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- สมัผสัประสบการณข้ึ์นรถไฟสายทรานไซบีเรีย ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นสายรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก 

- สมัผสัประสบการณต์ะลยุทะเลสาบนํ้าแข็ง นัง่เรือ HOVERCRAFT บนทะเลสาบไบคาล ซึงเป็น

ทะเลสาบนํ้าจดืท่ีลึกท่ีสุดในโลก 

- ชม BLUE ICE นํ้าแข็งท่ีมีสีฟ้าแกมสีเขียวเหมือนมรกต ชมความมหศัจรรยท่ี์จะเห็นไดเ้ฉพาะใน

ฤดหูนาวเท่านั้น มีใหเ้ห็นเพียง 40 วนัในรอบหน่ึงปี!!! 

- ชมเกาะโอลคฮ์อน เป็นเกาะท่ีใหญท่ี่สุด จากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล 

-  แวะเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นไฮไลทข์องเสน้ทางน้ี อาทิ สถานีรถไฟโนโวซีบิสค ์(Novosibirsk 

Station) เป็นสถานีรถไฟใหญท่ี่สุดของเสน้ทางรถไฟทรานสไ์ซบีเรีย 

-  พกัโรงแรมด ีมาตรฐาน 4 ดาว 

- นอนตูน้อนรถไฟ 2 ท่านตอ่หอ้ง 
 

กาํหนดการเดินทาง 

วนัท่ี 13-22 กุมภาพนัธ ์2563 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

13 ก.พ. กรุงเทพฯ – โนโวซีบิสค ์ BKK-OVB S7 5702 11.10-18.55 7 ชัว่โมง 45 นาที 

22 ก.พ. เอียคุตส–์ กรุงเทพฯ IKT-BKK S7 6331 10.10-15.30 6 ชัว่โมง 20 นาที 

วนัแรก กรุงเทพฯ-โนโวซีบิสค ์ 13 กุมภาพนัธ ์2563 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอร ์ไซบีเรียนแอรไ์ลน ์(S7 Airlines) ชั้น 4  

 

11.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองโนโวซีบิสค ์ประเทศรสัเซีย เท่ียวบินท่ี S7-5702 

(ใชเ้วลาเดินทาง 7.45 ชัว่โมง) 
 

18.55 น. เดินทางถึงเมืองโนโวซีบิสค ์ประเทศรสัเซีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมือง 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั DOMINA HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่สอง โนโวซีบิสค ์ 14 กุมภาพนัธ ์2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านชมพิพิธภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจง้ แหล่งรวมหัวรถไฟ

กลางแจง้ท่ีรวบรวมหวัรถจกัร และตูโ้ดยสารรถไฟตั้งแต่อดีตกระทัง่ปัจจุบนั 

ซ่ึงมีทั้งตูร้ถไฟโดยสาร ตูเ้สบียง ตูพ้ยาบาล กระทัง่ตูคุ้มขงันักโทษ ในอดีต

การจะมีการลาํเลียงนักโทษรสัเซียมากกัขงัในเขตไซบีเรียเป็นจาํนวนมาก 
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ซ่ึงเมืองน้ีถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางท่ีสาํคญัในแควน้ไซบีเรีย  
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านชมเมืองแห่งนักวิทยาศาสตร ์Akademgorodok (Academic City) 

ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนใน ค.ศ. 1957 สมยัสหภาพ   โซเวียต โดยการลงทุนของ

ภาครฐั มีจุดมุงหมายในการทาํการวิจยั คน้ควา้ทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือการ

พฒันาอาวุธยุทโธปกรณ์ และใหก้ารศึกษาแก่ บุคลากรของรัฐ ภายใน

เมืองแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัของรฐั สถาบนัวิจยัทางวิทยาศาสตร์

และการแพทย์ และมีชุมชนท่ีประกอบด้วยบ้านพักนักวิทยาศาสตร ์

คอนโดมิเนียม หอ้งสมุด โรงภาพยนตร ์รา้นคา้ โรงแรม ภตัตาคาร บาร ์

และโรงพยาบาลของรฐั เป็นท่ีพาํนักของนักวทิยาศาสตรแ์ละครอบครวักวา่ 

65,000 คน  เป็นเมืองวิทยาศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแควน้ไซบีเรีย และมี

ความสาํคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงของรสัเซีย  
อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ 

 

คํา่ อิสระอาหารคํา่เพ่ือใหท่้านสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ที่พกั DOMINA HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่สาม โนโวซีบิสค-์ข้ึนรถไฟสายทรานไซบีเรีย 15 กุมภาพนัธ ์2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเท่ียวชม เมืองโนโวซีบิสค ์(Novosibirsk) เป็นเมืองท่ีใหญ่สุดใน

แควน้ไซบีเรีย และมีประชากรมากเป็นอนัดบั3 ของประเทศรสัเซีย  

นําท่านผ่านชม สถานีรถไฟโนโวซีบิสค ์(Novosibirsk Station) เป็น

สถานีรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดของเสน้ทางรถไฟทรานสไ์ซบีเรีย ชมจตัรุสัเลนิน 

(Lenin Square) สะพานรถไฟขา้มแมน้ํ่าออป (Ob river) นําท่านเชา้ชม

โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั (St Nicholas' Chapel) ตรงจุดท่ีตั้งของโบสถ ์เคยเป็น

จุนศูนยก์ลางของสหภาพโซเวยีต นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ โรงละ

ครบอลชอย (Bolshoi Theatre) โรงละครบลัเล่ต ์และโอเปร่าท่ีมีช่ือเสียง

ระดบัโลก 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

14.00 น. นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองโนโวซีบิสค ์ เพ่ือเตรียมตวัออกเดินทาง

สู ่เมืองเอียคุตส ์(Irkutsk) โดยรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรีย (เป็นตูน้อนล๊อ

คประตูดา้นในไดส้าํหรบัพกั 2 ท่าน)  ระยะทางจากสถานีเมืองโนโวซีบิสค ์

(Novosibirsk) มายงัเมืองเอียคุตส ์(Irkutsk) มีความยาว 1860 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางโดยรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรียประมาณ 31-35 ชัว่โมง 

โดยข้ึนอยูก่บัรถไฟในแต่ละขบวนซ่ึงมีเวลาจอดพกัตามสถานีท่ีแตกต่างกนั

ไป  

 

วนัที่สี่ ใชเ้วลาทั้งวนับนรถไฟชมความงามของหิมะในฤดูหนาวและทิวทศัน์

อนัสวยงามของสองขา้งทาง 

16 กุมภาพนัธ ์2562 
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 หมายเหต ุ: ขอ้มูลที่ควรทราบสาํหรบัผูโ้ดยสารที่จะโดยสารรถไฟ 

สายทรานสไ์ซบีเรีย บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบกี้ และตูน้อนของ

ผูโ้ดยสารในฤดูหนาว หอ้งผูโ้ดยสารบนรถไฟขบวนน้ีถูกออกแบบใหเ้ป็น

หอ้ง ๆ ท่ีสามารถนอนคา้งคืนบนรถไฟได ้โดยหอ้งโดยสารจะถูกแบ่ง 
ออกเป็นตูน้อนท่ีมี 4 เตียงนอน แบ่งเป็นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 

เตียง เตียงนอนชั้นล่างสามารถปรบัเป็นเบาะนัง่ได ้ภายในตูน้อนมีท่ีเก็บ

สมัภาระทั้งบนหิ้ ง และใตท่ี้นอน มีประตูปิดล็อคหอ้งจากดา้นในเพ่ือให้

ผูโ้ดยสารนอนหลบัไดอ้ยา่งปลอดภยั อีกทั้งมีโต๊ะท่ีพบัเก็บไดภ้ายในหอ้ง มี 

ตูเ้สบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนท่ีวิง่ทางไกลในรสัเซีย) 

โดยทางทวัรไ์ดเ้ตรียมอาหารไวบ้ริการลูกทวัรต์ามจาํนวนม้ือท่ีพึงมี     
ระหวา่งชว่งเวลา 2 คืนกบั 1 วนั ท่ีลูกทวัรโ์ดยสารอยูบ่นขบวนรถไฟน้ัน 

ทางทวัรไ์ดส้าํรองม้ืออาหารไวใ้หลู้กทวัร ์คือ เชา้ กลางวนั และ เยน็ รวม 

3 ม้ือ ส่วนหอ้งน้ําบนขบวนรถไฟสามารถใชไ้ดทุ้กโบกี้  (ลา้งหนา้ แปรงฟัน

ได ้แต่ไมเ่หมาะสาํหรบัใชอ้าบน้ํา)  

สาํคญั!!! ขณะที่รถไฟจอดพกัตามสถานีรถไฟตา่ง ๆ นั้น ลกูทวัรค์วร

สอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ที่ว่ารถไฟขบวนดงักลา่วจอดพกัเป็น

เวลานานแค่ไหน (ขบวนรถไฟจะใชเ้วลาจอดพกัในแตล่ะสถานี

แตกตา่งกนั) เพ่ือคาํนวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดินถ่ายรูปหรือ

ซ้ือของขณะรถไฟจอดอยู ่(คา้งคืนบนรถไฟ1 คืน) 

 

 เดินทางถึง เมืองเอียคุตส ์(Irkutsk) “ปารีสแหง่ไซบีเรีย” เป็นเมืองใหญ่

อีกเมืองหน่ึงในไซบีเรีย เป็นศูนยก์ลางการปกครองมีประชากรประมาณ 

588,000 คน  เป็นแหล่งการศึกษาท่ีสาํคญั  เมืองแหง่ธุรกิจและการคา้

ระหวา่งประเทศรสัเซียตะวนัตก ประเทศมองโกเลียและประเทศจีนเป็น

เมืองท่ีมีผูค้นพลุกพล่านเพราะเป็นยา่นการคา้ขายเมืองน้ีไดช่ื้อวา่เป็น 

ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia) นําคณะออกจากสถานีรถไฟ เพ่ือ

เดินทางไปโรงแรมท่ีพกั 

 

ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเทา่  
วนัที่หา้ เมืองเอียคุตส-์เมืองลิสเวียนกา้ 17 กุมภาพนัธ ์2562 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑบ์า้นไมแ้ห่งไซบีเรีย (Taltsy Wooden 

Architecture Museum) พิพิธภณัฑแ์หง่น้ีตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีกลางแจง้และจดั

แสดงอาคารบา้นเรือนเกา่ท่ีเป็นเอกลกัษณช์นเผ่าดั้งเดิม 4 เผ่า ภายใน

แสดงถึงวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวไซบีเรียชนบทในสมยักอ่น โดยจะมี

โบสถไ์ม ้โรงเรียน บา้นเรือน ฟารม์ คอกสตัว ์และอ่ืนๆ 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิสเวียนกา้ (Lystvyanka)ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีหุบเขา 

ริมทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบท่ีมีความลึกมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีความลึก
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ถึง 1,637 เมตร ท่ีเป็นปากแมน้ํ่าแองคาร่า Angara River แม่น้ําเพียงสาย

เดียวท่ีเป็นท่ีระบายออกของทะเลสาบไบคาล ภายในหมูบ่า้น  
เล็กๆ แหง่น้ีมีกระท่อมไมส้รา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียท่ี 

สวยงามดว้ยสีสนัสดใส มกันิยมทาดว้ยสีเขียวหรือสีฟ้าสดใสตดัดว้ยสีขาว 

กรอบประตูหน้าต่างและชายคาแต่งลวดลายดว้ยไมแ้กะสลักฉลุลาย ให้

บรรยากาศแบบสบายๆ สไตลเ์มืองชนบทท่ีเต็มไปดว้ยอากาศบริสุทธ์ิ  

นําท่านชม พิพิธภณัฑไ์บคาล (Baikal museum) ซ่ึงจาํลองการดาํน้ําลึก

เสมือนจริง ท่ีระดบัความลึก 1,637 เมตรของทะเลสาบไบคาล สถานท่ี

เก็บรวบรวมตวัอยา่งและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวทิยา

ทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซ่ึงมีการจดัแสดงซากสตัวแ์ละพืชพนัธุต่์างๆ 

เชน่ แมวน้ําไบคาล เป็นแมวน้ําสายพนัธุท่ี์เล็กท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นแมวน้ําท่ี

ปรบัสภาพใหเ้ขา้กบัน้ําจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมุล ปลาประจาํถ่ิน

มีเฉพาะทะเลสาบแหง่น้ีเท่าน้ัน  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันนําท่านสู่ลานหมิะกลางแจง้ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเล่นกิจกรรมกลางแจง้

สาํหรบัฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการข่ีมา้ นัง่หมาลากเล่ือน 

และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย (ค่าใชจ้า่ยในการข่ีมา้ หมาลากเล่ือน 

รวมในค่าทวัรแ์ลว้) 

จากน้ันนําท่านชม ตลาดพ้ืนเมือง ในเมืองลิสทเ์วยีงกา้ตลาดแหง่น้ีมี

ชาวบา้นท่ีนําเอาสินคา้พ้ืนเมืองมาวางขาย เชน่ ผลไมพ้ื้นเมือง ปลาน้ําจืด

ในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนท่ีไดจ้ากตน้สนในป่า น้ําผ้ึง และผลิตภณัฑ์

พ้ืนเมืองอ่ืนๆ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

ที่พกั LEGEND OF BAIKAL HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่หก เมืองลิสเวียนกา้-เกาะโอลคฮ์อน 18 กุมภาพนัธ ์2562 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านข้ึนกระเชา้สู่จุดชมววิบนยอดเขา เพ่ือชมววิจากมุมสูงของ

ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

นําท่านข้ึนเรือเดินทางสู่ เกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) โดยเรือ 

Hovercraft ซ่ึงเป็นเรือท่ีขบัเคล่ือนดว้ยใบพดัขนาดใหญ่ท่ีติดอยูด่า้นหลงั

ของเรือ โดยเรือแบบน้ีจะเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นยานพาหนะท่ีวิง่บนน้ําแข็ง พ้ืน

น้ํา และพ้ืนดิน  ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพและ

บรรยากาศของไขมุ่กเม็ดงามแหง่ทะเลสาบไบคาล ชมความมหศัจรรยข์อง

ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในฤดูหนาวของ เรือ   Hovercraft จะแล่นอยูบ่น

พ้ืนน้ําแข็งท่ีใสราวคริสตลั มีความหนา 80-250 ซ.ม. กินพ้ืนท่ีเป็น

บริเวณกวา้ง ตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผสัววิทิวทศัน์ของสองขา้งทางท่ี
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ประดบัประดาดว้ยหิมะและน้ําแข็งภูเขา ป่าไม ้บางจุดจะมีถํ้าแข็ง เม่ือถึง

จุดไหนท่ีสวยงาม เรือจะจอดใหท่้านไดเ้ก็บภาพท่ีประทบัใจ ระหวา่งทาง 

นําท่านชม นํ้าแข็งสีคราม หรือ BLUE ICE ท่ีสุดแสนจะงดงามตระการ

ตา ชมน้ําแข็งโซดาหรือ Bubble Ice โดยเป็นน้ําแข็งท่ีจบัตวัแข็งในขณะท่ีมี

ฟองผุดข้ึนมาจากใตน้ํ้า นับไดว้า่เป็นภาพท่ีสวยงามจนไมส่ามารถอธิบาย

ได ้องคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํใหท้ะเลสาบแหง่น้ีเป็น น้ําแข็งสีฟ้า หรือ 

BLUE ICE เป็นน้ําท่ีใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ํา (ทะเลสาบไบ

คาล เป็นทะเลสาบท่ีมีน้ําท่ีใสเป็นอบัดบั 1 ของโลก มีประวติัยาวนานกวา่ 

25 ลา้นปี ในปี 1996 ไดร้บัการจดบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 

จากองคก์าร UNESCO)     
(หมายเหต ุ: การเดินทางโดยทางเรือ Hovercraft ข้ึนอยูก่บัสภาพ

อากาศเป็นสาํคญั)  
***รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกบนเรือ*** 

คํา่ เดินทางถึง เกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) เป็นเกาะท่ีใหญท่ี่สุดจาก

ทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพ้ืนท่ีประมาณ 700 ตางราง

กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใตจุ้ดท่ีกวา้งท่ีสุด

ของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพ้ืนเมืองบูรย์ตั (Buryat) อาศยั

อยูบ่นเกาะชาวพ้ืนเมืองของท่ีน่ีข้ึนช่ือวา่ไดเ้ก็บรกัษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีของพวกเขาไวเ้ป็นอยา่งดี ตั้งแต่สมยักอ่นยุคอภินันทนาการหรือ

ยุคคอเคซสั และในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวนับพนัคนไดม้าเยอืน ณ เกาะ

แหง่น้ี เรือเทียบท่า นําท่านข้ึนบกท่ีเกาะโอลคฮ์อน 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั BAIKAL VIEW HOTEL หรือเทียบเทา่  
วนัที่เจด็ นัง่รถ UAZ ชมเกาะโอลคฮ์อน   19 กุมภาพนัธ ์2562 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารนําท่านข้ึนรถ UAZ รถตูข้บัเคล่ือน 4 ลอ้ซ่ึงเป็นยานพาหนะท่ี

ใชว้ิง่บนเกาะโดยเฉพาะ เน่ืองจากพ้ืนท่ีบนเกาะมีลกัษณะของท่ีราบ ภูเขา 

และเนินดินผสมกนั เสน้ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรงัสายเล็ก ๆ และใน

บางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเสน้ทางมีความคดเค้ียว ซ่ึงรถยนตท์ัว่ไปไม่

สามารถวิง่ผ่านได ้

จากน้ันนําท่านชมหมูบ่า้นและคารวะหนิศกัด์ิสิทธ์ิ ชาแมนร็อค “  ” ท่ีเป็น

เหมือนศูนยร์วมจิตวญิญาณของชาวเกาะโอลคฮ์อน ตาํนานตน้กาํเนิดของ

แมน้ํ่าแองการา่ (Angara River) ปากแมน้ํ่าท่ีกวา้งท่ีสุดในโลก (มีความ

กวา้ง 863 เมตร ลึก 4-6 เมตร)  และเป็นสญัลกัษณข์องทะเลสาบไบ

คาล หมูบ่า้นคูซีรน้ี์เปรียบเสมือนลทัธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองของท่ีน้ี เป็นเกาะ

เดียวในไบคาลท่ีมีผูค้นพาํพกัอยู ่ชนเผ่าแรกท่ีตั้งรกรากอยูบ่นเกาะคือ คูรี
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แคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบูรย์ตั (Buryat) กบัยาคุต (Yakut) อยู่

ร่วมกนัอีกหลายชีวติท่ีกระจดักระจายอยูต่ามหมูบ่า้น 5 แหง่รอบๆเกาะ 

อาชีพหลกัคือทาํประมงกบัเล้ียงสตัว ์

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง แบบ PICNIC  
บา่ย นําท่านไดช้มหินจระเข ้Crocodile Rock และหินสิงโต Lion Rock ท่ีอยู่

ทางดา้นเหนือของเกาะ ชมเบอรค์านเคป Burkhan capeและหินสาม

เกลอ Three Brother Rock ระหวา่งทางท่านรถจะแล่นผ่านพ้ืนท่ี ๆ มีภูมิ

ประเทศท่ีงดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพ้ืนผิวน้ําใน

ทะเลสาบไบคาลจะจบัตวัเป็นน้ําแข็งท่ีมีความหนาตั้งแต่ 80 – 250 

เซนติเมตร ซ่ึงรถ UAZ ท่ีพาเราเท่ียวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ําแข็ง

ได ้

นําท่านเดินทางกลบั ผ่านชมจุดชมววิและทศันียภาพท่ีงดงามของเกาะ จน

สมควรแกเ่วลานําท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

(หมายเหตุ เน่ืองดว้ยในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นในหลายพ้ืนท่ี

บนเกาะ อีกทั้งน้ําแข็งท่ีแข็งตวับนพ้ืนผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซ่ึง

อาจทาํใหไ้มส่ามารถใหร้ถสญัจรผ่านไดใ้นบางพ้ืนท่ี ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิในการงดนําเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวบางแหง่ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของ

อุทยานไมอ่นุญาตใหร้ถนํานักท่องเท่ียวเขา้ชมจุดท่องเท่ียวบางจุด) 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

ที่พกั BAIKAL VIEW HOTEL หรือเทียบเทา่  
วนัที่แปด เกาะโอลคฮ์อน-เอียคุตส ์ 20 กุมภาพนัธ ์2562 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะโอลค์ฮอน ผ่านเสน้ทางสายหลกั

ทางตอนใตข้องเกาะ ระหวา่งทางชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามวจิิตรของเกาะและ

ทะเลสาบ ในฤดูหนาวทศันียภาพของเกาะจะเสมือนดินแดนในเทพนิยาย 

ระหวา่งทางสามารถแวะจอดถ่ายภาพในจุดท่ีรถสามารถจอดได ้จากน้ันรถ

จะพาเราวิง่ลงบนพ้ืนน้ําแข็งท่ีจบัตวัแข็งเหนือทะเลสาบไบคาล เพ่ือวิง่ไปยงั

ท่าขา้มอีกดา้นหน่ึงของฝัง่ท่ีเป็นพ้ืนท่ีบนบก บริเวณน้ีเป็นท่าขา้มท่ีมีเรือ

ขา้มฟากใหบ้ริการลาํเลียงรถยนตจ์ากเกาะไปยงัฝัง่ในฤดูรอ้น แต่ในฤดู

หนาวผิวน้ําจบัตวัเป็นน้ําแข็งเรือขา้มฝากไมส่ามารถและไมจ่าํเป็นท่ีจะ

ใหบ้ริการ เพราะรถยนตทุ์กคนัสามารถวิง่ผ่านน้ําแข็งท่ีมีความหนาเพ่ือไป

ยงัอีกฝัง่หน่ึงได ้ 

จากน้ันนําท่านข้ึนรถบสัท่ีจอดรออยูบ่นฝัง่ และนําท่านเดินทางสู ่

เมืองเอียคุตส ์(Irkutsk) 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองเอียคุตส ์(Irkutsk)  
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่เกา้ เอียคุตส ์ 21 กุมภาพนัธ ์2562 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเท่ียวชม เมืองเอียคุตส ์(Irkutsk) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัออกและเป็นเมืองศูนยก์ลางของแควน้ไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์

ยาวนานกวา่ 300 ปี นําชมจุดท่องเท่ียวรอบแมน้ํ่าองัการา่, โบสถ ์

Orthodox, โบสถโ์ปแลนด,์ โบสถค์าทอลิก, ถนนคนเดินคารล์มารก์ซ ์

(Calsmarks Street) ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีสงัคมนิยม ท่ีนําไปสู่การปฏิวติั

ในรสัเซีย นําท่านชม อนุสรณส์งครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือราํลึกถึง

เหล่าทหารกลา้ท่ีเสียชีวติในชว่งสงคราม จากน้ันนําท่านชม รูปป้ัน

จกัรพรรดิอเล็กซานเดอรท่ี์ 3  นําท่านเขา้ชมโบสถค์าซาน (Kazan 

Church) ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์สวยงามและโดดเด่นท่ีสุดของเมืองอีรคุ์ตสคซ่ึ์ง

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลาสรา้งกวา่ 7 ปี ภายในโบสถถู์กตกแต่ง

อยา่งวจิิตรงดงาม ดว้ยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือชา่งจาก

ประเทศจีน ภาพสีน้ําบนฝาผนังโบส ถเ์ป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 นําท่านชมจุดท่องเท่ียวริมฝัง่แมน้ํ่าองัการ่าท่ีไหลผ่านเมืองเอียคุตส ์ชม

อนุสรณส์งครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือราํลึกถึงเหล่าทหารกลา้ท่ี

เสียชีวติในชว่งสงคราม รูปป้ันจกัรพรรดิอเล็กซานเดอรท่ี์3  

จขากน้ันนําท่านสู ่ถนนคนเดินคารล์ มารกซ์ (Calsmarks Street) ซ่ึง

เป็นผูคิ้ดคน้ ทฤษฎีสงัคมนิยม จนนําไปสู่การปฎิวติัรสัเซีย 

จากน้ันนําท่านสู่ยา่น 130 ควอรเ์ตอร ์(130 Quarter) แหล่งรวมของ

รา้นอาหาร บาร ์รา้นจาํหน่ายของท่ีระลึกท่ีทนัสมยั โดยส่ิงปลูกสรา้ง

ทั้งหมดบริเวณน้ีสรา้งดว้ยไม ้และตกแต่งอยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์

เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซ่ึงข้ึนช่ือในการสรา้งบา้นดว้ยไม ้อิสระใหท่้านได้

เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเทา่  
วนัที่สิบ เอียคุตส-์กรุงเทพฯ 22 กุมภาพนัธ ์2562 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองเอียคุตส ์เพ่ือเดินทางกลบัสู ่

กรุงเทพฯ 

 

10.10  น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซบีเรียน แอรไ์ลน ์(S7  

Airlines) เที่ยวบินที่ S7-761เท่ียวบินท่ี  (ใชเ้วลาเดินทาง 6.20  

ชัว่โมง) 
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15.30 น.    

  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

        99,900.- 
15,900.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ 50,000 บาท/
ทา่น (เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โนโวซีบิสค-์เอียคุตส-์กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์

ไลน์ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7  คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) โรงแรม 8 คืน รถไฟ 1 คืน 
 ค่าตูน้อนรถไฟ 2 ท่านต่อหอ้ง 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ คิดเป็น 40 ยเูอสดอลล่าห ์ต่อท่านตลอดทริป 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย คิดเป็น 30 ยเูอสดอลล่าห ์ต่อท่านตลอดทริปหรือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของ
ท่าน 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
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ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่ง
เดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์
หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ

เพ่ือทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท
ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว
ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครือ่งบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตัว๋เครือ่งบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัรน์ั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน์ั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครือ่งบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึง
ไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


