
 

 

ทวัรแ์กรนดไ์บคาล มหศัจรรยท์ะเลสาบน า้แข็ง 
7 วนั 6 คนื (S7) 

 

 



 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - อรีค์ตุสค ์

08.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์W ประต ู10 สายการบนิ S7 

Airlines (S7) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก 

11.25 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เมอืงอรีค์ตุสค ์ประเทศรสัเซยี โดย สายการบนิ S7 เทีย่วบนิที ่S7 6382 (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 6.30 ชม.) ***บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง*** 

 
** ทางสายการบนิเขม้งวดกับน้ําหนักกระเป๋ามากกําหนดใหโ้หลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ําหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋า

ถอืขึน้เครือ่งน้ําหนักไมเ่กนิ 7 กก. จงึขอใหทุ้กท่านคํานวณน้ําหนักกระเป๋าใหด้ ี

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอรีค์ตุสค ์นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร Irkutsk (เวลาที ่Irkutsk จะเร็วกว่าบา้น
เรา 1 ชัว่โมง) 

** เราเลอืกเทีย่วบนินี ้เพือ่ใหท้า่นมเีวลาพกัผอ่นเต็มที ่กอ่นตะลุยเทีย่วในวนัรุง่ขึน้ 

 
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) 

หลังอาหารนําท่านเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

ทีพ่กั Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 อรีค์ุตสค ์- ลสิตเ์วยีนกา้ - พพิธิภณัฑส์ถาปัตยกรรมไม ้- พพิธิภณัฑแ์หง่ทะเลสาบไบคาล 
- เนนิเขาเชยีรสก์ ี ้- SNOW MOBILE – สนุขัลากเลือ่น - น ัง่เรอืยาง Hovercraft 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่2) 

ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นลสิตเ์วยีนกา้ (ระยะทางประมาณ 70 กโิลเมตร) อันเป็นจุดหมายปลายทางของวันนี้ระหว่าง
ทางขาไป 

นําทา่นแวะเทีย่วชม พพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมไม ้(Taltsy Museum of Wooden Architecture) ตัง้อยูห่า่ง

จากอรีค์ตุสค ์47 กโิลเมตร พพิธิภัณฑแ์หง่นี้ตัง้อยูบ่นพืน้ทีก่ลางแจง้และจัดแสดงอาคารบา้นเรอืนเกา่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์

ชนเผา่ดัง้เดมิ 4 เผา่ ภายในแสดงถงึวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวไซบเีรยีชนบทในสมัยกอ่น โดยมโีบสถไ์ม ้โรงเรยีน
บา้นเรอืน ฟารม์ คอกสัตว ์และอืน่ ๆ ภายในพพิธิภัณฑด์ังกลา่วสามารถเลน่กจิกรรมรับหนา้หนาว อาทเิชน่ Toboggan 
คอืการน่ังสไลดห์มิะจากทีส่งูใหไ้หลเลือ่นลงมาอยา่งสนุกสนาน 

เมือ่ไดเ้วลาพอสมควร เดนิทางตอ่สูห่มูบ่า้นลสิตเ์วยีนกา้ นําท่านชม พพิธิภณัฑแ์หง่ทะเลสาบไบคาล (Baikal 

Ecological Museum) ซึง่เป็นพพิธิภัณฑข์นาดเล็กทีจั่ดแสดงสตัวบ์กและสตัวน้ํ์าสายพันธุท์ีพ่บเห็นไดใ้นแถบไบคาล
และไซบเีรยี และแสดงถงึความเป็นมาของทะเลสาบไบคาลไวอ้ย่างน่าสนใจ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) 

บา่ย นําทา่น ขึน้กระเชา้แบบน ัง่หอ้ยขา (Chair Lift) ขึน้สู ่จดุชมววิเนนิเขาเชยีรสก์ี ้เพือ่ชมทวิทัศนข์องทะเลสาบไบ
คาลจากชายฝ่ังดา้นทศิตะวันตกจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นววแิบบพาโนรามาจากมมุสงูทีส่วยงามของทะเลสาบ 



 

 

จากนัน้ใหท้า่น *รว่มทดลองขบั SNOW MOBILE* และพาร่วมกจิกรรมอันแสนสนุก คอื สุนขัลากเลือ่น ท่านจะได ้
โลดแลน่บนหมิะแบบทีไ่มเ่คยสมัผัสมากอ่น (โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูกั่บสภาพหมิะทีป่กคลมุ วา่มมีาก
เพยีงพอหรอืไม)่ 

จากนัน้นําท่านชม ตลาดทอ้งถิน่และของทีร่ะลกึ (Local Fresh Market and Souvenir Market) ซึง่ตัง้อยูใ่น

บรเิวณรมิทะเลสาบ มแีผงรา้นคา้ของบรรดาพ่อคา้แมค่า้นําของสดมาวางขาย โดยเฉพาะปลาสดนํามายา่งขายใหเ้ลอืก
ซือ้หารับประทานอยูม่ากมาย หากมาทีน่ี่ตอ้งลิม้ลองปลาโอมุล ปลาซกิา้ ซึง่เป็นปลาทีม่เีฉพาะบรเิวณน่านน้ํา
ทะเลสาบไบคาลเทา่นัน้ 

หลังจากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ น ัง่เรอืยาง Hovercraft (ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับตัว เมอืงอรีค์ตุสค ์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 

ทีพ่กั Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

** ใหทุ้กทา่นจดัแบง่สมัภาระเพือ่ไปพกัคา้งคนืบนเกาะโอลคอน 2 คนื โดยฝากกระเป๋าใบใหญไ่วท้ีโ่รงแรม 
(เราจะกลบัมาพกัทีโ่รงแรมเดมิใน 2 คนืสุดทา้ย) 

วนัที ่3 อรีค์ตุสค ์- เกาะโอลคอน - หมูบ่า้นคซูรี ์- แหลมบรูคาน - โขดหนิชามาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

นําทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยัง “เกาะโอลคอน” ซึง่เป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุบนทะเลสาบไบคาล โดยจะใชเ้วลา
เดนิทางราว 5-6 ช.ม. ภายในระยะทาง 255 ก.ม. และในการเดนิทางชว่งหนึง่ รถจะตอ้งผา่นทะเลสาบซึง่เป็นน้ําแข็งอยู่

ประมาณ 30 นาท ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6) 

บา่ย เดนิทางต่อสู ่เกาะโอลคอน (OLKHON ISLAND) เกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุบนทะเลสาบไบคาลมพีืน้ทีป่ระมาณ 730 

ตารางกโิลเมตร มคีวามยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจากเหนือ-ใตป้ระชากรสว่นใหญเ่ป็นชาวบูรยั์ต (BURYAT) ทีนั่บถอื
ศาสนาพุทธ และมบีรรพบรุุษเป็นชาวมองโกเลยี 

เดนิทางถงึท่าเรอื จากนัน้เปลีย่นยานพาหนะเป็น รถตูร้ัสเซยีแท ้UAZ ในการเดนิทางบนเกาะเราจะเดนิทางโดยรถตู ้
รัสเซยีแท ้UAZ สมรรถนะสงู ขับเคลือ่นไปบนทะเลสาบน้ําแข็ง มุง่หนา้สู ่หมูบ่า้นคซูรี ์(KHUZHIR VILLAGE) 

นําทุกท่านชม แหลมบรูค์าน ทีต่ัง้ของ โขดหนิชามาน (Shaman Rock) หนึง่ในสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีส่ดุทีค่อย

คุม้ครองชาวไบคาลใหป้ลอดภัยจากการออกเรอื นอกจากนี้ยังมไีบคาลสปิรติ (Baikal Spirit) หรอืแทง่ไมป้ลายแหลม
ผกูผา้สสีิง่ศักดิส์ทิธิต์ามตํานานความเชือ่ของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) 

หลังอาหารนําทุกทา่นเขา้ทีพ่ัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั Villa Malina ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

** เป็นโรงแรมดทีีสุ่ดบนเกาะโอลคอน (เป็นโรงแรม ระดบั 3 ดาว ไมใ่ชเ่กสเฮา้ส)์ 

วนัที ่4 เกาะโอลคอน - น ัง่รถชมทะเลสาบน า้แข็งทางตอนเหนอืของเกาะ - แหลมโคบอย - หนิสามพีน่อ้ง - ถ า้
น า้แข็ง 



 

 

05.00 น. พาทุกไปชม ปรากฏการณ์ตามธรรมชาตทิางชา้งเผอืก (Milky Way) บรเิวณแหลมบรูคาน **ปรากฏการณ์นี้
ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศและทอ้งฟ้าแจ่มใสดว้ย** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8) 

นําทา่นขับรถท่องเทีย่วไปตาม ทะเลสาบน า้แข็ง มุง่หนา้สูท่างพืน้ทีต่อนเหนือของเกาะ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความ

ประทับใจกับววิทะเลสาบน้ําแข็งสฟ้ีาทีก่วา้งสดุลกูหลููกตา เป็นภาพทีส่วยงามยิง่นัก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนกิ + แชมเปญและไขป่ลาคาเวยีร ์(มือ้ที ่9) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางมุง่หนา้สู ่ตอนเหนอืสุดของเกาะโอลคอน 

เทีย่วชม แหลมโคบอย (KOBOI CAPE) ทีม่วีวิทวิทัศน์สวยงามกวา้งไกลโอบลอ้มดว้ยหมิะขาวโพลน ซึง่ทางตอน
เหนือของเกาะน้ําในทะเลสาบจะลกึกวา้งและมสีเีขม้กว่าตอนใต ้

ชม หนิสามพีน่อ้ง (3 BROTHERS ROCK) ดืม่ด่ํากับความงามของผนืน้ําสฟ้ีาของทะเลสาบทีบ่รเิวณ UZYTY BAY 
ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่บนเกาะแหง่นี้ขับรถลัดเลาะไปตามจุดตา่ง ๆ บนทะเลสาบน้ําแข็งสฟ้ีา แวะเทีย่วชม

และเก็บภาพความประทับใจกับ ถ า้น า้แข็ง ทีเ่ต็มไปดว้ยน้ําแข็งงอก น้ําแข็งยอ้ย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตา

สฟ้ีาแหง่ไซบเีรยี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) 

ทีพ่กั Villa Malina ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

** เป็นโรงแรมดทีีสุ่ดบนเกาะโอลคอน (เป็นโรงแรม ระดบั 3 ดาว ไมใ่ชเ่กสเฮา้ส)์ 

วนัที ่5 เกาะโอลคอน - อรีค์ตุสค ์- อสิระชอ้ปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มือ้ที ่11) 

อ าลาเกาะโอลคอน นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงอรีค์ตุสค ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางถงึ เมอืงอรีค์ตุสค ์

จากนัน้เชญิท่าน อสิระชอ้ปป้ิง ณ 130 ควอรเ์ตอร ์(130 Quarter) ยา่นนี้นับว่าเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีพ่ลาดไมไ่ด ้
สําหรับผูม้าเยอืนเมอืงนี ้บรเิวณนี้เป็นแหลง่รวมของรา้นอาหาร บาร ์รา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึทีทั่นสมัย โดยสิง่ปลกูสรา้ง

ทัง้หมดบรเิวณนี้สรา้งดว้ยไม ้และตกแตง่อยา่งสวยงาม มเีอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบเีรยี ซึง่ขึน้ชือ่ในการสรา้งบา้น

ดว้ยไม ้ยา่นนี้จงึกลายเป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ทัง้ชอ้ปและชมิเลยทเีดยีว 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) 

ทีพ่กั Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 อรีค์ตุสค ์ซติ ีท้วัร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่14) 

นําทา่นชม Church of the Saviour / Spasskaya โบสถส์ปาสสกายา่ เป็นหนึง่ในโบสถท์ีส่วยทีส่ดุ โครงสรา้ง

เป็นอาคารหนิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีม่อียูใ่นปัจจุบันเริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ.1706 ดา้นขวาของโบสถม์ป้ีอมทีทํ่าจากไม ้มหีอระฆัง
ทีม่คีวามสงูถงึ 42 เมตร 



 

 

ตอ่ดว้ยชม โบสถ ์Epiphany Cathedral และ Kazansky Cathedral ทีอ่ยู่ละแวกใกลเ้คยีง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่15) 

บา่ย นําทา่นชม The Babr Monument เป็นรูปป้ันเสอืไซบเีรยีนคาบพังพอนแดง (Scarlet sable) สญัลักษณ์ของเมอืงอรี์
คตุสค ์ 

จากนัน้นําท่านชม Monument to the Emperor Alexander III อนุสาวรยีจ์ักรพรรดอิเล็กซานเดอรท์ี ่3 ผูท้ีม่ี
พระราชดํารใิหส้รา้งทางรถไฟสายทรานส-์ไซบเีรยี ดว้ยระยะทาง 9,289 กม. จากกรุงมอสโค สูเ่มอืงวลาดวิอสต็อค 

จากนัน้ อสิระเดนิเลน่ชมแมน่ า้ Angara แมน้ํ่านี้จะไหลออกจากทะเลสาบ แลว้ไปรวมกับแมน้ํ่า Yenisei กอ่นจะไหล

ไปมหาสมุทรตอ่ไป 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่16) 

ทีพ่กั Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 อรีค์ตุสค ์- กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่17)  

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงอรีค์ตุสค ์เพือ่นําท่านเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

10.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิโดย สายการบนิ S7 เทีย่วบนิที ่S7 6331 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
6.25 ชม.) ***บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง*** 
 

** ทางสายการบนิเขม้งวดกับน้ําหนักกระเป๋ามากกําหนดใหโ้หลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ําหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋า
ถอืขึน้เครือ่งน้ําหนักไมเ่กนิ 7 กก. จงึขอใหทุ้กท่านคํานวณน้ําหนักกระเป๋าใหด้ ี

15.40 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  

 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญท่า่นละ 

(พกัหอ้ง 2-3 ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ขวบ 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

08-14 ก.พ. 66 112,900 108,900 15,000 

01-07 ม.ีค. 66 (มาฆบชูา) 112,900 108,900 15,000 

** ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (อา้งองิ ณ วนัที ่9 ธ.ค. 2566) ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (สายการบนิ S7)  

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

• คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

• คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว 4 คนื / ระดับ 3 ดาว 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

• คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

• คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) 

• คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

• คา่หัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางพรอ้มคณะและดแูลตลอดการเดนิทาง 

• คา่น้ําดืม่วันละ 2 ขวดต่อ 1 ทา่น 

• คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาลวงเงนิ 500,000 บาท) เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

• คา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจําตัว เป็นตน้ 

• คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 กก. และมากกว่า 1 ชิน้ 

• คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

• คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

• คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจ ไมบ่งัคบั) 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ ัง่ 

• ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจําแลว้เท่านัน้ 

• คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

• เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมดนี้แลว้  

• หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่ว ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรทั์ง้หมด 

กรณียกเลกิการจอง 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที่

บรษัิทฯกําหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน 

บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  



 

 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกับสายการ

บนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไม่วา่ยกเลกิ

ดว้ยกรณีใด ๆ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

**สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศรัสเซยีโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและรัสเซยี ขึน้อยูกั่บการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใด ๆ ไดทั้ง้สิน้** 

• เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 15 ท่านโดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 15 วัน กอ่นการเดนิทาง 

• บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯ หรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุ่าง ๆ 

• หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่่าน

ไดชํ้าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

• รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาต๋ัวเครือ่งบนิตาม

สถานการณ์ดังกลา่ว 

• กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ

บรษัิทฯ ขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไมค่นื

เงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเท่านัน้ 

• หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใด ๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ ๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหา

นี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน

รายการเดนิทาง 

• บรษัิทของสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าบรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วประเทศ

รัสเซยีเทา่นัน้ 

• เทีย่วบนิ และรายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• โรงแรมทีพ่ักในประเทศรัสเซยีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพ่ักทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศรัสเซยีตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว



 

 

เทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศรัสเซยีโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพัก

แบบ 3 ทา่น ขึน้อยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกันอาจจะทํา

ใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน 

• กระเป๋าสมัภาระต่าง ๆ ถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอื

อบัุตเิหตตุ่าง ๆ ใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาว

ไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะสว่นตัว 

• ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายใด ๆ ทัง้สิน้ 

** หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุว้

ขา้งตน้ทุกประการ ** 

 


