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-  สมัผสัประสบการณข์ึน้รถไฟสายทรานไซบเีรยี ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นสายรถไฟทีย่าวทีสุ่ดในโลก 
-  สมัผสัประสบการณต์ะลุยทะเลสาบน ้าแข็ง นั่งเรอื HOVERCRAFT บนทะเลสาบไบคาล ซงึเป็นทะเลสาบน ้าจดืที่

ลกึทีสุ่ดในโลก 
-  ชม BLUE ICE น ้าแข็งทีม่สีฟ้ีาแกมสเีขยีวเหมอืนมรกต ชมความมหศัจรรยท์ีจ่ะเหน็ไดเ้ฉพาะในฤดูหนาว

เท่านัน้ มใีหเ้หน็เพยีง 40 วนัในรอบหน่ึงปี!!! 
-  ชมเกาะโอลคฮ์อน เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ด จากท ัง้หมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล 
-   แวะเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นไฮไลทข์องเสน้ทางนี้ อาท ิสถานีรถไฟโนโวซบีสิค ์(Novosibirsk Station) 

เป็นสถานีรถไฟใหญ่ทีสุ่ดของเสน้ทางรถไฟทรานสไ์ซบเีรยี 
-   พกัโรงแรมด ีมาตรฐาน 4 ดาว 
-  นอนตูน้อนรถไฟ 2 ท่านต่อหอ้ง 
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ก าหนดการเดนิทาง 
วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์– 07 มนีาคม 2563 

ตารางเทีย่วบนิ 
วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

27 ก.พ. 63 กรงุเทพฯ – โนโวซบีสิค ์ BKK-OVB S7 5702 11.10-18.55 7 ช ัว่โมง 45 นาท ี

07 ม.ีค. 63 เอยีคุตส ์– กรงุเทพฯ IKT-BKK S7 6331 10.10-15.30 6 ช ัว่โมง 20 นาท ี
วนัแรก กรุงเทพฯ-โนโวซบีสิค ์ 27 กมุภาพนัธ ์2563 
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โ้ดยสารขาออก โดยมี

เจา้หน้าที่ของบรษิัทคอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 
เคานเ์ตอร ์ไซบเีรยีนแอรไ์ลน ์(S7 Airlines) ช ัน้ 4  

 

11.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงโนโวซบีสิค ์ประเทศรสัเซยี เทีย่วบนิที ่S7-5702 (ใช ้
เวลาเดนิทาง 7.45 ช ัว่โมง) 

 

18.55 น. เดินทางถึงเมืองโนโวซบีสิค ์ประเทศรสัเซยี หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้
เมอืง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
ทีพ่กั DOMINA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีส่อง โนโวซบีสิค ์ 28 กมุภาพนัธ ์2563 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑห์วัรถไฟกลางแจง้ แหล่งรวมหัวรถไฟ

กลางแจง้ทีร่วบรวมหวัรถจกัร และตูโ้ดยสารรถไฟตัง้แต่อดตีกระทั่งปัจจบุนั ซึง่มี
ทัง้ตูร้ถไฟโดยสาร ตูเ้สบียง ตูพ้ยาบาล กระทั่งตูคุ้มขงันักโทษ ในอดีตการจะมี
การล าเลยีงนักโทษรสัเซยีมากกัขงัในเขตไซบเีรยีเป็นจ านวนมาก ซึง่เมอืงนีถ้อื
ไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัในแควน้ไซบเีรยี  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม เมอืงแห่งนักวทิยาศาสตร ์Akademgorodok (Academic 

City) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในค.ศ. 1957 สมยัสหภาพโซเวียต โดยการลงทุนของ
ภาครฐั มจีดุมุงหมายในการท าการวจิยั คน้ควา้ทางวทิยาศาสตรเ์พือ่การพฒันา
อาวุธยุทโธปกรณ ์และใหก้ารศกึษาแก่ บุคลากรของรฐั ภายในเมืองแห่งนีเ้ป็น
ทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัของรฐั สถาบนัวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์และมี
ชมุชนที่ประกอบดว้ยบา้นพักนักวิทยาศาสตร ์คอนโดมิเนียม หอ้งสมุด โรง
ภาพยนตร ์รา้นคา้ โรงแรม ภตัตาคาร บาร ์และโรงพยาบาลของรฐั เป็นทีพ่ านัก
ของนักวิทยาศาสตรแ์ละครอบครวักว่า 65,000 คน  เป็นเมืองวิทยาศาสตรท์ี่

ใหญ่ทีสุ่ดในแควน้ไซบเีรยี และมคีวามส าคญัทีสุ่ดแห่งหน่ึงของรสัเซยี  
อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ 

 

ค า่ อสิระอาหารค ่าเพือ่ใหท่้านสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
ทีพ่กั DOMINA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีส่าม โนโวซบีสิค-์ขึน้รถไฟสายทรานไซบเีรยี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเที่ยวชม เมืองโนโวซบีิสค ์(Novosibirsk) เป็นเมืองที่ใหญ่สุดใน

แควน้ไซบเีรยี และมปีระชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศรสัเซยี  
น าท่านผ่านชม สถานีรถไฟโนโวซบีิสค ์(Novosibirsk Station) เป็น
สถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของเสน้ทางรถไฟทรานสไ์ซบีเรยี ชม จตัุรสัเลนิน 
(Lenin Square) สะพานรถไฟขา้มแม่น ้าออป (Ob river) น าท่านเชา้ชม
โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั (St Nicholas' Chapel) ตรงจุดที่ต ัง้ของโบสถ ์เคย
เป็นจนุศูนยก์ลางของสหภาพโซเวยีต  
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ โรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre) โรงละคร
บลัเล่ต ์และโอเปรา่ทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองโนโวซบีิสค ์ เพื่อเตรยีมตวัออกเดินทางสู่ 

เมอืงเอยีคุตส ์(Irkutsk) โดยรถไฟสายทรานสไ์ซบเีรยี (เป็นตูน้อนลอ๊คประตู
 



 

ด ้าน ในได ้ส าหรบัพัก  2  ท่ าน ) ระยะทางจากสถานี เมือ งโนโวซีบิสค ์
(Novosibirsk) มายงัเมืองเอยีคุตส ์(Irkutsk) มีความยาว 1860 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดินทางโดยรถไฟสายทรานสไ์ซบเีรยีประมาณ 31-35 ช ัว่โมง โดยขึน้อยู่
กบัรถไฟในแต่ละขบวน ซึง่มเีวลาจอดพกัตามสถานีทีแ่ตกต่างกนัไป  

วนัทีส่ี ่ ใชเ้วลาท ัง้วนับนรถไฟชมความงามของหมิะในฤดูหนาวและทวิทศัน์
อนัสวยงามของสองขา้งทาง 

01 มนีาคม 2563 

 หมายเหตุ : ขอ้มูลที่ควรทราบส าหรบัผูโ้ดยสารที่จะโดยสารรถไฟ 
สายทรานสไ์ซบีเรยี บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบกีแ้ละตูน้อนของ
ผูโ้ดยสารในฤดูหนาว หอ้งผูโ้ดยสารบนรถไฟขบวนนีถู้กออกแบบใหเ้ป็นหอ้ง ๆ 
ทีส่ามารถนอนคา้งคนืบนรถไฟได ้โดยหอ้งโดยสารจะถูกแบ่ง ออกเป็นตูน้อนทีม่ ี
4 เตียงนอน แบ่งเป็นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนช ัน้ล่าง
สามารถปรบัเป็นเบาะน่ังได ้ภายในตูน้อนมทีีเ่ก็บสมัภาระทัง้บนหิง้ และใตท้ีน่อน 
มปีระตูปิดล็อคหอ้งจากดา้นใน เพือ่ใหผู้โ้ดยสารนอนหลบัไดอ้ย่างปลอดภยั อกี
ทัง้มโีตะ๊ทีพ่บัเก็บไดภ้ายในหอ้ง มีตูเ้สบยีงบรกิารอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะ
ขบวนทีว่ิง่ทางไกลในรสัเซยี) โดยทางทวัรไ์ดเ้ตรยีมอาหารไวบ้รกิารลูกทวัรต์าม
จ านวนมือ้ทีพ่งึม ีระหว่างชว่งเวลา 2 คนืกบั 1 วนั ทีลู่กทวัรโ์ดยสารอยู่บนขบวน
รถไฟน้ัน ทางทวัรไ์ดส้ ารองมือ้อาหารไวใ้หลู้กทวัร ์คือ เชา้ กลางวนั และ เย็น 
รวม 3 มือ้ ส่วนหอ้งน ้าบนขบวนรถไฟสามารถใชไ้ดทุ้กโบกี ้(ลา้งหนา้ แปรงฟัน
ได ้แต่ไม่เหมาะส าหรบัใชอ้าบน ้า)  
ส าคญั!!! ขณะทีร่ถไฟจอดพกัตามสถานีรถไฟต่าง ๆ นัน้ ลูกทวัรค์วร
สอบถามขอ้มูลจากเจา้หน้าที่ว่ารถไฟขบวนดงักล่าวจอดพกัเป็น
เวลานานแค่ไหน (ขบวนรถไฟจะใชเ้วลาจอดพกัในแต่ละสถานี
แตกต่างกนั) เพือ่ค านวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดนิถ่ายรูปหรอื
ซือ้ของขณะรถไฟจอดอยู่ (คา้งคนืบนรถไฟ1 คนื) 

 

 เดินทางถึง เมืองเอยีคุตส  ์(Irkutsk) “ปารสีแห่งไซบีเรยี” เป็นเมืองใหญ่
อีกเมืองหน่ึงในไซบีเรยี เป็นศูนยก์ลางการปกครองมีประชากรประมาณ 
588,000 คน  เป็นแหล่งการศึกษาทีส่ าคญั  เมืองแห่งธุรกจิและการคา้ระหว่าง
ประเทศรสัเซยีตะวนัตก ประเทศมองโกเลียและประเทศจีนเป็นเมืองที่มีผูค้น
พลุกพล่านเพราะเป็นย่านการคา้ขายเมืองนีไ้ดช้ ือ่ว่าเป็น ปารสีของไซบเีรยี 
(Paris of Siberia) น าคณะออกจากสถานีรถไฟ เพือ่เดนิทางไปโรงแรมทีพ่กั 

 

ทีพ่กั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีห่า้ เมอืงเอยีคตุส-์เมอืงลสิเวยีนกา้ 02 มนีาคม 2563 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑบ์า้นไมแ้หง่ไซบเีรยี (Taltsy Wooden 

Architecture Museum) พิพิธภณัฑแ์ห่งนีต้ ัง้อยู่บนพืน้ทีก่ลางแจง้ และจดั
แสดงอาคารบา้นเรอืนเก่าทีเ่ป็นเอกลกัษณช์นเผ่าดัง้เดมิ 4 เผ่า ภายในแสดงถงึ
วิถีชวีิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรยีชนบทในสมัยก่อน โดยจะมีโบสถไ์ม ้
โรงเรยีน บา้นเรอืน ฟารม์ คอกสตัว ์และอืน่ๆ 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลสิเวยีนกา้ (Lystvyanka)ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ทีหุ่บเขา 
รมิทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สุดในโลก ซึง่มีความลึกถึง 
1,637 เมตร ทีเ่ป็นปากแม่น ้าแองคารา่ Angara River แม่น ้าเพียงสายเดียวที่

เป็นทีร่ะบายออกของทะเลสาบไบคาล ภายในหมู่บา้นเล็กๆ แห่งนีม้ีกระท่อมไม ้
สรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไซบเีรยีทีส่วยงามดว้ยสสีนัสดใส มกันิยมทา
ดว้ยสีเขียวหรอืสีฟ้าสดใสตดัดว้ยสีขาว กรอบประตูหน้าต่างและชายคาแต่ง
ลวดลายดว้ยไมแ้กะสลกัฉลุลาย ใหบ้รรยากาศแบบสบายๆ สไตลเ์มืองชนบทที่

เต็มไปดว้ยอากาศบรสิุทธิ ์ 
น าท่านชม พพิธิภณัฑไ์บคาล (Baikal museum) ซึง่จ าลองการด าน ้าลกึ
เสมือนจรงิที่ระดับความลึก 1,637 เมตรของทะเลสาบไบคาล สถานที่เก็บ
รวบรวมตวัอย่าง และศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวทิยาทัง้หมดของ
ทะเลสาบไบคาล ซึง่มีการจดัแสดงซากสตัวแ์ละพืชพนัธุต์่างๆ เชน่ แมวน ้าไบ
คาล เป็นแมวน ้าสายพนัธุท์ีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นแมวน ้าทีป่รบัสภาพใหเ้ขา้กบั

 



 

น ้าจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมุล ปลาประจ าถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนี้

เท่าน้ัน  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันน าท่านสู่ลานหิมะกลางแจง้ซึง่เป็นทีนิ่ยมเล่นกจิกรรมกลางแจง้ส าหรบั

ฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลนิกบัการขีม่า้ น่ังหมาลากเลือ่น และกจิกรรม
อืน่ ๆ อกีมากมาย (ค่าใชจ้่ายในการขีม่า้ หมาลากเลือ่น รวมในค่าทวัร ์
แลว้) 
จากน้ันน าท่านชม ตลาดพืน้เมอืง ในเมืองลสิทเ์วยีงกา้ตลาดแห่งนีม้ีชาวบา้น
ทีน่ าเอาสนิคา้พืน้เมอืงมาวางขาย เชน่ ผลไมพ้ืน้เมอืง ปลาน ้าจดืในทะลเสาบไบ
คาล เมล็ดสนทีไ่ดจ้ากตน้สนในป่า น ้าผึง้ และผลิตภณัฑพ์ืน้เมืองอืน่ๆ ใหท่้าน
ไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
ทีพ่กั LEGEND OF BAIKAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีห่ก เมอืงลสิเวยีนกา้-เกาะโอลคฮ์อน 03 มนีาคม 2563 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน ขึน้กระเชา้ สู่จดุชมววิบนยอดเขา เพือ่ชมววิจากมุมสูงของทะเลสาบที่

สวยทีสุ่ดในโลก จากน้ันน าท่านขึน้เรอืเดินทางสู่ เกาะโอลคฮ์อน (Olkhon 
Island) โดยเรอื Hovercraft ซึง่เป็นเรอืทีข่บัเคลือ่นดว้ยใบพดัขนาดใหญ่ที่

ติดอยู่ดา้นหลงัของเรอื โดยเรอืแบบนี้จะเหมาะที่จะใชเ้ป็นยานพาหนะที่วิ่งบน
น ้าแข็ง พืน้น ้า และพืน้ดนิ  ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพและ
บรรยากาศของไข่มุกเม็ดงามแห่งทะเลสาบไบคาล ชมความมหศัจรรยข์อง
ธรรมชาติทีเ่กิดขึน้เฉพาะในฤดูหนาวของ เรอื Hovercraft จะแล่นอยู่บนพืน้
น ้าแข็งที่ใสราวครสิตลั มีความหนา 80-250 ซ.ม. กินพืน้ที่เป็นบรเิวณกวา้ง 
ตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผสัวิวทิวทศันข์องสองขา้งทางทีป่ระดบัประดาดว้ย
หิมะและน ้าแข็งภูเขา ป่าไม ้บางจุดจะมีถ า้แข็ง เมื่อถึงจุดไหนทีส่วยงาม เรอืจะ
จอดใหท่้านไดเ้ก็บภาพทีป่ระทบัใจระหว่างทาง 
น าท่านชม น ้าแข็งสคีราม หรอื BLUE ICE ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา 
ชมน ้าแข็งโซดาหรอื Bubble Ice โดยเป็นน ้าแข็งทีจ่บัตวัแข็งในขณะทีม่ีฟอง
ผุดขึน้มาจากใตน้ ้า นับไดว้่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได ้
องคป์ระกอบส าคญัทีท่ าใหท้ะเลสาบแห่งนีเ้ป็นน ้าแข็งสฟ้ีา หรอื BLUE ICE เป็น
น ้าทีใ่สมาก และคุณภาพของแรธ่าตุในน ้า (ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบทีม่นี ้า
ทีใ่สเป็นอบัดบั 1 ของโลก มีประวตัิยาวนานกว่า 25 ลา้นปี ในปี 1996 ไดร้บั
การจดบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตจิากองคก์าร UNESCO)     
(หมายเหตุ: การเดินทางโดยทางเรอื Hovercraft ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศเป็นส าคญั)  
***รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกบนเรอื*** 

 

ค ่า เดินทางถึง เกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจาก
ทัง้หมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพืน้ทีป่ระมาณ 700 ตางรางกโิลเมตร มี
ความยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจากเหนือ-ใตจ้ดุทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะประมาณ 
12 กโิลเมตร และมีชาวพืน้เมืองบูรย์ตั (Buryat) อาศยัอยู่บนเกาะชาวพืน้เมือง
ของทีน่ี่ขึน้ช ือ่ว่าไดเ้ก็บรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไวเ้ป็นอย่างด ี
ตัง้แต่สมยัก่อนยุคอภนัินทนาการ หรอืยุคคอเคซสั และในแต่ละปีมนัีกท่องเทีย่ว
นับพนัคนไดม้าเยอืน ณ เกาะแห่งนี ้เรอืเทยีบท่า น าท่านขึน้บกทีเ่กาะโอลคฮ์อน 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั BAIKAL VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีเ่จด็ นั่งรถ UAZ ชมเกาะโอลคฮ์อน   04 มนีาคม 2563 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน ขึน้รถ UAZ รถตูข้บัเคลือ่น 4 ลอ้ ซึง่เป็นยานพาหนะทีใ่ชว้ิง่บนเกาะ

โดยเฉพาะ เน่ืองจากพืน้ทีบ่นเกาะมลีกัษณะของทีร่าบ ภเูขา และเนินดนิผสมกนั 
เสน้ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรงัสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็นรอ่งลึกอีกทัง้
เสน้ทางมคีวามคดเคีย้ว ซึง่รถยนตท์ัว่ไปไม่สามารถวิง่ผ่านได ้

 



 

จากน้ันน าท่านชมหมู่บา้นและคารวะหนิศกัดิส์ทิธิ ์”ชาแมนรอ็ค“ ทีเ่ป็นเหมอืน
ศูนยร์วมจติวิญญาณของชาวเกาะโอลคฮ์อน ต านานตน้ก าเนิดของแม่น ้าแอง
การา่ (Angara River) ปากแม่น ้าทีก่วา้งทีสุ่ดในโลก (มีความกวา้ง 863 เมตร 
ลึก 4-6 เมตร) และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บา้นคูซ ีรนี์้

เปรยีบเสมือนลทัธขิองชนเผ่าพืน้เมืองของทีนี่ ้เป็นเกาะเดียวในไบคาลทีม่ีผูค้น
พ านักอยู่ ชนเผ่าแรกทีต่ ัง้รกรากอยู่บนเกาะคือ คูรแีคน (Kurykan) บรรพบุรุษ
ของเผ่าบูรย์ตั (Buryat) กบัยาคุต (Yakut) อยู่รว่มกนัอีกหลายชวีิตที่กระจดั
กระจายอยู่ตามหมู่บา้น 5 แห่งรอบๆ เกาะ อาชพีหลกัคอืท าประมงกบัเลีย้งสตัว ์

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง แบบ PICNIC  
บ่าย น าท่านชม หนิจระเข ้Crocodile Rock และ หนิสงิโต Lion Rock ที่อยู่

ทางดา้นเหนือของเกาะ ชม เบอรค์านเคป Burkhan cape และ หินสาม
เกลอ Three Brother Rock ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพืน้ที่ ๆ มีภูมิ
ประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพืน้ผิวน ้าในทะเลสาบไบ
คาลจะจบัตวัเป็นน ้าแข็งทีม่ีความหนาตัง้แต่ 80 – 250 เซนตเิมตร ซึง่รถ UAZ 
ทีพ่าเราเทีย่วบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน ้าแข็งได ้
น าท่านเดินทางกลบั ผ่านชมจุดชมวิวและทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ จน
สมควรแกเ่วลา น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
(หมายเหตุ เน่ืองดว้ยในฤดูหนาวจะมหีมิะปกคลุมหนาแน่นในหลายพืน้ทีบ่นเกาะ 
อีกทัง้น ้าแข็งที่แข็งตวับนพืน้ผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึง่อาจท าใหไ้ม่
สามารถใหร้ถสญัจรผ่านไดใ้นบางพืน้ที ่ทัง้นี้บรษิทัขอสงวนสิทธใินการงดน า
เทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีข่องอุทยานไม่อนุญาตใหร้ถ
น านักท่องเทีย่วเขา้ชมจดุท่องเทีย่วบางจดุ) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
ทีพ่กั BAIKAL VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีแ่ปด เกาะโอลคฮ์อน-เอยีคตุส ์ 05 มนีาคม 2563 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะโอลค์ฮอน ผ่านเสน้ทางสายหลกัทาง

ตอนใตข้องเกาะ ระหว่างทางชมทิวทศันท์ีส่วยงามวิจติรของเกาะ และทะเลสาบ 
ในฤดูหนาวทศันียภาพของเกาะจะเสมือนดินแดนในเทพนิยาย ระหว่างทาง
สามารถแวะจอดถ่ายภาพในจดุทีร่ถสามารถจอดได ้จากน้ันรถจะพาเราวิง่ลงบน
พืน้น ้าแข็งที่จบัตวัแข็งเหนือทะเลสาบไบคาล เพื่อวิง่ไปยงัท่าขา้มอีกดา้นหน่ึง
ของฝ่ังทีเ่ป็นพืน้ทีบ่นบก บรเิวณนีเ้ป็นท่าขา้มทีม่เีรอืขา้มฟากใหบ้รกิารล าเลยีง
รถยนตจ์ากเกาะไปยงัฝ่ังในฤดูรอ้น แต่ในฤดูหนาวผิวน ้าจบัตวัเป็นน ้าแข็งเรอื
ขา้มฝากไม่สามารถและไม่จ าเป็นทีจ่ะใหบ้รกิาร เพราะรถยนตทุ์กคนัสามารถวิง่
ผ่านน ้าแข็งทีม่คีวามหนาเพือ่ไปยงัอกีฝ่ังหน่ึงได ้ 
จากน้ันน าท่านขึน้รถบสัทีจ่อดรออยู่บนฝ่ัง และน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอยีคตุส ์
(Irkutsk) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 จากน้ันน าท่านเดนิทางตอ่สู่ เมอืงเอยีคตุส ์(Irkutsk)  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
ทีพ่กั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีเ่กา้ เอยีคตุส ์ 06 มนีาคม 2563 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเที่ยวชม เมืองเอียคุตส  ์(Irkutsk) ซึ่งเป็นเมืองที่ต ั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออก และเป็นเมืองศูนยก์ลางของแควน้ไซบีเรยี มีประวตัิศาสตรย์าวนาน
กว่า 300 ปี น าชมจุดท่องเทีย่วรอบแม่น ้าองัการา่ โบสถ ์Orthodox โบสถ ์
โปแลนด  ์โบสถค์าทอลิก  ถนนคนเดินคารล์มารก์ซ ์(Calsmarks 
Street) ซึง่เป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎสีงัคมนิยมทีน่ าไปสู่การปฏวิตัใินรสัเซยี น าท่าน
ชม อนุสรณ์สงครามโลกคร ัง้ที่ 2 ที่สรา้งขึน้เพื่อร าลึกถึงเหล่าทหารกลา้ที่

เสยีชวีติในชว่งสงคราม จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันจกัรพรรดอิเล็กซานเดอร ์
ที่ 3  น าท่านเขา้ชม  โบสถค์าซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถท์ี่

 



 

 
******************************** 

 

สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอีรค์ุตสค ์สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1885 ใชเ้วลา
สรา้งกว่า 7 ปี ภายในโบสถถ์ูกตกแต่งอย่างวจิติรงดงามดว้ยหนิอ่อนจากประเทศ
อนิเดยี โดยฝีมอืชา่งจากประเทศจนี ภาพสนี ้าบนฝาผนังโบสถเ์ป็นฝีมอืของจติร
กรชาวอติาเลยีน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านชมจดุท่องเทีย่วรมิฝ่ังแม่น ้าองัการา่ทีไ่หลผ่านเมอืงเอยีคุตส ์ 

จากน้ันน าท่านสู่ ย่าน 130 ควอรเ์ตอร ์(130 Quarter) แหล่งรวมของ
รา้นอาหาร บาร ์รา้นจ าหน่ายของที่ระลึกที่ทนัสมยั โดยสิ่งปลูกสรา้งทัง้หมด
บรเิวณนีส้รา้งดว้ยไม ้และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลกัษณเ์ฉพาะของแคว้นไซ
บีเรยี ซึง่ขึน้ช ือ่ในการสรา้งบา้นดว้ยไม ้อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพ
ความสวยงามตามอธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
ทีพ่กั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีส่บิ เอยีคตุส-์กรุงเทพฯ 07 มนีาคม 2563 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิ เมอืงเอยีคุตส ์เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ  
10.10  น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไซบีเร ียน แอรไ์ลน์ (S7 

Airlines) เทีย่วบนิที ่S7-761 (ใชเ้วลาเดนิทาง 6.20 ช ัว่โมง) 
 

15.30 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

คา่ทวัรต์อ่ท่าน : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่15 ท่าน ขึน้ไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรอืเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีทีท่่านเดนิทางคนเดยีว หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 

        99,900.- 
15,900.- 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 
ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คดิ ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2562) 

การจองทวัร ์  
 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 50,000 บาท/ท่าน 

(เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหน้า 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืตาม

วนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 
คา่ทวัรร์วม : 
 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-โนโวซบีสิค-์เอยีคุตส-์กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไซบเีรยีน แอรไ์ลน ์
✓ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบนิ 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กั 7  คนื ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) โรงแรม 8 คนื รถไฟ 1 คนื 
✓ ค่าตูน้อนรถไฟ 2 ท่านต่อหอ้ง 
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ และค่าน ้าดืม่ วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าพาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ

วงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีม่อีายุต ัง้แต ่75 ปีขึน้ไป) 
คา่ทวัรไ์ม่รวม : 
 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ คดิเป็น 40 ยูเอสดอลล่ารต์่อท่านตลอดทรปิ 
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย คดิเป็น 30 ยูเอสดอลล่ารต์่อท่านตลอดทรปิ หรอืขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรดี, ค่าเคร ือ่งดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่ส ั่งมาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษิทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 



 

 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรบัขึน้) 
 ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มแีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มต่างๆ 

การยกเลกิ : 
 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าวีซา่ที่ยืน่และตั๋วเคร ือ่งบินที่ออก

ล่วงหนา้และกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วนั
แรงงาน ชว่งเดือนตุลาคม และปีใหม่) ทีต่อ้งการนัตี มดัจ ากบัทาง
สายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีาร การนัตคี่ามดัจ าทีพ่กั โดยตรงหรอืโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 
▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี 

 
▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

 
▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วนั ▪ หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

หมายเหต ุ: 
▪ บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  
▪ บรษิทัขอสงวนสิทธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
▪ บรษิทัมีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
▪ บรษิทัมีสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดท าการ โดยจะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ เพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
▪ รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทัง้นี ้บรษิทัจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

▪ บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมาย 
หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

▪ รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บรษิทั 
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้
หนังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เล่มสเีลอืดหมู) 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร ือ่งตั๋วเคร ือ่งบนิเอง และมาเทีย่วรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณี
ทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่าน้ัน (ใน
กรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านทีจ่ะออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หน้าทีเ่พือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ั้นๆ ยนืยนัการเดนิทาง 
แน่นอน หากท่านออกต ัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน์ั้นยกเลิก บรษิทัไม่
สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรบัเปลี่ยนตารางเทีย่วบิน ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุม ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบต่อ



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให ้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูิต ่า เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่ง
ฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
▪ กรณุางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิ เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกี

คร ัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใสพรอ้ม
ทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้และหา้ม
มรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสูญหาย 
▪ ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ชค็ไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการ

บนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณกโิลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะ
ชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางช ัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดินทางช ัน้ธุรกจิ (Business) ดงัน้ัน
จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่านตอ้ง
ระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

▪ บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ใน
ระหว่างการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  
▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair) เด็ก 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร ์
ทัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้  
ถอืว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไขทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


