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ไฮไลท์!นงัเรือ Hovercraft วงิบนทะเลสาบไบคาล ไปเกาะโอลคฮ์อน 

แวะชม Bubble ice และ Blue ice 

 

 
 

 

 

ท่องเทียวในฤดูหนาวในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – ต้นมีนาคมซึงเป็นช่วงทีนาํในทะเลสาบจะกลายเป็น

นาํแข็งทีมีความหนากว่า 1 เมตรนังเรือสะเทินนาํสะเทินบกแล่นบนพืนนาํแข็งชมความสวยงามของ

ทะเลสาบไบคาลเป็นความประทบัใจครังหนึงในชีวิตทีงดงามจนไม่อาจลืมได ้(บนเรือจะมีฮิตเตอร์) ชม

ความวิเศษทีน่ามหศัจรรยที์จะเห็นไดเ้ฉพาะในฤดูหนาวนนัก็คือBLUE ICE หรือนาํแข็งทีมีสีฟ้าเหมือน

เพชรพลอยหรือสีเขียวเหมือนมรกตซึงหาดูไม่ได้นอกจากทีนีและมีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านัน

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอนัแสนวเิศษนีจะมีแค่ช่วงระยะเวลาสนัๆเพียง 40 วนัในรอบหนึงปีเท่านนั 
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กาํหนดวนัเดินทาง 
 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที 

วนัท ี4-9 ก.พ. 63 74,500.- 13,500.- 10ส.ค. 63 

วนัท ี8-13 ก.พ. 63 74,500.- 13,500.- 14 ส.ค. 63 

วนัท ี18-23 ก.พ. 63 74,500.- 13,500.- 24 ส.ค. 63 

วนัท ี22-27 ก.พ. 63 74,500.- 13,500.- 28 ส.ค. 63 

วนัท ี3-8 ม.ีค. 63 74,500.- 13,500.- 9 ก.ย. 63 

วนัท ี6-11 ม.ีค. 63 74,500.- 13,500.- 12 ก.ย. 63 

วนัท ี7-12 ม.ีค. 63 74,500.- 13,500.- 13 ก.ย. 63 
 

ไม่มรีาคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า / ไม่แจกนําดืม 
 

วนัแรก สวุรรณภมู ิ– เมอืงอรีค์ตุสค ์
 

14.00น. คณะพรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะ U เคาน์เตอร์
สายการบนิ S7 Air lines (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้อีาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู9-10) 
เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มชว่ยอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ โหลดสัมภาระ
เดนิทาง (ผูโ้ดยสารสามารถโหลดกสมัภาระได ้23 กโิลกรัมตอ่ทา่น)  

 

16.35น. เดนิทางสูเ่มอืงอรีค์ตุสคI์rkutskโดยสายการบนิ S7 Air lines เทยีวบนิท ีS7 6332 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ6ชวัโมง) 

 

23.55น. ถงึสนามบนิอรีค์ุตสคI์rkutsk แควน้ไซบเีรยีประเทศรัสเซยีนําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมืองแลว้เดนิทางเขา้ทีพัก (เนืองจากช่วงเวลาทีเทียวบนิไปถึงรา้นอาหารต่างๆไดปิ้ด
ใหบ้รกิารแลว้หัวหนา้ทัวรจ์ะแจกบะหมแีละโจ๊กกงึสําเร็จรูปใหผู้เ้ดนิทางคนละ 2 กล่องทาน
แทนการจัดอาหารมอืคํา) 

  พักท ีอรีค์ตุสค ์COURTYARD MARRIOTT HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทสีอง อรีค์ตุสค ์(IRKUTSK) – พพิธิภณัฑบ์า้นไม ้TALTSY – นงักระเชา้ชม
ววิพพิธิภณัฑไ์บคาล –ตลาดพนืเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม 

หลังอาหารเชา้นําท่านเดนิทางสู่พพิธิภณัฑบ์า้นไมแ้ห่งไซบเีรยีTaltsy Wooden 
Architecture Museumชมหมูบ่า้นไมด้ังเดมิของชนพนืเมอืงโบราณ ทนียิมสรา้งบา้นดว้ย
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ไมม้าตังแต่โบราณ ดว้ยในเขตไซบเีรียมตีน้สนและตน้ Parch เป็นจํานวนมาก ชมความ
หลากหลายของบา้นไมไ้ซบเีรยีทมีทัีงบา้นชาวบา้นทยีากจน และบา้นของเศรษฐผีูรํ้ารวย 

จากนันนําท่านสูล่านหมิะกลางแจง้ซงึเป็นทนียิมเลน่กจิกรรมกลางแจง้สําหรับฤดหูนาว ท่าน
สามารถเพลดิเพลนิกับการขมีา้ นังหมาลากเลอืน และกจิกรรมอนื ๆ อกีมากมาย( คา่ใชจ้า่ย
ในการขมีา้ หมาลากเลอืน หรอืกจิกรรมทมีคีา่ใชจ้า่ยไมไ่ดร้วมในคา่ทวัร)์ 
จากนันนําท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงลสิทเ์วยีงกา้Listvyanka (ระยะทาง 70 กโิลเมตร) เมอืง
เล็กๆ ทตีังอยูร่มิทะเลสาบไบคาล ทเีป็นปากแมนํ่าแองคารา่ Angara River แมนํ่าเพยีงสาย
เดยีวทเีป็นทรีะบายออกของทะเลสาบไบคาล 

นําทา่นขนึกระเชา้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขาเพอืชมววิจากมมุสงูของทะเลสาบทสีวยทสีดุใน
โลก...... 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพนืเมอืง 

บา่ย นําท่านชมพพิธิภณัฑ ์ทะเลสาบไบคาล Baikal Lake Museumภายในจัดแสดงขอ้มูล
ทางวทิยาศาสตรท์น่ีาสนใจของทะเลสาบแหง่น ีชมพันธป์ลานําจดืทหีาดไูดย้าก และสงิคโ์ต
ทะเลนําจดืทมีเีพยีงทเีดยีวในโลกทพีบเห็นไดจ้ากทะเลสาบแหง่น ี

ชมตลาดปลาพนืเมอืงในเมอืง ลสิทเ์วยีงกา้ตลาดแหง่นมีชีาวบา้นทนํีาเอาสนิคา้พนืเมอืงมา
วางขาย เชน่ ผลไมพ้นืเมอืง ปลานําจดืในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนทไีดจ้ากตน้สนในป่า 
นําผงึ และผลติภัณฑพ์นืเมอืงอนื ๆ....จากนันนําท่านสูล่านหมิะกลางแจง้ซงึเป็นทนียิมเลน่
กจิกรรมกลางแจง้สําหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับการขมีา้ นังหมาลากเลอืน 
และกจิกรรมอนื ๆ อกีมากมาย (คา่ใชจ้่ายในการขมีา้ หมาลากเลอืน หรอืกจิกรรมทมี ี
คา่ใชจ้า่ยไมไ่ดร้วมในคา่ทวัร)์ จากนันนําท่านเขา้ทพัีก 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารในโรงแรม  

  พักทโีรงแรม Krestovaya Pad Hotel ในเมอืง ลสิทเ์วยีงกา้ 
 

 
 

วนัทสีาม นงัเรอื HOVERCRAFT สูเ่กาะโอลค์ฮอน 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารในโรงแรม 

หลังอาหารนําท่านขนึเรอื Hovercraftซงึเป็นเรอืทขีับเคลอืนดว้ยใบพัดขนาดใหญท่ตีดิอยู่
ดา้นหลังของเรอื โดยเรอืแบบนีจะเหมาะทจีะใชเ้ป็นยานพาหนะทวีงิบนนําแข็ง พนืนํา และ
พนืดนิ เมอืขนึเรอืแลว้จะนําท่านวงิไปบนพนืนําแข็งทกีวา้งใหญส่ดุลกูหลูกูตาเพอืเดนิทางไป
ยังเกาะ โอลคฮ์อรน์ระหว่างทางนําท่านชม นําแข็งสคีรามหรือBLUE ICEทสีุดแสนจะ
งดงามตระการตา ชมนําแข็งโซดาหรอื Bubble Iceโดยเป็นนําแข็งทจัีบตัวแข็งในขณะที
มฟีองผดุขนึมาจากใตนํ้า 

9.00 น. นําท่านเดนิทางไปยังเกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island)โดยเรอืHovercraftชมไขมุ่ก
เม็ดงามของทะเลสาบไบคาลชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิเีกดิขนึเฉพาะในฤดหูนาวของ
ทนี ีเรอื จะแลน่อยูบ่นพนืนําแข็งทใีสราวครสิตัล มคีวามหนา 80-250 CM กนิพนืทเีป็นบรเิวณ
กวา้งสุดลูกหูลูกตา ตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้ัมผัสววิทวิทัศน์ของสองขา้งทางทีประดับ
ประดาดว้ยหมิะและนําแข็งภูเขา ป่าไม ้บางจุดจะมถํีาแข็ง เมอืถงึจุดไหนทสีวยงาม เรือจะ
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จอดใหท้่านไดเ้ก็บภาพทปีระทับใจในจุด Blue ice และ ชม Bubble ice ซงึเป็นไฮไลทข์อง
การนังเรอื Hovercraftทที่านจะไดช้ม 2 จุดทไีฮไลทท์สีดุในการเทยีวทะเลสาบไบคาล นับ
ไดว้า่เป็นภาพทสีวยงามจนไมส่ามารถอธบิายได ้องคป์ระกอบสําคัญททํีาใหท้ะเลสาบแหง่นี
เป็นนําแข็งสีฟ้าหรือ BLUE ICEไดแ้ก่ นําทีใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในนํา 
(ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบทมีนํีาทใีสเป็นอับดับ 1 ของโลก มปีระวัตยิาวนานกวา่ 25 
ลา้นปี ในปี 1996 ไดรั้บการจดบันทกึใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์าร UNESCO)
ระยะทางจากทา่เรอืเมอืงลสิทเ์วยีงกา้ มายังเกาะ ประมาณ 260 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 5 
ชวัโมงเศษ 

15.00 น. เดนิทางถงึ เกาะโอลคฮ์อน(Olkhon Island)เป็นเกาะทใีหญ่ทสีดุจากทังหมด 27 เกาะ
ของทะเลสาบไบคาลมีพืนทีประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 
กโิลเมตรจากเหนือ-ใตจุ้ดทกีวา้งทสีดุของเกาะประมาณ 12 กโิลเมตรและมชีาวพนืเมอืงบูร์
ยัต(Buryat) อาศัยอยู่บนเกาะชาวพืนเมืองของทีนีขนึชอืว่าไดเ้ก็บรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของพวกเขาไวเ้ป็นอยา่งด ีตังแตส่มัยกอ่นยคุอภนัินทนาการหรอืยคุคอลเคซสัและใน
แต่ละปีมนัีกท่องเทยีวนับพันคนไดม้าเยอืน ณ เกาะแห่งนเีรอืเทยีบท่า นําท่านขนึบกทเีกาะ
โอลคฮ์อน 

นําทา่นชมหมูบ่า้นและคารวะหนิศักดสิทิธ ิชาแมนร็อค“Shaman Rock”ทเีป็นเหมอืนศนูย์
รวมจติวญิญาณของชาวเกาะโอลคฮ์อน และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บา้นคู
ซรีน์เีปรยีบเสมอืนลัทธขิองชนเผา่พนืเมอืงของทนี ีเป็นเกาะเดยีวในไบคาลทมีผีูค้นพําพักอยู ่
ชนเผา่แรกทตีังรกรากอยู่บนเกาะคอื คูรแีคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผา่บรูย์ัต(Buryat) 
กับยาคตุ (Yakut) อยูร่่วมกันอกีหลายชวีติทกีระจัดกระจายอยูต่ามหมูบ่า้น 5 แหง่รอบๆเกาะ 
อาชพีหลักคอืทําประมงกับเลยีงสตัว ์

คาํ  รบัประทานอาหารคาํในโรงแรม 

  พักทBีAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTEL บนเกาะโอลคฮ์อน 
 

วนัทสี ี นงัรถ UAZ ตะลยุเทยีวชมจดุทอ่งเทยีวบนเกาะ ออลคฮ์อรน์ ทานอาหาร
เทยีวแบบปิกนกิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
 

หลังอาหารนําท่านขนึรถ UAZ รถตูข้ับเคลอืน 4 ลอ้ซงึเป็นยานพาหนะทใีชว้งิบนเกาะ
โดยเฉพาะ เนืองจากพนืทบีนเกาะมลีักษณะของทรีาบ ภูเขา และเนินดนิผสมกัน เสน้ทาง
สว่นใหญเ่ป็นถนนลกูรังสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลกึอกีทังเสน้ทางมคีวามคดเคยีว 
ซงึรถยนตทั์วไปไมส่ามารถวงิผา่นได ้ชมหนิจระเข ้Crocodile Rock และหนิสงิโต Lion Rock 
ทอียูท่างดา้นเหนือของเกาะ ชมเบอรค์านเคปBurkhan capeและหนิสามเกลอ Three 
Brother Rockระหวา่งทางท่านรถจะแลน่ผา่นพนืท ีๆ มภีมูปิระเทศทงีดงามทางตอนเหนือ
ของเกาะ ในฤดหูนาวพนืผวินําในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นนําแข็งทมีคีวามหนาตังแต ่80 
– 250 เซนตเิมตร ซงึรถ UAZ ทพีาเราเทยีวบนเกาะสามารถลงไปแลน่บนนําแข็งได ้
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เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนกิ บนเกาะ(แซนดว์ชิ ซุปปลารอ้น ๆ ขนมปงั ชา
รอ้น)  

บา่ย หลังอาหารนําท่านนังรถ UAZ เพอืเดนิทางกลับลงมาทางดา้นใตข้องเกาะ ชมจุดชมววิและ
ทัศนียภาพทงีดงามทางตอนใตข้องเกาะ จนควรแก่เวลานําท่านเขา้สูโ่รงแรมทพัีกใหท้่าน
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

(หมายเหต ุเนอืงดว้ยในฤดหูนาวจะมหีมิะปกคลมุหนาแนน่ในหลายพนืทบีนเกาะ อกี
ทงันําแข็งทแีข็งตวับนพนืผวิทะเลสาบมรีอยแยกในบางจุด ซงึอาจทําใหไ้มส่ามารถ
ใหร้ถสญัจรผา่นไดใ้นบางพนืท ีทงันบีรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธใินการงดนําเทยีวสถานที
ทอ่งเทยีวบางแหง่ในกรณีทเีจา้หนา้ทขีองอุทยานไมอ่นุญาตใหร้ถนํานกัทอ่งเทยีว
เขา้ชมจดุทอ่งเทยีวบางจดุ)  

คาํ  รบัประทานอาหารเย็นในโรงแรม  

ทา่นสามารถใชบ้รกิารอบซาวน่าสไตลรั์สเซยีในโรงแรมทพัีก (คา่บรกิารไมร่วมการอบซาว
นา่) 

  พักทBีAIKAL VIEW HOTEL/ BAIKAL KHAN HOTELบนเกาะโอลคฮ์อน 

 
 

วนัทหีา้ เกาะโอลคฮ์อน – อรีค์ตุสค ์(IRKUTSK) – โบสถค์าทอลคิ – โบสถค์า
ซาน – ยา่นการคา้ 130 QUATER 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

หลังอาหารนําท่านเดนิทางโดยรถ UAZออกจากเกาะ
ออลค์ฮอร์น ผ่านเสน้ทางสายหลักทางตอนใตข้องเกาะ 
ระหว่างทางชมททวิทัศน์ทีสวยงามวจิิตรของเกาะและ
ทะเลสาบ ในฤดูหนาวทัศนียภาพของเกาะจะเสมือน
ดินแดนในเทพนิยาย ระหว่างทางสามารถแวะจอด
ถา่ยภาพในจดุทรีถสามารถจอดได.้...... 

จากนันรถจะพาเราวงิลงบนพนืนําแข็งทจีบัตวัแข็ง
เหนอืทะเลสาบไบคาล เพอืวงิไปยังท่าขา้มอกีดา้นหนงึของฝังทเีป็นพนืทบีนบก บรเิวณนี
เป็นเป็นทา่ขา้มทมีเีรอืขา้มฟากใหบ้รกิารลําเลยีงรถยนตจ์ากเกาะไปยังฝังในฤดรูอ้น แตใ่นฤดู
หนาวผวินําจับตัวเป็นนําแข็งเรอืขา้มฝากไมส่ามารถและไมจํ่าเป็นทจีะใหบ้รกิาร เพราะรถยนต์
ทกุคันสามารถวงิผา่นนําแข็งทมีคีวามหนาเพอืไปยังอกีฝังหนงึได.้..... 

จากนันนําท่านขนึรถบัสทจีอดรออยูบ่นฝัง และนําท่านเดนิทางกลับเมอืงอรีค์ุตสค ์(Irkutsk) 
(ระยะทาง 280 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชวัโมง) 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารระหวา่งทาง 

บา่ย เดินทางถึงเม ืองอีร ์คุตสค ์นําท่านเทียวชมจุดท่องเทียวขึนชือในเม ืองอีร ์คุตสค ์
(Irkutsk)อรีค์ตุสเป็นเมอืงทตีังอยูท่างทศิตะวันออกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางของแควน้ไซบี
เรีย มีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี นําชมจุดท่องเทียวรอบแม่นําอังการ่า, โบสถ ์
Orthodox, โบสถโ์ปแลนด,์ โบสถค์าทอลกิ ชม ถนนคนเดนิ คารล์มารก์ซC์alsmarks Street 
ซงึเป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎสีงัคมนยิม ทนํีาไปสูก่ารปฏวิตัใินรัสเซยี  
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ชมอนุสรณ์สงครามโลกครังที 2 ทสีรา้งขนึเพือรําลกึถงึเหล่าทหารกลา้ทีเสยีชวีติในช่วง
สงคราม รูปปันจักรพรรดอิเล็กซานเดอรท์ ี3 โบสถค์าซาน (Kazan Church) ซงึเป็นโบสถท์ี
สวยงามและโดดเดน่ทสีดุของเมอืงอรีค์ตุส เรมิสรา้งในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลาสรา้งกวา่ 7 ปีจงึ
แลว้เสร็จ ภายในโบสถถ์กูตกแตง่อยา่งวจิติรงดงาม ดว้ยหนิออ่นจากประเทศอนิเดยี โดยฝีมอื
ชา่งจากประเทศจนี ภาพสนํีาบนฝาผนังโบสถเ์ป็นฝีมอืของจติรกรชาวอติาเลยีน  

จากนันนําท่านสูย่า่น 130 ควอรเ์ตอร ์(130 Quarter) ยา่นนนัีบวา่เป็นแหล่งท่องเทยีวที
พลาดไมไ่ดส้ําหรับผูม้าเยอืนเมอืงนี บรเิวณนเีป็นแหลง่รวมของรา้นอาหาร บาร ์รา้นจําหน่าย
ของทีระลกึทีทันสมัย โดยสงิปลูกสรา้งทังหมดบริเวณนีสรา้งดว้ยไม ้และตกแต่งอย่าง
สวยงาม มเีอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบเีรีย ซงึขนึชอืในการสรา้งบา้นดว้ยไม ้ย่านนีจงึ
กลายเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทยีว ทังช็อปและชมิเลยทเีดยีว... 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร(**เมนอูาหารจนี) 

  พักทอีรีค์ตุสคC์OURTYARD MARRIOTT HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีก อรีค์ตุสค ์(IRKUTSK) – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณ รา้นอาหารในโรงแรม 

  หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพอืทําการเช็คอนิกอ่นขนึเครอืง  

10.10 น. เหริฟ้ากลับสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิบนิตรง โดยเทยีวบนิS7 6331 

15.30น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
อตัรานรีวม 
1. คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) 
2. คา่ทพัีก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่(หอ้งบนเกาะ มพีนืทจํีากัดไมส่ามารถเสรมิเตยีงได)้ 
3. คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ 
4. คา่บัตรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
5. คา่ภาษีสนามบนิไทย 
6. คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 20กก. 
7. คา่ภาษีสนามบนิไซบเีรยี,คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ, คา่ธรรมเนยีมประกันภัยทางอากาศ 
8. คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ 
9. คา่เบยีประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท*ตามเงอืนตามกรมธรรม ์บ.ประกันภัยไทยววิฒัน ์จก.  
 

อตัรานไีมร่วม 
1. ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆเชน่คา่โทรศัพทค์า่อาหารคา่เครอืงดมืนอกรายการเป็นตน้ 
2. คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว 
3. คา่นําหนักทเีกนิพกิัด 
4. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรท์า่นละ 800 บาทตลอดทรปิ 
 

หมายเหต ุ
บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืน
การเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมอื ไม่เทยีว
บางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทได ้
ทําประกันอบุัตเิหตใุหก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 
% และภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 
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สาํรองทนีงั มัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
* สว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 35 วนั 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุ

ประการ 
 

เงอืนไขการยกเลกิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60วัน - หักคา่ใชจ้่ายไว ้10,000 บาท เพราะการการันตคีา่มัดจําทพัีกโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35วันขนึ
ไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30วนั เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 
 
เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบนิ และตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศ ซงึไม่อาจ
รับผดิชอบ 
- ต่อความเสยีหายต่างๆ  ทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   
- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนืองมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

 


