
 

 

รหัสทัวร 2BF1901385                                                                                                                             
ทัวรรัสเซยี ไบคาลแบบเจาะลึก ทะเลสาบท่ีเกาแกและลึกทีสุ่ดในโลก 7 
วัน 6 คืน (S7) 
พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมไม พิพิธภัณฑแหงทะเลสาบไบคาล เนินเขาเชียรสกี้ SNOW MOBILE 
สุนัขลากเลื่อน  เกาะโอลคอน  หมูบานคูซีร เกาะโอลคอน แหลมบูรคาน  แหลมโคบอย  ถํ้าน้ําแข็ง                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก 
กรุงเทพฯ – อีรคุตสก         (-/-/-)                                                                               
14.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร W 

ประตู10 สายการบิน S7 Airlines (S7) เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
16.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน เมืองอีรคุตสก ประเทศรัสเซีย โดยเท่ียวบินท่ี 

S76332 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บรกิารอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง*** (ทางสายการบินเขมงวดกบัน้ําหนักกระเป�ามากกําหนดใหโหลดกระเป�า
ทานละ 1 ใบน้ําหนักไมเกิน 23 กก. กระเป�าถือขึ้นเคร่ืองน้ําหนักไมเกิน 7 กก. จงึ
ขอใหทุกทานคํานวณน้ําหนักกระเป�าใหดี 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินอีรคุตสก  ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร Irkutsk (เวลาท่ี 
Irkutsk จะเร็วกวาบานเรา 1 ช่ัวโมง) เปนเมืองสําคัญทีสุ่ดในเขตไซบีเรียตอนใตอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข องทะเลสาบไบคาลเปนศูนยกลางการติดตอคาขายระหวาง
รัสเซียตะวันออก จีน มองโกเลีย และทิเบต จนไดสมญานามเปรียบเปน “กรุงปารีส
แหงไซบีเรีย” หลงัผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางเขาท่ี
พัก 

ท่ีพัก โรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ีสอง 
อีรคุตสก – ลิสตเวียนกา – พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมไม – พิพิธภัณฑแหงทะเลสาบไบคาล 
–เนินเขาเชียรสกี้ - SNOW MOBILE – สุนัขลากเลื่อน                                                       
(B/L/D) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี1) 
 ออกเดินทางสู หมูบานลิสตเวียนกา (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร) อันเปน

จุดหมายปลายทางของวันน้ีระหวางทางขาไป นําทานแวะ
เท่ียวชม พิพิธภณัฑสถาปตยกรรมไม (Taltsy 
Museum of Wooden Architecture) ต้ังอยูหาง
จากอีรคุตสก 47 กิโลเมตร พิพิธภัณฑแหงน้ีต้ังอยูบน
พ้ืนท่ีกลางแจงและจัดแสดงอาคารบานเรือนเกาท่ีเปนเอกลักษณชนเผาด้ังเดิม 4 เผา 
ภายในแสดงถึงวิถีชวีิตความเปนอยูของชาวไซบีเรีย ชนบทในสมัยกอน โดยมีโบสถไม 
โรงเรียนบานเรือน ฟารม คอกสัตว และอ่ืน ๆ ภายในพิพิธภัณฑดังกลาวสามารถเลน
กิจกรรมรับหนาหนาว อาทิเชน Toboggan คือการน่ังสไลดหิมะจากที่สูงใหไหล
เล่ือนลงมาอยางสนุกสนานเม่ือไดเวลาพอสมควร เดินทางตอสู หมูบานลิสตเวียนกา  

 นําทานชม พิพิธภณัฑแหงทะเลสาบไบคาล (Baikal Ecological Museum) ซึ่ง
เปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กที่จัดแสดงสัตวบกและสัตวน้ําสายพันธุท่ีพบเห็นไดในแถ  
บไบคาลและไซบีเรีย และแสดงถึงความเปนมาของทะเลสาบไบคาลไวอยางนาสนใจ 

จากน้ัน นําทานข้ึน กระเชาแบบน่ังหอยขา (Chair Lift) ขึน้สูจุด
ชมวิวเนินเขาเชียรสกี้เพ่ือชมทิวทศันของทะเลสาบไบคาล
จากชายฝم�งดานทิศตะวนัตกจากจดุน้ีทานจะสามารถ
มองเห็นววิแบบพาโนรามาจากมุมสูงทีส่วยงามของ
ทะเลสาบ  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี2) 
บาย นําทานชม ตลาดทองถิ่นและของที่ระลึก (Local Fresh Market and Souvenir 

Market) ซึ่งต้ังอยูในบริเวณริมทะเลสาบ มีแผงรานคาของบรรดาพอคาแมคานําของ



 

 

สดมาวางขาย โดยเฉพาะปลาสดนํามายางขายใหเลือกซื้อหารับประทานอยูมากมาย 
หากมาท่ีน่ีตองล้ิมลองปลาโอมุล ปลาซิกา ซึ่งเปนปลาท่ีมีเฉพาะบริเวณนานน้ํา
ทะเลสาบไบคาลเทาน้ัน 

 จากน้ันใหทาน *รวมทดลองขับ SNOW MOBILE* และพารวมกิจกรรมอันแสนสนุก 
คือ สุนัขลากเลื่อน ทานจะไดโลดแลนบนหิมะแบบท่ีไมเคยสัมผัสมากอน (โปรแกรม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพหิมะท่ีปกคลุม วามีมากเพียงพอหรือไม) 
หลังจากน้ันใหทานไดเพลิดเพลินกับการขี่เรือยาง Hovercraft (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 จากน้ันนําทานเดินทางกลับตัวเมืองอีรคุตสก  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3) 
ท่ีพัก โรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสาม 
อีรคุตสก – เกาะโอลคอน – หมูบานคูซีร                                                                    
(B/L/D) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี4) 

นําทานออกเดินทางตอไปยัง “เกาะโอลคอน” ซึ่งเปนเกาะท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดบน
ทะเลสาบไบคาล โดยจะใชเวลาเดินทางราว 5-6 ช.ม. ภายในระยะทาง 360 ก.ม. 
และในการเดินทางชวงหน่ึง รถจะตองผานทะเลสาบซึ่งเปนน้ําแข็งอยูประมาณ 30 
นาที 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี5) 
บาย เดินทางตอสูเกาะโอลคอน (OLKHON ISLAND)เกาะท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดบน

ทะเลสาบไบคาลมีพ้ืนท่ีประมาณ 730 ตารางกิโลเมตรมีความยาวประมาณ 70 



 

 

กิโลเมตรจากเหนือ-ใตประชากรสวนใหญเปน
ชาวบูรยตั (BURYAT) ท่ีนับถือศาสนาพุทธ และมี
บรรพบุรุษเปนชาวมองโกเลีย    มกราคม – ตน
กุมภาพันธ นําทานเดินทางขามฝم�งสูเกาะโอลคอน ดวย 
เรือยางขับเคลื่อนดวยใบพัดHOVERCRAFT 
BOAT เรือสามารถวิ่งไดท้ังบนผิวน้ําหิมะและพื้น
น้ําแข็ง จากน้ันเปล่ียนยานพาหนะเปนรถตูรัสเซียแท 
UAZ ในการเดินทางบนเกาะ เราจะเดินทางโดยรถตู
รัสเซียแท UAZ  สมรรถนะสูง ขับเคลื่อนไปบน
ทะเลสาบน้ําแข็ง มุงหนาสูหมูบานคูซีร KHUZHIR VILLAGE  
แหลมบูรคานท่ีต้ังของโขดหินชามาน (Shaman Rock) หน่ึงในสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุด
ท่ีคอยคุมครองชาวไบคาลใหปลอดภัยจากการออกเรือ นอกจากน้ียังมีไบคาลสปริต 
(Baikal Spirit) หรือแทงไมปลายแหลมผูกผาสีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตามตํานานความเช่ือ
ของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL เขาท่ีพัก พักผอนตาม
อัธยาศัย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่6) 
ท่ีพัก โรงแรม Villa Malina ระดับ 3 ดาว เน่ืองจากเปนที่พักทองถิ่นบนเกาะโอลคอน 

หรือ เทียบเทา 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ีส่ี 
เกาะโอลคอน - แหลมบูรคาน – แหลมโคบอย - ถํ้าน้ําแข็ง                                              
(B/L/D) 
05.00 น. พาทุกไปชมปรากฏการณตามธรรมชาติทางชางเผือก (Milky Way) บริเวณแหลมบูร

คาน **ปรากฏการณน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศและทองฟ�าแจมใสดวย**  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี7) 

นําทานขับรถทองเท่ียวไปตามทะเลสาบน้ําแข็ง มุงหนาสูแหลมบูรคาน (BURKHAN 
CAPE)ซึ่งเปนหน่ึงในสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดแหงหน่ึงใน
เอเชียท่ีเปนท่ีต้ังของโขดหินชามาน (SHAMAN 
ROCK)หินผาท่ีต้ังตระหงานย่ืนออกไปกลางทะเล
น้ําแข็ง โขดหินชามานแหงน้ีในอดีตเคยเปนสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมของหมอผีตามความเช่ือของคนทองถิ่นกอนท่ีศา  สนาพุทธจากธิ
เบตจะเขามาเผยแพรยังบริเวณน้ีอิสระใหทานเก็บภาพความประทับใจกับวิวทะเลสาบ
น้ําแข็งสีฟ�าท่ีกวางสุดตา 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียงแบบปกนิก (ม้ือท่ี8)  
บาย นําทานเดินทางมุงหนาสูตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน เท่ียวชม แหลมโคบอย 

(KOBOI CAPE)ท่ีมีวิวทิวทัศนสวยงามกวางไกล โอบ
ลอมดวยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือของเกาะ น้ํา
ในทะเลสาบจะลึกกวางและมีสีเขมกวาตอนใตชม หิน
สามพ่ีนองหรือTHREE BROTHER ROCK ด่ืม ด่ํา
กับความงามของผืนน้ําสีฟ�าของทะเลสาบท่ีบริเวณ 
UZYTY BAY ซึ่งเปนจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงบนเกาะแหงน้ีขับรถลัดเลาะไปตาม
จุดตาง ๆ บนทะเลสาบน้ําแข็งสีฟ�า แวะเท่ียวชมและเก็บภาพความประทับใจกบัถํ้า
น้ําแข็งท่ีเต็มไปดวยน้ําแข็งงอก น้ําแข็งยอย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ�า
แหงไซบีเรีย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที9่)  



 

 

ท่ีพัก โรงแรม Villa Malina ระดับ 3 ดาว เน่ืองจากเปนที่พักทองถิ่นบนเกาะโอลคอน 
หรือ เทียบเทา 

 
วันท่ีหา 
เกาะโอลคอน – อีรคุตสก – อิสระชอปปم�ง       (B/L/D)                                                        
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี10) 
 อําลาเกาะโอลคอน นําทานเดินทางกลับสูฝم�งแผนดินใหญโดยการ น่ังเรือ 

HOOVRCRAFT ซึ่งเปนเรือสะเท้ินน้ําสะเทิ้นบกที่สามารถวิ่งได ท้ังบนผิวน้ําหิมะ 
และพ้ืนน้ํา จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองอีรคุตสก 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี11)  
บาย นําทานเดินทางถึงเมืองอีรคุตสก จากน้ันเชิญทานอิสระชอปปم�ง ณ 130 ควอรเตอร 

(130 Quarter) ยานน้ีนับวาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีพลาดไมไดสําหรับผูมาเยือนเมือง
น้ี บริเวณน้ีเปนแหลงรวมของรานอาหาร บาร รานจําหนายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดย
ส่ิงปลูกสรางท้ังหมดบริเวณน้ีสรางดวยไม และตกแตงอยางสวยงาม มีเอกลักษณ
เฉพาะของแควนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นช่ือในการสรางบานดวยไม ยานน้ีจึงกลายเปนจุดดึงดูด
นักทองเท่ียว ท้ังชอปและชิมเลยทีเดียว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่12) พรอมชมโชวการแสดงทองถิ่น 
ท่ีพัก โรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหก 
อีรคุตสกซิต้ีทัวร              (B/L/D)                                                                                
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี13) 



 

 

 นําทานชม Church of the Saviour / Spasskaya โบสถสปาสสกายา เปนหน่ึง
ในโบสถท่ีสวยท่ีสุด โครงสรางเปนอาคารหินท่ีเกาแกที่สุดที่มีอยูในปจจุบันเริ่มกอสราง
ในป ค.ศ.1706 ดานขวาของโบสถมีป�อมท่ีทําจากไม มีหอระฆังที่มีความสูงถึง 42 

เมตร ตอดวยชมโบสถ Epiphany Cathedral และ Kazansky Cathedral ท่ีอยู  
ละแวกใกลเคียง  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี14)  
บาย นําทานชม The Babr Monument เปนรูปปم�นเสือไซบีเรียนคาบพังพอนแดง 

(Scarlet sable) สัญลักษณของเมืองอีรคุตสค 
 จากน้ันนําทานชม Monument to the Emperor Alexander III อนุสาวรีย

จักรพรรดิอเล็กซานเดอรที่ 3 ผูท่ีมีพระราชดําริใหสรางทาง
รถไฟสายทรานส-ไซบีเรีย ดวยระยะทาง 9,289 กม. จาก
กรุงมอสโคสูเมืองวลาดิวอสต็อค 

จากน้ัน นําอิสระเดินเลนชมแมน้ํา Angara แมน้ําน้ีออกจาก
ทะเลสาบและจากน้ัน ไปรวมกบัแมน้ํา Yenisei ท่ีจากน้ันไหลไปมหาสมุทร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่15) 
ท่ีพัก โรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันท่ีเจ็ด 
อีรคุตสก – กรุงเทพฯ                                                                                             
(B/-/-) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี16) 
08.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานถึงทาอากาศยาน เมืองอีรคุตสก นําคณะเช็คอิน 



 

 

10.10 น. ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี S76331 (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง*** (ทางสาย
การบินเขมงวดกบัน้ําหนักกระเป�ามากกําหนดใหโหลดกระเป�าทานละ 1 ใบน้ําหนักไม
เกิน 23 กก. กระเป�าถือขึ้นเคร่ืองน้ําหนักไมเกิน 7 กก. จงึขอใหทุกทานคํานวณ
น้ําหนักกระเป�าใหดี 

15.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา ทางบริษัทจะถือผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 
อัตราคาบริการ 
ทัวรไบคาลแบบเจาะลึก ทะเลสาบท่ีเกาแกและลึกที่สุดในโลก (ชวงทะเลสาบเปนน้ําแข็ง) 7 วัน 6 
คืน 
ชวงเวลาเดินทาง  
 5 – 11 กุมภาพันธ 2563 
 18 – 24 กุมภาพันธ 2563 
 28 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2563 

 

อัตราคาบริการ ราคา 
ไซบีเรียแอรไลน (S7) 
ผูใหญ พักหองคู ราคาทานละ 49,000 บาท 
เด็ก (เตียงเสริม) พักรวมกับผูใหญ  40,000 บาท 
เด็ก (ไมมีเตียงเสริม) พักรวมกับผูใหญ 32,000 บาท 
ผูใหญ ตองการพักเด่ียว จายเพ่ิมทานละ 11,000 บาท 



 

 

อัตราขางตนสําหรับคณะเดินทางผูใหญ 15 ทานข้ึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตรา
คาบรกิารหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทางต่ํากวาผูใหญ 15 ทาน  
 
 
อัตราน้ีรวม 
 คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
 คาน้ําด่ืมวันละ 2 ขวด 
 คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหารหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

 เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
 คาทิปคนขับและไกดทองถิ่น **ตลอดการเดินทาง**  
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 

บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

 
อัตราน้ีไมรวม 
× คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
× คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตาง ๆ 
× คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ 

คาซักรีด คาโทรศัพท  
× คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 
× ทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความประทับใจการใหบริการของทาน 



 

 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
เงื่อนไขการจองและสํารองท่ีน่ัง 
1.  กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ 25,000 บาท พรอมแจงชื่อ+สกุล เปน

ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 
2. คาทัวรสวนท่ีเหลือ ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง 30 วัน 
3.  เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบรกิารไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว  
 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดย
จะแจงให ผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

3. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อ่ืน ๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตาง 
ๆ 

4. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะ
ไมรับผิดชอบคืนคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจาก
มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

6. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
ท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ี
อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ัน ๆ 

9. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

10. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใด ๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ี
ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืน ๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

11. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่บริษทัระบุในรายการเดินทาง  

12. บริษัทของสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวประเทศรัสเซียเทาน้ัน 

13. เท่ียวบิน และรายการทองเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา 

14. เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบรกิารไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 

15. โรงแรมท่ีพักในประเทศรัสเซียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกบั
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตาม
การจัดระดบัดาวของประเทศรัสเซียตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวเทาน้ัน โรงแรมท่ีประเทศ
รัสเซียโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีทานมีความ
ประสงคจะพักแบบ3ทานข้ึนอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของ
แตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน  



 

 

16. กระเป�าสัมภาระตาง ๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตาง ๆ ใด ๆ ท้ังสิ้น 

17. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทย
และทองเท่ียวเปนหมูคณะสวนตัว 

18. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
กอนทุกคร้ังมิเชนน้ัน                ทางบริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจายใด ๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.  สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจํา
ท้ังหมด 

2. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เม่ือ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจํา
ท้ังหมด 

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล
ทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (10 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

4. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง 
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืน ๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ใน
กรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 



 

 

5.  ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัด 
จําท่ีน่ังกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER 
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา   หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใด ๆ 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวร
ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศรัสเซียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทย
และเอิโอเปย ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการ
ตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถให
ความชวยเหลือใด ๆไดท้ังสิ้น** 

7. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใด ๆ ท้ังสิ้น 

             
 


