
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คร้ังหนึ่งในชีวิต นักเดนิทางตัวจริงต้องไม่พลาด 

BAIKAL ICE  TOUR 
 

คร้ังหนึ่งในชีวิต นักเดนิทางตัวจริงต้องไม่พลาด 

BAIKAL ICE  TOUR 

ทวัรท์ะเลสาบน ้าแขง็     

1 ปี  มโีอกาสชมไดเ้พียงแค ่45 วนั เทา่นั้น  

      ก าหนดการเดนิทาง 23 – 27 กมุภาพันธ ์2564   

 พักโรงแรมดีที่สุด COURTYARD BY MARRIIOTT   

 เที่ยวไฮไลท์ครบทุกจุด ในช่วงเวลาที่น ้าแข็ง CRACK สวยที่สุด  ภายใต้อุณหภูมิติดลบต ่ากว่าศูนย์องศา  

 นั่งเรือยางขับเคล่ือนด้วยใบพัด Hovercraft Boat ฉบับเต็มอิ่มกะวิวทะเลสาบไบคาล  

 ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ สุดมหศัจรรย ์

 ชม เกาะโอลคอน เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล 

 นั่งรถUAZ 4x4 WD บนทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 สนุกสนาน ตืน่เต้นไปการนั่งรถสุนขัล้อเล่ือน บนหิมะ  

            **** ทรปินีไ้มเ่หมาะกบัทา่นทีสุ่ขภาพไมแ่ขง็แรง    ***** 

 



 
 

23 กุมภาพันธ์ 64  เชียงใหม่ – กรุงเทพ – อีร์คุตสค ์
09.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ประตูทางเข้า 4 / 5 เคาน์เตอร์  

สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
10.40 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG105  
11.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
13.30 น. พร้อมกันที่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ W 

สายการบิน ไซบีเรีย แอร์ไลน์ (S7) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ  
16.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ สหพันธรัฐรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบิน

ท่ี S76332 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม. 30 นาที) ***บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง*** 
 (ประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้้าหนักกระเป๋ามาก ก้าหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้้าหนักไม่เกิน 23 

กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองน้้าหนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทุกท่านค้านวณน้้าหนักกระเป๋าให้ดี) 
23.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ เมืองอีร์คุตสค์ (Irkutsk) สหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ชม.) เป็นเมืองส าคัญท่ีสุดในเขตไซบีเรียตอนใต้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบ      
ไบคาลเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายระหว่างรัสเซียตะวันออก จีน มองโกเลีย และทิเบต จนได้สมญานาม
เปรียบเป็น“กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย”หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก 

ที่พัก   COURTYARD MARRIOTT HOTEL       
            
24 กุมภาพันธ์ 64  อีร์คุตสค์ – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – ลิสต์เวียนก้า – นั่งรถลากเลื่อน – ช้อปปิ้ง    
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** วันนี้น้าเฉพาะกล้องถ่ายภาพและของจ้าเปน็ใส่เป้ติดตัวไป ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เดินทางไปพร้อมรถขนกระเป๋า ** 
ออกเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า Listvyanka (ระยะทาง 70 กม.) ระหว่างทางพาทุกท่านเดินทางชม 
พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy (ระยะทาง 47 กม.) จาก Baikal Highway เป็นพิพิธภัณฑ์แบบ Open Air ท่ี
ใหญ่  ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซียเกี่ยวกับการเกษตร และมานุษยวิทยา ศตวรรษท่ี 17 -20 เข้าชม
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไซบีเรียน และการก่อสร้างงานไม้แบบไซบีเรียนใน ศตวรรษท่ี 17 -19 ของ 
Buryat, Evenk และ Tofalar จากนั้นน าท่านสู่ ลานหิมะกลางแจ้ง ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถลาก
เลื่อน โดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์ท้องถิ่นที่แสนทรหด โลดแล่นไปบนทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่ ตามแนวป่าสนไทก้าอย่าง
สนุกสนาน เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยออก 

 



 
 

เดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบไบคาลระหว่างทางชมวิว แม่น้้าอังการา Angara River 
แม่น้ าสายยาวท่ีสุด โดยมีความยาวถึง 1,779 กิโลเมตร และมีความส าคัญมากในเขตไซบีเรีย เป็นแม่น้ าเพียง
สายเดียวท่ีไหลออกจากทะเลสาบ รับฟังเรื่องราวต านานความเช่ือของทะเลสาบไบคาลท่ีได้สมญานามว่าเป็น 
ไข่มุกแห่ง ไซบีเรีย หรือ ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย ด้วยความสวยงามของวิวทิวทัศน์ท่ีแสนรื่นรมย์ องค์การ
ยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบไบคาลเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1996  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง  
 น าคณะเดินทางโดย HOVERCRAFT แล่นไปบนทะเลสาบไบคาล เดินทางสู่ เกาะโอล์คฮอน ชมความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทะเลสาบท่ีก าเนิดมากว่า 25 ล้านปี ทะเลสาบแห่งนี้มีความหลากหลายและอุดม
สมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก (ระยะทาง 280 กิโลเมตร) 
 ระหว่างทางจอดให้ท่านได้ลงไปเก็บภาพแห่งความมหัศจรรย์ ของการเดินทางในครั้งนี้ 

 
ค่้า บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก 
ที่พัก  WOOD HOTEL ระดับสี่ดาว        
 
25 กุมภาพันธ์ 64  เกาะโอล์คฮอนตอนเหนอื – แหลมบูรคาน – แหลมโคบอย – เกาะโอล์คฮอนตอนใต้ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน นั่งรถ UAZ รถตู้ขับเคล่ือน 4 ล้อ สายพันธุ์รัสเซีย ซึ่งเป็นยานพาหนะท่ีใช้วิ่งบนเกาะโดยเฉพาะ 

เนื่องจากพื้นท่ีบน เกาะมีลักษณะของ ท่ีราบ แผ่นน้ าแข็ง ภูเขา และเนินดินผสมกัน ละในบางจุดจะเป็นร่องลึก
อีกท้ังเส้นทางมีความคดเค้ียว ซึ่งรถยนต์ท่ัวไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้ น าชม หินจระเข้ Crocodile Rock และ 
หินสิงโต Lion Rock ท่ีอยู่ทางด้านเหนือของเกาะ ชม แหลมบูรคาน Burkhan Cape ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานท่ี
ศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งในเอเชียท่ีเป็นท่ีต้ังของ โขดหินชามาน Shaman Rock หินผาท่ีต้ังตระหง่านยื่นออกไป
กลางทะเลน้ าแข็ง โขดหินชามานแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของหมอผีตามความเช่ือของ
คนท้องถิ่น (ลัทธิซามาน) ก่อนท่ีศาสนาพุทธจากทิเบตจะเข้ามาเผยแพร่ยังบริเวณนี้ ชม หินสามหนุ่มสามมุม 
Three Brother Rock ผืนน้าสีฟ้าของทะเลสาบท่ีบริเวณ Uzyty Bay เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งบน
เกาะแห่งนี้ ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นท่ีท่ีมีภูมิประเทศท่ีงดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาว
พื้นผิวน้าในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ าแข็งท่ีมีความหนาต้ังแต่ 80–250 เซนติเมตร ซึ่งรถ UAZ ท่ีพาเรา
เท่ียวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ าแข็ง   

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก แซนด์วิช ซุปปลาร้อนๆ ขนมปัง ชาร้อน) 
 น าท่าน นั่งรถ UAZ เพื่อเดินทางกลับลงมาทางด้านใต้ของเกาะ ออกจากเกาะโอล์คฮอน แวะเท่ียวชมและเก็บ

ภาพความประทับใจกับถ้ าน้าแข็ง ท่ีเต็มไปด้วยน้ าแข็งงอก น้ าแข็งย้อย สีขาวฟ้าสวยงามแปลกตา สมกับฉายา
ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวทะเลสาบน้ าแข็งสีฟ้าท่ีกว้างสุดตา  
ชม แหลมโคบอย Koboi Cape ท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกลโอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือ
ของเกาะ น้ าในทะเลสาบจะลึกกว่า และมีสีเข้มกว่าตอนใต้ 

 

 
 

(หมายเหตุ) พื้นน้้าแข็งบนพื้นผิวทะเลสาบอาจมีรอยแยก รถอาจสัญจรผ่านไม่ได้ในบางพื้นที่ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการงดนาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่อนุญาตให้รถนา
นักท่องเที่ยวเข้าชมจุดท่องเที่ยวบางจุด 

ค่้า บริการอาหารค้่า ณ โรงแรมที่พัก 
ท่ีพัก โรงแรม WOOD HOTEL ระดับส่ีดาว 
        



 
 

26 กุมภาพันธ์ 64  เดินทางกลับสู่เมืองอีร์คุตส – ช้อปปิ้ง  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าน าท่านขึ้นรถบัสทีจอดรถ และน าท่านเดินทางกลับ เมืองอีร์
คูตส์อีร์คุตส Irkutsk (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช่ัวโมง)มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านคูซีร์ KHUZHIR VILLAGE 
แหลมบูร์คานท่ีต้ังของ โขดหินชามาน (Shaman Rock) หนึ่งใน
สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดท่ีคอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจาก
การออกเรือ นอกจากนี้ยังมีไบคาลสปิริต (Baikal Spirit) หรือแท่ง
ไม้ปลายแหลมผูกผ้าสีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตามต านานความเช่ือของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง 
บ่าย น าท่านเดินทางถึง เมืองอีรคุตสก์ จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้

นับว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีพลาดไม่ได้ส าหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ 
ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีทันสมัย โดยส่ิงปลูกสร้างท้ังหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มี
เอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นช่ือในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียว 
ท้ังช้อปและชิมเลยทีเดียว 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL   
        
27 กุมภาพันธ์ 64  อีร์คุตสค ์– กรุงเทพ – เชียงใหม่ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ 
10.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี S76331 (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 6.40 ชม.) ***บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง*** 
15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
18.40 น. น าท่านออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG120  
20.00 น. ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ 

 
 
อัตราค่าบริการ เดินทางวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ส้าหรบั 15 ท่าน เท่านั้น !!!! 
ขึ้น – ลง กรุงเทพ พักคู ่ราคาท่านละ 59,900  บาท  
ขึ้น – ลง เชียงใหม่ พักคู ่ราคาท่านละ 63,000  บาท  
*พักเด่ียวจ่ายเพิ่ม ราคาท่านละ    8,500  บาท 
 



 
 

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

▶ กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองต๋ัวที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

▶ กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเน้ือสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

▶ กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าท่ีหลังจากที่ได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทาง
เป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายช่ือคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ  

▶ กรณีที่ออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้วสะกดช่ือ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทใน
การออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

▶ กรณีเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะน้ันถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้ว จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนน้ี 

▶ หลังจากที่ท่านได้ช าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้ 

▶ ราคาทัวร์ใช้ต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่าน้ัน 

▶ ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาที่ระบุไว้ใน
รายการทัวร์เท่าน้ัน 

▶ PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

▶ ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (พักเด่ียว) ข้ึนอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก 
แรกเกิด (Infant) ถึง 12 ปี 

▶ การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินน้ าใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ 
จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพ่ือมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง 

▶ กรณีถ้าโปรแกรมมีไฟล์ทบินภายในประเทศ ฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

▶ เส้นทางแปลกใหม่ ไปแล้วเท่ห์ 

▶ อากาศอุณภูมิติดลบถึง - 9 ถึง - 40 องศา  

▶ เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่ มีอิสระมากกว่า 

▶ เส้นทาง มีน่ังรถไกล สมบุกสมบัน ถึงโรงแรมดึก มีเดินเยอะบ้างในบางวัน 

▶ เหมาะกับผู้ที่ทานง่ายอยู่ง่าย สบายๆ กันเอง 

▶ ใช้รถตามขนาดคณะ อาจจะเป็น minibus หรือ ตู้ ตามสภาพพื้นที่  

▶ รวมอาหารให้ทุกมื้อ บางมื้อหรือบางเมืองอาจจะทานยากหน่อย เป็นอาหาร local แต่เราจะ พยายามจัดอาหารให้  หลากหลายเท่าที่
จะท้าได้ 

 
 
 
 



 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน ไซบีเรีย แอร์ไลน์ น้้าหนักกระเป๋า ไม่เกินท่านละ 1ใบ 

ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
✓ ค่าท่ีพัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3 – 4 ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน

กีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปล่ียนแปลง 
✓ ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์ 
✓ ค่าอัตราเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไว้ในรายการ  
✓ ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง 

✓ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พร้อมพนักงานขับรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 EURO /ท่าน ตลอดทริ

ปการเดินทาง 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใต้เครื่องบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกรณีถือข้ึนเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีส่ังเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส าหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3. ใบส าคัญถิ่นท่ี

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการยื่น
วีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-
ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 
 
 



 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้

ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่
เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าท้ังหมด
หรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทก ากับเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ า หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ 
และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
เง่ือนไขการจอง / การยกเลิก 
การจอง หรือส้ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง (ภายในวันท่ี 24 
มกราคม 64) 

 
การยกเลิก 
• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจ้าทั้งหมด (ก่อน 25 มกราคม 64) 
• แจ้งล่วงหน้า 46 – 60 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บาท (ระหว่างวันท่ี 25 ธันวาคม 62 – 22 

มกราคม 64) 
• แจ้งล่วงหน้า 30 – 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทัวร์ (ระหว่างวันท่ี 9 – 23 มกราคม 64) 
• แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ (ก่อน 24 มกราคม 64) 
• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการ

บิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนือการควบคุม
ของบริษัท 


