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NT535
ทวัรแ์กรนดไ์บคาล มหศัจรรยท์ะเลสาบน ้าํแขง็ 7 วัน 6 คนื (S7)
ทัวรรั์สเซยี , 7 วัน 6 คนื ,

COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER HOTEL  , VILLA MANILA HOTEL

อรีค์ุตสก ์- หมูบ่า้นลสิตเ์วยีนกา้ - พพิธิภณัฑส์ถาปัตยกรรมไม ้- พพิธิภณัฑแ์หง่ทะเลสาบไบคาล - เนนิเขาเชยีรสก์ ี
ตลาดทอ้งถนิและของทรีะลกึ - SNOW MOBILE - สนุขัลากเลอืน - ขเีรอืยางHovercraft - เกาะโอลคอน - หมูบ่า้นคูซรี ์
ทางชา้งเผอืก - แหลมบูรคาน - แหลมโคบอย - ถ้าํน้าํแข็ง - 130 ควอรเ์ตอร ์- โบสถส์ปาสสกายา่ - Epiphany Cathedral

Kazansky Cathedral - The Babr Monument - อนุสาวรยีจ์กัรพรรดอิเล็กซานเดอรท์ ี3 - แมน่้าํ Angara

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - อรีค์ตุสก์

08.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคานเ์ตอร ์W ประต1ู0 สายการบนิ S7 Airlines (S7)
เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก

11.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เมอืงอรีค์ตุสก ์ประเทศรสัเซยี โดยเทยีวบนิท ีS7 6382 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6.30 ชม.)
***บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง*** (ทางสายการบนิเขม้งวดกับน ้าํหนักกระเป๋ามากกําหนดใหโ้หลดกระเป๋าทา่นละ 1 ใบน ้าํหนักไม่เกนิ 23
กก. กระเป๋าถอืขนึเครืองน ้าํหนักไม่เกนิ 7 กก. จงึขอใหท้กุทา่นคํานวณน ้าํหนักกระเป๋าใหด้ี



18.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอรีค์ตุสก ์ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร Irkutsk (เวลาท ีIrkutsk จะเร็วกวา่บา้นเรา 1 ชวัโมง)
เป็นเมอืงสําคัญทสีดุในเขตไซบเีรียตอนใตอ้ยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้
องทะเลสาบไบคาลเป็นศนูยกล์างการตดิตอ่คา้ขายระหวา่งรัสเซยีตะวันออก จนี มองโกเลยี และทเิบต จนไดส้มญานามเปรียบเป็น
“กรุงปารีสแหง่ไซบเีรีย” หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางเขา้ทพัีก

ทพีกั
Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
อรีค์ตุสค ์- ลสิตเ์วยีนกา้ - พพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมไม ้- พพิธิภณัฑแ์หง่ทะเลสาบไบคาล - เนนิเขาเชยีรสก์ ี- SNOW MOBILE –
สนุขัลากเลอืน - นงัเรอืยาง Hovercraft

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นลสิตเ์วยีนกา้ (ระยะทางประมาณ 70 กโิลเมตร) อันเป็นจดุหมายปลายทางของวันนีระหวา่งทางขาไป

นําทา่นแวะเทยีวชม พพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมไม ้(Taltsy Museum of Wooden Architecture) ตังอยู่หา่งจากอรีค์ตุสก ์47 กโิลเมตร
พพิธิภัณฑแ์หง่นีตังอยู่บนพนืทกีลางแจง้และจัดแสดงอาคารบา้นเรือนเกา่ทเีป็นเอกลักษณ์ชนเผา่ดังเดมิ 4 เผา่
ภายในแสดงถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวไซบเีรีย ชนบทในสมัยกอ่น โดยมโีบสถไ์ม ้โรงเรียนบา้นเรือน ฟารม์ คอกสตัว ์และอนื ๆ
ภายในพพิธิภัณฑดั์งกลา่วสามารถเลน่กจิกรรมรับหนา้หนาว อาทเิชน่ Toboggan คอืการนังสไลดห์มิะจากทสีงูใหไ้หลเลอืนลงมาอย่างสนุกสนาน

เมอืไดเ้วลาพอสมควร เดนิทางตอ่สู ่หมูบ่า้นลสิตเ์วยีนกา้ นําทา่นชม พพิธิภณัฑแ์หง่ทะเลสาบไบคาล (Baikal Ecological Museum)
ซงึเป็นพพิธิภัณฑข์นาดเล็กทจัีดแสดงสตัวบ์กและสตัวน์ ้าํสายพันธุท์พีบเห็นไดใ้นแถบ ไบคาลและไซบเีรีย
และแสดงถงึความเป็นมาของทะเลสาบไบคาลไวอ้ย่างน่าสนใจ

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นขนึ กระเชา้แบบนงัหอ้ยขา (Chair Lift) ขนึสูจ่ดุชม ววิเนนิเขาเชยีรสก์ี
เพอืชมทวิทัศนข์องทะเลสาบไบคาลจากชายฝังดา้นทศิตะวันตกจากจดุนีทา่นจะสามารถมองเห็นววแิบบพาโนรามาจากมุมสงูทสีวยงามของทะเลสาบ

จากนันใหท้า่น *รว่มทดลองขบั SNOW MOBILE* และพาร่วมกจิกรรมอันแสนสนุก คอื สนุขัลากเลอืน
ทา่นจะไดโ้ลดแลน่บนหมิะแบบทไีม่เคยสมัผัสมากอ่น (โปรแกรมอาจมกีารเปลยีนแปลงขนึอยู่กับสภาพหมิะทปีกคลมุ วา่มมีากเพยีงพอหรือไม่)

จากนันนําทา่นชม ตลาดทอ้งถนิและของทรีะลกึ (Local Fresh Market and Souvenir Market) ซงึตังอยู่ในบรเิวณรมิทะเลสาบ
มแีผงรา้นคา้ของบรรดาพอ่คา้แม่คา้นําของสดมาวางขาย โดยเฉพาะปลาสดนํามาย่างขายใหเ้ลอืกซอืหารับประทานอยู่มากมาย
หากมาทนีีตอ้งลมิลองปลาโอมุล ปลาซกิา้ ซงึเป็นปลาทมีเีฉพาะบรเิวณน่านน ้าํทะเลสาบไบคาลเทา่นัน

หลังจากนันใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ นงัเรอืยาง Hovercraft (ประมาณ 1 ชวัโมง)

จากนันนําทา่น เดนิทางกลบัตวัเมอืงอรีคตุสก์

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

** ใหท้กุทา่นจดัแบง่สมัภาระเพอืไปพกัคา้งคนืบนเกาะโอลคอน 2 คนื โดยฝากกระเป๋าใบใหญไ่วท้โีรงแรม
(เราจะกลบัมาพกัทโีรงแรมเดมิใน 2 คนืสดุทา้ย)

วนัท ี3
อรีค์ตุสก ์- เกาะโอลคอน - หมูบ่า้นคซูรี ์- แหลมบูรคาน - โขดหนิชามาน



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยัง “เกาะโอลคอน” ซงึเป็นเกาะทมีขีนาดใหญ่ทสีดุบนทะเลสาบไบคาล โดยจะใชเ้วลาเดนิทางราว 5-6 ช.ม.
ภายในระยะทาง 360 ก.ม. และในการเดนิทางชว่งหนงึ รถจะตอ้งผา่นทะเลสาบซงึเป็นน ้าํแข็งอยู่ประมาณ 30 นาที

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางตอ่สู ่เกาะโอลคอน (OLKHON ISLAND) เกาะทมีขีนาดใหญ่ทสีดุบนทะเลสาบไบคาลมพีนืทปีระมาณ 730 ตารางกโิลเมตร
มคีวามยาวประมาณ 70 กโิลเมตรจากเหนือ-ใตป้ระชากรสว่นใหญ่เป็นชาวบรูยั์ต (BURYAT) ทนัีบถอืศาสนาพทุธ
และมบีรรพบรุุษเป็นชาวมองโกเลยี

เดนิทางถงึทา่เรือ จากนันเปลยีนยานพาหนะเป็น รถตูรั้สเซยีแท ้UAZ ในการเดนิทางบนเกาะเราจะเดนิทางโดยรถตูรั้สเซยีแท ้UAZ สมรรถนะสงู
ขับเคลอืนไปบนทะเลสาบน ้าํแข็ง มุ่งหนา้สู ่หมูบ่า้นคซูรี ์(KHUZHIR VILLAGE)

นําทกุทา่นชม แหลมบูรค์าน ทตัีงของ โขดหนิชามาน (Shaman Rock)
หนงึในสถานทศัีกดสิทิธทิสีดุทคีอยคุม้ครองชาวไบคาลใหป้ลอดภัยจากการออกเรือ นอกจากนียังมไีบคาลสปิรติ (Baikal Spirit)
หรือแทง่ไมป้ลายแหลมผกูผา้สสีงิศักดสิทิธติามตํานานความเชอืของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Villa Malina ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่

** เป็นโรงแรมดทีสีดุบนเกาะโอลคอน (เป็นโรงแรม ระดบั 3 ดาว ไมใ่ช่เกสเฮา้ส)์

วนัท ี4
เกาะโอลคอน - นงัรถชมทะเลสาบน้าํแข็งทางตอนเหนอืของเกาะ - แหลมโคบอย - หนิสามพนีอ้ง - ถ้าํน้าํแข็ง

05.00 น.
พาทกุไปชม ปรากฏการณ์ตามธรรมชาตทิางชา้งเผอืก (Milky Way) บรเิวณแหลมบรูคาน
**ปรากฏการณ์นีขนึอยู่กับสภาพอากาศและทอ้งฟ้าแจม่ใสดว้ย**

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นขับรถทอ่งเทยีวไปตาม ทะเลสาบน้าํแข็ง มุ่งหนา้สูท่างพนืทตีอนเหนือของเกาะ
อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจกับววิทะเลสาบน ้าํแข็งสฟ้ีาทกีวา้งสดุลกูหลูกูตา เป็นภาพทสีวยงามยงินัก

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง แบบปิกนกิ + แชมเปญและไขป่ลาคาเวยีร ์

บา่ย
นําทา่นเดนิทางมุ่งหนา้สู ่ตอนเหนอืสดุของเกาะโอลคอน

เทยีวชม แหลมโคบอย (KOBOI CAPE) ทมีวีวิทวิทัศนส์วยงามกวา้งไกลโอบลอ้มดว้ยหมิะขาวโพลน
ซงึทางตอนเหนือของเกาะน ้าํในทะเลสาบจะลกึกวา้งและมสีเีขม้กวา่ตอนใต ้

ชม หนิสามพนีอ้ง (3 BROTHERS ROCK) ดมืด่าํกับความงามของผนืน ้าํสฟ้ีาของทะเลสาบทบีรเิวณ UZYTY BAY
ซงึเป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุแหง่หนงึบนเกาะแหง่นีขับรถลัดเลาะไปตามจดุตา่ง  ๆบนทะเลสาบน ้าํแข็งสฟ้ีา
แวะเทยีวชมและเก็บภาพความประทับใจกับ ถ ้าํน ้าํแข็ง ทเีต็มไปดว้ยน ้าํแข็งงอก น ้าํแข็งยอ้ย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสฟ้ีาแหง่ไซบเีรีย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Villa Malina ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่



** เป็นโรงแรมดทีสีดุบนเกาะโอลคอน (เป็นโรงแรม ระดบั 3 ดาว ไมใ่ช่เกสเฮา้ส)์

วนัท ี5
เกาะโอลคอน - อรีค์ตุสก ์- อสิระชอ้ปปิง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

อําลาเกาะโอลคอน นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงอรีคตุสก์

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางถงึ เมอืงอรีคตุสก์

จากนันเชญิทา่น อสิระชอ้ปปิง ณ 130 ควอรเ์ตอร ์(130 Quarter) ย่านนีนับวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทพีลาดไม่ไดสํ้าหรับผูม้าเยือนเมอืงนี
บรเิวณนีเป็นแหลง่รวมของรา้นอาหาร บาร ์รา้นจําหน่ายของทรีะลกึททัีนสมัย โดยสงิปลกูสรา้งทังหมดบรเิวณนีสรา้งดว้ยไม ้
และตกแตง่อย่างสวยงาม มเีอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบเีรีย ซงึขนึชอืในการสรา้งบา้นดว้ยไม ้ย่านนีจงึกลายเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทยีว
ทังชอ้ปและชมิเลยทเีดยีว

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
อรีค์ตุสกซ์ติทีวัร ์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก (มอืท1ี3) 

นําทา่นชม Church of the Saviour / Spasskaya โบสถส์ปาสสกายา่ เป็นหนงึในโบสถท์สีวยทสีดุ
โครงสรา้งเป็นอาคารหนิทเีกา่แกท่สีดุทมีอียู่ในปัจจบัุนเรมิกอ่สรา้งในปี ค.ศ.1706 ดา้นขวาของโบสถม์ป้ีอมททํีาจากไม ้มหีอระฆังทมีคีวามสงูถงึ
42 เมตร

ตอ่ดว้ยชม โบสถ ์Epiphany Cathedral และ Kazansky Cathedral ทอียู่ ละแวกใกลเ้คยีง

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม The Babr Monument เป็นรูปปันเสอืไซบเีรียนคาบพังพอนแดง (Scarlet sable) สญัลักษณ์ของเมอืงอรีค์ตุสค์

จากนันนําทา่นชม Monument to the Emperor Alexander III อนุสาวรยีจ์กัรพรรดอิเล็กซานเดอรท์ ี3
ผูท้มีพีระราชดํารใิหส้รา้งทางรถไฟสายทรานส-์ไซบเีรีย ดว้ยระยะทาง 9,289 กม. จากกรุงมอสโคสู ่เมอืงวลาดวิอสต็อค

จากนัน อสิระเดนิเลน่ชมแมน่้าํ Angara แม่น ้าํนีจะไหลออกจากทะเลสาบ แลว้ไปรวมกับแม่น ้าํ Yenisei กอ่นจะไหลไปมหาสมุทรตอ่ไป

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Courtyard by Marriott Irkutsk City Center ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
อรีค์ตุสก ์- กรุงเทพฯ



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงอรีค์ตุสค ์เพอืนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ

10.15 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีS7 6331 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6.25 ชม.)
***บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง*** (ทางสายการบนิเขม้งวดกับน ้าํหนักกระเป๋ามากกําหนดใหโ้หลดกระเป๋าทา่นละ 1 ใบน ้าํหนักไม่เกนิ 23
กก. กระเป๋าถอืขนึเครืองน ้าํหนักไม่เกนิ 7 กก. จงึขอใหท้กุทา่นคํานวณน ้าํหนักกระเป๋าใหด้ี

15.40 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี15 ธันวาคม 2565 เวลา 04:44 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (สายการบนิ S7)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• คา่โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว 4 คนื / ระดบั 3 ดาว 2 คนื ตามทรีะบุในรายการ

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ (พดูภาษาองักฤษ)

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ

• คา่หวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางพรอ้มคณะและดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํดมืวันละ 2 ขวดตอ่ 1 ท่าน

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 500,000 บาท) เงอืนไขตามกรมธรรม์

อัตรานไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั เป็นตน้

• คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 23 กก. และมากกวา่ 1 ชนิ

• คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจีา่ย 3 % (กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษ )ี

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจ ไมบ่งัคบั)

เงอืนไขการจองและสํารองทนัีง

• กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําท่านละ 50,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

เงอืนไขการเดนิทาง

•  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางใน กรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนื



ๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้
หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคนืคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีด ๆ
ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนัน ๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใด
ๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนื ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง

• บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวประเทศรสัเซยีเท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศรสัเซยีมมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศรสัเซยีตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศรสัเซยีโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั

• กระเป๋าสมัภาระตา่ง ๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่ง ๆ ใด ๆ ทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะสว่นตวั

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเิช่นนัน ทางบรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆทังสนิ

เงอืนไขการยกเลกิ

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(15 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนื
ๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีด ๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ



• **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศรสัเซยีโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและเอโิอเปีย
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใด ๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ
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