
 

 

รหสัทวัร BID1903921 
ทัวรไบคาล มหัศจรรยไบคาล 6 วัน 5 คืน 
เอียคุตส ลิสตเวียนกา  พิพิธภัณฑบานไมทอลทซี ่น่ังรถเลื่อนไซบีเรียน พิพธิภัณฑไบคาล น่ัง
กระเชา น่ังเรือ KHIVUS ทาเรือ ICE FERRY  น่ังรถจี๊บ UAZ กาะโอลคฮอน เกาะโอลคฮอน  
เมืองคชีูร โขดหินสามพี่นอง แหลมโคบอย รอยแตกบลูไอซ กลุมน้ําแข็งฮมัมอก  ชมพระอาทิตย
ตกดินที่โขดหินชามาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ  เมืองเอียคุตสประเทศรสัเซีย    
13.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุววรณภูมิเคาทเตอรสายการบนิ S7 AIRLINES (S7) 

เคาทเตอร U ประตู 9 โดยมีเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกแกทกุทาน 
16.35 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูเมืองเอียคุตส ISKUTSK   ประเทศรัสเซียโดยเที่ยวบินที่ 

S76332 ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ***มีบริการอาหารบน
เครื่อง*** 

 

 
 
23.45 น. เดินทางถึง เมืองเอียคุตส ISKUTSK   ประเทศรัสเซีย นําทานผานพธิีตรวจคนเขา

เมืองเปนที่เรียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่  
                (เวลาทองถิ่นของประเทศรัสเซยี ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

จากน้ันนําทานเดนิทางพักผอน ที่ เมืองเอียคุตส   
 

ที่พัก NORTH SEA HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4* เมือง เมืองเอียคุตส   
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่อง เอียคุตส  ลสิตเวียนกา  พิพิธภณัฑบานไมทอลทซี ่ น่ังรถเลื่อนไซบีเรยีน 
 พิพิธภัณฑไบคาล  น่ังกระเชา  Chersky Stone  ไ (เชา/กลางวนั/
เย็น) 

เชา ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากน้ัน จากเอียคุตส นําทานเดินทางสู เมืองลิสตเวยีนกา (LISTVYANKA) (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ซึ่งต้ังอยูบนพื่นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ปากแมน้ํา
อังคารา Angara River เปนแมน้ําเพียงสายเดียวที่เปนจุดระบายน้ําออกของ
ทะเลสาบไบคาล    

                ระหวางทาง พาทานแวะชม พิพิธภณัฑสถาปตยกรรมและชาตพัินธุทอลทซี่ 
(TALTSY MUSEUM OF WOODEN ARCHITECTURE) สรางขึ้นในป ค.ศ. 
1969 เปนพพิิธภัณฑบนพื้นที่กลางแจง มีเน้ือที่กวา 166 เอเคอร ภายในแสดงชีวติ
ความเปนอยูของชาวไซบีเรียสมัยกอน มีโบสถไม บาน ฟารม และอ่ืนๆ ของชนเผา
ตางๆ ที่อยูรอบทะเลสาบ บานที่นํามาจัดแสดงไดถกูยายมาจากหมูบานดัง้เดมิในที่
ตางๆ หลังจากที่มกีารสรางเขื่อนพลังน้ําในทะเลสาบไบคาล ทําใหน้ําทวมชุมชนบาง
จุด จงึไดยายบานเกาที่มคุีณคา และโบราณสถาน เชน โบสถไม โรงเรียน นํามาจัด
แสดงไวในที่เดียวกัน  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน พบกบักิจกรรมสดุพิเศษ น่ังรถเลื่อนไซบีเรียนหรือที่เรารูจักกนัวาสุนัขลากเลื่อน ที่

มีเพียงในเฉพาะฤดูหนาว ยอนกลับไปประมาณชวง ค.ศ. 1800 -1900 นักเดินทาง
และนักขดุทองกวาหมื่นคนพากินบินไปยังขั้วโลกเหนือเพือ่ทําการขดุหาทอง ซึง่เปน



 

 

การเดินทางที่ยากลําบากทั้งสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ จึงไดมกีารนําสุนัขลากเลื่อน 
มาใชในการเดินทาง สงจดหมาย และสงขาวสาร 

เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางชม พิพิธภัณฑไบคาล (BAIKAL MUSEUM) เพื่อเรียนรูเร่ืองระบบ

นิเวศนของทะเลสาบไบคาลที่ประกอบไปดวยพืช และ  สตัวหลากหลายสายพันธุที่
นาสนใจ รวมไปถงึดาวเดนของพิพิธภัณฑ น้ันคือ “แมวน้ําไบคาล” นอกจากน้ียังมี
นิทรรศการจําลองสภาพใตน้ําของทะเลสาบไบคาล  

 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานขึ้นกระเชาแบบหอยขา CHAIR LIFT เพื่อเดินทางสู CHERSKY STONE 

บนยอดเขาแหงน้ีจะเปนจุดเลนสกี ยอดนิยมและเปนจุดชมทัศนียภาพที่งดงามที่สดุ 
บริเวณดานบนยอดเขาที่ปกคลมุไปดวยหมิะหนานุมในชวงฤดหูนาว พาหนะที่ใชใน
การเดินทางจะเปนลักษณะเหมือนกับ เคเบ้ิลคาร โดยที่จะตองไตระดับความสงูขึน้ไป
โดยสถานที่แหงน้ีจะมคีวามสงูจากน้ําทะเลถงึ 755 เมตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น  ไบรกิารอาหารเย็น ณ หองอาหาร 
ที่พัก KRESTOVAYA PAD HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4* เมืองลสิตเวียนกา 
 

**หมายเหตุ : เน่ืองจากจะตองใชรถจี๊บ UAZ ในการเดินทางไปยังเกาะโอลคฮอน 
กรณุาจัดเตรียมกระเป�าสัมภาระขนาดเลก็ สําหรับ 2 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง** 
 
วันทีส่าม น่ังเรือ KHIVUS  ทาเรือ ICE FERRY  น่ังรถจี๊บ UAZ  เกาะโอลคฮอน 

ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ัน นําทานเดินทาง น่ังเรือ KHIVUS น่ังเรือ Khivus ซึ่งเปนเรือสะเทิ้นน้ํา สะเทิ้นบก 

ที่วิง่ไดทั้งบนผวิ  น้ํา หมิะ และพื้นน้ําแข็ง ทานจะไดชมความความงดงามของ
ทะเลสาบและพรอมกับแวะชมเสนทางเดินรถไฟเซอรคัม ไบคาล นับเปนตัวเลือกที่
เหมือนเปนไฮไลทของไซบีเรีย โดยเราจะใชเวลาลองเรือประมาณ 3 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเกาะโอลคฮอน OLKHON ISLAND (ใชเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6 ช่ัวโมง) เปนเกาะที่ใหญที่สุดในทะเลสาบไบคาล ประชากรสวนใหญ
เปนชาวเบอรยาติ ที่นับถือศาสนาพุทธผสมผีซึง่มบีรรพบุรุษเปนชาวมองโกเลีย พื้นที่
ศักด์ิสิทธิ์ของหมูบานคือบริเวณแหลมเบอรคาน ซึ่งจะมถีํ้าที่อนุญาตใหเฉพาะคนทรง
หรือชาแมนเทาน้ันที่เขาไปทําพธิีกรรมได โดยชาวบานเช่ือวาที่น่ีคือที่สถิตของเทพเจา



 

 

ประจําทะเลสาบไบคาล สําหรับนักทองเที่ยว นอกจากจะไดมองดูอยูไกลๆ จะเห็นเสา
ผูกผาสีสันสดใส เปนเคร่ืองหมายบงบอกวา เลยจุดน้ีไปคือพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์  

จากน้ัน ถึงเกาะโอลคฮอน รถจะจอดบริเวณทาเรือ และเรือไมสามารถวิง่ไดเน่ืองจาก
ทะเลสาบจะเปนน้ําแข็ง ใหทานไดน่ังรถจี๊บ UAZ. เพ่ือเดนิทางเขาสูโอลคฮอน 
เปนรถขับเคลื่อน 4 ลอซึ่งเปนยานพาหนะที่ใชวิ่งบนเกาะ  โดยเฉพาะ เน่ืองจาก
พื้นที่บนเกาะมีลกัษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เสนทางสวนใหญเปน
ถนนลูกรังสายเล็ก ๆ และในบางจดุจะเปนรองลึกอีกทัง้เสนทางมคีวามคดเค้ียว ซึ่ง
รถยนตทัว่ไปไมสามารถวิ่งผานได ระหวางทางทานรถจะแลนผานพื้นที่ ๆ มภีูมิ
ประเทศทีง่ดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผวิน้ําในทะเลสาบไบคาลจะ
จับตัวเปนน้ําแขง็ทีม่ีความหนาต้ังแต 80 – 250 เซนติเมตร ซึ่งรถ UAZ ที่พาเรา
เที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแลนบนน้ําแขง็ได 

 
 
เย็น  ไบรกิารอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

ที่พัก  HOTEL BAIKAL หรือเทียบเทาระดบั 3* เมืองโอลคฮอน 
 
วันทีส่ี ่ เกาะโอลคฮอน  เมืองคูชรี โขดหินสามพ่ีนอง  แหลมโคบอย  รอย

แตกบลูไอซ  กลุมน้ําแขง็ฮัมมอก  ชมพระอาทติยตกดินที่โขดหินชามาน  
                ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู  KHARANTSY เมืองคูชรี (KHUZIR) เมืองเล็กๆบนเกาะโอลค

ฮอนเปนศูนยกลางของการทองเที่ยวทะเลสาบไบคาล เพื่อเย่ียมชม โขดหินสามพ่ี
นอง (CAPE THREE BROTHERS) และ แหลมโคบอย (CAPE KHOBOY) 
ในชวงฤดูหนาวนักทองเที่ยวจะนิยมเดินทางมาถายรูปผลกึน้ําแขง็ที่สดุแสนจะงดงาม
และวิจติรจากธรรมชาต ิหากทานตองการที่จะถายรูปสวยแปลกตาในถํ้าน้ําแข็งตางๆ 
คือทานจะตองมดุหรือ พยายามหาซอกหาหลบื เขาไปถายจากดานในออกมา หรือ
ถายจากดานนอกเขาไป ดงัน้ัน แลวแตโชคชวยวาชวงทีไปจะไดเจอปฏมิากรรมของ
ผลึกน้ําแขง็ทีก่อตัวขึ้นน้ันมมีุมไหนที่ทานเห็นแลวถายรูปออกมาไดสวย ซึง่ขึน้อยูที่
ดุลยพินิจและวิสัยทศันทางศิลป�มมุมองแตละทานเปนหลกั  ความงดงามจะเต็มไป
ดวยผลึกน้ําแขง็หอยยอยลงมาเหมือนหินงอกหินยอยตามถํา้ ผนวกกบัแสงจากดาน
นอกถํ้าที่สองเขามาไดลึกมากนอยแคไหนก็จะทําใหผลกึน้ําแขง็ที่ทานมองเห็นจะเปน
สีที่ไมเหมือนกันดวย  

  
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวันแบบปคนิคของชาวทองถิ่น 
จากน้ัน นําทานเดินทางชมรอยแตกบลูไอซ (BLUE ICE)  แผนน้ําแขง็ใสๆ ทีแ่ตกหักที่

เกิดจากการขยายตวัของน้ําในทะเลสาบ สะทอนแสงกบัทองฟ�า เปนสีฟ�าสวยๆ 



 

 

ซึ่งมหีลายจุดภายในทะเลสาบ Baikal และทานจะไดชม กลุมน้ําแขง็ฮัมมอก (ICE 
HUMMOCKS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานชมพระอาทิตยตกดนิทีโ่ขดหินชามาน SHAMAN ROCK ชาว Buryat 

จะเคารพนับถือธรรมชาต ิเคาเช่ือวาภูเขา ตนไมทะเลสาบน้ันมีวิญญาณอยู ที่ใกลๆ 
หมูบาน Khuzhir น้ันมบีริเวณจุดทีค่นนิยมเดินไปถายภาพช่ือวา Shaman Rock 
หรือ Holy Rock เปนสถานทีศั่กดิ์สทิธิ์ของคนที่น่ี  ตํานานเลาวาเทพผูดแูล
ทะเลสาบมีลูกสาว ลกูสาวจะหนีตามผูชายไป เทพเลยเขวี้ยงหินกอนน้ีมาขวางทางไว 
บริเวณ Shaman Rock น้ีมีเสาที่ถกูผูกผาสีตาง ๆ มตํีานานเลาขานของทะเลสาบ
ดังขางตน และ เปนสถานทีท่ี่ชาวบานใชตัดสินคดีความตาง ๆ ที่น่ี โดยจะนําผูถกู
กลาวหามาตรึงทิง้ไวบริเวณ Shaman Rock น้ี 1 คืน ถามชีีวติรอดผานสภาพ
อากาศอันโหดรายไปได ก็ถอืวาไมมคีวามผดิทีถู่กกลาวหา สําหรับความคดิผมที่ชวง
กลางคืนอุณหภมูิลดลงถงึ -25 องศาแลวใครรอดไปไดก็ใหเคาอยูตอเถอะครับ เสา 
ๆ ที่ผกูผาน้ีเรียกวา "SERGE" ในภาษา Buryat หรือ เสาผกูมา สัญลักษณของชาว 
Shamanic แสดงถึงความเปนสถานที่ลกึลับและศักด์ิสิทธิ์  

 



 

 

 
 
เย็น  ไบรกิารอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก HOTEL BAIKAL หรือเทียบเทาระดบั 3* เมืองโอลคฮอน 
 
วันทีห่า เกาะโอลคฮอนและเกาะโอกอย  น้ําแขง็หินงอกหินยอย  เมืองอริคตุสค  

มหาวหิารคาซาน  เขื่อนของเมืองอิรคุตสค  เที่ยวชมเมือง  ช็อปปم�ง 130 
ควอรเตอร  ไ(เชา/กลางวัน/เย็น)  

เชา ไรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                หลงัอาหารเชา นําทานเดินทางสูทางตอนใตเปนสวนหน่ึงของเกาะโอลคฮอนและ

เกาะโอกอย (OLKHON ISLAND AND OGOY ISLAND) ชมความงามของ
น้ําแขง็หนิงอกหินยอย (ICE CAVES AND ICCLES) เปนอีก 1 ไฮไลทที่เราไม
ควรพลาดเมื่อเดนิทางมาถึงยงัทีท่ะเลสาบไบคาล 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเดินทางไปยังเมือง อิรคุตสค (IRKUTSK) สรางขึ้นเพื่อใชเปนถิ่นที่พกัอาศัย

ในฤดูหนาวของพอคาและเจาหนาที่เก็บภาษีเมื่อกลางศตวรรษที่ 17 และกลายมา
เปนเมืองที่สําคัญในชวงศตวรรษที่ 18 ผูเขารวมชุมนมในกบฏธันวาคมเพื่อลมลาง
พระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ตางลี้ภัยไปยังประเทศไซบีเรียเปนจํานวนมาก ทําใหเมอืงแหง
น้ีกลายเปนศูนยกลางทางวฒันธรรม ปจจุบันเมืองน้ีเปนเมอืงทีม่ีขนาดใหญและมี
ความสําคญัมากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศไซบีเรีย มปีระชากรมากกวา 500,000 
คน ตลอดจนมหาวิทยาลัย โบสถและพิพิธภัณฑเกาแกมากมาย และทะเลสาบไบขาล
ที่อยูหางออกไปประมาณ 1 ช่ัวโมงหากเดินทางโดยรถไฟ  

เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู มหาวหิารคาซาน (KAZAN CATHEDRAL) สรางขึ้นในสมัยพระ

เจาปเตอรมหาราช ในปค.ศ. 1708 ต้ังอยูใจกลางเมอืง บนถนนเนฟสกี้ ถนนเสนหลัก
ของตัวเมอืงเลยคะ แตเดมิน้ัน ที่น่ีเปนเพียงโบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยการปกครอง
ของพระเจาปอลดที่ 1 ในปค.ศ. 1800 ไดทําการสรางวิหารใหม ปจจุบันไดจดัเปนอีก



 

 

มหาวหิารแหงหน่ึงในเซนตปเตอรเบิรก ทีม่คีวามสวยงาม และเต็มไปดวย
ประวัตศิาสตรที่สําคัญอีกแหง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  ผานชม เขื่อนของเมืองอิรคตุสค (IRKUTSK EMBANKMENT) และนําทานเที่ยว

ชมเมือง เพื่อชมความงดงามของโครงสราง สถาปตยกรรม ตามรานคา มมุตึก สไตล
รัสเซีย นําทาน ชอปปم�งที่ 130 ควอรเตอร (130 QUARTER) ยานน้ีนับวาเปน
แหลงทองเที่ยวที่พลาดไมไดสําหรับผูมาเยือนเมืองน้ี บริเวณน้ีเปนแหลงรวมของ
รานอาหาร บาร รานจําหนายของทีร่ะลกึที่ทันสมัย โดยสิ่งปลกูสรางทัง้หมดบริเวณน้ี
สรางดวยไม และตกแตงอยางสวยงาม มีเอกลักษณเฉพาะของแควนไซบีเรีย ซึง่ขึ้น
ช่ือในการสรางบานดวยไม ยานน้ีจึงกลายเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว ทัง้ช็อปและชิม
เลยทีเดียว  

 



 

 

 
 
เย็น  ไบรกิารอาหารเย็น ณ หองอาหาร  
ที่พัก  NORTH SEA HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4* เมือง เมืองเอียคุตส   
 
 
 
วันทีห่ก เมืองเอียคุตส   สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไ(เชา/-/-)  
เชา ไรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือเปน SET BOX 
                ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบนิเมืองเอียคตุส   เตรียมตัวเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ 
10.10 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที ่S76331 ***มีบรกิารอาหารบนเครื่อง*** 
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิ

รูลืม 
 



 

 

 
อตัราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

 
ตาราง ราคา  โปรแกรม “มหัศจรรยไบคาล” 6 วัน 5 คืน สายการบิน S7 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ราคาผูใหญ ราคาเดก็ เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 

05 FEB 20 10 FEB 20 25+1 49,900 49,500 48,900 6,000 
13 FEB 20 18 FEB 20 25+1 52,900 52,500 51,900 6,000 
20 FEB 20 25 FEB 20 25+1 52,900 52,500 51,900 6,000 
07 MAR 20 12 MAR 20 25+1 48,900 48,900 47,900 6,000 
11 MAR 20 16 MAR 20 25+1 45,900 45,900 44,900 6,000 

 
** คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป** 

** พาสปอรตหรือหนังสือเดินทางไทย ไมตองทําวีซาเขาประเทศรัสเซีย ** 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการรวม 
- ตั๋วเครื่องบนิช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อริ

คุตสก-กรุงเทพฯ สายการบิน S7 
- ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหง 
- คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. 

ตอ 1 ใบ 
- คาทีพั่กโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
- คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น้ําดื่มบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 



 

 

- คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
- คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
- คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
- ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณทีี่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาทีต่รวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทวัรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทัง้ทริป 60 
USD/ทาน 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์คณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบรษัิทจะ
ขอเลื่อนการเดนิทางหรือยกเลกิการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทวัรเพ่ิม เพ่ือ
ทําการออกเดนิทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 



 

 

2.กรุณาจองทวัรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่
เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรณุาชาํระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดนิทางตองทาํกอนการเดนิทาง 45 วนั บรษัิทฯจะคืน
เงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณวีันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืน
เงินทัง้หมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรบัรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป
แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายทีไ่มสามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางได
ตามความเปนจรงิ 

5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน           
,ตั๋วรถทวัร,ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครัง้กอนทําการออกตัว๋หรือชําระ
คาทวัรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบนิโดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 
 
อาหาร 

  อาหารที่ประเทศรสัเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหาร
สไตลยุโรปแบบฟวชัน่ ซึง่รสชาติจะเปนไปตามสไตลรสัเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทยใน
บางม้ือ  

 
โรงแรมทีพั่ก 



 

 

  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษทัฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพ่ิม เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ
กับเตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรณุาอานเงือ่นไขการจองแบบ 3 
ทานหากลูกคาพงึพอใจทางบรษัิทฯจะถอืวาทานยอมรบัในเงื่อนไขของหองพัก
ดังกลาว**  

  โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเปนหองแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในหอง หอง 
Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวนใหญก็จะเปนลักษณะการนําเตียงมา
ชิดกันใหเปน Double หากลกูคารีเควสพัก Double ทางบรษัิทฯจะไมรับรองเรือ่ง
หองใหเน่ืองจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึน้อยูกับ
การจัดการของทางโรงแรมเปนหลกั ทั้งน้ีลกูคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาว 

  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรตั
และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองพักแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

  กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและ
หองพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 



 

 

  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บรษัิทฯ ไมรับผิดชอบ
หากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  และบริษทัฯ รบัเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน  หนังสือเดนิทางหามขาด หามชํารดุ หามเปยกน้ํา หาม
สแตมป�ตัวการตนูหรือสแตมป�อยางอืน่ทีไ่มใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ 
เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนน้ันพาสปอรตของทานจะไมสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทวัรจะไมสามารถรบัผิดชอบใดๆไดทุกกรณี 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตภุัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติ(ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัใน
เงื่อนไขน้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิททวัร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบรกิารไม
วากรณีใดๆทัง้สิน้ 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรือคาเงนิแลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสทิธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 



 

 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงนิมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมีการชํารดุ เปยกน้ํา การขดีเขียนรปูตางๆหรือ
แมกระทัง่ตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรณุา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษทัฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดงัน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิง่ที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชดัเจน สิง่น้ีอยูเหนือการควบคุมของ
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนา
อยางถองแทแลวจงึมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง* 


