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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● เมืองเอยีคุตส์ประเทศรัสเซีย         
13.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบิน S7 AIRLINES (S7) เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
16.35 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่เมอืงเอยีคุตส์ ISKUTSK   ประเทศรัสเซียโดยเท่ียวบินท่ี S76332  

 ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ***มีบริการอาหารบนเคร่ือง*** 



BT-BIK01_S7_FEB20 

 
23.45 น. เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ ISKUTSK   ประเทศรัสเซีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อย พบการ

ตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี (**เวลาท้องถิ่นของประเทศรัสเซีย ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
จากน้ัน  น าท่านเดินทางพกัผ่อน ที ่เมืองเอยีคุตส์   
ทีพ่กั NORTH SEA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมือง เมืองเอยีคุตส์   
วนัทีส่อง เอยีคุตส์ ● ลสิต์เวยีนก้า ● พพิธิภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซ่ี ● น่ังรถเลือ่นไซบีเรียน ● พิพิธภัณฑ์ไบคาล ● น่ังกระเช้า ● 

Chersky Stone   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากน้ัน จากเอยีคุตส์ น าท่านเดินทางสู่ เมืองลสิต์เวยีนก้า (LISTVYANKA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ซ่ึงตั้งอยู่

บนพื่นท่ีหุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ปากแม่น ้าองัคาร่า Angara River เป็นแม่น ้าเพียงสายเดียวท่ีเป็นจุดระบายน ้ า
ออกของทะเลสาบไบคาล    

ระหว่างทาง พาท่านแวะชม พพิธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพนัธ์ุทอล์ทซ่ี (TALTSY MUSEUM OF WOODEN 

ARCHITECTURE) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภณัฑบ์นพื้นท่ีกลางแจง้ มีเน้ือท่ีกวา่ 166 เอเคอร์ ภายใน
แสดงชีวติความเป็นอยูข่องชาวไซบีเรียสมยัก่อน มีโบสถไ์ม ้ บา้น ฟาร์ม และอ่ืนๆ ของชนเผา่ต่างๆ ท่ีอยูร่อบ
ทะเลสาบ บา้นท่ีน ามาจดัแสดงไดถู้กยา้ยมาจากหมู่บา้นดั้งเดิมในท่ีต่างๆ หลงัจากท่ีมีการสร้างเข่ือนพลงัน ้าใน
ทะเลสาบไบคาล ท าใหน้ ้าท่วมชุมชนบางจุด จึงไดย้า้ยบา้นเก่าท่ีมีคุณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถไ์ม ้
โรงเรียน น ามาจดัแสดงไวใ้นท่ีเดียวกนั  

 
 
จากน้ัน พบกบักิจกรรมสุดพิเศษ น่ังรถเลื่อนไซบีเรียนหรือที่เรารู้จักกันว่าสุนัขลากเลื่อน ท่ีมีเพียงในเฉพาะฤดูหนาว 

ยอ้นกลบัไปประมาณช่วง ค.ศ. 1800 -1900 นกัเดินทางและนกัขุดทองกว่าหม่ืนคนพากินบินไปยงัขั้วโลกเหนือ
เพื่อท าการขุดหาทอง ซ่ึงเป็นการเดินทางท่ียากล าบากทั้งสภาพอากาศท่ีหนาวเหน็บ จึงไดมี้การน าสุนขัลากเล่ือน 
มาใชใ้นการเดินทาง ส่งจดหมาย และส่งข่าวสาร 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้น น าท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (BAIKAL MUSEUM) เพื่อเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาลท่ี
ประกอบไปด้วยพืช และ   สัตว์หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีน่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภณัฑ์ นั้นคือ 
“แมวน ้าไบคาล” นอกจากน้ียงัมีนิทรรศการจ าลองสภาพใตน้ ้าของทะเลสาบไบคาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านข้ึนกระเชา้แบบห้อยขา CHAIR LIFT เพื่อเดินทางสู่ CHERSKY STONE บนยอดเขาแห่งน้ีจะเป็นจุดเล่นสกี 

ยอดนิยมและเป็นจุดชมทศันียภาพท่ีงดงามท่ีสุด บริเวณดา้นบนยอดเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะหนานุ่มในช่วงฤดู
หนาว พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางจะเป็นลกัษณะเหมือนกบั เคเบิ้ลคาร์ โดยท่ีจะตอ้งไต่ระดบัความสูงข้ึนไปโดย
สถานท่ีแห่งน้ีจะมีความสูงจากน ้าทะเลถึง 755 เมตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร 
ทีพ่กั KRESTOVAYA PAD HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมืองลสิต์เวยีนก้า 

**หมายเหตุ : เน่ืองจากจะต้องใช้รถจี๊บ UAZ ในการเดินทางไปยงัเกาะโอลค์ฮอน  
กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเลก็ ส าหรับ 2 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดินทาง** 

 

วนัทีส่าม น่ังเรือ KHIVUS ● ท่าเรือ ICE FERRY ● นัง่รถจ๊ีบ UAZ ● เกาะโอลค์ฮอน (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้น น าท่านเดินทาง น่ังเรือ KHIVUS นัง่เรือ Khivus ซ่ึงเป็นเรือสะเท้ินน ้ า สะเท้ินบก ท่ีวิ่งไดท้ั้งบนผิว  น ้ า 
หิมะ และพื้นน ้ าแขง็ ท่านจะไดช้มความความงดงามของทะเลสาบและพร้อมกบัแวะชมเส้นทางเดิน
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รถไฟเซอร์คัม ไบคาล นับเป็นตวัเลือกท่ีเหมือนเป็นไฮไลทข์องไซบีเรีย โดยเราจะใชเ้วลาล่องเรือ
ประมาณ 3 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เกาะโอลค์ฮอน OLKHON ISLAND (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง) เป็นเกาะท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในทะเลสาบไบคาล ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเบอร์ยาติ ท่ีนบัถือศาสนาพุทธผสมผีซ่ึงมีบรรพบุรุษ
เป็นชาวมองโกเลีย พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของหมู่บา้นคือบริเวณแหลมเบอร์คาน ซ่ึงจะมีถ ้ าท่ีอนุญาตให้เฉพาะคนทรง
หรือชาแมนเท่านั้นท่ีเขา้ไปท าพิธีกรรมได ้โดยชาวบา้นเช่ือวา่ท่ีน่ีคือท่ีสถิตของเทพเจา้ประจ าทะเลสาบไบคาล 
ส าหรับนักท่องเท่ียว นอกจากจะได้มองดูอยู่
ไกลๆ จะ เห็นเสาผูกผ้า สีสันสดใส เ ป็น
เคร่ืองหมายบ่งบอกว่า เลยจุดน้ีไปคือพื้นท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ  

จากนั้น ถึงเกาะโอลค์ฮอน รถจะจอดบริเวณท่าเรือ 
และเรือไม่สามารถวิง่ไดเ้น่ืองจากทะเลสาบจะ
เป็นน ้าแขง็ ให้ท่านได้น่ังรถจ๊ีบ UAZ. เพื่อเดิน

ทางเข้าสู่โอลค์ฮอน เป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อซ่ึง
เป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะ  โดยเฉพาะ 
เน่ืองจากพื้นท่ีบนเกาะมีลกัษณะของท่ีราบ ภูเขา และเนินดินผสมกนั เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ 
และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเค้ียว ซ่ึงรถยนตท์ัว่ไปไม่สามารถวิ่งผา่นได ้ระหวา่งทางท่าน
รถจะแล่นผา่นพื้นท่ี ๆ มีภูมิประเทศท่ีงดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน ้ าในทะเลสาบไบคาลจะ
จบัตวัเป็นน ้าแขง็ท่ีมีความหนาตั้งแต่ 80 – 250 เซนติเมตร ซ่ึงรถ UAZ ท่ีพาเราเท่ียวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบน
น ้าแขง็ได ้

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั  HOTEL BAIKAL หรือเทียบเท่าระดับ 3* เมืองโอลค์ฮอน 
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วนัทีส่ี่ เกาะโอลค์ฮอน ● เมืองคูชีร์● โขดหินสามพี่น้อง ● แหลมโคบอย ● รอยแตกบลูไอซ์ ● กลุ่มน ้าแข็งฮัมม๊อก                          
● ชมพระอาทติย์ตกดินที่โขดหินชามาน (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  KHARANTSY เมืองคูชีร์ (KHUZIR) เมืองเล็กๆบนเกาะโอลค์ฮอนเป็นศูนยก์ลางของ

การท่องเท่ียวทะเลสาบไบคาล เพื่อเยี่ยมชม โขดหินสามพี่น้อง (CAPE THREE BROTHERS) และ แหลมโค
บอย (CAPE KHOBOY) ในช่วงฤดูหนาวนกัท่องเท่ียวจะนิยมเดินทางมาถ่ายรูปผลึกน ้ าแข็งท่ีสุดแสนจะงดงาม
และวิจิตรจากธรรมชาติ หากท่านต้องการท่ีจะถ่ายรูปสวยแปลกตาในถ ้ าน ้ าแข็งต่างๆ คือท่านจะตอ้งมุดหรือ 
พยายามหาซอกหาหลืบ เขา้ไปถ่ายจากดา้นในออกมา หรือถ่ายจากดา้นนอกเขา้ไป ดงันั้น แลว้แต่โชคช่วยวา่ช่วงที
ไปจะไดเ้จอปฏิมากรรมของผลึกน ้ าแข็งท่ีก่อตวัข้ึนนั้นมีมุมไหนท่ีท่านเห็นแลว้ถ่ายรูปออกมาไดส้วย ซ่ึงข้ึนอยู่ท่ี
ดุลยพินิจและวสิัยทศัน์ทางศิลป์มุมมองแต่ละท่านเป็นหลกั  ความงดงามจะเต็มไปดว้ยผลึกน ้ าแข็งห้อยยอ้ยลงมา
เหมือนหินงอกหินยอ้ยตามถ ้ า ผนวกกบัแสงจากดา้นนอกถ ้ าท่ีส่องเขา้มาไดลึ้กมากน้อยแค่ไหนก็จะท าให้ผลึก
น ้าแขง็ท่ีท่านมองเห็นจะเป็นสีท่ีไม่เหมือนกนัดว้ย  

  
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนัแบบปิคนิคของชาวท้องถิ่น 
จากนั้น น าท่านเดินทางชมรอยแตกบลูไอซ์ (BLUE ICE)  แผ่นน ้าแข็งใสๆ ที่แตกหักที่เกิดจากการขยายตัวของน ้าใน

ทะเลสาบ สะท้อนแสงกับท้องฟ้า เป็นสีฟ้าสวยๆ ซ่ึงมีหลายจุดภายในทะเลสาบ Baikal และท่านจะไดช้ม กลุ่ม
น า้แข็งฮัมม๊อก (ICE HUMMOCKS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น น าท่านชมพระอาทติย์ตกดินที่โขดหินชามาน SHAMAN ROCK ชาว Buryat จะเคารพนบัถือธรรมชาติ เคา้เช่ือ
วา่ภูเขา ตน้ไมท้ะเลสาบนั้นมีวญิญาณอยู ่ท่ีใกล้ๆ  หมู่บา้น Khuzhir นั้นมีบริเวณจุดท่ีคนนิยมเดินไปถ่ายภาพช่ือวา่ 

Shaman Rock หรือ Holy Rock เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของคนท่ีน่ี  ต านานเล่าวา่เทพผูดู้แลทะเลสาบมีลูกสาว 
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ลูกสาวจะหนีตามผูช้ายไป เทพเลยเขวี้ยงหินกอ้นน้ีมาขวางทางไว ้บริเวณ Shaman Rock น้ีมีเสาท่ีถูกผกูผา้สีต่าง 
ๆ มีต านานเล่าขานของทะเลสาบดงัขา้งตน้ และ เป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้นใชต้ดัสินคดีความต่าง ๆ ท่ีน่ี โดยจะน าผูถู้ก

กล่าวหามาตรึงทิ้งไวบ้ริเวณ Shaman Rock น้ี 1 คืน ถา้มีชีวติรอดผา่นสภาพอากาศอนัโหดร้ายไปได ้ก็ถือวา่ไม่มี
ความผดิท่ีถูกกล่าวหา ส าหรับความคิดผมท่ีช่วงกลางคืนอุณหภูมิลดลงถึง -25 องศาแลว้ใครรอดไปไดก้็ให้เคา้อยู่

ต่อเถอะครับ เสา ๆ ท่ีผกูผา้น้ีเรียกวา่ "SERGE" ในภาษา Buryat หรือ เสาผกูมา้ สัญลกัษณ์ของชาว Shamanic 
แสดงถึงความเป็นสถานท่ีลึกลบัและศกัด์ิสิทธ์ิ  

 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั HOTEL BAIKAL หรือเทยีบเท่าระดับ 3* เมืองโอลค์ฮอน 
วนัทีห้่า เกาะโอลค์ฮอนและเกาะโอกอย ● น ้าแข็งหินงอกหินย้อย ● เมืองอิร์คุตสค์ ● มหาวิหารคาซาน ● เขื่อนของ

เมืองอร์ิคุตสค์ ● เทีย่วชมเมือง ● ช็อปป้ิง 130 ควอร์เตอร์  (เช้า/กลางวนั/เยน็)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ทางตอนใตเ้ป็นส่วนหน่ึงของเกาะโอลค์ฮอนและเกาะโอกอย (OLKHON ISLAND AND 

OGOY ISLAND) ชมความงามของน ้าแข็งหินงอกหินย้อย (ICE CAVES AND ICCLES) เป็นอีก 1 ไฮไลท์
ท่ีเราไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาถึงยงัท่ีทะเลสาบไบคาล 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงัเมือง อิร์คุตสค์ (IRKUTSK) สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นถ่ินท่ีพกัอาศยัในฤดูหนาวของพ่อคา้และ
เจา้หนา้ท่ีเก็บภาษีเม่ือกลางศตวรรษท่ี 17 และกลาย
มาเป็นเมืองท่ีส าคญัในช่วงศตวรรษท่ี 18 ผูเ้ขา้ร่วม
ชุมนมในกบฏธันวาคมเพื่อล้มล้างพระเจ้าซาร์นิ
โคลสัท่ี 2 ต่างล้ีภยัไปยงัประเทศไซบีเรียเป็นจ านวน
มาก ท าให้เมืองแห่งน้ีกลายเป็นศูนย์กลางทาง
วฒันธรรม ปัจจุบนัเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่
และมีความส าคญัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไซ
บีเรีย มีประชากรมากกว่า 500,000 คน ตลอดจน
มหาวิทยาลัย โบสถ์และพิพิธภณัฑ์เก่าแก่มากมาย 
และทะเลสาบไบข่าลท่ีอยูห่่างออกไปประมาณ 1 ชัว่โมงหากเดินทางโดยรถไฟ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารคาซาน (KAZAN CATHEDRAL) สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ในปีค.ศ. 
1708 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ถนนเส้น
หลักของตัวเมืองเลยค่ะ แต่เดิมนั้น ท่ีน่ีเป็นเพียง
โบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมยัการปกครองของพระเจา้
ปอลด์ท่ี 1 ในปีค.ศ. 1800 ไดท้  าการสร้างวิหารใหม่ 
ปัจจุบนัไดจ้ดัเป็นอีกมหาวิหารแห่งหน่ึงในเซนต์ปี
เตอร์เบิ ร์ก ท่ี มีความสวยงาม และเต็มไปด้วย
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัอีกแห่ง  

จากน้ัน  ผ่านชม เขื่อนของเมืองอิ ร์ คุตสค์  (IRKUTSK 

EMBANKMENT) และน าท่านเท่ียวชมเมือง เพื่อ
ชมความงดงามของโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ตามร้านคา้ มุมตึก สไตล์รัสเซีย น าท่าน ชอปป้ิงที่ 130 ควอร์เตอร์ 
(130 QUARTER) ยา่นน้ีนบัว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีพลาดไม่ไดส้ าหรับผูม้าเยือนเมืองน้ี บริเวณน้ีเป็นแหล่ง
รวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีทนัสมยั โดยส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณน้ีสร้างดว้ยไม ้และ
ตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซ่ึงข้ึนช่ือในการสร้างบา้นดว้ยไม ้ยา่นน้ีจึงกลายเป็น
จุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว ทั้งช็อปและชิมเลยทีเดียว  

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร  
ทีพ่กั  NORTH SEA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมือง เมืองเอยีคุตส์   
วนัทีห่ก เมืองเอยีคุตส์  ● สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ               (เช้า/-/-)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือเป็น SET BOX 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเอยีคุตส์   เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี S76331 ***มีบริการอาหารบนเคร่ือง*** 
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคา  โปรแกรม “มหัศจรรย์ไบคาล” 6 วนั 5 คนื สายการบิน S7 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

05 FEB 20 10 FEB 20 25+1 49,900 49,500 48,900 6,000 

13 FEB 20 18 FEB 20 25+1 52,900 52,500 51,900 6,000 

20 FEB 20 25 FEB 20 25+1 52,900 52,500 51,900 6,000 

07 MAR 20 12 MAR 20 25+1 48,900 48,900 47,900 6,000 

11 MAR 20 16 MAR 20 25+1 45,900 45,900 44,900 6,000 
** คณะเดนิทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 

** พาสปอร์ตหรือหนังสือเดนิทางไทย ไม่ต้องท าวซ่ีาเข้าประเทศรัสเซีย ** 
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อตัราค่าบริการรวม 
- ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อร์ิคุตสก์-กรุงเทพฯ สายการบิน S7 

- ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
- ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
- ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,น า้ดื่มบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วคนไทย 
- ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ท่าน 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลือ่นการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพือ่ท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการ
เดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า15 วนัมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง21วัน) 
3. กรณยีกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นใน
กรณวีั นหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งส้ิน 

4. กรณเีจ็บป่วย 
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4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางได้ตามความเป็นจริง 

5.กรณทีีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

อาหาร 
 อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้องถิ่น และอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวช่ัน ซ่ึงรสชาติจะ

เป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมือ้  

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) ซ่ึงท่านจะต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม เน่ืองจากบางโรงแรม
อาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริมซ่ึงไม่สะดวกสบายในการพัก **กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองแบบ 3 ท่านหากลูกค้าพึง
พอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขของห้องพกัดังกล่าว**  

 โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละโรงแรมและ
ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นลกัษณะการน าเตียงมาชิดกันให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไม่รับรองเร่ือง
ห้องให้เน่ืองจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึน้อยู่กับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก 
ทั้งนีลู้กค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณมีีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกดิความเหมาะสม 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้  และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน  หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามช ารุด ห้าม
เปียกน า้ ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอืน่ทีไ่ม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ 
ส าคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นน้ันพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถ
รับผดิชอบใดๆได้ทุกกรณ ี

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
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ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่
การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎเิส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง* 


