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Blue Eye of Baikal 

6 วนั 5 คนื 
 

 ชม พพิธิภณัฑ ์Open Air Taltcy ใหญ่ ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของรสัเซยี  
 น่ัง รถลากเลือ่น โดยสุนัขฮสักีส้ายพนัธุ ์
 ขึน้ กระเชา้แบบนั่งหอ้ยขา ขึน้สู่จุดชมววิ เนินเขาเชยีรส์กี ้
 ชม พพิธิภณัฑไ์บคาล ชมสตัวน์ ้าทอ้งถิน่หลายชนิด 
 ชม พพิธิภณัฑบ์า้นไมแ้หง่ไซบเีรยี  
 ชม น ้าแข็งสคีราม Blue Ice ทีสุ่ดแสนจะงดงามตระการตา 
 ชม หนิสามหนุ่มสามมุม ผืนน ้าสฟ้ีาบรเิวณ Uzyty Bay 
 ชม แหลมบูรคาน แหลมโคบอย 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เอยีรค์ุตสค ์
 
13:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์W สาย

การบนิ ไซบเีรยี แอรไ์ลน ์(S7) โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั  
 
16:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมอืงเอยีรค์ุตสค ์ประเทศรสัเซยี โดยเที่ยวบนิที่ S7762 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

6.20 ชม.) ***บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง*** (ประเทศรสัเซยี เขม้งวดกบัน ้าหนักกระเป๋ามาก 
ก าหนดใหโ้หลดกระเป๋าทา่นละ 1 ใบน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กก. จงึ
ขอใหทุ้กทา่นค านวณน ้าหนกักระเป๋าใหด้)ี 

 
23:45 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เมอืงเอยีรค์ุตสค ์ประเทศรสัเซยี (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) หลงัผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั 
 
ทีพ่กั   Angara หรอืเทยีบเทา่  
            
วนัที ่2  พิพิธภณัฑ ์Open Air Taltcy - นั่ งรถสุนัขลากเลื่อน - Listvyanka - พิพิธภณัฑไ์บคาล - เนินเขา

เชยีรส์กี ้- ตลาดปลา - เอยีรค์ุตสค ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมอืงลสิตเ์วยีนกา้ Listvyanka (ระยะทาง 70 กม.) ระหว่างทางพาทุกท่านเดินทางชม พิพิธภณัฑ ์

Open Air Taltcy (ระยะทาง 47 กม.) จาก Baikal Highway เป็นพิพิธภณัฑแ์บบ Open Air ที่ใหญ่ ติดอนัดบั 1 
ใน 5 ของรสัเซยีเกีย่วกบัการเกษตร และมานุษยวทิยา ศตวรรษที ่17-20 เขา้ชมประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของไซบี
เรยีน และการก่อสรา้งงานไมแ้บบไซบีเรยีนใน ศตวรรษที ่17-19 ของ Buryat, Evenk และ Tofalar จากน้ันน าท่านสู่ 
ลานหมิะกลางแจง้ ใหท่้านสมัผสัประสบการณ ์นั่งรถลากเลือ่น โดยสุนัขฮสักีส้ายพนัธุท์อ้งถิ่นที่แสนทรหด โลด
แล่นไปบนทุ่งหมิะอนักวา้งใหญ่ ตามแนวป่าสนไทกา้อย่างสนุกสนาน เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัออกเดนิทาง
สู่ เมืองลสิตเ์วยีนกา้ เมืองเล็กๆ รมิทะเลสาบไบคาลระหว่างทางชมววิ แม่น ้าองัการา Angara River แม่น ้าสาย
ยาวทีสุ่ด โดยมีความยาวถงึ 1,779 กโิลเมตร และมีความส าคญัมากในเขตไซบเีรยี เป็นแม่น ้าเพียงสายเดยีวทีไ่หลออก
จากทะเลสาบ รบัฟังเร ือ่งราวต านานความเชือ่ของทะเลสาบไบคาลที่ไดส้มญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่ง ไซบีเรยี หรอื 
ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบเีรยี ดว้ยความสวยงามของววิทิวทศันท์ี่แสนรืน่รมย ์องคก์ารยูเนสโกจงึขึน้ทะเบยีนใหท้ะเลสาบไบ
คาลเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ. 1996 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่าน ขึน้กระเชา้แบบนั่งหอ้ยขา ขึน้สู่จุดชมววิ เนินเขาเชยีรส์กี ้เพื่อชมทิวทศันข์องทะเลสาบ ไบคาล
จากชายฝ่ังดา้นทิศตะวนัตก จากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามาจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ 
จากน้ันน าท่านเขา้ชม พพิิธภณัฑไ์บคาล ที่จดัแสดงประวตัิความเป็นมา และขอ้มูลเชงิวทิยาศาสตรข์องทะเลสาบไบ
คาล ชมพนัธุส์ตัวน์ ้าทอ้งถิ่นหลากหลายชนิด รวมทัง้แมวน ้าพนัธุน์ ้าจืดที่มีเพียงที่น่ีที่เดียวในโลก (แมวน ้าสายพนัธุ ์
ทั่วไปจะอาศยัอยู่ตามแหล่งน ้าเค็ม) ชม แบบจ าลองเมืองเอียรค์ุตสค  ์และนิทรรศการจ าลองสภาพใตน้ ้าของ
ทะเลสาบไบคาลที่จะท าใหเ้ห็นถึงความน่าทึ่งของการเกิดทะเลสาบยอ้นกลบัไปถึง 25 ลา้นปี ท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้มี
ความหลากหลายและอุดมสมบูรณท์างนิเวศวทิยาทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกรวมทัง้เร ือ่งราวการเขา้มาตัง้ถิน่ฐานของคนใน
ไซบีเรยีและบรเิวณทะเลสาบแห่งนี้ น าท่านเดินทางไป ตลาดปลา Fish & Souvenirs Market ชมบรรยากาศ
ตลาดปลาโอมูลมีทัง้แบบสด แบบรมควนั และแบบแหง้ นอกดจากนีย้งัมีของทีร่ะลกึเชน่ตุก๊ตาแม่ลูก ถุงเทา้วูล หมวกวูล 
ถุงมูลต่างๆ ขาย จากน้ันพาทุกท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงเอยีรค์ุตสค ์

 
 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Angara หรอืเทยีบเทา่      
 
วนัที ่3  เอยีรค์ุตสค ์- ชมเมอืงเอยีรค์ุตสค ์- เกาะโอลคอน - โกลเดน ฮอรด์ เอด็โนพารค์ - Khuzhir Village 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมภายในตวัเมืองเอียรค์ุตสค ์ซึง่ต ัง้อยู่บนแม่น ้าองัการา่ Angara River ซึง่เป็นสาขาหน่ึงของแม่น ้า
สายใหญ่เยนิไซ Yenisei River ซึง่ไหลต่อลงสู่มหาสมุทรอารก์ตกิ และเป็นแม่น ้าที่ยาวที่สุดเป็นอนัดบัหา้ของโลก น า
ท่านเที่ยวชมสถานที่ส าคญัต่าง เชน่ ชมววิบรเิวณรมิ แม่น ้าองัการา ชม เขตประวตัิศาสตร ์ย่าน 130 ที่เต็มไป
ดว้ยอาคารไมต้ามแบบสมยัตน้ศตวรรษที่ 18 “ถนนคารล์ มารก์ซ”์ ที่รายรอบดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลาย
ศตวรรษที ่19 เปลวไฟนิรนัดร ์ทีส่รา้งเพื่อร าลกึถงึทหารเกณฑจ์ากดนิแดนไซบเีรยีผูเ้ขา้รว่มรบในสงครามโลกคร ัง้ที่
สองเมนสก ีซึง่เป็นอาคารทีเ่คยถูกใชง้านหลากหลายรูปแบบตลอดสมยัจกัรวรรดริสัเซยีและโซ อนุสาวรยีย์าคอฟ โป
คาบอฟ ผูก้่อตัง้เมืองอิรคุตสก ์ชม ประตูชยัมอสโคว ์อนุสรณแ์ห่งการครองราชยค์รบ 10 ปี ของจกัรพรรดิอเล็ก
ซานเดอรท์ี ่1 Kazan church โบสถส์ีแดงสม้ที่มียอดโดมสีฟ้าตดักนั โบสถเ์ก่าแก่แห่งนี้สรา้งในชว่งปี 1885-1892 
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในสวยงามมาก เป็นตน้ น าท่านแวะ โกลเดนฮอรด์ เอ็ดโนพารค์ Golden 
Horde Ethnopark เป็นศูนยข์นบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลกัษณข์องชนพืน้เมือง ตัง้อยู่ในหุบเขาอนังดงาม
ระหว่างทางไปยงัทะเลสาบไบคาล ชม กระโจม Yurts ของชาตพินัธุเ์ผ่าบูรย์ตั Buryat เจาะลกึวถิีชวีติแบบดัง้เดมิ ชม 
ศลิปะหตัถกรรมของชา่งฝีมอืทอ้งถิน่ เลอืกซือ้ของขวญัของทีร่ะลกึ รว่มชม การแสดงพิธกีรรม การเตน้ร าและ
เล่นเกมสนุกๆ  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันเดินทางต่อสู่ เกาะโอลคอน Olkhon Island เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล มีพืน้ที่ประมาณ 
730 ตารางกโิลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจากเหนือ-ใต ้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบูรย์ตั Buryat ทีนั่บ
ถอืศาสนาพุทธ และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลยี  
“มกราคม – ตน้กุมภาพนัธ”์ น าท่านเดนิทางขา้มฝ่ังสู่เกาะโอลคอนดว้ย เรอืยางขบัเคลือ่นดว้ยใบพดั Hovercraft 
Boat เรอืสามารถวิ่งไดท้ัง้บนผิวน ้า หิมะ และพืน้น ้าแข็ง (ระยะทาง 165 กม. / เรอืวิ่ง 5 ช ั่วโมง) จากน้ันเปลี่ยน
ยานพาหนะเป็นรถตูร้สัเซยีแท ้Uaz ในการเดนิทางบนเกาะ  
“กลางกุมภาพนัธ ์– มีนาคม” ในช่วงฤดูหนาวที่ทะเลสาบเป็นน ้าแข็ง เราจะเดินทางโดยรถตูร้สัเซยีแท ้Uaz 
สมรรถนะสูง ขบัเคลือ่นไปบนทะเลสาบน ้าแข็ง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ ชว่งเวลาน้ันๆ จากน้ันเดนิทางสู่ หมูบ่า้น
คูเซอร ์Khuzhir Village โดยน่ังรถ Uaz บนเกาะโอลค์ฮอน เกาะทีใ่หญ่ที่สุดจากทัง้หมด 27 เกาะของทะเลสาบไบ
คาล มีพืน้ทีป่ระมาณ 700 ตางรางกโิลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจาก เหนือ-ใต ้จุดทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะ
ประมาณ 12 กโิลเมตร เรอืเทยีบท่า น าท่านขึน้บก เขา้ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 

 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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ทีพ่กั  Hotei  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่4  แหลมบูรคาน - แหลมโคบอย - เกาะโอลค์ฮอนตอนใต ้
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน น่ังรถ Uaz รถตูข้บัเคลือ่น 4 ลอ้ สายพนัธุร์สัเซยี ซึง่เป็นยานพาหนะทีใ่ชว้ิง่บนเกาะโดยเฉพาะ เน่ืองจากพืน้ที่

บน เกาะมีลกัษณะของ ทีร่าบ แผ่นน ้าแข็ง ภูเขา และเนินดนิผสมกนั ละในบางจุดจะเป็นรอ่งลกึอกีทัง้เสน้ทางมีความคด
เคีย้ว ซึง่รถยนตท์ั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได ้ชม แหลมโคบอย Koboi Cape ที่มีวิวทิวทศันส์วยงามกวา้งไกลโอบ
ลอ้มดว้ยหิมะขาวโพลน ซึง่ทางตอนเหนือของเกาะ น ้าในทะเลสาบจะลึกกว่า และมีสีเขม้กว่าตอนใต ้อิสระใหท่้านเก็บ
ภาพความประทบัใจกบัวิวทะเลสาบน ้าแข็งสีฟ้าที่กวา้งสุดตา รวมถึงถ า้นา้แข็ง ทีเ่ต็มไปดว้ยน ้าแข็งงอก น ้าแข็งยอ้ย สี
ขาวฟ้าสวยงามแปลกตา สมกบัฉายาดวงตาสฟ้ีาแห่งไซบเีรยี จากน้ันน าท่านชม น ้าแข็งสคีราม Blue Ice ทีสุ่ดแสน
จะงดงามตระการตา ชม น ้าแข็งโซดา โดยเป็นน ้าแข็งทีจ่บัตวัแข็งในขณะทีม่ีฟองผุดขึน้มาจากใตน้ ้า นับไดว่้าเป็นภาพ
ทีส่วยงามจนไม่สามารถอธบิายได ้องคป์ระกอบส าคญัทีท่ าใหท้ะเลสาบแห่งนีเ้ป็น น ้าแข็งสฟ้ีา หรอื Blue Ice เป็นน ้าที่
ใสมากและคุณภาพของแรธ่าตุในน ้า (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบทีม่ีน ้าทีใ่สเป็นอบัดบั 1 ของโลก มีประวตัยิาวนาน
กว่า 25 ลา้นปี ในปี 1996 ไดร้บัการจดบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคก์าร UNESCO) 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (แบบปิกนิก แซนดว์ชิ ซปุปลารอ้นๆ ขนมปัง ชารอ้น) 
 จากน้ันน าท่านชม หินจระเข ้Crocodile Rock และ หินสิงโต Lion Rock ที่อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะ ชม 

แหลมบูรคาน Burkhan Cape ซึง่เป็นหน่ึงในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดแห่งหน่ึงในเอเชยีทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ โขดหนิชามาน 
Shaman Rock หนิผาทีต่ ัง้ตระหง่านยืน่ออกไปกลางทะเลน ้าแข็ง โขดหนิชามานแห่งนีใ้นอดตีเคยเป็นสถานทีป่ระกอบ
พิธกีรรมของหมอผีตามความเชือ่ของคนทอ้งถิ่น (ลทัธิซามาน) ก่อนที่ศาสนาพุทธจากทิเบตจะเขา้มาเผยแพร่ยงั
บรเิวณนี้ ชม หินสามหนุ่มสามมุม Three Brother Rock ผืนนา้สีฟ้าของทะเลสาบที่บรเิวณ Uzyty Bay เป็น
จุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงบนเกาะแห่งนี ้ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพืน้ทีท่ีม่ีภูมิประเทศทีง่ดงามทางตอนเหนือของ
เกาะ ในฤดูหนาวพืน้ผิวนา้ในทะเลสาบไบคาลจะจบัตวัเป็นนา้แข็งทีม่ีความหนาตัง้แต่ 80–250 เซนตเิมตร ซึง่รถ Uaz 
ทีพ่าเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน ้าแข็ง (หมายเหตุ พืน้น ้าแข็งบนพืน้ผวิทะเลสาบอาจมรีอยแยก รถ
อาจสญัจรผ่านไม่ไดใ้นบางพืน้ที ่บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการงดเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่ง ใน
กรณีทีเ่จา้หน้าทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถของนักท่องเทีย่วเขา้ชมจุดท่องเทีย่วบางจุด เพือ่ความปลอดภยัของ
ลูกคา้) 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
ทีพ่กั  Hotei หรอืเทยีบเทา่     
         
วนัที ่5  เอยีรค์ุตสค ์- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม แหลมคอรก์อย Cape Khorgoy  ทางตอนใตข้องเกาะ ซึง่เป็นบรเิวณที่มีการพบ “ซากก าแพง
หินโบราณ” ที่สนันิษฐานว่าอาจเคยใชเ้ป็นแนวป้องกนัขา้ศึกในอดีต และเดินทางต่อไปยงัเกาะ Ogoy ซึง่อยู่ระหว่าง 
Cape Shara-Shulun ทางดา้นตะวนัตกของเกาะโอคอน ใหท่้านไดข้ึน้ไปชม Buddhist Stupa ซึง่อยู่ ณ จุดสุงสุด
ของ เกาะโอกอย Ogoy เป็นเจดยีส์ไตลท์เิบต สูง 8 เมตร ประดษิฐานบนเกาะเมื่อปี 2005 ส่วนใหญ่นักท่องเทีย่วทีม่า
จะมาเดนิวนรอบท าสมาธแิละชมววิทะเลสาบไบคาลกนั  

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (แบบปิกนิก แซนดว์ชิ ซปุปลารอ้นๆ ขนมปัง ชารอ้น) 
 หลงัอาหารน าท่านน่ังรถ Uaz เพื่อเดนิทางกลบัลงมาทางดา้นใตข้องเกาะ ออกจากเกาะโอลค์ฮอน จากน้ันน าท่านขึน้

รถบสัทีจอดรออยู่บนฝ่ัง และน าท่านเดนิทางกลบั เมอืงอรีค์ุตสค ์Irkutsk (ระยะทาง 280 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช ัว่โมง) (หมายเหตุ พืน้น ้าแข็งบนพืน้ผิวทะเลสาบอาจมรีอยแยก รถอาจสญัจรผ่านไม่ไดใ้น



 
 
 
 
 

CODE:  SMR01 

 

 

บางพืน้ที ่บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่ง ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีไ่มอ่นุญาต
ใหร้ถของนกัทอ่งเทีย่วเขา้ชมจุดทอ่งเทีย่วบางจุด เพือ่ความปลอดภยัของลูกคา้) 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  
ทีพ่กั  Angara  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่6  เอยีรค์ุตสค ์- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
07:00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน 
 
10:10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ไซบีเรยี แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที ่S7761 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

6.20 ชม.) ***บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง*** 
 
15:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  กุมภาพนัธ ์
06 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 * วนัมาฆบูชา 55,900 55,900 54,900 8,900 - 
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63  54,900 54,900 53,900 8,900 - 
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63  57,900 57,900 56,900 8,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบางกรณีทีส่าย
การบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ให ้

ทางบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสาร

ทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิในส่วนนี ้
 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะจดัส่งใบนัด

หมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่วเพิ่มตามราคา

ทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ที่เดินทาง 3 ทา่น อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีในบางประเทศ 

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
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 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิาร
ในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ ไซบเีรยี แอรไ์ลน ์
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คยีงแทน อาจจะมีการปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 Euro /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี้ กระเป๋าโหลดใต ้

เครือ่งบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคือ 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิ่นที่อยู่ 4. 

ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการยืน่วีซา่ใหท่้าน 
โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้งท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะ
ยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้ทางบรษิทั
ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครือ่ง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการ
บนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั และบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหา้ม
น าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจ
คนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคืนเงินใหท่้านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่
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สถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย
งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทางบรษิทัจะถอืว่า
ท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
 
 
 
 

 
 
 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมือง จะไมม่กีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั เชน่ การยกเลิกหรอืล่าชา้ของสายการบิน, 

อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึน้เหนือการควบคุมของ
บรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 

 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื้อววั ☐  ไมท่านเนื้อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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