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Amazing ทรานสไ์ซบเีรยี 
สายรถไฟขบวนทยีาวทสีดุในโลก 

8 วนั 7 คนื 
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 เสน้ทางรถไฟสายทรานสไ์ซบเีรยีเป็นเสน้ทางรถไฟทมีชีอืเสยีงระดับโลก ถูกสรา้งขนึเพอืเชอืมตอ่หัว
เมอืงสําคัญของรัสเซยีเขา้ไวด้ว้ยกัน เป็นทางรถไฟทยีาวทสีดุในโลกดว้ยความยาว 9,289 กโิลเมตร โดย
เรมิตน้จากเมอืงหลวงมอสโคไปสนิสดุลงยังเมอืงวลาดวิอสตอ๊ค(Vladivostok) ซงีอยูด่า้นฝังตะวนัออกสดุของ
ประเทศรัสเซยี ทีสําคัญคือ เสน้ทางรถไฟสายนีไดเ้ชอืมต่อพืนทีและเมืองสําคัญของเขตไซบีเรียเขา้ไว ้
ดว้ยกัน11เมอืง โปรแกรมทัวรน์ีเราจะนําท่านเทยีวชมแค ่2 เมอืงทสีําคัญทสีดุในแควน้ไซบเีรยี ซงึลว้นเป็น
เมอืงทมีเีอกลักษณ์ทโีดดเดน่และเป็นศูนยก์ลางของแควน้ไซบเีรยี สัมผัสประสบการณ์แบบไม่มใีครเหมอืน 
ดว้ยการโดยสารบนขบวนรถไฟสาย ทรานสไ์ซบเีรยีแบบเจาะลกึ จากเมอืง โนโวซเิบริส์คNovosibirsk มายัง
เมือง อลิคูทคส์Irkutsk (ใชเ้วลาเวลา 35 ชัวโมง นอนคา้งคืนบนรถไฟ 2 คืน)นําท่านเจาะลกึสถานที
ทอ่งเทยีวทเีป็นจดุเดน่และสวยทสีดุของเสน้ทางนี คอื ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบนําจดืทลีกึ
ทสีดุในโลก (จุดทลีกึทสีดุอยูท่ ี1,637 เมตร ความลกึเฉลยีอยูท่ ี730 เมตร) พนืททัีงหมด 32,600 ตาราง
กโิลเมตร เป็นทะเลสาบนําจดืทใีสทสีดุและมปีรมิาณนําจดืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของของปรมิาณนําจดืของโลก  

 ท่องเทยีวในฤดูหนาวในชว่งเดอืนกุมภาพันธ ์– ตน้มนีาคม ซงึเป็นชว่งทนํีาในทะเลสาบจะกลายเป็น
นําแข็งทีมีความหนากว่า 1 เมตร นังเรือสะเทินนําสะเทินบก แล่นบนพืนนําแข็ง ชมความสวยงามของ
ทะเลสาบไบคาล เป็นความประทับใจครังหนงึในชวีติทงีดงามจนไมอ่าจลมืได ้(บนเรอืจะมฮีติเตอร)์ ชมความ
วเิศษทน่ีามหัศจรรยท์จีะเห็นไดเ้ฉพาะในฤดหูนาว นันก็คอื BLUE ICE หรอืนําแข็งทมีสีฟ้ีาเหมอืนเพชรพลอย 
หรอืสเีขยีวเหมอืนมรกต ซงึหาดไูมไ่ดน้อกจากทนีแีละมเีฉพาะในฤดหูนาวเท่านัน ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
อันแสนวเิศษนจีะมแีคช่ว่งระยะเวลาสนัๆเพยีง 40 วนัในรอบหนงึปีเทา่นัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โนโวซบีริส์ก ์ (Novosibirsk) – อรีค์ตุส (Irkutsk) – ลสิทว์อีนัคา 

(Listvyanka) - ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) - เกาะโอลคอน
(Olkhon Island ) 8 วนั 7 คนื”  
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วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ 

19-26 ก.พ. 61 83,500.- 13,500 

27 ก.พ. - 6 ม.ีค. 61 83,500.- 13,500 

6-13 ม.ีค. 61 83,500.- 13,500 

8-15 ม.ีค. 61 83,500.- 13,500 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมู-ิโนโวซบีริส์ก ์

10.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะU เคาเตอรส์ายการบนิ S7 Air lines 
(จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้อีาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู9-10) 

12.40 น.  เดนิทางสูเ่มอืงโนโวซเิบริส์คโ์ดยสายการบนิ S7 Air lines เทยีวบนิท ีS7 582  

20.25 น. ถงึสนามบนิโนโวซเีบริสค์ แควน้ไซบีเรีย นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้เดนิทางเขา้ทีพัก 
(เนอืงจากเวลาทเีดนิทางมาถงึภัตตาคารต่าง ๆ ไดปิ้ดใหบ้รกิารแลว้ หัวหนา้ทัวรจ์ะแจกบะหมแีละโจ๊กกงึ
สําเร็จรปูใหผู้เ้ดนิทางคนละ 2 กลอ่งทาน แทนการจัดอาหารมอืคํา) 

 พกัท ีNovosibirsk Domina Hotel 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่  

วนัทสีอง เมอืงโนโวซบีริส์ก-์ผา่นชมสถานรีถไฟ-ชมจตัรุสัเลนนิ-ชมพพิธิภณัฑท์างธรณีวทิยา 
เมอืงอรีค์ตุส ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหาร นําท่านชมตัวเมอืง โนโวซเีบริส์ก ์ (Novosibirsk) ซงึเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของแควน้ไซบี
เรยี มปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรัสเซยี (ประมาณ 1.5 ลา้นคน) และเป็นเมอืงแห่งศูนยก์ลาง
ของแควน้ไซบีเรียตะวันตก ผ่านชมสถานทีท่องเทียวทีมีช ือเสียง สถานีรถไฟ โนโวซีเบ ิรสค ์
(Novosibirsk Station) เป็นสถานรีถไฟทใีหญท่สีดุของเสน้ทางรถไฟทรานสไ์ซบเีรยี ชมจตัรุสัเลนนิ 
(Lenin Mausoleum) สะพานรถไฟขา้มแมนํ่าโอ๊ค ชมโบสถเ์ซนตน์โิคลสั (St Nicholas' Chapel) 
โรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre) เป็นโรงละครบลัเลต่แ์ละโอเปรา่ทมีชีอืเสยีงระดับโลก 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย ชมพพิธิภณัฑท์างธรณีวทิยา พพิธิภณัฑห์วัรถไฟกลางแจง้ และพพิธิภณัฑพ์นืเมอืง 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เมืองโนโวซเิบิร์สก์ เพือโดยสารขบวนรถไฟ สาย 
ทรานสไ์ซบเีรยี 

20.46 น. ออกเดนิทางสู่เมอืง อรีค์ุตส ์Irkutsk โดยรถไฟสายทรานสไ์ซบเีรยี (เป็นตูน้อนล๊อคประตูดา้นในได ้
สําหรับพัก 4 ทา่น) 
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วนัทสีาม ใชเ้วลาทงัวนับนรถไฟชมความงามของหมิะในฤดหูนาวและทวิทศันอ์นัสวยงามของสอง
ขา้งทาง (รบัประทานอาหาร 3 มอื และนอนบนรถไฟ) 

 หมายเหต ุขอ้มลูทคีวรทราบสําหรับผูโ้ดยสารทจีะโดยสารรถไฟ สายทรานสไ์ซบเีรยี >>>> 

บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบกแีละตูน้อนของผูโ้ดยสารในฤดูหนาว หอ้งผูโ้ดยสารบนรถไฟขบวนนี
ถกูออกแบบใหเ้ป็นหอ้ง ๆ ทสีามารถนอนคา้งแรมบนรถไฟได ้โดยหอ้งโดยสารจะถูกแบง่ออกเป็นตูน้อนที
ม ี4 เตยีงนอน แบง่เป็นเตยีงบน 2 เตยีง และเตยีงล่าง 2 เตยีง เตยีงนอนชนัล่างสามารถปรับเป็นเบาะนัง
ได ้ภายในตูน้อนมทีเีก็บสัมภาระทังบนหงิ และใตท้นีอน มปีระตปิูดล๊อคหอ้งจากดา้นในเพอืใหผู้โ้ดยสาร
นอนหลับไดอ้ย่างปลอดภัย อกีทังมโีต๊ะทพีับเก็บไดภ้ายในหอ้ง มตีูเ้สบยีงบรกิารอาหารบนขบวนรถไฟ 
(เฉพาะขบวนทวีงิทางไกลในรัสเซยี) โดยทางทัวรไ์ดเ้ตรยีมอาหารไวบ้รกิารลูกทัวรต์ามจํานวนมอืทพีงึม ี
ระหวา่งชว่งเวลา 2 คนืกบั 1 วัน ทลีูกทัวรโ์ดยสารอยูบ่นขบวนรถไฟนัน ทางทัวรไ์ดสํ้ารองมอือาหารไวลู้ก
ทัวร ์คอื เชา้ กลางวัน และ เย็น รวม 3 มอื ส่วนหอ้งนําบนขบวนรถไฟสามารถใชไ้ดทุ้กโบก ี(ลา้งหนา้ 
แปรงฟันได ้แตไ่มเ่หมาะสําหรับใชอ้าบนํา)  

สําคญั ขณะทรีถไฟจอดพักตามสถานีรถไฟต่าง ๆ นัน ลูกทัวรค์วรสอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ทวี่ารถไฟ
ขบวนดังกลา่วจอดพักเป็นเวลานานแคไ่หน (ขบวนรถไฟจะใชเ้วลาจอดพักในแตล่ะสถานแีตกตา่งกนั) เพอื
คํานวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดนิถา่ยรปูหรอืซอืของขณะรถไฟจอดอยู ่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสี ี อรีค์ตุส (IRKUTSK) –ตาํบลลสิทเ์วยีงกา้ LISTVYANKA – เกาะโอลคอน OLKHON 
ISLAND 

06.09 น.  ขบวนรถไฟเดนิทางมาถงึ เมอืง อรีค์ตุส (Irkutsk) นําทา่นลงจากขบวนรถไฟพรอ้มสมัภาระ เดนิทางไป
ยงัโรงแรม เพอืรับประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. ออกเดนิทางไปยังเมอืง ลสิทเ์วยีงกา้ Listvyanka (ระยะทาง 70 กโิลเมตร) เมอืงเล็กๆ ทตีังอยู่รมิ
ทะเลสาบไบคาล ทเีป็นปากแมนํ่าแองคาร่า Angara River แมนํ่าเพยีงสายเดยีวทเีป็นทรีะบายออกของ
ทะเลสาบไบคาล นําทา่นขนึกระเชา้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขา เพอืชมววิจากมมุสงูของทะเลสาบทสีวยทสีดุ
ในโลก นําชมพพิธิภณัฑแ์หง่ทะเลสาบไบคาล แหล่งเรยีนรูข้อ้มลูทางภมูศิาสตร ์ธรณีวทิยา และระบบ
นเิวศ ของทะเลสาบแหง่น ีชมพันธป์ลานําจดืหลากหลายชนดิทหีาดไูดย้าก ทะเลสาบนําจดืแหง่นยีงัเป็นที
พํานักของแมวนํา ซงึแตกตา่งจากแมวนําทัวไปซงึจะอาศัยอยูใ่นนําเค็มเทา่นัน  

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางไปยังเกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) โดยนังเรอืสะเทนินําสะเทนิบก ชมไขม่กุเม็ด
งามของทะเลสาบไบคาล ชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิเีกดิขนึเฉพาะในฤดูหนาวของทนี ี  ตลอด
เสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสววิทวิทัศน์ของสองขา้งทางทปีระดับประดาดว้ยหมิะและนําแข็งภเูขา ป่าไม ้บาง
จุดจะมถํีาแข็ง เมอืถงึจุดไหนทีสวยงาม เรือจะจอดใหท้่านไดเ้ก็บภาพทีประทับใจ นับไดว้่าเป็นภาพที
สวยงามจนไม่สามารถอธบิายได ้องคป์ระกอบสําคัญททํีาใหท้ะเลสาบแห่งนีเป็นนําแข็งสฟ้ีาหรอื BLUE 
ICE ไดแ้ก ่นําทใีสมากและคณุภาพของแรธ่าตใุนนํา (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบทมีนํีาทใีสเป็นอับดับ 
1 ของโลก มปีระวัตยิาวนานกว่า 25 ลา้นปี ในปี 1996 ไดรั้บการจดบันทกึใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ
จากองคก์าร UNESCO) ระยะทางจากท่าเรอืเมอืง ลสิทเ์วยีงกา้ มายังเกาะ ประมาณ 290 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทาง 5-6 ชวัโมง 
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คํา  เดนิทางถงึ เกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) เป็นเกาะทใีหญ่ทสีดุจากทังหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบ

คาล มพีนืทปีระมาณ 700 ตางรางกโิลเมตร มคีวามยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจากเหนอื-ใตจ้ดุทกีวา้งทสีดุ
ของเกาะประมาณ 12 กโิลเมตร และมชีาวพนืเมอืงบรูย์ัต (Buryat) อาศัยอยูบ่นเกาะชาวพนืเมอืงของทนีี
ขนึชอืวา่ไดเ้ก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไวเ้ป็นอยา่งด ีตังแต่สมัยกอ่นยคุอภนัินทนาการ
หรอืยคุคอลเคซสั และในแต่ละปีมนัีกท่องเทยีวนับพันคนไดม้าเยอืน ณ เกาะแห่งนี เรอืเทยีบท่า นําท่าน
ขนึบกทเีกาะโอลคฮ์อน 

 รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
 พักท ีเกาะโอลคฮ์อน BAIKAL VIEW HOTEL OLKHON ISLAND หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ เกาะโอลคฮ์อน OLKHON ISLAND–แหลม KHORBOY CAPE 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 จากนันนังรถตูไ้ปยังจุดชมววิ KHORBOY CAPE ซงึเป็นจุดชมววิทอียู่เหนือสุดของเกาะโอลคฮ์อน 
(OLKHON ISLAND) เมอืเดนิทางถงึจุดชมววิสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีกลว้งทีสุดของทะเลสาบ 
ทะเลสาบไบคาลนันมแีมนํ่าเล็กๆไหลมารวมกนักว่า 336 สาย แต่มเีพยีงแมนํ่าสายเดยีวเท่านันทไีหลออก
นันก็คือ แม่นําอังการ่า (Angara) พรอ้มพาท่านล่องเรือชมความงามของ ถํานําแข็ง BLUE ICE 
เพลดิเพลนิไปกับนําแข็งทเีกาะบนผนังถําในชว่งฤดูหนาว ชมแมวนํา สัตว์นําแสนมหัศจรรยข์องทนีี ซงึ
ปกตจิะอาศัยอยูใ่นแหลง่นําเค็ม (ซงึจะพบเห็นไดเ้ยอะในชว่งฤดรูอ้น)  

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะ 

บา่ย ชมหนิสามพนีอ้ง Three Brothers Rock และอา่ว UZYRY BAY 

คํา รับประทานอาหารเย็น (ตามอธัยาศัย)  

 หลังจากนัน ขอแนะนําการซาวน่าสไตลรั์สเซยี (ไมร่วมคา่บรกิาร) 

 พักท ีเกาะโอลคฮ์อน BAIKAL VIEW HOTEL OLKHON ISLANDหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทหีก เกาะโอลคฮ์อน OLKHON ISLAND - อรีค์ตุส (IRKUTSK) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หมูบ่า้นคซูรี ์(KHULHIR VILLIAGE) 

 นําท่านชมหมูบ่า้นและไปคารวะหนิศักดสิทิธ ิชาแมนรอ๊ค “Shaman Rock” ทเีป็นเหมอืนศูนยร์วมจติ
วญิญาณของชาวเกาะโอลคฮ์อน และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บา้นคูซรีน์ีเปรยีบ เสมอืน
ลัทธขิองชนเผ่าพนืเมอืงของทนี ีเป็นเกาะเดยีวในไบคาลทมีผีูค้นพํานักอยูช่นเผ่าแรกทตีังรกรากบนเกาะ
คอืคูรแีคน (Kurykan) บรรพบรุุษของเผ่าบรูย์ัต (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยูร่่วมกับอกีหลายชวีติที
กระจัดกระจายอยูต่ามหมูบ่า้น 5 แหง่รอบๆเกาะ อาชพีหลักคอืทําการประมงกบัเลยีงสตัว ์
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เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่า้น หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื 

บา่ย นังเรอืขา้มฟากเพอืไปตําบล SAKHYRTA เป็นตําบลเล็กๆทอียูร่มิทะเลสาบ 

 จากนันนังรถกลับเมอืง อรีค์ตุส (Irkutsk) (ระยะทาง 280 กโิลเมตร ประมาณ 6 ชวัโมง) 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนีและกวางตุง้ 

 พักทอีรีค์ตุส COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

วนัทเีจ็ด อรีค์ตุส (IRKUTSK)-โบสถค์าทอลกิ-ถนนคนเดนิคารล์มารก์ซ-์อนสุรณ์สงครามโลกท2ี
ยา่น 130 ควอรเ์ตอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม 

 นําท่านเทียวชมจุดท่องเทียวขนึชอืในเมือง อรีค์ุตส (Irkutsk) อีร์คุตสเป็นเมืองทีตังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแควน้ไซบีเรีย มีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี นําชมจุด
ทอ่งเทยีวรอบแมนํ่าองัการา่, โบสถ ์Orthodox, โบสถโ์ปแลนด,์ โบสถค์าทอลกิ ชม ถนนคนเดนิ 
คารล์มารก์ซ ์Calsmarks Street ซงึเป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎสีงัคมนยิม ทนํีาไปสูก่ารปฏวิัตใินรัสเซยี  

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําชมอนสุรณ์สงครามโลกครงัท ี2 ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึเหล่าทหารกลา้ทเีสยีชวีติในชว่งสงคราม รูป
ปัน จักรพรรด ิอเล็กซานเดอรท์ ี3,โบสถค์าซาน (Kazan Church) ซงึเป็นโบสถท์สีวยงาม โดดเด่นทสีุด
ของเมอืงอรีค์ตุส เรมิสรา้งในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลาสรา้งกวา่ 7 ปีจงึแลว้เสร็จ ภายในโบสถถ์ูกตกแต่งอยา่ง
วจิติรงดงาม ดว้ยหนิอ่อนจากประเทศอนิเดยี โดยฝีมอืชา่งจากประเทศจนี ภาพสนํีาบนฝาผนังโบสถเ์ป็น
ฝีมอืของจติรกรชาวอติาเลยีน จากนันนําท่านสูย่า่น 130 ควอรเ์ตอร ์(130 Quarter) ยา่นนนัีบว่าเป็น
แหล่งท่องเทยีวทพีลาดไม่ไดสํ้าหรับผูม้าเยอืนเมอืงนี บรเิวณนีเป็นแหล่งรวมของรา้นอาหาร บาร ์รา้น
จําหน่ายของทรีะลกึททีันสมัย โดยสงิปลูกสรา้งทังหมดบรเิวณนสีรา้งดว้ยไม ้และตกแต่งอยา่งสวยงาม มี
เอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซงึขนึชอืในการสรา้งบา้นดว้ยไม ้ย่านนีจงึกลายเป็นจุดดึงดูด
นักทอ่งเทยีว ทังชอ็ป และ ชมิเลยทเีดยีว... 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร(**เมนูอาหารจนี) 

 พักทอีรีค์ตุส COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทแีปด อรีค์ตุส (IRKUTSK)- กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร ในโรงแรม 

09.00 น. หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพอืทําการเชค็อนิกอ่นขนึเครอืง  
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11.20 น. เหริฟ้ากลบัสูส่นามบนิสวุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ S7 761 

16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

*********************************** 

คา่บรกิาร ทา่นละ 83,500.- / พกัเดยีวจา่ยเพมิ 13,500.- /ทา่น  (เฉพาะพกัโรงแรม 5 คนื)  
** ราคารวมตูน้อนรถไฟ 4 ทา่นตอ่หอ้ง  ** ทัวรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก  

หมายเหตพุกัตูน้อนบนรถไฟ ถา้ตอ้งการพกั 3 ทา่น ตอ่หอ้ง จา่ยเพมิอกีทา่นละ 1,600 บาท  
        ถา้ตอ้งการ พกั 2 ทา่น ตอ่หอ้ง จา่ยเพมิเพมิทา่นละ 4,800 บาท  

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพัีกทรีะบใุนรายการ / คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / 
คา่บัตรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีาก
ขนึเครอืง ทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / คา่ภาษีสนามบนิไซบเีรยี, คา่ธรรมเนยีม
เชอืเพลงิ, คา่ธรรมเนยีมประกันภัยทางอากาศ / รวมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิตลอดเสน้ทาง 

อตัรานไีมร่วม ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ / 
คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว/คา่นําหนักทเีกนิพกิดั/คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ละคนขบัรถตามความ
เหมาะสม 

หมายเหต ุบรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม /บรษัิทขอสงวนสทิธิ
ทจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลง
ราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทีมกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไม่
รับประทานอาหารบางมอื ไม่เทยีวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระ
ค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทฯ ไดทํ้าประกันอุบัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 
1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สาํรองทนีงั มัดจําทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
 * สว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงอืนไขการยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้่ายไว ้สําหรับกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล หรอืกรุ๊ปที
ตอ้งวางมัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัดจําทพัีกโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
หรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน ขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 
บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบ 

- ต่อความเสยีหายต่างๆ ทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ หรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนอืงมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 
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สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สาํหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 
รับประกันภยัโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกัน  

ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 

1. การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (Accident Medical 
Expense while traveling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอื การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลับ
ประเทศ (เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident 
Evacuation and Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอันเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไส ้
เลอืน, ไสต้งิ,อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดย
เจตนา,การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การ
แทง้บตุร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ 
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนอืงจากประสบอบุัตเิหต ุใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

 * ขอ้มูลทรีะบุขา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัย เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ 
ผูส้นใจและผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อนิชัวรันส ์คุณ
สมชาย ประทมุสวุรรณ โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 

 * แผนการประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่ว เป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รง
ตามความประสงคข์องบรษัิทหลัก ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง ซงึรับประกันภัยโดยบรษัิทนวิแฮมพ์
เชอรอ์นิชวัรันส ์

 * หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการ
เพมิความคุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ 
ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองได ้โดยตดิต่อท ี
คณุสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันสโ์ทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 หรอื
เลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกันภยัอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 

 


