
 

 

รหัสทัวร SRT1901842 

ทัวรรัสเซยี Miracles of Lake Baikal 7 วัน 6 คืน (S7) 
พิพิธภัณฑชาติพันธุทอลทซี่   จุดชมววิหินเชียรสกี้   กิจกรรมเลนสก ี
สุนัขลากเลื่อน   พพิิธภัณฑไบคาล   น่ัง Hovercraft Khivus   เกาะโอลคอน 

แหลมโคบอย   แหลมบูรคาน   โขดหินชามาน   วิถีชีวิตชนพื้นเมืองรัสเซีย 
อีรคุตสค   โบสถคาซาน   130 สแควร 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

9 – 15 ก.พ., 23 – 29 ก.พ. 63 



 

 

 
 
 
 

 

หมายเหต ุทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซื �อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พกั, 
ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การ
ล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน (ขึ �นเครื�องไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดนิทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ เกิดขึ �นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์
จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
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ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

กรุงเทพมหานคร - อีร์คุตสค์ 
นดัหมายคณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ U ชั �น 4 (ประตู 10) โดยมีเจ้าหน้าที�สิริ 
ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอํานวยความสะดวกในเ รื� อง
สัมภาระและการเช็คอิน ออกเดินทางสู่ท่าอากาศ
ยานนานาชาติอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย ด้วย สาย
การบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� S76332 เวลา 
16.35 – 23.55 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศรัสเซีย)  
-  เข้าพักที�  Courtyard by Marriott Irkutsk City 

หรือเทียบเทา่ 

สุนัขลากเลื�อน – พพิธิภัณฑ์ไบคาล 
- กิจกรรมสดุแสนนา่รักกบั สนุขัลากเลื�อน 
- พิพิธภัณฑ์ไบคาล จัดแสดงสัตว์นํ �าสายพันธุ์

ตา่งๆ 
- เ ข้ าพัก ที�  Courtyard by Marriott Irkutsk City 

หรือเทียบเทา่ 

นั� ง Hovercraft Khivus – เกาะโอล์คอน 

- นั�งเรือสะเทิ �นนํ �าสะเทิ �นบก อยา่งเรือ Khivus 
- เกาะโอล์คอน เกาะที�ใหญ่ที�สดุในทะเลสาบไบ

คาล 
- เข้าพกัที� Hotel Baikal view หรือเทียบเทา่ 

แหลมโคบอย - แหลมบูรคาน – โขดหนิชามาน 
- ถํ �าแหง่แหลมบรูคาน 
- หินแหง่จิตวิญญาณ โขดหินชามาน 
- หมูบ้่านเล็กๆแตมี่มนต์เสนห์่ Uzury 
- เข้าพกัที� Hotel Baikal view หรือเทียบเทา่ 

วิถีชีวิตชนพื �นเมืองรัสเซีย - อีร์คุตสค์ – โบสถ์
คาซาน - 130 สแควร์ 
- เข้าถึงจิตวิญญาณในชมุชนท้องถิ�น 
- โบสถ์คาซานเป็นโบสถ์เก่าแก่ที�มีคุณค่าทาง

จิตใจตอ่คนอีร์คตุสค์มาก 
- อิสระช้อปปิ�งที� ถนนคนเดนิ 130 สแควร์ 
- เข้าพกัที� Courtyard by Marriott Irkutsk City 

หรือเทียบเทา่ 

อีร์คุตสค์ – กรุงเทพมหานคร 
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ประเทศไทย ด้วยสายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ 
เที�ยวบินที�  S76331 เวลา 10.10 – 15.30 น. (ณ 
เวลาท้องถิ�นประเทศไทย)  
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ โดย
สวสัดภิาพ 

อีร์คุตสค์ - พิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์ุทอล์ทซี�  – จุด
ชมวิวหนิเชียรสกี � - กิจกรรมเล่นสกี 
- เมืองอีร์คตุสค์ เมืองใหญ่อีกเมืองหนึ�งในไซบีเรีย 
- พิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมและชาตพินัธุ์ทอล์ทซี� 
- จดุชมวิวหินเชียรสกี � ความอลงัการของ

ทะเลสาบจากมมุสงู 
- เปิดประสบการณ์สดุมนัส์กบัการเลน่สกี 
- เข้าพกัที� Anastasia hotel หรือเทียบเทา่ 



 

 

วันที� 1 | นัดพบเพื�อทาํการเชค็อนิที�สนามบนิสุวรรณภมู ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Courtyard by Marriott Irkutsk City หรือเทยีบเท่า 

13.30 น. 
นดัหมายคณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U 
ชั �น 4 (ประต ู10) โดยมีเจ้าหน้าที�สิริ ทวัร์เซ็นเตอร์คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการ
เช็คอิน 

16.35 น. 
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คตุสค์ ประเทศรัสเซีย ด้วยสายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ 
เที�ยวบินที� S76332 เวลา 16.35 – 23.55 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศรัสเซีย) 

23.55 น. 
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย ด้วยสายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ 
เที�ยวบินที� S76332 เวลา 23.55 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื�อได้สัมภาระเรียบร้อย นําคณะ
เดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองอีร์คุตสค์ (Irkusk) เมืองใหญ่อีกเมืองหนึ�งในไซบีเรีย 
เป็นศนย์ูกลางการปกครองมีประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหล่งการศึกษาที�สําคญัเป็นเมือง
แห่งธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศมองโกเลียและประเทศจีน เป็นเมืองที�มีผู้คนพลกุพล่านเพราะ
เป็นย่านการค้าขาย เมืองนี �ได้ชื�อว่าเป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia) 



 

 

วันที� 2 | อีร์คุตสค์ - พพิธิภัณฑ์ชาตพิันธ์ุทอล์ทซี� – จุดชมวิวหนิเชียรสกี � - กจิกรรมเล่นสก ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธ์ุทอล์ทซี� (The Taltsy Museum 
of rchitecture and Ethnography) สร้างขึ �นใน ค.ศ. 1969 พิพิธภณัฑ์บนพื �นที�กลางแจ้งมีเนื �อที�กว่า 
166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวเอียร์คสุต์ที�เข้ามาบกุเบิกไซบีเรียในบริเวณนี �ใน
ยคุเริ�มแรก มีโบสถ์ไม้ บ้านพกัอาศยั ฟาร์มเกษตร และอื�น ๆ ของชนพื �นเมือง โดยบ้านที�นําแสดงอยู่นี �
จะเป็นของจริงดั �งเดิมที�ได้ถกูย้ายมาจากหมู่บ้านเดิมริมแม่นํ �าเอียรค์คสุต์ หลงัจากที�มีการสร้างเขื�อน
พลงันํ �าในทะเลสาบไบคาล ทําให้นํ �าท่วมชมุชนบางจดุ จงึได้ย้ายบ้านเก่าที�มีคณุค่าและโบราณสถาน
เหล่านี �มาจดัแสดงไว้ในที�เดียวกนั และแวะถ่ายภาพที�เนินหินชามาน (Shaman-Stone) 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินสู่เนินเชียร์สกี (Chersky Stone) โดยนั�งกระเช้าสกี (Chair lift) เพื�อชมทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบไบคาล จากชายฝั�งด้านทิศตะวนัตกของทะเลสาบไบคาล 
จากนั �นอิสระให้ทุกท่านได้ทํากิจกรรมเล่นสกี (รวมอุปกรณ์) กีฬายอดนิยม เปิดประสบการณ์สดุ
ตื�นเต้นครั �งใหม่ที�ลานสกีรีสอร์ทที� “อีสต์แลนด์” (Eastland) 

รับประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

 



 

 

วันที� 3 | สุนัขลากเลื�อน – พพิธิภณัฑ์ไบคาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anastasia hotel หรือเทยีบเท่า 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านสมัผสัประสบการณ์ สุนัขลากเลื�อน (Dog Sledges) โดยทํากิจกรรมในพื �นที�เขตป่าสนไทก้า
ในบริเวณเขตเมืองลิสต์วิยนัก้า โดยท่านจะได้สนกุสนานกบัการเลื�อนไปบนผิวหิมะอย่างสนกุสนาน มี
สนุกัฮกัซกี �สายพนัธุ์เคมชทัก้า ฮสักี � ซึ�งเป็นสนุขัสายพนัธุ์ท้องถิ�นที�แสนทรหด นําท่านวิ�งโลดแล่นไปยงั
แนวป่าสนอย่างสนกุสนาน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั �นนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) ที�จดัแสดงสตัว์นํ �าสายพนัธุ์ต่างๆ ที�พบ
เห็นได้ในทะเลสาบซึ�งหาชมที�ใดๆ ไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี � เช่น แมวนํ �าแห่งทะเลสาบใบคาล ปลานํ �า 
จืดพนัธุ์ต่างๆ แบบจําลองเมืองอีร์คสุต์และทะเลสาบไบคาล ที�จะทํา ให้เห็นถึงความน่าทึ�งของการเกิด
ทะเลสาบไบคาลย้อนกลบัไปถึง 25 ล้านปี ทําให้ทะเลสาบแห่งนี �มีความหลากหลายและอดุมสมบรูณ์
ทางนิเวศน์วิทยาที�สุดแห่งหนึ�งของโลก รวมทั �งเรื�องราวการเข้ามาตั �งถิ�นฐานของคนในไซบีเรียและ
บริเวณทะเลสาบแห่งนี � 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตคาร 

  



 

 

วันที� 4 | นั� งรถ Hovercraft Khivus – เกาะโอล์คอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Courtyard by Marriott Irkutsk City หรือเทยีบเท่า 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเปิดประสบการณ์เดินบนทะเลสาบนํ �าแข็ง 
โดยการนั� งเรือ Hovercraft Khivus ซึ�งเป็นเรือ
สะเทิ �นนํ �า สะเทิ �นบกที�สามารถวิ�งได้ทั �งบนผิวนํ �า 
หิมะ และพื �นนํ �าแข็งที�จะพาท่านเดินทางผ่าน
พื �นผิวของทะเลสาบไบคาลที�ได้กลายเป็นนํ �าแข็ง
หนาวมากกว่า 1 เมตร เป็นระยะทาง 360 ก.ม. 
ระหว่างทางแวะจอดรถให้ท่านได้ถ่ายรูปสุดแสน
อัศจรรย์ของผิวนํ �าแข็งและวิวโดยรอบอย่าง
สนุกสนาน ท่านจะได้ภาพสุดอศัจรรย์นี �กลบับ้าน
ไปเป็นอีกหนึ�งในทริปประทบัใจไม่รู้ลืม 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางมาถึงชายฝั� งทะเลสาบ จากนั �นทําการ
เปลี�ยนรถเป็นรถตู้  4 wheel drive “UAZ” ของโซ
เวียต ที�ถึงแม้จะเก่าแต่เครื�องยนต์และระบบทํา
ความอุ่นยังคงใช้งานได้อย่างดี ทําการขนย้าย
กระเป๋าขึ �นรถ UAZ และเดินทางต่อบนทะเลสาบที�
เป็นนํ �าแข็งบน เกาะโอล์คอน (Olkhon Island) 
เกาะที�ใหญ่ที�สดุในทะเลสาบไบคาล ท่านจะได้พบ
กับปรากฏการณ์นํ �าแข็งงอก นํ �าแข็งย้อย เป็น
ประติมากรรมทางธรรมชาติที�เกิดขึ �นในบริเวณถํ �า
ต่าง ๆ ที�ดูคล้ายประตูทางเข้าพระราชวังนํ �าแข็ง
แบบศิลปะโกธิก ดแูปลกตาเป็นอย่างยิ�ง 

รับประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

 

 



 

 

วันที� 5 | แหลมโคบอย - แหลมบูรคาน – โขดหนิชามาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Hotel Baikal view หรือเทยีบเท่า  

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่แหลมโคบอย (Cape Khoboy) ทาง
ตอนเหนือสุดของเกาะโอล์คอน โดยระหว่างทางจะ
ผ่านทะเลสาบนํ �าแข็ง พร้อมสัมผัสความงามของผืน
นํ �าแข็งสีฟ้าแวววาวระยิบระยับจับตาในช่วงฤดูหนาว
กับแนวถํ �าน้อยใหญ่ ชมแหลมบรูคาน (Burkhan 
Cape) หนึ�งในแลนด์มาร์คสําคญัของทะเลสาบไบคาล 
ที� เ ป็นที�ตั �งของโขดหินชามาน (Shaman Rock) 
สถานที�ประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื�อวิญญาณ ตาม
ความเชื�อของชาวไบคาลก่อนการเผยแพร่ศาสนาพุทธ
จากทิเบตมายงับริเวณนี � พร้อมกับให้ท่านได้ถ่ายภาพ
ทิวทศัน์เก็บเป็นภาพประทบัใจ 

รับประทานอาหารกลางวนั ตามสไตล์คนท้องถิ�น  
แบบแคมป์ปิ�ง (Camping) 

นําท่านเดินทางลัดเลาะสู่ตอนใต้ของเกาะโอคฮอร์น 
แวะชมและถ่ายรูปอย่างสนุกสนานที�  Kharantsy 
Island จนถึงหมู่บ้านเล็กๆ Uzury ซึ�ง เ ป็นชุมชน
โบราณในอดีตที�ชาวบูร์ยาตเคยมาตั �งรกรากไว้เมื�อ
หลายร้อยปีมาแล้ว 

รับประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม 
 

 

 



 

 

วันที� 6 | วถิีชีวิตชนพื �นเมืองรัสเซีย - อีร์คุตสค์ – โบสถ์คาซาน - 130 สแควร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Hotel Baikal view หรือเทยีบเท่า  

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านสมัผสักบัวิถีชนพื �นเมืองประเทศรัสเซีย Ust-
orda village Meeting Shaman (222 ก . ม . ) 
หมู่บ้านเก่าแก่ ในเมืองเล็กๆ Bayanday ชาวบ้านมี
ความเชื�อลัทธิบูชาอํานาจของผู้ วิเศษ เป็นระบบ
ความเชื�อเชิงศาสนาและการรักษาโรคภยัไข้เจ็บ มา
อย่างยาวนาน 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอีร์คตุสค์ (Irkutsk)  

(74 ก.ม.) 
แวะชมโบสถ์ชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) 
เป็นโบสถ์เก่าแก่ที�มีคณุค่าทางจิตใจต่อคนอีร์คตุสค์
มากทั �ง นี �เนื�องจากโบสถ์แห่งนี �เกิดขึ �น จากการ
บริจาคของคนท้องถิ�นที�ประกอบทั �ง ชาวบ้าน กบฏ
การเมือง โจรผู้กลับใจที�ถูกเนรเทศมายังอีร์คตุสค์ 
นอกจากนี �ตัวโบสถ์ยังมีความงดงามที� เกิดจาก
รูปแบบการก่อสร้างที�สวยงามมากในแบบไบเซน
ไทน์ ภายในมีบลัลงัก์ประดบัด้วยหนิอ่อนสีแดงและ
มีเสาหินหลักของโบสถ์ที�ทําจากหยก มีการเพ้นท์
ลายใต้หลังคาโบสถ์ที�ต้องใช้ช่างผู้ ชํานาญที�ส่งไป
ศึกษาถึงอิตาลี แวะเดินเล่นที�ถนนคนเดิน 130 
สแควร์ (130 Square) สัมผัสชีวิตประจําวันของ
ชาว   อีร์คตุสค์ ยคุใหม่ในสถานที�ก่อสร้างแบบย้อน
ยุคสุดคลาสสิค ให้ท่านชมและถ่ายรูปคู่กับตึก
อาคารสวยงามในแบบฉบบัเฉพาะตวัของเมืองอีร์
คตุสค์ นั�งเล่นชิวๆทานกาแฟในร้านเก๋ๆมากมายใน
บริเวณนี �หรือเลือก     ช้อปปิ�งในห้างสรรพสินค้า
ทนัสมยัในบริเวณใกล้เคียง และเลือกซื �อ สินค้าของ
ฝากที�หาได้ในบริเวณเดียวกนันี � 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 

 



 

 

วันที� 7 | อีร์คุตสค์ - กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Courtyard by Marriott Irkutsk City หรือเทยีบเท่า 

  

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
    เดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติอีร์คตุสค์ ประเทศรัสเซีย เพื�อทาการเช็คอิน การคืนภาษีสําหรับ
การช้อปปิ�ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์  เที�ยวบินที� 
S76331 เวลา 10.10 - 15.30 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไทย)  

เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ เวลา 15.30 น.  
(ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 

“ขอขอบพระคณุสําหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กบั
เรา แล้วพบกนัใหม่กบัการเดินทางในครั �งต่อไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 



 

 

เงื่อนไขและคําแนะนาํสําหรับการซื้อทัวร 

PERIOD 

Tour 
Fare 

Adults 

Child 
4-12 
With 
Bed 

Child 
4-6 

No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL 

  9 – 15 Feb 2020 84,900 สอบถาม สอบถาม 9,800 - สอบถาม 
  23 – 29 Feb 2020 84,900 สอบถาม สอบถาม 9,800 - สอบถาม 

คาทัวรตอทานรวม : 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษสีนามบิน 
 คาพาหนะทองเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบตุามมาตรฐาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมและชาติพันธุ

ทอลทซี่, กิจกรรมสกี (รวมอุปกรณ), สุนัขลากเลื่อน, พิพิธภัณฑไบคาล, โบสถคา
ซาน 

 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่น
ในแตละประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณา
สอบถามรายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม 

 คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service 
(Thailand) Co., Ltd. หร ือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.
คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คารักษาพยาบาลในตางประเทศ
ตามวงเงินในกรรมธรรม ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 
(หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
ตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร) 

 น้ําด่ืมทุกวัน วันละ 1 ขวด / ทาน 
 คาทิปคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 



 

 

คาทัวรไมรวม : 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื ่องดื ่มในหองพัก และ

คาอาหารที่สั ่งมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งพิเศษในรานอาหาร
นอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

การจองทัวร (How to make your reservation) : 
เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 
20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ ่งเงินมัดจํา
ดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที ่เหลือ
ลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด 
ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปน้ี (Cannot 

make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี 
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตาง ๆ ในการพยุง

ตัว 
3. ผูเดินทางที่บงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถที่เกี่ยวของกับการเดินทาง

ทองเที่ยว 
4. ทานที ่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวร

ระหวางทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูท่ีดื่มสุราบนรถ, ไมรักษา

เวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผู รวมคณะ, ผูที ่ไม
ยอมรับเงื ่อนไขระหวางทัวร ที ่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผู ที ่กอหวอด 
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรม



 

 

ทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยว
ได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 

ต.ค.) / เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ 
NO SHOW 

หัก 100% ของคาทัวร 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง และสามารถหาบุคคลมา
แทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจาย
เพ่ิมคือคาวีซา และคาเปลี่ยนช่ือตั๋วเทาน้ัน (แตจะตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่เปน 

NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทาน

ไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  
ใหนับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเงื่อนไขการ
ยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกลาวขางตน หากในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบ
เด่ียว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 20 
ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืน
คาทัวรใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่นแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที ่เกิดเหตุจําเปน



 

 

สุดวิสัยอันไดแก การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ
กอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกัน
เ พิ ่ ม เ ติ ม แ บ บ  TRAVELLER OASIS PLAN ข อ ง  บ .  Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. 
ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน ทั้งน้ีบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 
และจะไมมีการคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวทั้งหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนา

กอนการเดินทางจริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผู โดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หาก
ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน
เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป โดยจะเปนไปตามสายการบินซึ่งเปนผูกําหนด 
และทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวน้ัน 
ผูเดินทางตองรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหากทานไม
แนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณทีี่ตั๋ว
เครื่องบินน้ันสามารถทํา REFUND ไดหรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการไซบีเรียแอรไลนในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสม

ไมลกับเครือ One World ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการ
บิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ ้นอยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวน
หรือทั้งหมดเปนสทิธิของสายการบินเทาน้ัน 

 



 

 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู  (Twin/Double) ในกรณีที ่ทานมีความ

ประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของ
หองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตาง
กัน และอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะ
โรงแรมท่ีอยูในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพื้นท่ีเมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 
18 องศาเซลเซียสตอป จะไมมีเคร ื ่องปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมี
เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 - 
4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแต
ละโรงแรมนั้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองที่ใหญกวาเดิม ทานสามารถจายเพิ่มเติม 
เพ่ือใหเปนหองพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั ้งป หากวันเดินทาง

ดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา 
หรือการเปดรับจองผานทาง Online ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่
คณะจะเขาชมและไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา 
Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรม
เพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําให
ทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน 
เนื่องจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียด
สถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 



 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คาทัวรน้ีไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการ

ใชบริการ ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยู
โร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน 
ค ือ  30 กิ โลกรัม  (ส ํ าหรับผ ู  โดยสารชั ้ นประหยัด  /  Economy Class 
Passenger) และการเรียกคาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทาน
ไมอาจปฏิเสธได หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนัก
ไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหมีนํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งน้ี
ขึ ้นอยู กับขอกําหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไมรับภาระ
คาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน ทั้งนี้เจาหนาที่จะทําการสง “ใบเตรียมตัวสําหรับ
การเดินทาง” ใหแกทานในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเป�า สัมภาระที่มีลอเลื่อน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะ
แกการเปนกระเป�าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช 
รถไฟ เปนตน โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของ
กระเป�าและสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู
ใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะ
รับผิดชอบตอการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป�าใบใหญที่โหลดขึ้น
เครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน ๆ 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) : 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถ

โคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และ
มีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 



 

 

 
 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ี

ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว 
ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 


