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 เมธืนนพทโซผฟเรฟฬ เมธืนสะอานเช่ืธมฬุฌรฝ – ปฟนใาซใั  
 สมัฯสัผรรฬากาถ นัน่รถโฮสาฬฝระทตัพถาสตร ์ทรานโซผฟเรฟฬ 
 ลธ่นเรธืทะเลสาผโผใาล ทะเลสาผน า้ปดืทฟญ่หญแ่ละเกา่แกท่ฟส่ดุญนฌลก  
 นธนผนเกาะฌบสดบ์ธน สมัฯสัธรรมชาตพทฟน่ดนาม ธากาถธนัผรพสทุธพ์  
กําหนดการเดนิทาง     7 - 14 เมษายน /  14 - 21 เมษายน 2563 
    28 เมษายน – 5 พฤษภาคม / 5 – 12  พฤษภาคม 2563 
    2 – 9 มถุินายน  /  16 – 23  มถุินายน 2563 
    30 มถุินายน – 7 กรกฎาคม / 21 -28 กรกฎาคม 2563 
    11 – 18 สิงหาคม  / 1 – 8 กันยายน 2563 
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วันที่แรก        (1)  สนามบนิสุวรรณภูม ิ– เมืองโนโวซีบีสค์ ( นิวไซบีเรีย ) 

09.00 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาท์เตอร์สายการ
บินไซบีเรียน แอร์ไลน์  S7   

11.25 น.  นําทา่นเหิรฟา้สู ่เมืองโนโวซีบสีค์ (Novosibirsk )โดยเท่ียวบินท่ี   S7  5702   
ใช้เวลาเดินทาง 7.35 ชัว่โมง  
 เวลาท่ี โนโวซีบีสค์ เทา่กบัประเทศไทย 
 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

19.00 น. เดินทางถึง เมืองโนโวซีบสีค์ เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศรัสเซีย  
ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร 
พกัโนโวซีบีสค์ โรงแรม Novosibirsk Marriott Hotel หรือ เทียบเทา่  

วันที่สอง        (2)  เมืองโนโวซีบีสค์ – เมืองนักวิทยาศาสตร์ – พิพิธภณัฑ์หัวรถไฟกลางแจ้ง – จัตุรัสเลนิน  
- โบสถ์เซนต์นิโคลัส – สถานที่รถไฟเมืองโนโวซีบีสค์   

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชมเมืองนักวทิยาศาสตร์ Akademgorodok ซึง่ถกู
สร้างขึน้ใน ค.ศ.1957 สมยัสหภาพโซเวียต โดยการลงทนุ
ของภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายเพือ่ทําการวิจยัค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์พฒันายทุโธปกรณ์  ภายในเมืองเป็นท่ีตัง้ของ
มหาวิทยาลยัของรัฐ  สถานบนัวิจยัทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ มีชุมชมบ้านพกันกัวิทยาศาสตร์ กวา่ 65,000คน 
ห้องสมดุ โรงภาพยนตร์ ร้านค้า โรงแรม นบัเป็นเมือง
วิทยาศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในไซบีเรีย จากนัน้ชมพิพิธภณัฑ์

หัวรถไฟกลางแจ้ง (West Siberian Railway History 

Museum) ท่ีรวบรวมหวัรถจกัรตา่งๆ และตู้โดยสารตัง้แต่
อดีต มีทัง้ตู้ โดยสาร ตู้ เสบียง ตู้พยาบาล และตู้คมุขงั
นกัโทษ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นชมภายในตวัเมืองโนโวซีบีสค์ ชมจตัุรัสเลนิน( 
Lenin Square ) สร้างในปี ค.ศ. 1864 นบัจตัรัุสท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสองในรัสเซียรองจากจตัรัุสแดง  จากนัน้ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (Saint 
Nicholas Chapel)  เป็นโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์ท่ีตัง้โบสถ์ในอดีตเคยเป็นจุด
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ศนูย์กลางของสหภาพโซเวียต จากนัน้นําท่านแวะซุปเปอร์มาร์เกต็ ซือ้ขนม เสบียงและของใช้
จําเป็นตา่งๆก่อนขึน้รถไฟ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นสู ่สถานที่รถไฟเมืองโนโวซีบสีค์ ซึง่เป็นสถานีท่ีใหญ่

ท่ีสดุในเส้นทางทรานไซบีเรีย 

ค่ํา โดยรถไฟขบวนท่ี  ...  เดินทางสูเ่มืองเอียคุตส์ 

 เวลาท่ี เอียคตุส์   เร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง 
โดยเราจะใช้รถไฟขบวนนี ้เป็นท่ีพํานกัตลอด 2 คืน 
แตล่ะโบกี ้ มีห้องนํา้สามารถ ล้างหน้า แปรงฟัน แตไ่ม่เหมาะสาํหรับอาบนํา้ 
รถไฟจอดพกัตามสถานีตา่งๆ แตล่ะสถานีไม่เทา่กนั ควรสอบถามข้อมลูจากหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนลง 
 

 

 
 
 

ค่ําคืนนีพ้กัผอ่นบนรถไฟ  

วันที่สาม      (3)  รถไฟสายทรานส์ไซบเีรีย ตลอดทัง้วัน  

เช้า  ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่ ระหว่าง ชมทิวทศัน์  ทิวเขาธรรมชาติอนังดงามจากมมุมองหน้าตา่งบน
รถไฟ ธรรมชาติสวยๆ ของประเทศ เพลินไปกบัวิวสองข้างทาง น่ีคือช่วงเวลาท่ีเราพกัและชมวิว
บนรถไฟ  เก็บความทรงจําดีๆ เหลา่นัน้ ให้อยู่กบัเราตลอดไป จากประสบการณ์ตรง วา่เส้นทางนี ้
ไม่ใชแ่คส่วย แตย่งัเป่ียมไปด้วยประสบการณ์ดีๆ ท่ีหาไม่ได้จากท่ีไหนในโลกจริงๆ บนรถไฟ
แหง่ความฝันสายนี ้ชมบรรยากาศสองข้างทางจะมีความเป็นเมืองมากขึน้ เร่ิมจากหมู่บ้านชนบท
สไตล์รัสเซีย เมืองเลก็ เมืองน้อย ผา่นป่าสน และภเูขาสลบักนั  

  อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวนั และค่ํา บนรถไฟ (ลกูค้าควรเตรียมเสบียงอาหารเผ่ือไว้ และ
ทางบริษัทมีเตรียมไว้บางสว่น )   
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ค่ําคืนนีพ้กัผอ่นบนรถไฟ 2ทา่น ตอ่ห้อง 

วันที่ส่ี         (4)  รถไฟสายทรานไซบีเรีย - เมืองเอียคุตส์ - ลิสต์เวียนก้า  –โบสถ์นิโคลาส 
                    – พพิธิภัณฑ์ไบคาล– ล่องเรือทะเลสาบไบคาล – ขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา 

– พิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมไม้ 

เช้า ต่ืนเช้ารับอรุณวนัใหม่  
 อิสระรับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk )เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองในไซบีเรียเป็นศนูย์กลางการปกครองมี

ประชากรประมาณ588,000คนเป็นแหลง่การศกึษาท่ีสาํคญั เมืองแหง่ธุรกิจและการค้าระหวา่งประเทศ
มองโกเลยีและจีนเป็นเมืองท่ีมีผู้คนพลกุพลา่นเพราะเป็นยา่นการค้าขาย เมืองนีไ้ด้ช่ือวา่เป็น นครปารีส
แหง่ไซบีเรีย(PARIS OF SIBERIA) 
นําทา่นเดินทางสู ่ หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า Listvyanka 
Village ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง )ซึง่ตัง้อยูบ่น
พืน้ท่ีหบุเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปากแมนํ่า้องัคาร่า 
Angara River แม่นํา้เพียงสายเดียวท่ีเป็นท่ีระบายออกของ

ทะเลสาบไบคาล  
ชมโบสถ์นิโคลาส ท่ีสวยงามและขึน้ ช่ือท่ีสดุขา่มกลาง
สวนดอกไม้ท่ีสวยงามของเมือง นําทา่นชม พพิธิภณัฑ์ไบ

คาล เพื่อเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ท่ี
ประกอบไปด้วยพืชและสตัว์หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีนา่  
สนใจ รวมไปถึงดาวเดน่ของพิพิธภณัฑ์ “แมวนํา้ไบคาล” 
นอกจากนีย้งัมีนิทรรศการจําลองสภาพใต้นํา้ของ
ทะเลสาบไบคาลให้ชม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
ชมตลาดปลาซึง่เป็นตลาดเลก็ ๆ ริมทะเลสาบท่ีมีแผงและ
ร้านค้า จําหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองโดยเฉพาะปลานํา้จืดของ
ทะเลสาบแหง่นี ้  จากนัน้นําทา่นน่ังเรือวนรอบชาย

ทะเลสาบเพื่อชมความงานริมฝ่ังทะเลสาบ (ใช้เวลา 1 ชัว่ 

โมง) นําทา่น ขึน้กระเช้าสู่จดุชมวิวบนยอดเขา เพ่ือชม
วิวจากมมุสงูของทะเลสาบท่ีฃสวยท่ีสดุในโลก  
นําทา่นชมพิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมไม้ Wooden 
architecture museum ชมสิง่ปลกูสร้างไม้ท่ีหาดไูด้ยาก ซึง่
เป็นบ้านพกัอาศยัของชนกลุม่ท่ีพํานกัอยูท่ี่น่ีมาช้านาน ชม
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การสร้างบ้านตามภมิูปัญญาชาวบ้านท่ีต้องสร้างบ้านด้วยไม้และทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดูหนาวท่ี
อุณหภมิูติดลบหลายสบิองศา 
 
 
 
 
 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้นําทา่นกลบัเมืองเอียคสุต์ 

พกัเอียคตุส์ โรงแรม Marriott Irkutsk Hotel หรือ เทียบเทา่  
 
 
 
 
 
 

 วันที่ห้า    (5)  เมืองเอียคุตส์– Ust-Orda Buryat village –  เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเช้านําทา่นนัง่รถบสัสู ่ เกาะโอลค์ฮอน 

Ol’khon  ระยะทาง 280 กม ( ใช้เวลานัง่รถ ประมาณ 6 
ชัว่โมง ) 
ระหวา่งทางแวะชม หมู่บ้านUst-Orda Buryat village 
สมัผสักบัวฒันธรรมประเพณี Buryat เป็นหนึง่ในประเทศท่ี
มีประชากรมากท่ีสดุในไซบีเรีย ท่ีน่ีคณุจะมีโอกาสได้สมัผสักบัประวติัศาสตร์และนิสยัการใช้ชีวิตของ
ชาว Buryatians และลิม้ลองอาหารของ Buryat นําทา่นชมการแสดงเต้นรําท้องถ่ินแบบดัง้เดิม  และ 
เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุวิทยาท้องถ่ิน 
 
 

 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

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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จากนัน้นําทา่นเดินทางตอ่สูท่า่เรือนัง่เรือข้ามฝากไปยงั 
เกาะโอลค์ฮอน Ol’khon  เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุจาก
ทัง้หมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มี พืน้ท่ีประมาณ 
700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร
จากเหนือ-ใต้จุดท่ีกว้างท่ีสดุของเกาะ ประมาณ 12 

กิโลเมตร และมีชาวพืน้เมืองบูร์ยตั (Buryat) อาศยัอยูบ่น
เกาะชาวพืน้เมืองของท่ีน่ี  ขึน้ช่ือวา่ได้เก็บ รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอยา่งดีตัง้แต่
สมยัก่อนยคุอภินนัทนาการหรือยคุคอลเคซสั และ ในแต่
ละปีมีนกัทอ่ง  เท่ียวนบัพนัคนได้ม  าเยือน ณ เกาะแหง่นี ้
เรือเทียบทา่ นําทา่นขึน้บกท่ีเกาะโอลค์ฮอน แล้วนัง่รถจ๊ิบ
แบบรัสเซีย (UAZ)สูท่ี่พกั 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ในโรงแรม Baikal view hotel  แบบบุฟเฟ่ต์ 

พกับนเกาะโรงแรม   Baikal view hotel Olkhon island ดีท่ีสดุของเกาะ 
 
 
 
 
 

 วันที่หก         (6)   เกาะโอลค์ฮอน ทางตอนเหนือ – แหลมโคบอย – โขดหินสามพี่น้อง – ชาแมนร๊อค  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นนัง่รถจ๊ิบ แบบรัสเซีย(UAZ) ตระเวนถ่ายรูปตาม
จุดตา่งๆบนเกาะ  นําทา่นไปยงัจุดชมวิว แหลมโคบอย 
KHOBOY CAPE ซึง่เป็นจุดชมวิวท่ี  อยูเ่หนือสดุของ
เกาะโอลค์ฮอน เม่ือเดินทางถึงจุดชมวิวสามารถมองเห็น
วิวทิวทศัน์ท่ีกล้วงท่ีสดุของทะเลสาบ ทะเลสาบไบคาลนัน้
มี แม่นํา้เลก็ๆไหลมารวมกนักวา่ 336 สาย แตมี่เพียง
แม่นํา้สายเดียวเทา่นัน้ท่ีไหลออกนัน่ก็คือ แม่นํา้องัการ่า 
(Angara) จากนัน้นําทา่นชมความงามของผืนนํา้สฟีา้ท่ี 
อ่าว UZYRY BAY  นบัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสดุ จากนัน้
เดินทางกลบัโรงแรม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก 



7 

 

ริมทะเลสาบไบคาลลิม้รสซุปปลาแบบพิเศษ    
บา่ย นําทา่นชมโขดหนิสามพี่น้อง Three Brothers Rock  ตามตํานานในสมยัอาณานิคม บนชายฝ่ังมีพาย ุ

และคลืน่ยกัษ์เข้าทําลายเมือง พี่น้องสามคนจึงตดัสนิใจ
ช่วยบ้านเกิดของตน ได้เดินลงไปในทะเลเพื่อต้านแรง
คลืน่ พายพุดัไม่หยดุเป็นเวลาหลายวนัหลายคืน เวลา
ผา่นไปทัง้สามกลายเป็นฟอสซิลและกลายเป็นสามโขด
หินท่ียงัคงปกปอ้งอ่าวและเมืองไว้จนปัจจุบนั ระหวา่ง

ทางแวะถ่ายรูป ชมวิว จุดตา่งๆท่ีสวยงามมากมาย และ
ไปคารวะหนิศักดิ์สิทธ์ิ ชาแมนร๊อค “Shaman Rock” 

ท่ีเป็นเหมือนศนูย์รวม  จิตวิญญาณ ของชาวเกาะโอลค์
ฮอน และเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคู
ซีร์นีเ้ปรียบ เสมือนลทัธิของชนเผา่ พืน้  เมืองของท่ีน่ี เป็น
เกาะเดียวในไบคาลท่ีมีผู้คนพํานกัอยูช่นเผา่แรกท่ีตัง้
รกรากบนเกาะคือครีูแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผา่บูร์ยตั (Buryat) กบัยาคตุ (Yakut) อยูร่่วมกบัอีก
หลายชีวิตท่ีกระจดักระจายอยูต่ามหมูบ้่าน 5 แหง่รอบๆเกาะ อาชีพหลกัคือทําการประมงกบัเลีย้งสตัว์ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ในโรงแรม Baikal view hotel  แบบบุฟเฟ่ต์ 

หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกับนเกาะโรงแรม   Baikal view hotel Olkhon island ดีท่ีสดุของเกาะ 

    
วันที่เจด็         (7)   เกาะโอลค์ฮอน – เอียคุตส์ – โบสถ์คาซาน - รูปปั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร นําทา่นนัง่รถจ๊ิบแบบรัสเซีย เดินทางสูท่า่เรือเกาะโอลค์ฮอน 
นําทา่นขึน้เรือข้ามฟาก จากนัน้โดยรสปรับอากาศนําทา่นกลบัเมืองเอียคุตส์ เมืองท่ีตัง้อยูท่างทิศ
ตะวนัออกและเป็น เมืองศนูย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 300 ปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางตอ่สู ่ เมืองเอียคุตส์ นําทา่นชม โบสถ์คา

ซาน (Kazan Church) ซึง่เป็นโบสถ์ท่ีสวยงาม โดดเดน่ท่ีสดุ
ของเมืองเอียคสุต์ เร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกวา่ 
7 ปีจึงแล้วเสร็จ ภายในโบสถ์ถกูตกแต่งอยา่งวิจิตรงดงาม 
ด้วย หินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศ
จีน ภาพสนํ้ีาบนฝาผนงัโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตา 
เลยีน ชม ถนนคาร์ลมาร์กซ์ ตลอดถนนสายนีท้า่นละ
พบกยัอาคารเก่าแก่ตา่งๆเช่น อาคารท่ีทําการรถไฟสาย
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ทรานส์-ไซบีเรีย อาคารห้องสมดุของมหาวิทยาลยัแหง่รัฐ 
ปราสามมอร์ริสซึง่ปัจจบุนักลายเป็นพิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุ
แหง่เอียคตุส และรูปปั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ซึง่มี
ดําริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 

9,289กิโลเมตรชม ชมอนสุาวรีย์เปลวไฟนิรันดร์  บริเวณ
ริมแม่นํา้แองการ่า ชมปอ้มไม้ท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีปอ้งกนัสตัว์ป่า และใช้เป็นท่ีเก็บข้าวของ 
ทองคํา เงินและส่ิงทอจากการค้าในอดีต   

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 พกัเอียคตุส์ โรงแรม Marriott Irkutsk Hotel หรือ เทียบเทา่  

 

วันที่แปด        (8 )   เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
08.00 น.   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางตอ่กลบัประเทศไทย 
10.45 น.   นําท่านเหิรฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  เที่ยวบนิที่ S7 6331 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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กาํหนดการเดินทาง     

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป  ราคา/ท่าน 

ผู้ใหญ่ /ท่าน   โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน 

บนรถไฟ พัก 4 ท่าน/ห้อง  เกรดมาตรฐาน 

 

79,900 บาท/ท่าน 

ผู้ใหญ่ /ท่าน   โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน 

บนรถไฟ พัก 2 ท่าน/ห้อง  เกรดมาตรฐาน 

 

83,900 บาท/ท่าน 

เฉพาะโรงแรมพักเดี่ยว  เพิ่ม   16,800 บาท/ท่าน 
บนรถไฟ พัก 4 ท่าน/ห้อง  

16,800 บาท/ท่าน 

อัตรานีร้วม        คา่ไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกินท่ีสายการบินกําหนด 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง บนรถไฟ 4 ทา่น/ตู้ )    
  คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่    บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบตามรายการท่ีระบ ุ   คา่ประกนัอุบติัเหต ุเงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่นํา้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินกําหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน 7 USD/วนั/ทา่น     
 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว ( หนงัสอืเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซา่รัสเซีย ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การชําระเงิน 

งวดท่ี 1 ชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท  ภายใน  7 วนัหลงัจากจอง 
งวดท่ี 2 ชําระคา่ทวัร์  ทา่นละ 30,000 บาท   ก่อนการเดินทาง  61 วนั 

 งวดท่ี 3 ชําระคา่ทวัร์ ส่วนที่เหลือ    ก่อนการเดินทาง  30 วนั 
2. การยกเลิก 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง      60 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน คา่ตัว๋รถไฟ คา่มดัจําโรงแรม  

2.2 ยกเลกิการเดินทางระหวา่ง  45-60 วนั  ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางระหวา่ง  30-45 วนั  เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั  เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา
รันตค่ีามัดจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 
หรือค่าทวัร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
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หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

9. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย     

อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า
ประเทศนัน้อีก   

 


