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นอนเกาะ2ในื นัง่รถ UAZ ตะลยุลานน า้แขง็จุใจ ชม Blue eye of Siberia 
นัง่เใเบลิใารช์มววิทะเลสาบโบใาล - สนกุสนานกจิกรรมสนุขัลากโซบีเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กําหนดการเดนิทาง ปี พ.ศ.2564  

13 – 18 กุมภาพันธ์ / 20 – 25 กุมภาพนัธ์ 2564     
 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 

    2 – 7 มีนาคม / 4 – 9 มีนาคม 2564 

วันแรก          สนามบินสุวรรณภมู ิ- เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)   

13.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคาท์เตอร์
สายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์  S7   

16.35 น.  นําทา่นเหิรฟา้สู ่เมืองเอียคตุส์ (Irkutsk)  โดยเท่ียวบินท่ี S7 6332  ใช้เวลาเดินทาง 6.20 ชัว่โมง  
   บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
  เวลาท่ี เมืองเอียคตุส์ จะเร็วกวา่ ประเทศไทย  1 ชัว่โมง 
23.55 น. เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
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เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองในไซบีเรียเป็นศนูย์กลางการปกครองมีประชากร
ประมาณ588,000คนเป็นแหลง่การศกึษาท่ีสาํคญั เมืองแหง่ธุรกิจและการค้าระหวา่งประเทศ
มองโกเลยีและจีนเป็นเมืองท่ีมีผู้คนพลกุพลา่นเพราะเป็นยา่นการค้าขาย เมืองนีไ้ด้ช่ือวา่เป็น นคร
ปารีสแหง่ไซบีเรีย (PARIS OF SIBERIA) 

พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือเทียบเทา่ 
 

 

 
  

 

 
 

** ค่ําคืนนีก้รุณาจดักระเป๋าสมัภาระใบเลก็ สาํหรับพกัค้างคืนบนเกาะ 2 คืน  เน่ืองจากห้องพกับนเกาะ
ไม่มีลฟิท์ และบางแหง่ไม่มี porter บริการ 

วันที่สอง       เอียคุสต์ – ซติีท้ัวร์ริมแม่นํา้แองการ่า – หมู่บ้านบูร์ยัค – เกาะโอลค์ฮอน  
                   – น่ังรถจิ๊บ UAZ ข้าม ทะเลสาบไบคาลนํา้แข็ง  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านชมโบสถ์ประจาํเมือง ริมแม่นํา้สดุ
คลาสสิก ถนนคนเดินเส้นหลกัของเมือง บ้านไม้สไตล์ไซ
บีเรียในเขตเมือง ถนนท่ีทําให้เมืองนีไ้ด้รับฉายาวา่เป็น
ปารีสน้อยๆ แหง่ดินแดนไซบีเรีย บรรยากาศขาวโพลนไป
ด้วยหิมะ แต่นัน่ก็ทําให้เราเข้าถึงความเป็นไซบีเรียกนั
แบบเตม็ๆ ชมอนุสาวรีย์เปลวไฟนิรันดร์  บริเวณริม
แม่นํา้แองการ่า ชมปอ้มไม้ท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีปอ้งกนั
สตัว์ป่า และใช้เป็นท่ีเก็บข้าวของ ทองคํา เงินและส่ิงทอ
จากการค้าในอดีต   

11.00 น. โดยรถบสัปรับอากาศนําทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านบูร์ยัค Ust-
Orda Buryat village  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) 
สมัผสักบัวฒันธรรมประเพณี Buryat เป็นหนึง่ในประเทศท่ีมี
ประชากรมากท่ีสดุในไซบีเรีย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบพืน้เมืองบูร์ยคั  
 ชมการแสดงพืน้เมืองของชาว Buryatians 
 

https://www.google.co.th/search?q=Ust-Orda+Buryat+village&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwisvovmu53aAhWHrI8KHYPiAwIQsAQIPA
https://www.google.co.th/search?q=Ust-Orda+Buryat+village&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwisvovmu53aAhWHrI8KHYPiAwIQsAQIPA
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จากนัน้นําทา่นสูท่า่เรือ เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island)  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) เป็น
เกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุจาก  ทัง้หมด 27 เกาะของทะเลสาบไบ
คาล มี พืน้ท่ีประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความ
ยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้จุดท่ีกว้างท่ีสดุ
ของเกาะ ประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพืน้เมืองบูร์
ยตั อาศยัอยูบ่นเกาะชาวพืน้เมืองของท่ีน่ี  ขึน้ช่ือวา่ได้
เก็บ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็น
อยา่งดีตัง้แตส่มยัก่อน หรือยคุคอลเคซสั และในแตล่ะปี
มีนกัทอ่งเท่ียวนบัพนัคนได้มาเยือน ณ  เกาะแหง่นี ้

ถึงทา่เรือ นําท่านเปล่ียนน่ังรถจิ๊บแบบรัสเซีย UAZ   
วิ่งไปบนพืน้นํา้แข็งข้ามไปยงั เกาะโอลค์ฮอน  ซึง่ต้อง
อาศยัคนท้องถ่ินผู้ ชํานาญ ในการขบั ในช่วงเดือน
กมุภาพนัธ์ – ต้นมีนาคม ของทกุปี บนพืน้ทะเลสาบมี
นํา้แข็งหนาปกคลมุกวา่ 1 เมตร รถจ๊ิบสามารถวิง่ได้ เดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ในโรงแรม 
  อิสระเก็บภาพมมุตา่งๆ ในบริเวณท่ีพกั 

พกับนเกาะโรงแรม  Baikal View Hotel หรือ   Baikal Wood Hotel  

วันที่สาม       เกาะโอลค์ฮอนฝ่ังเหนือ –แหลมโคบอย – ถํา้นํา้แข็ง – Blue  eyes of Siberia   
                      – ชาแมนร๊อค  (Shamanka rock)  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นนัง่รถจ๊ิบ ( ตลอดทัง้วนั ) 4X4 แบบรัสเซียUAZ  ไป
ยงัจุดชมวิว แหลมโคบอย KHOBOY CAPE ซึง่เป็นจุด
ชมวิวท่ี  อยูเ่หนือสดุของเกาะโอลค์ฮอน เม่ือเดินทางถึงจุด
ชมวิวสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีกว้างท่ีสดุของทะเลสาบ  
ระหวา่งทาง ให้ทา่นแวะจอดถ่ายรูป ทะเลสาบไบคาลยาม
เป็นนํา้แข็งในมมุตา่งๆ  นําทา่นตระเวนถ่ายภาพ ตามจุดตา่งๆ ระหวา่งทางมีถํา้นํา้แข็งงอก นํา้แข็ง
ย้อยหลายท่ี จริงแล้วๆมีลกัษณะเป็นโพรงท่ีฉาบด้วยนํา้แข็งท่ีเกาะอยูต่รงปากทาง    
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
**แบบปิกนิกบนทะเลสาบไบคาล ลิม้รสซุปปลาไบคาล 
**    
นอกจากนีท้า่นจะพบ ก้อนนํา้แข็งท่ีเรียงรายปะทพุืน้มา
จากพืน้ สะท้อนกบัแสงแดด เห็นเป็นสฟีา้ เรียกวา่ Blue 
eyes of Siberia   
 
 
 
 
 
 
 

 

นําทา่นชมหินศักดิ์สิทธ์ิ ชาแมนร๊อค “Shaman Rock” ตัง้อยูบ่นแหลมบูรคาน ท่ีเป็นเหมือนศนูย์
รวมจิตวิญญาณ ของชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคซูีร์นี ้
เปรียบเสมือนลทัธิของชนเผา่พืน้เมืองของท่ีน่ี เป็นเกาะเดียวในไบคาลท่ีมีผู้คนพํานกัอยูช่นเผา่แรกท่ีตัง้
รกรากบนเกาะคือครีูแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผา่บูร์ยตั (Buryat ) กบัยาคตุ ( Yakut ) อยู่
ร่วมกบัอีกหลายชีวิตท่ีกระจดักระจายอยูต่ามหมูบ้่าน 5 แหง่รอบๆเกาะ อาชีพหลกัคือทําการประมง
กบัเลีย้งสตัว์  ผา่น Baikal Spirit เป็นแทง่ไม้ปลายแหลมยาวๆ เรียงรายกนั 13 แทง่เป็นจิตวิญญาณ
ของไบคาลนัน่เอง  
 

 
 
 
 
 
   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ในโรงแรม 
  อิสระเก็บภาพมมุตา่งๆ ในบริเวณท่ีพกั 

พกับนเกาะโรงแรม  Baikal View Hotel หรือ   Baikal Wood Hotel  
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 วันที่ส่ี        เกาะโอลค์ฮอน ฝ่ังใต้– เกาะโอกอย– เมืองเอียคุตส์  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นนัง่รถจ๊ิบ 4X4 แบบรัสเซีย UAZ สูฝ่ั่งใต้ของเกาะ ผา่นชมจุดนํา้แข็งแปลกตาตา่งๆ  เช่น ไอซ์
บบัเบิล้ หรือ ฟองนํา้เกิดจาก ก๊าซมีเทรน ลอยขึน้มากระทบผิวนํา้แข็ง ชมเกาะโอกอย ตัง้อยูท่างตอน
ใต้ หนึง่ในแลนด์มาร์คสาํคญัของทะเลสาบไบคาล 
 

 

 
 

 

 
 
 
หมายเหต ุเน่ืองด้วยในฤดหูนาวจะมีหิมะปกคลมุหนาแนน่ในหลายพืน้ท่ีบนเกาะ อีกทัง้นํา้แข็งท่ีแข็งตวั
บนพืน้ผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึง่อาจทําให้ไม่สามารถให้รถสญัจรผา่นได้ในบางพืน้ท่ี ทัง้นี ้
บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิในการงดนําเท่ียวสถานท่ีทอ่งเท่ียวบางแหง่ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของอุทยานไม่
อนญุาตให้รถนํานกัทอ่งเท่ียวเข้าชมจุดทอ่งเท่ียวบางจุด   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบปิคนิค ทา่มกลางทะเลสาบนํา้แข็ง  
บา่ย นําทา่นนัง่รถ UAZ กลบัฝ่ัง เปลีย่นเป็นรถบสัปรับอากาศนําทา่นเดินทางกลบั เมืองเอียคสุต์  ( ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4ชัว่โมง )  ถึง เมืองเอยีคุตส์ เมืองท่ีตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกและเป็น เมือง
ศนูย์กลาง ของแคว้นไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 300 ปี และยงัเป็นเมืองแหง่ศิลปะใน
ประเทศรัสเซียจึงได้รับการขนานนามวา่ปารีสแหง่ไซบีเรีย ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามทา่มกลางหิมะ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร อาหารจีน เมนเูป็ดปักก่ิง   
พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือเทียบเทา่ 

วันที่ห้า       เอียคุสต์ – พิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมไม้ – ลิสต์เวียนก้า –พพิธิภัณฑ์ไบคาล  
               – ล่องเรือไบคาลนํา้แข็ง – น่ังกระเช้าชมวิว – น่ังสุนัขลากเล่ือน – ตลาดปลา – เอียคุสต์    

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมพพิิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมไม้ Wooden architecture 
museum ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที )  
นําทา่นชมสิง่ปลกูสร้างไม้ท่ีหาดไูด้ยาก ซึง่เป็นบ้านพกั
อาศยัของชนกลุม่ท่ีพํานกัอยูท่ี่น่ีมาช้านาน ชมการสร้าง
บ้านตามภมิูปัญญาชาวบ้านท่ีต้องสร้างบ้านด้วยไม้และ
ทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดหูนาวท่ีอุณหภมิูติดลบหลายสบิองศา 
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นําทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า Listvyanka Village ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีหบุเขา ริมทะเลสาบไบ
คาล ปากแม่นํา้องัคาร่า Angara River แม่นํา้เพียงสายเดียวท่ีเป็นท่ีระบายออกของทะเลสาบไบคาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชม พิพิธภณัฑ์ไบคาล Baikal Musuem  เพื่อ
เรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ท่ีประกอบ
ไปด้วยพืชและสตัว์หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีนา่  สนใจ รวม
ไปถึงดาวเดน่ของพิพิธภณัฑ์ “แมวนํา้ไบคาล”  แมวนํา้
สายพนัธ์ุนํา้จืดท่ีเดียวในโลก นอกจากนีย้งัมีนิทรรศการ
จําลองสภาพใต้นํา้ของทะเลสาบไบคาลให้ชม    

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  เมนปูลาโอมลุ 
นําทา่นสมัผสัประสบการณ์ น่ังเรือ Khivus ชมวิว
ทะเลสาบไบคาลหน้าหนาว (  นัง่ชมวิว 1 ชัว่โมง ) ซึง่เป็น
เรือสะเทิน้นํา้สะเทิน้บกท่ีสามารถวิ่งได้ทัง้บนผิวนํา้ หิมะ 
และพืน้นํา้แข็งได้ นําทา่นชมจุดตดัระหวา่งแม่นํา้ และ 
แผน่นํา้แข็ง ปากอ่าวแม่นํา้แองการ่า 
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จากนัน้นําทา่น น่ังกระเช้าห้อยขาสู่จุดชมวิวบนยอด

เขา เนินเชียร์สกี ้ ทา่นจะเห็นคนท้องถ่ินนิยมมาเลน่สกี
ท่ีเนินนี ้นําทา่นชมวิวจากมมุสงูของทะเลสาบไบคาล  
จากนัน้นําทา่น น่ังรถเล่ือนไซบีเรียน  กิจกรรมสดุ
พิเศษ ท่ีจะมีขึน้ในช่วงหน้าหนาวเทา่นัน้ ย้อนกลบัไป
ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1800 - 1900 หรือยคุต่ืนทอง 
(Gold Rush Era) นกัเดินทางและนกัขดุทองกวา่หม่ืนคนพากนั
บินไปยงัขัว้โลกเหนือเพื่อขดุทอง แตก็่ต้องเจอกบัสภาพอากาศ
มหาโหด  ของขัว้โลก การเดินทางในขัว้โลกจึงเป็นไปด้วยความ
ยากลาํบาก ด้วยเหตนีุจ้ึงต้องหนัมาใช้สนุขัลากเลือ่นกนั เพราะ
เป็นวิธีเดียวเทา่นัน้ท่ีจะเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยการขนสง่
สิง่ของการรักษาพยาบาล การสง่จดหมายหรือสง่ขา่วหากนั ฯลฯ  
จากนัน้ชมตลาดปลาซึง่เป็นตลาดเลก็ ๆ ริมทะเลสาบท่ีมีแผงและ
ร้านค้า โดยเฉพาะปลาโอมลุ ปลานํา้จืดของทะเลสาบไบคาล 
และเมลด็สน ท่ีน่ีราคาถกูมาก นอนจากนีย้งัจําหนา่ยสนิค้า
พืน้เมืองตุ๊กตาแม่ลกูดก ตุ๊กตาแมวนํา้ พวงกญุแจ โปสการ์ด เป็น
ต้น   

สมควรแก่เวลานําทา่นกลบั เมืองเอียคุตส  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือเทียบเทา่ 

วันที่หก           เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 
10.10 น.   นําท่านเหิรฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  เที่ยวบนิที่ S7 6331 

 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
  เวลาท่ี ประเทศไทย  ช้ากวา่เมืองเอียคตุส์ 1 ชัว่โมง 

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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กาํหนดการเดนิทาง     
อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ /ท่าน พักเดี่ยว 

 เดนิทาง 15 ทา่น      59,900 บาท 8,800 บาท 

อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกินท่ีสายการบินกําหนด 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ  
    คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

   บริการนํา้ด่ืม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                  

   คา่นํา้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินกําหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน  ตลอดทริปการเดินทาง 1,500 บาท/ทา่น      
  คา่วีซา่ประเทศรัสเซีย  ** หนงัสอืเดินทางไทย เข้ารัสเซียได้ไม่ต้องยื่นวีซา่ **                                     

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 20,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึน้  
 อาทิเช่น  ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ ค่ามดัจําโรงแรม 

4.2 ยกเลกิการเดินทางมากกว่า 21-45 วนั ยดึค่ามดัจําเต็มจํานวน 

4.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 21 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
4.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมัีดจาํกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT หรือสายการบินLOW COST ที่ต้องชําระค่าตั๋ว
เต็มจํานวน จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋ วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ 

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


