นอนเกาะ2ใืน นัง่ Hovercraft ตะลุยนา้ แข็งจุ ใจ ชม Blue eye of Siberia
นัง่ เใเบิลใาร์ชมวิวทะเลสาบโบใาล - สนุกสนานกิจกรรมสุนขั ลากโซบีเรียน

กาหนดการเดินทาง
วันแรก
13.30 น.
16.35 น.

23.55 น.

16 - 22 มีนาคม 2563
สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)

 พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาท์เตอร์ สายการ
บินไซบีเรียน แอร์ ไลน์ S7
 นําท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) โดยเที่ยวบินที่ S7 762 ใช้ เวลาเดินทาง 6.10 ชัว่ โมง
 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เวลาที่ เมืองเอียคุตส์ จะเร็ วกว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
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เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) เป็ นเมืองใหญ่อีกเมืองในไซบีเรี ยเป็ นศูนย์กลางการปกครองมีประชากร
ประมาณ588,000คนเป็ นแหล่งการศึกษาที่สาํ คัญ
เมืองแห่งธุรกิจและการค้ าระหว่างประเทศ
มองโกเลียและจีนเป็ นเมืองที่มีผ้ คู นพลุกพล่านเพราะเป็ นย่านการค้ าขาย เมืองนี ้ได้ ชื่อว่าเป็ น นคร
ปารี สแห่งไซบีเรี ย (PARIS OF SIBERIA)
พักเอียคุตส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เอียคุสต์ – พิพธิ ภัณฑ์ กองทหารกบฎเดือนธันวา – โบสถ์ คาซาน – ถนนคาร์ ล มาร์ กซ์
– 130 ควอร์ เตอร์
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ กองทหารกบฎเดือนธันวา
Decembrist Museum ทีบ่ อกเล่าเรื่ องราวของกลุม่ ทหาร ที่ลกุ
ฮือขึ ้นต่อต้ านการครองราชย์โดยมิชอบของจักรพรรดินิโคลาสที่ 1
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1825 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ค ซึง่ เป็ น
เมืองหลวงของรัสเซียในขณะนัน้ หลังการก่อกบฏถูกปราบปราม
จนล้ มเหลว ผู้นํากบฎถูกประหารด้ วยการแขวนคอ ทหารบางส่วนถูกเนรเทศมาคุมขังยังแคว้ น ไซบีเรี ย
ซึง่ ในอดีตเป็ นดินแดนทุรกันดานและเป็ นแหล่งคุมขังนักโทษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โบสถ์ คาซาน (Kazan Church) ซึง่ เป็ นโบสถ์ที่
สวยงาม โดดเด่นที่สดุ ของเมืองเอียคุสต์ เริ่ มสร้ างในปี ค.ศ.
1885 ใช้ เวลาสร้ างกว่า 7 ปี จึงแล้ วเสร็ จ ภายในโบสถ์ถกู ตกแต่ง
อย่างวิจิตรงดงาม ด้ วย หินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝี มือ
ช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ําบนฝาผนังโบสถ์เป็ นฝี มือของจิตร
กรชาวอิตาเลียน นําท่านชม ถนนคาร์ ล มาร์ กซ์ ตลอดถนน
สายนี ้ท่านละพบกัยอาคารเก่าแก่ตา่ งๆเช่น
อาคารที่ทําการ
รถไฟสายทรานส์-ไซบีเรี ย อาคารห้ องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่ง
รัฐ ปราสามมอร์ ริสซึง่ ปัจจุบนั กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ชาติพนั ธุ์
แห่งเอียคุตส และรูปปั ้นพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ ท่ ี 3 ผู้ซงึ่ มี
ดําริ ให้ สร้ างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรี ย ด้ วยระยะทาง 9,289
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คํ่า

วันที่สาม
เช้ า

กิโลเมตร จากนันนํ
้ าท่านสูย่ า่ น 130 ควอร์ เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี ้นับว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
พลาดไม่ได้ สาํ หรับผู้มาเยือนเมืองนี ้บริ เวณนี ้เป็ นแหล่งรวมของ
ร้ านอาหาร บาร์ ร้านจําหน่ายของที่ระลึกที่ทนั สมัย โดยสิง่ ปลูก
สร้ าง ทังหมดบริ
้
เวณนี ้สร้ างด้ วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มี
เอกลักษณ์เฉพาะของแค้ วนไซบีเรี ย ซึง่ ขึ ้นชื่อในการ สร้ างบ้ าน
ด้ วยไม้ ยา่ นนี ้จึงกลายเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทังช็
้ อป และ
ชิมเลยทีเดียว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักเอียคุตส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center

เอียคุสต์ – พิพธิ ภัณฑ์ สถาปั ตยกรรมไม้ – ลิสต์ เวียนก้ า – พิพธิ ภัณฑ์ ไบคาล
– นั่งกระเช้ าลอยฟ้ าชมวิว – โบสถ์ นิโคลาส – ตลาดปลา – นั่งสุนัขลากเลื่อน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สถาปั ตยกรรมไม้ Wooden
architecture museum ชมสิ่งปลูกสร้ างไม้ ที่หาดูได้ ยาก
ซึง่ เป็ นบ้ านพักอาศัยของชนกลุม่ ที่พํานักอยูท่ ี่นี่มาช้ านาน
ชมการสร้ างบ้ านตามภูมิปัญญาชาวบ้ านที่ต้องสร้ างบ้ าน
ด้ วยไม้ และทนต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาวที่อุณหภูมิ
ติดลบหลายสิบองศา

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสต์ เวียนก้ า Listvyanka Village ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่หบุ เขา ริ มทะเลสาบไบ
คาล ปากแม่นํ ้าอังคาร่า Angara River แม่นํ ้าเพียงสายเดียวที่เป็ นที่ระบายออกของทะเลสาบไบคาล
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่า นชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไบคาล เพื่ อ เรี ย นรู้ เรื่ อ งระบบ
นิเวศน์ ของทะเลสาบไบคาล ที่ประกอบไปด้ วยพืช และ
สัตว์ หลากหลายสายพันธุ์ ที่น่า สนใจ รวมไปถึงดาวเด่น
ของพิพิธภัณฑ์ “แมวนํ ้าไบคาล” แมวนํ ้าสายพันธุ์นํ ้าจืดที่
เดียวในโลก นอกจากนี ้ยังมีนิทรรศการจําลองสภาพใต้ นํ ้า
ของทะเลสาบไบคาลให้ ชม ชมโบสถ์ นิ โ คลาส ที่
สวยงามและขึ ้น ชื่อที่สดุ ท่ามกลางสวนดอกไม้ ที่สวยงาม
ของเมือง
ชมตลาดปลาซึ่งเป็ นตลาดเล็ก ๆ ริ มทะเลสาบที่มีแผง
และร้ านค้ า โดยเฉพาะปลาโอมุ ล ปลานํ า้ จื ด ของ
ทะเลสาบไบคาล และจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองตุ๊กตาแม่ลกู
ดก ตุ๊กตาแมวนํ ้า พวงกุญแจ โปสการ์ ด เป็ นต้ น
จากนันนํ
้ าท่าน นั่งกระเช้ าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เนิน
เชียร์ สกี ้ เพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบไบคาล
นําท่านสัมผัสกับการ นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน
( ระยะทาง 1 กิ โ ลเมตร ) กิ จ กรรมสุด พิ เ ศษ ที่ จ ะมี ขึน้
ในช่วงหน้ าหนาวเท่านัน้ ย้ อนกลับไปประมาณช่วงปี ค.ศ.
1800 - 1900 หรื อยุคตื่นทอง (Gold Rush Era) นัก
เดินทางและนักขุดทองกว่าหมื่นคนพากันบินไปยังขัวโลก
้
เหนือเพื่อขุดทอง แต่ก็ต้องเจอกับสภาพอากาศมหาโหด
ของขัว้ โลก การเดิ น ทางในขัว้ โลกจึ ง เป็ น ไปด้ ว ยความ
ยากลําบาก ด้ วยเหตุนีจ้ ึงต้ องหันมาใช้ สุนขั ลากเลื่อ นกัน
เพราะเป็ นวิธีเดียวเท่านันที
้ ่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ โดย
การขนส่งสิ่งของการรั กษาพยาบาล การส่งจดหมายหรื อ
ส่งข่าวหากัน ฯลฯ

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ลสิ ต์เวียนก้ า Krestovaya Pad Hotel Listvyanka
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วันที่ส่ ี

ลิสต์ เวียนก้ า – ทะเลสาบไบคาลนา้ แข็ง – เกาะโอลค์ ฮอน – ถา้ นา้ แข็ง
– Blue eyes of Siberia – ถ่ ายภาพพระอาทิตย์ ตกดิน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

เดินทางสูท่ า่ เรื อ นําท่านนัง่ เรื อ Khivus Hovercraft ซึง่
เป็ นเรื อสะเทิ ้นนํ ้าสะเทิ ้นบกที่สามารถวิ่งได้ ทงบนผิ
ั ้ วนํ ้า
หิมะ และพื ้นนํ ้าแข็งได้
เกาะโอลค์ ฮอน (Olkhon Island) เป็ นเกาะที่ใหญ่
ที่สดุ จาก ทังหมด
้
27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มี พื ้นที่
ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ
70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ จุดที่กว้ างที่สดุ ของเกาะ
ประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพื ้นเมืองบูร์ยตั
(Buryat) อาศัยอยูบ่ นเกาะชาวพื ้นเมืองของที่นี่ ขึ ้นชื่อ
ว่าได้ เก็บ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้
เป็ นอย่างดีตงแต่
ั ้ สมัยก่อนยุคอภินนั ทนาการหรื อยุคคอลเคซัส และ ในแต่ละปี มีนกั ท่อง เที่ยวนับพัน
คนได้ มาเยือน ณ เกาะแห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิ กนิค
ระหว่างทางไป เกาะโอลค์ ฮอน ให้ ทา่ นแวะจอดถ่ายรูป ทะเลสาบไบคาลยามเป็ นนํ ้าแข็งในมุมต่างๆ
ชมมีถา้ นา้ แข็งงอก นํ ้าแข็งย้ อยหลายที่ จริ งแล้ วๆมีลกั ษณะเป็ นโพรงที่ฉาบด้ วยนํ ้าแข็งที่เกาะอยูต่ รง
ปากทาง

นอกจากนี ้ท่านจะพบ ก้ อนนํ ้าแข็งที่เรี ยงรายปะทุพื ้นมาจากพื ้น สะท้ อนกับแสงแดด เห็นเป็ นสีฟา้
เรี ยกว่า Blue eyes of Siberia
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คํ่า

เดินทางถึง เกาะโอลค์ ฮอน
ให้ ท่านเก็บภาพ
ประทับใจยามพระอาทิตย์ตกดิน แสงสะท้ อนก้ อน
นํ ้าแข็งเป็ นประกายงดงาม
จากนั ้นนําท่านเดิน
ทางเข้ าที่พกั
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
อิสระถ่ายภาพในบริ เวณที่พกั
พักบนเกาะโรงแรม Baikal Wood Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง

เกาะโอลค์ ฮอน (Olkhon Island) –แหลมโคบอย – โขดหินสามพี่น้อง – แหลมบูรคาน
– ชาแมนร๊ อค (Shamanka rock)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านนัง่ รถจิ๊บ 4X4 แบบรัสเซีย UAZ ไปยังจุดชมวิว
แหลมโคบอย KHOBOY CAPE ซึง่ เป็ นจุ ดชมวิวที่ อยู่
เหนือสุดของเกาะโอลค์ฮอน
เมื่อเดินทางถึงจุดชมวิว
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่กว้ างที่สดุ ของทะเลสาบ
นําท่านชมโขดหินสามพี่น้อง Three Brothers Rock
ตามตํานานในสมัยอาณานิคม บนชายฝั่งมีพายุ และ
คลืน่ ยักษ์ เข้ าทําลายเมือง พี่น้องสามคนจึงตัดสินใจช่วย
บ้ านเกิดของตน ได้ เดินลงไปในทะเลเพื่อต้ านแรงคลื่น
พายุพดั ไม่หยุดเป็ นเวลาหลายวันหลายคืน เวลาผ่านไป
ทังสามกลายเป็
้
นฟอสซิลและกลายเป็ นสามโขดหินที่
ยังคงปกป้อง
อ่าวและเมืองไว้ จนปัจจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน
**แบบปิ กนิกริ มทะเลสาบไบคาลลิ ้มรสซุปปลาแบบ
พิเศษ
ชมแหลมบรูคานหนึง่ ในแลนด์มาร์ คสําคัญของทะล
สาบไบคาล
จากนันนํ
้ าท่านชมหินศักดิ์สิทธิ์ ชา
แมนร๊ อค “Shaman Rock” ที่เป็ นเหมือนศูนย์รวม จิต
วิญญาณ ของชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็ นสัญลักษณ์
ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคูซีร์นี ้เปรี ยบเสมือนลัทธิ
ของชนเผ่าพื ้นเมืองของที่นี่ เป็ นเกาะเดียวในไบคาลที่มีผ้ คู นพํานักอยูช่ นเผ่าแรกที่ตงรกรากบนเกาะคื
ั้
อ
คูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบูร์ยตั (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยูร่ ่วมกับอีกหลายชีวิตที่
กระจัดกระจายอยูต่ ามหมู่บ้าน 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลักคือทําการประมงกับเลี ้ยงสัตว์ ผ่าน
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Baikal Spirit เป็ นแท่งไม้ ปลายแหลมยาวๆ เรี ยงรายกัน 5-6
แท่งเป็ นจิตวิญญาณของไบคาลนัน่ เอง ลมหนาวยะเยือก
บาดผิวกันเป็ นแถวๆ ยิ่งต้ องเอามือออกจากถุงมือหนาอุ่น
ของพวกเราแล้ วถือเป็ นโมเมนต์ทรมานใจมากๆ แต่ก็เพื่อให้
ได้ ภาพเวิ ้งนํ ้าแข็งสุดลูกหูลกู ตา
และชามานรอคที่ตงั ้
ตระหง่านยื่นออกไปกลางทะเลนํ ้าแข็ง จากนันเดิ
้ นทางกลับ
โรงแรม ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ชมวิว จุดต่างๆที่สวยงาม
มากมาย พร้ อมเก็บภาพประทับใจ ยามอาทิตย์ตกดินใน
ดินแดนนํ ้าแข็ง

คํ่า

วันที่หก
เช้ า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบ รัสเซีย
หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักบนเกาะโรงแรม Baikal Wood Hotel หรื อเทียบเท่า
เกาะโอลค์ ฮอน (Olkhon Island) – หมู่บ้านบูร์ยัค – เมืองเอียคุตส์

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านนัง่ รถจิ๊บ 4X4 แบบรัสเซีย UAZ ออกจากเกาะระหว่างทางผ่านชมจุดนํ ้าแข็งแปลกตาต่างๆ

จากนันเปลี
้ ย่ นเป็ นรถบัสปรับอากาศนําท่านเดินทางสู่ หมู่
บ้ านบูร์ยัค Ust-Orda Buryat village สัมผัสกับ
วัฒนธรรมประเพณี Buryat เป็ นหนึง่ ในประเทศที่มี
7

ประชากรมากที่สดุ ในไซบีเรี ย ที่นี่คณ
ุ จะมีโอกาสได้ สมั ผัสกับประวัติศาสตร์ และนิสยั การใช้ ชีวิต ของ
ชาว Buryatians

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

วันที่เจ็ด
เช้ า
08.00 น.
10.45 น.
15.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
โดยรถบัสปรับอากาศนําท่านเดินทางกลับ เมืองเอียคุสต์ ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง )
ถึง เมืองเอียคุตส์ เมืองที่ตงอยู
ั ้ ท่ างทิศตะวันออกและเป็ น
เมืองศูนย์กลาง ของแคว้ นไซบีเรี ย มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 300 ปี และยังเป็ นเมืองแห่งศิลปะใน
ประเทศรัสเซียจึงได้ รับการขนานนามว่าปารี สแห่งไซบีเรี ย
ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามท่ามกลางหิมะ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักเอียคุตส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center

เมืองเอียคุตส์ – กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 นําท่านเหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยไซบีเรี ยนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 761
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
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กาหนดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ /ท่ าน

พักเดี่ยว

ผูใ้ หญ่ 10ท่าน

74,800 บาท

9,800 บาท

ผูใ้ หญ่ 12ท่าน

72,800 บาท

9,800 บาท

ผูใ้ หญ่ 16ท่าน

69,900 บาท

9,800 บาท

ผูใ้ หญ่ 20ท่าน

68,800 บาท

9,800 บาท

** หนังสือเดินทางไทย เข้ ารั สเซียได้ ไม่ ต้องยื่นวีซ่า **





อัตรานีไ้ ม่ รวม 



อัตรานีร้ วม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกินที่สายการบินกําหนด
ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
บริ การนํ ้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่านํ ้าหนักเกิน ตามที่สายการบินกําหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น ( ตลอดทริ ปการเดินทางจ่าย 1,200.บาท/ท่าน )

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 20,000 บาท หรื อทั ้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขัน้ ตํ่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั ้งจากไทย และต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั ้งสิ ้นแต่ทัง้ นี ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตั๋วเครื่ อ งบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่ อ งบินปรั บสูงขึ ้น บริ ษั ทฯสงวนสิทธิ์ ที่จะปรั บราคาตั๋ว
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือ เดินทางต้ อ งมีอ ายุเหลือ ใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือ น และบริ ษั ทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั ้น
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ว นกับทางบริ ษั ทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั ้งหมด
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯก่อนทุกครั ง้ มิฉะนั ้นทางบริ ษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั ้งสิ ้น
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