทะเลสาบไบคาล
เวลาแดดสองกระทบน้ําแข็งจะเป็นประกายสีฟาออนท่ีดูสวยงาม บางกอนมีความสูง
มากกวา 2 เมตร

เป็นอีกหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของทะเลสาบไบคาล ท่ีเป็นท่ีตั้งของโขนหินชามาน
(Shaman Rock) สถานท่ีประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื่อวิญญาณ ตามความเชื่อของชาว
ไบคาลกอนการเผยแพรศาสนาพุทธจากทิเบตมายังบริเวณน้ี

 คํ่า

 กิจกรรม

โอ

กอย

(OLKHON ISLAND AND OGOY
ISLAND) ชมความงามของ น้ําแข็ง
หินงอกหินยอย (ICE CAVES

AND

ICCLES) เป็นอีก
ไฮไลทท่ีเราไมควร

พลาดเมื่อเดินทางมาถึงยังท่ีทะเลสาบไบคาล

นําทานเดินทางสู เมืองอิรคุตสค (IRKUTSK) สรางขึ้นเพ่ือใชเป็นถิ่นท่ีพักอาศัยในฤดูหนาวของพอคาและเจาหนาท่ีเก็บภาษี
เมื่อกลางศตวรรษท่ี 17 และกลายมาเป็นเมืองท่ีสําคัญในชวงศตวรรษท่ี 18 ผูเขารวมชุมนมในกบฏธันวาคมเพ่ือลมลางพระเจา
ซารนิโคลัสท่ี 2 ตางล้ีภัยไปยังประเทศไซบีเรียเป็นจํานวนมาก ทําใหเมืองแหงน้ีกลายเป็นศูนยกลางทางวัฒนธรรม ปัจจุบันเมือง
น้ีเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญและมีความสําคัญมากท่ีสุดแหงหน่ึงของแถบไซบีเรีย

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู โบสถคาซาน (KAZAN CHURCH) สรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ในปีค.ศ. 1708 ตั้งอยูใจกลาง
เมือง บนถนนเนฟสกี้ ถนนเสนหลักของตัวเมืองเลยคะ แตเดิมนั้น ท่ีน่ีเป็นเพียงโบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยการปกครองของ
พระเจาปอลดท่ี 1 ในปีค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหารใหม ปัจจุบันไดจัดเป็นอีกมหาวิหารแหงหน่ึงในเซนตปีเตอรเบิรก ท่ีมี
ความสวยงาม และเต็มไปดวยประวัติศาสตรท่ีสําคัญอีกแหง

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

นําทาน ชอปป้ิง 130 ควอรเตอร (130 QUARTER) ยานน้ีนับวาเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีพลาดไมไดสําหรับผูมาเยือนเมืองน้ี
บริเวณน้ีเป็นแหลงรวมของรานอาหาร บาร รานจําหนายของท่ีระลึกท่ีทันสมัย โดยสิ่งปลูกสรางท้ังหมดบริเวณน้ีสรางดวยไม
และตกแตงอยางสวยงาม มีเอกลักษณเฉพาะของแควนไซบีเรีย ซ่ึงขึ้นชื่อในการสรางบานดวยไม ยานน้ีจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนัก
ทองเท่ียว

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหาร

พัก Armat Hotel หรือเทียบเทา

 เชา

เกาะโอกอย

อีรคุตสค

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

่

 เที่ยง



รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Armat Hotel หรือเทียบเทา

เชา



 หมายเหตุ

วันท่ี 6

ทาอากาศยานอีรคุตสค - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน
(ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ
โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดิน
ทางอาจมีการปรับ

เปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชา

่

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

โบสถคาซาน

เขตกั้นนํ้าอีรคุตสค

ยานถนนคนเดิน 130 สแควร

เป็นโบสถเกาแกท่ีมีคุณคาทางจิตใจตอคนอีรคุตสคมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากโบสถแหงน้ีเกิดขึ้น
จากการบริจาคของคนทองถิ่น ท่ีประกอบท้ังชาวบาน กบฏการเมือง โจรผูกลับใจท่ีถูก
เนรเทศมายังอีรคุตสค นอกจากน้ีตัวโบสถยังมีความงดงามท่ีเกิดจากรูปแบบการกอสราง
ท่ีสวยงามมากในแบบไบเซนไทน

เป็นเขตกั้นน้ําท่ีเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจริมน้ําแหงหน่ึงของเมืองอีรคุตสค ตั้งอยูริม
แมน้ําอังการา ซ่ึงเป็นแมน้ําสายเดียวท่ีมีตนกําเนิดมาจากทะเลสาบไบคาล

ท่ีถนนเสนน้ี จะไดสัมผัสชีวิตประจําวันของชาวอีรคุตสค ยุคใหมในสถานท่ีกอสรางแบบ
ยอนยุคสุดคลาสสิค มีตึกอาคารสวยงามในแบบฉบับเฉพาะตัวของเมืองอีรคุตสค สามารถ
น่ังเลนชิวๆ ทานกาแฟในรานเกๆ หรือหาซ้ือของฝากไดในบริเวณน้ี

 คํ่า

 กิจกรรม

รับ

ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม

นําทานเดินทางสู สนามบินเมือง
เอีย
คุตส

เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

10.10 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบิน S7 เท่ียวบินท่ี S76331

บาย
15.30 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา

ทาอากาศยานอีรคุตสค

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี

่ ่



ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การ
จราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะ
ดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได

เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลวในกรณีท่ีลูกคาตอง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ….

หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด

ท่ีน่ัง LONG LEG โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจา
หนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตาม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/
หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตง
กายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

ทางบริษัทฯ เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถาน
ทูตฯเทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี

เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสวน
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไม
เกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเป็นสวนใหญ)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง
แพทย)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือ
หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน)

่ ๋ ่ ้



ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการ
เดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได

ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทาน
ยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะขอรับลูกคารายตอไป

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง         

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะ

ตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา 

5. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ในวงเงินทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย
(แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทานั้น)

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]เทานั้น

7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง 

8. คาทิป
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน 

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ คาบริการ
พิเศษตางๆ

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

วีซา



หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริ

ษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิด
ชอบทุกกรณี

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน
ของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการ
เดินทาง 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

ขอความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น
หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผล
ประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

การยกเลิก
หลังจากมีการมัดจําทัวรแลวยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมัดจําท้ังหมด

ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร
(หมายเหตุ ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพ่ือ
จะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ))

กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
/ คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)

กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการ
บินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตาง
ประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


