
 

6 วนั 5 คืน ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล  
(สัมผสัประสบการณ์ตะลุยทะเลสาบน า้แข็ง....เลคไบคาล) 

 
***โปรโมช่ันพเิศษ บินตรง (S7)…. สายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ส*** 

105,000 บาท  
(คนไทยไม่ต้องท าวซ่ีา.....เที่ยวได้เลย) 

อร์ีคุตสค์– ลสิเวยีนก้า – โฟรเซนไบคาล – เกาะโอลค์ฮอน  (พกัค้าง 2 คืน) – โขดหิน
ศักดิ์สิทธ์ิชามาน – โขดหินจระเข้ – โขดหินสิงโต – Three Brother Rock – แหลมโอกอย 

 

ราคาทัวร์ 105,000 : 27 ก.พ. – 4 มี.ค. 2566 / 2-7 มี.ค. 2566 / 8-13 มี.ค. 2566 



 

6 วนั 5 คืน ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล  
(สัมผสัประสบการณ์ตะลุยทะเลสาบน า้แข็ง....เลคไบคาล) 

วันแรก  กรุงเทพ – อร์ีคุตสค์ 
 

13.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน R/S  (แถว R/S) ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 อาคารผูโ้ดยสาร  
สายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

16.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอีร์คุตสค ์โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบิน S7 6332 (ใช้เวลาบินประมาณ 
6.20 ชัว่โมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า ระหวา่งเท่ียวบิน  

23.55 น. เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสค ์แห่งทรานไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Marriott Hotel Irkutsk **** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีสอง อร์ีคุตสค์– ลสิเวียนก้า – น่ังสุนัขลากเล่ือน 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองลิสเวียนกา้ (Lystvyanka Village) ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นท่ีหุบเขา ริมทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบ

ท่ีมีความลึกมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีความลึกถึง 1,637 เมตร น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นลิสเวียนกา้ ซ่ึงเป็นหมู่บา้น
ชนบทท่ีคงกล่ินอายและความเก่าแก่ในแบบรัสเซีย น าท่านเท่ียวชมโบสถ ์เซ็นตนิ์โคลสั (St. Nicolas Church) 
ซ่ึงเป็นโบสถไ์ม ้ในแบบออทอดอกซ์  อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่ารักสวยงามของหมู่บา้นลิสเวียนกา้  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไบคาล (Baikal Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงความสวยงามของโลกใตท้ะเล
แห่งทะเลสาบไบคาล ตลอดจนพืชพนัธุ์สัตวท์ะเลท่ีสามารถพบใหไ้ดใ้นบริเวณทะเลสาบแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ฟาร์มสุนัขฮสัก้ี พร้อมสัมผสักับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพนัธุ์ไซบีเรียนฮสัก้ี ซ่ึงเป็นสุนัขท่ี
แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีหนาวเยน็
อยา่งรุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพนัธุ์ของชาวชุกชี (Chukchi) ท่ีอาศยัอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของทวีปเอเชีย สุนัขถูกน าเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงต่ืนทองท่ีเมืองนอมน์  (Nome) และแพร่เข้าสู่
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะสุนขัลากเล่ือน ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ การนัง่รถลากเล่ือนโดยสุนขั
ไซบีเรียนฮสัก้ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

 
  
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Anastasia Hotel / Krestovaya Pad Hotel *** หรือเทียบเท่า  
(แนะน าให้ท่านจัดกระเป๋าเล็กส าหรับพกัค้างบนเกาะ โอลค์ฮอน 2 คืน) 

 
วันท่ีสาม เกาะโอลค์ฮอน  (พกัค้าง 2 คืน) – โขดหินศักดิสิทธิ์ชามาน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) โดยเรือ Hovercraft ซ่ึงเป็นเรือท่ีขบัเคล่ือนดว้ยใบพดัขนาด

ใหญ่ท่ีติดอยู่ด้านหลังของเรือ โดยเรือแบบน้ีจะเหมาะท่ีจะใช้เป็นยานพาหนะท่ีว่ิงบนน ้ าแข็ง พื้นน ้ า และ
พื้นดิน  ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพและบรรยากาศของไข่มุกเม็ดงามแห่งทะเลสาบไบคาล 
ชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวของ เรือ Hovercraft จะแล่นอยู่บนพื้นน ้ าแข็งท่ีใส
ราวคริสตลั มีความหนา 80-250 ซ.ม. กินพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง ตลอดเส้นทางท่านจะไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์ของ
สองขา้งทางท่ีประดบัประดาดว้ยหิมะและน ้ าแขง็ภูเขา ป่าไม ้บางจุดจะมีถ ้าแข็ง เม่ือถึงจุดไหนท่ีสวยงาม เรือจะ
จอดให้ท่านไดเ้ก็บภาพท่ีประทบัใจ นบัไดว้า่เป็นภาพท่ีสวยงามจนไม่สามารถอธิบายได ้องคป์ระกอบส าคญั ท่ี
ท าให้ทะเลสาบแห่งน้ีเป็น  น ้ าแข็งสีฟ้า หรือ BLUE ICE เป็นน ้ าท่ีใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน ้ า 
(ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบท่ีมีน ้ าท่ีใสเป็นอบัดบั 1 ของโลก มีประวติัยาวนานกว่า 25 ลา้นปี ในปี 1996 
ไดรั้บการจดบนัทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO) (หมายเหตุ : การเดินทางโดยทาง
เรือ Hovercraft ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั) 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Picnic 
 

15.30 น. น าท่านเดินทางถึง เกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดจาก 27 เกาะแห่งทะเลสาบไบคาล มี
พื้นท่ีประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต ้และจุดท่ีกวา้งท่ีสุดของ
เกาะมีความกวา้งประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพื้นเมืองบูร์ยตั (Buryat) อาศยัอยู่ น าท่านชมหมู่บา้นและ
คารวะหินศกัด์ิสิทธ์ิ หินชามาน “Shaman Rock” ท่ีเป็นเหมือนศูนยร์วมจิตวิญญาณของชาวเกาะโอลคฮ์อน และ
เป็นสัญลกัษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บา้นคูซีร์น้ีเปรียบเสมือนลทัธิของชนเผ่าพื้นเมืองของท่ีน้ี เป็นเกาะ
เดียวในไบคาลท่ีมีผูค้นพ าพกัอยู่ ชนเผ่าแรกท่ีตั้งรกรากอยู่บนเกาะคือ คูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผา่บูร์
ยตั (Buryat) กบัยาคุต (Yakut) อยูร่่วมกนัอีกหลายชีวิตท่ีกระจดักระจายอยูต่ามหมู่บา้น 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพ
หลกัคือท าประมงและเล้ียงสัตว ์อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวมงามแห่งทะเลสาบไบคาล ท่ีธรรมชาติได้
รังสรรคค์วามสวยงามในหนา้หนาวไดอ้ยา่งอศัจรรยย์ิง่ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Olkhon Story House *** หรือเทียบเท่า (พกัค้าง คืนท่ี 1)  
 

 
 
วันท่ีส่ี  โขดหินจระเข้ – โขดหินสิงโต – Three Brother Rock – แหลมโอกอย 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 น าท่านเดินทางโดยรถ UAZ รถตูข้บัเคล่ือน 4 ลอ้ (4 WD) ซ่ึงเป็นยานพาหนะท่ีใชว่ิ้งบนเกาะแห่งน้ีโดยเฉพาะ 
เน่ืองจากพื้นท่ีบนเกาะมีลกัษณะของท่ีราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน กอรปกบัเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนน
ลูกรังสายเล็กๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึก รวมถึงถูกปกคลุมดว้ยน ้ าแข็ง อีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซ่ึง
รถยนต์ทัว่ไปไม่สามารถว่ิงผ่านได ้น าท่านชมหินจระเข ้หรือท่ีรู้จกัในนาม (Crocodile Rock) และ หินสิงโต
(Lion Rock) ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ แหลมบูร์คาน (Burkhan Cape) และ โขดหินสามพี่น้อง (Three Brother Rock) อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพความสวยงามของทะเลสาบน ้ าแข็งแห่งไบคาล (Frozen Baikal) ซ่ึงในฤดูหนาวทุกปีพื้นผิวน ้ าใน
ทะเลสาบไบคาลจะจบัตวัเป็นน ้าแขง็สวยงามเป็นอยา่งยิง่ 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Picnic 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัลงมาทางดา้นใตข้องเกาะโอลค์ฮอน หรือบริเวณท่ีเรียกวา่ เกาะโอกอย (Okoy Island) ผา่น
ชมจุดชมวิวและทศันียภาพท่ีงดงามทางตอนใตข้องเกาะโอกอย จนควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัให้
ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
(หมายเหตุ กิจกรรมและการท่องเท่ียวในบางจุดอาจมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสม เน่ืองดว้ยในฤดูหนาวหลาย
พื้นท่ีจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นบนเกาะ อีกทั้งน ้ าแข็งท่ีแขง็ตวับนพื้นผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซ่ึงอาจ
เป็นอุปสรรคในการท่องเท่ียว บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการงดน าเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่ง หาก
เจา้หน้าท่ีของอุทยานไม่อนุญาตให้รถนักท่องเท่ียวเขา้ชม โดยการเขา้ชมหรือเดินทางบนเกาะท่ีมีน ้ าแข็งและ
หิมะปกคลุม จะเนน้และพึงระวงัเร่ืองความปลอดภยัเป็นส าคญั) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Olkhon Story House *** หรือเทียบเท่า (พกัค้าง คืนท่ี 2)  

 
วันท่ีห้า อร์ีคุตสค์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

น าท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะโอลค์ฮอน ผา่นเส้นทางสายหลกัทางตอนใตข้องเกาะ ระหวา่งทาง
ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ และ ทศันียภาพอนัสวยงามแห่งทะเลสาบไบคาลอีกคร้ัง หากจุดใดสามารถแวะพกัให้
ท่านไดบ้นัทึกภาพไดจ้ะใหท้่านไดล้งเก็บภาพความสวยงามไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สมควรแก่เวลาน าท่านแวะเปล่ียนขึ้น
รถโคช้ ณ จุดเปลี่ยนรถ เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอีร์คุตสค(์Irkutsk) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองอีร์คุตสค(์Irkutsk) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกและเป็นเมืองศูนยก์ลางของแควน้
ไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี น าชมจุดท่องเท่ียวรอบแม่น ้ าองัการ่า, โบสถ ์Orthodox, โบสถ์
โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก, ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ (Calsmarks Street) ซ่ึงเป็นผูค้ิดคน้ทฤษฎีสังคมนิยม ท่ี
น าไปสู่การปฏิวติัในรัสเซีย น าท่านชม อนุสรณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงเหล่าทหารกลา้ท่ี
เสียชีวิตในช่วงสงคราม จากนั้นน าท่านชม รูปป้ันจกัรพรรดิอเล็กซานเดอร์ท่ี 3  น าท่านเขา้ชมโบสถ์คาซาน 
(Kazan Church) ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีสวยงามและโดดเด่นท่ีสุดของเมืองอีร์คุตสค์ซ่ึงสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1885 ใช้
เวลาสร้างกว่า 7 ปี ภายในโบสถถ์ูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ดว้ยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจาก
ประเทศจีน ภาพสีน ้ าบนฝาผนงัโบสถเ์ป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน ไดเ้วลาน าท่านสู่ย่าน 130 ควอร์เตอร์ 
(130 Quarter) แหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีทันสมยั โดยส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด
บริเวณน้ีสร้างดว้ยไม ้และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซ่ึงขึ้นช่ือในการสร้าง
บา้นดว้ยไม ้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Marriott Hotel Irkutsk **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 
วันท่ีหก อร์ีคุตสค์ – กรุงเทพมหานคร 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน 
10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน S76331 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) สายการบินบริการอาหาร

กลางวนับนเคร่ืองบิน 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

6 วนั 5 คืน ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล  
(สัมผสัประสบการณ์ตะลุยทะเลสาบน า้แข็ง....เลคไบคาล) 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ก.พ. - มี.ค. 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 105,000 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 12,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000-130,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย (BKK-IKT-BKK) 30,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 19/12/2022 ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวมองโกเลีย (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน S7 (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศ รัสเซีย, ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 

 



 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 
 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใช้จ่าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 12 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  



 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี



 

เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 


