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นอนเกาะ2ในื นัง่ Hovercraft ตะลยุน า้แขง็จุใจ ชม Blue eye of Siberia 
นัง่เใเบลิใารช์มววิทะเลสาบโบใาล - สนกุสนานกจิกรรมสนุขัลากโซบีเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง     16 - 22  มีนาคม 2563 
  วันแรก           สนามบินสุวรรณภมู ิ- เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)   

13.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาท์เตอร์สายการ
บินไซบีเรียน แอร์ไลน์  S7   

16.35 น.  นําทา่นเหิรฟา้สู ่เมืองเอียคตุส์ (Irkutsk)  โดยเท่ียวบินท่ี S7 762 ใช้เวลาเดินทาง 6.10 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 
 

 

 
  

 

 
 

วันที่สอง      เอียคุสต์ – พพิธิภัณฑ์กองทหารกบฎเดือนธันวา – โบสถ์คาซาน – ถนนคาร์ล มาร์กซ์  
                  – 130 ควอร์เตอร์ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชมพิพิธภณัฑ์กองทหารกบฎเดือนธันวา  
Decembrist Museum  ท่ีบอกเลา่เร่ืองราวของกลุม่ทหาร  ท่ีลกุ
ฮือขึน้ตอ่ต้านการครองราชย์โดยมิชอบของจกัรพรรดินิโคลาสท่ี 1 
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1825 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค ซึง่เป็น
เมืองหลวงของรัสเซียในขณะนัน้ หลงัการก่อกบฏถกูปราบปราม
จนล้มเหลว ผู้ นํากบฎถกูประหารด้วยการแขวนคอ ทหารบางสว่นถกูเนรเทศมาคมุขงัยงัแคว้น ไซบีเรีย
ซึง่ในอดีตเป็นดินแดนทรุกันดานและเป็นแหลง่คุมขงันกัโทษ   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นชม โบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึง่เป็นโบสถ์ท่ี

สวยงาม โดดเดน่ท่ีสดุของเมืองเอียคสุต์ เร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 
1885 ใช้เวลาสร้างกวา่ 7 ปีจึงแล้วเสร็จ ภายในโบสถ์ถกูตกแตง่
อยา่งวิจิตรงดงาม ด้วย หินออ่นจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือ
ช่างจากประเทศจีน ภาพสนํ้ีาบนฝาผนงัโบสถ์เป็นฝีมือของจิตร
กรชาวอิตาเลยีน นําทา่นชม ถนนคาร์ล มาร์กซ์ ตลอดถนน
สายนีท้า่นละพบกยัอาคารเก่าแก่ตา่งๆเช่น อาคารท่ีทําการ
รถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย อาคารห้องสมดุของมหาวิทยาลยัแหง่
รัฐ ปราสามมอร์ริสซึง่ปัจจุบนักลายเป็นพิพธิภณัฑ์ชาติพนัธ์ุ
แหง่เอียคตุส และรูปปั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ซึง่มี
ดําริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289
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กิโลเมตร  จากนัน้นําทา่นสูย่า่น 130 ควอร์เตอร์(130 Quarter) ยา่นนีน้บัวา่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ี
พลาดไม่ได้สาํหรับผู้มาเยือนเมืองนีบ้ริเวณนีเ้ป็นแหลง่รวมของ
ร้านอาหาร บาร์ร้านจําหนา่ยของท่ีระลกึท่ีทนัสมยั โดยสิง่ปลกู
สร้าง ทัง้หมดบริเวณนีส้ร้างด้วยไม้และตกแตง่อยา่งสวยงาม มี
เอกลกัษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึง่ขึน้ช่ือในการ สร้างบ้าน
ด้วยไม้ยา่นนีจ้ึงกลายเป็นจุดดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว ทัง้ช็อป และ 
ชิมเลยทีเดียว 

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

 

วันที่สาม        เอียคุสต์ – พพิธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ – ลิสต์เวียนก้า  – พพิธิภัณฑ์ไบคาล  
                  – น่ังกระเช้าลอยฟ้าชมวิว – โบสถ์นิโคลาส – ตลาดปลา – น่ังสุนัขลากเล่ือน  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้  Wooden 
architecture museum ชมสิ่งปลกูสร้างไม้ท่ีหาดูได้ยาก 
ซึง่เป็นบ้านพกัอาศยัของชนกลุม่ท่ีพํานกัอยูท่ี่น่ีมาช้านาน 
ชมการสร้างบ้านตามภมิูปัญญาชาวบ้านท่ีต้องสร้างบ้าน
ด้วยไม้และทนต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาวท่ีอุณหภูมิ
ติดลบหลายสบิองศา 

 

 

 
 
 
 
 
นําทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า Listvyanka Village ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีหบุเขา ริมทะเลสาบไบ
คาล ปากแม่นํา้องัคาร่า Angara River แม่นํา้เพียงสายเดียวท่ีเป็นท่ีระบายออกของทะเลสาบไบคาล  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล  เพื่อเรียนรู้เร่ืองระบบ
นิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ท่ีประกอบไปด้วยพืชและ
สตัว์หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีน่า  สนใจ รวมไปถึงดาวเด่น
ของพิพิธภณัฑ์ “แมวนํา้ไบคาล” แมวนํา้สายพนัธ์ุนํา้จืดท่ี
เดียวในโลก นอกจากนีย้งัมีนิทรรศการจําลองสภาพใต้นํา้
ของทะเลสาบไบคาลให้ชม   ชมโบสถ์นิโคลาส  ท่ี
สวยงามและขึน้ ช่ือท่ีสดุท่ามกลางสวนดอกไม้ท่ีสวยงาม
ของเมือง  
ชมตลาดปลาซึ่งเป็นตลาดเล็ก ๆ ริมทะเลสาบท่ีมีแผง
และร้านค้า  โดยเฉพาะปลาโอมุล ปลานํา้ จืดของ
ทะเลสาบไบคาล และจําหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองตุ๊กตาแม่ลกู
ดก ตุ๊กตาแมวนํา้ พวงกญุแจ โปสการ์ด เป็นต้น 

จากนัน้นําทา่น น่ังกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เนิน
เชียร์สกี ้เพื่อชมวิวจากมมุสงูของทะเลสาบไบคาล 
นําทา่นสมัผสักบัการ น่ังรถเล่ือนไซบเีรียน  
( ระยะทาง 1 กิโลเมตร ) กิจกรรมสุดพิเศษ ท่ีจะมีขึน้
ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ย้อนกลบัไปประมาณช่วงปี ค.ศ. 
1800 - 1900 หรือยุคตื่นทอง (Gold Rush Era) นัก
เดินทางและนกัขุดทองกว่าหม่ืนคนพากันบินไปยงัขัว้โลก
เหนือเพื่อขุดทอง แต่ก็ต้องเจอกับสภาพอากาศมหาโหด  
ของขัว้โลก การเดินทางในขัว้โลกจึงเป็นไปด้วยความ
ยากลําบาก ด้วยเหตุนีจ้ึงต้องหันมาใช้สุนขัลากเลื่อนกัน 
เพราะเป็นวิธีเดียวเทา่นัน้ท่ีจะเดินทางไปไหนมาไหนได้โดย
การขนสง่สิ่งของการรักษาพยาบาล การส่งจดหมายหรือ
สง่ขา่วหากนั  ฯลฯ  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 
 
 

พกัท่ีลสิต์เวียนก้า Krestovaya Pad Hotel Listvyanka 
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วันที่ส่ี            ลิสต์เวียนก้า – ทะเลสาบไบคาลน า้แข็ง – เกาะโอลค์ฮอน – ถ า้น า้แข็ง 
                    – Blue eyes of Siberia  –  ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสูท่า่เรือ นําทา่นนัง่เรือ Khivus Hovercraft ซึง่
เป็นเรือสะเทิน้นํา้สะเทิน้บกท่ีสามารถวิ่งได้ทัง้บนผิวนํา้ 
หิมะ และพืน้นํา้แข็งได้    
 เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะท่ีใหญ่
ท่ีสดุจาก  ทัง้หมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มี พืน้ท่ี
ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 
70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้จุดท่ีกว้างท่ีสดุของเกาะ 
ประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพืน้เมืองบูร์ยตั 
(Buryat) อาศยัอยูบ่นเกาะชาวพืน้เมืองของท่ีน่ี  ขึน้ช่ือ
วา่ได้เก็บ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้
เป็นอยา่งดีตัง้แตส่มยัก่อนยคุอภินนัทนาการหรือยคุคอลเคซสั และ ในแตล่ะปีมีนกัทอ่ง  เท่ียวนบัพนั
คนได้มาเยือน ณ  เกาะแหง่นี ้

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบปิกนิค  
ระหวา่งทางไป เกาะโอลค์ฮอน ให้ทา่นแวะจอดถ่ายรูป ทะเลสาบไบคาลยามเป็นนํา้แข็งในมมุตา่งๆ  
ชมมีถ า้น า้แข็งงอก นํา้แข็งย้อยหลายท่ี จริงแล้วๆมีลกัษณะเป็นโพรงท่ีฉาบด้วยนํา้แข็งท่ีเกาะอยูต่รง
ปากทาง    
 
 

 

 
 
 
นอกจากนีท้า่นจะพบ ก้อนนํา้แข็งท่ีเรียงรายปะทพุืน้มาจากพืน้ สะท้อนกบัแสงแดด เห็นเป็นสฟีา้ 
เรียกวา่ Blue eyes of Siberia   
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เดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน  ให้ท่านเก็บภาพ

ประทบัใจยามพระอาทิตย์ตกดิน แสงสะท้อนก้อน
นํา้แข็งเป็นประกายงดงาม จากนัน้นําทา่นเดิน
ทางเข้าท่ีพกั 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร 
อิสระถ่ายภาพในบริเวณท่ีพกั 

พกับนเกาะโรงแรม   Baikal Wood Hotel หรือเทียบเทา่ 

  วันที่ห้า      เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island)  –แหลมโคบอย – โขดหินสามพี่น้อง  – แหลมบูรคาน   

                      – ชาแมนร๊อค  (Shamanka rock) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นนัง่รถจ๊ิบ 4X4 แบบรัสเซีย UAZ ไปยงัจุดชมวิว 
แหลมโคบอย KHOBOY CAPE ซึง่เป็นจ ุดชมวิวท่ี  อยู่
เหนือสดุของเกาะโอลค์ฮอน เม่ือเดินทางถึงจุดชมวิว
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีกว้างท่ีสดุของทะเลสาบ  
นําทา่นชมโขดหนิสามพี่น้อง Three Brothers Rock  
ตามตํานานในสมยัอาณานิคม บนชายฝ่ังมีพาย ุ และ
คลืน่ยกัษ์เข้าทําลายเมือง พี่น้องสามคนจึงตดัสนิใจช่วย
บ้านเกิดของตน ได้เดินลงไปในทะเลเพื่อต้านแรงคลื่น 
พายพุดัไม่หยดุเป็นเวลาหลายวนัหลายคืน เวลาผา่นไป
ทัง้สามกลายเป็นฟอสซิลและกลายเป็นสามโขดหินท่ี
ยงัคงปกปอ้ง  

อ่าวและเมืองไว้จนปัจจุบนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
**แบบปิกนิกริมทะเลสาบไบคาลลิม้รสซุปปลาแบบ
พิเศษ    
ชมแหลมบรูคานหนึง่ในแลนด์มาร์คสาํคญัของทะล
สาบไบคาล  จากนัน้นําทา่นชมหินศักดิ์สิทธ์ิ ชา

แมนร๊อค “Shaman Rock” ท่ีเป็นเหมือนศนูย์รวม  จิต
วิญญาณ ของชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็นสญัลกัษณ์
ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคซูีร์นีเ้ปรียบเสมือนลทัธิ
ของชนเผา่พืน้เมืองของท่ีน่ี เป็นเกาะเดียวในไบคาลท่ีมีผู้คนพํานกัอยูช่นเผา่แรกท่ีตัง้รกรากบนเกาะคือ
ครีูแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผา่บูร์ยตั (Buryat) กบัยาคตุ (Yakut) อยูร่่วมกบัอีกหลายชีวิตท่ี
กระจดักระจายอยูต่ามหมู่บ้าน 5 แหง่รอบๆเกาะ อาชีพหลกัคือทําการประมงกบัเลีย้งสตัว์  ผา่น 
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Baikal Spirit เป็นแทง่ไม้ปลายแหลมยาวๆ เรียงรายกนั 5-6 
แทง่เป็นจิตวิญญาณของไบคาลนัน่เอง ลมหนาวยะเยือก
บาดผิวกนัเป็นแถวๆ ยิ่งต้องเอามือออกจากถงุมือหนาอุ่น
ของพวกเราแล้วถือเป็นโมเมนต์ทรมานใจมากๆ แตก็่เพื่อให้
ได้ภาพเวิง้นํา้แข็งสดุลกูหลูกูตา และชามานรอคท่ีตัง้
ตระหงา่นยื่นออกไปกลางทะเลนํา้แข็ง จากนัน้เดินทางกลบั
โรงแรม ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป ชมววิ จุดตา่งๆท่ีสวยงาม
มากมาย พร้อมเก็บภาพประทบัใจ ยามอาทิตย์ตกดินใน
ดินแดนนํา้แขง็ 
 
 
 

 

 
 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคารแบบ รัสเซีย  
หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกับนเกาะโรงแรม   Baikal Wood Hotel หรือเทียบเทา่ 
 

  วันที่หก      เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) – หมู่บ้านบูร์ยัค – เมืองเอียคุตส์ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นนัง่รถจ๊ิบ 4X4 แบบรัสเซีย UAZ ออกจากเกาะระหวา่งทางผา่นชมจุดนํา้แข็งแปลกตาตา่งๆ  
 
 

 

 

 
 
 
 
จากนัน้เปลีย่นเป็นรถบสัปรับอากาศนําทา่นเดินทางสู ่หมู่
บ้านบูร์ยัค Ust-Orda Buryat village สมัผสักบั
วฒันธรรมประเพณี Buryat เป็นหนึง่ในประเทศท่ีมี

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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ประชากรมากท่ีสดุในไซบีเรีย ท่ีน่ีคณุจะมีโอกาสได้สมัผสักบัประวติัศาสตร์และนิสยัการใช้ชีวิตของ
ชาว Buryatians 
 

 

 

 
 

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บา่ย โดยรถบสัปรับอากาศนําทา่นเดินทางกลบั เมืองเอียคสุต์  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง )  

ถึง เมืองเอียคุตส์ เมืองท่ีตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกและเป็น 
เมืองศนูย์กลาง ของแคว้นไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์
ยาวนานกวา่ 300 ปี และยงัเป็นเมืองแหง่ศิลปะใน
ประเทศรัสเซียจึงได้รับการขนานนามวา่ปารีสแหง่ไซบีเรีย 
ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามทา่มกลางหิมะ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร 

พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 

 

วันที่เจด็           เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
08.00 น.   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 
10.45 น.   นําท่านเหิรฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  เที่ยวบนิที่ S7 761 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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ก าหนดการเดนิทาง     
อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ /ท่าน พักเดี่ยว 

 ผูใ้หญ ่10ทา่น     74,800 บาท 9,800 บาท 

ผูใ้หญ ่12ทา่น     72,800 บาท 9,800 บาท 

ผูใ้หญ ่16ทา่น     69,900 บาท 9,800 บาท 

ผูใ้หญ ่20ทา่น     68,800 บาท 9,800 บาท 

** หนังสือเดนิทางไทย เข้ารัสเซียได้ไม่ต้องย่ืนวีซ่า ** 
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 ( ตลอดทริปการเดินทางจ่าย 1,200.บาท/ทา่น )                                           

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 21 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 21 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

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

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
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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 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


