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โปรแกรมการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
14.00น.

16.35น.
23.55 น.
ที่พัก

คณะพร้ อมกัน ณท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ UสายการบินSiberian
Airlines (S7)โดยมีเจ้ าหน้ าที่ทาง บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ให้ กบั ทุกท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเอียร์ คุตส์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินSiberian Airlines (S7)
เที่ยวบินที่ S7 6332
เดิ น ทางถึ ง เมื อ งเอี ย ร์ คุ ต ส์ ปารี สแห่ งไซบี เ รี ยนํ า ท่ า นผ่ า นพิ ธี การตรวจคนเข้ าเมื อ งแล้ ว
หลังจากนันนํ
้ าท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั (เวลาทีเ่ มืองเอียร์ คตุ ส์เร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมMarriott Irkutsk หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง
เช้ า

กรุ งเทพฯ – เมืองเอียร์ คุตส์

หมู่บ้านลิสเวียนก้ า–ฟาร์ มไซบีเรี ยนเซมก้ า–ศูนย์ สุนัขลากเลื่อนไบคาล–พิพธิ ภัณฑ์
สัตว์ วทิ ยา–ตลาดขายปลาและของที่ระลึก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสเวียนก้ า (Listvyanka Village) ซึง่ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่หบุ เขา ริ มทะเลสาบไบคาล
ทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สดุ ในโลก ซึง่ มีขนาดลึกถึง 1,637 เมตร

นําท่านเดินทางสูฟ
่ าร์ มไซบีเรี ยนเซมก้ า(Siberian Zaimka Farm)ฟาร์ มสไตล์ไซบีเรี ยที่ซอ่ นตัวอยู่ในป่ า
สนริ มแม่นํ ้าอังการา Angara River ก่อนถึงหมู่บ้านลิสเวียนก้ าชมโรงนาและบ้ านสไตล์ไซบีเรี ยที่ทําจากไม้
สนท่อนใหญ่ๆ พร้ อมสัมผัสประสบการณ์ น่ังรถเทียมม้ า หรื อเล่ นสไลเดอร์ บนเนินหิมะ
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เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารSiberian Zaimka Farm(2) บริ การอาหารแบบไซบี เรี ย
ดัง้ เดิ มริ มเตาผิ ง พร้อมเสิ ร์ฟเหล้าวอดก้าไซบีเรี ยแท้ๆ และชมการแสดงพืน้ เมือง

บ่ าย

นําท่านแวะชม ศูนย์ สุนัขลากเลื่อนไบคาล(Baikal Dog Sledding Centre)พร้ อมสัมผัสกับความน่ารัก
และแสนรู้ ของสุนขั พันธุ์ไซบีเรี ยนฮัสกี ้ขนานแท้ ซึ่งเป็ นสุนขั ที่แข็งแรง คล่องแคล่ว สืบทอดจากบรรพบุรุษ
ที่มาจากสิง่ แวดล้ อมที่หนาวเย็นอย่างมากของไซบีเรี ย ทําให้ มีความอดทนต่อความเหนื่อยล้ า จึงทําให้ ลาก
เลื่อนด้ วยความเร็ วเป็ นเวลานานติดต่อกันเป็ นเวลานาน และยังเป็ นกี ฬายอดนิยม โดยมีมชั เชอร์ เป็ นผู้
บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครัง้ จนแพร่หลายไปหลายประเทศในแถบขัวโลก
้
พร้ อมสนุกสนานกับสุนัขลากเลื่อนบนเนินหิมะ
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นําท่านเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ สัตว์ วิทยา(Baikal Limnological Museum)สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างและ
ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทังหมดของทะเลสาบไบคาล
้
ซึง่ มีการจัดแสดงซากสัตว์และ
พืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น แมวนํ ้าไบคาล ซึง่ เป็ นแมวนํ ้าที่ปรับสภาพให้ เข้ ากับนํ ้าจืดของทะเลสาบไบคาลปลาโอ
มูล ปลาประจําถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนี ้เท่านัน้

นําท่านเที่ยวชม ตลาดขายปลา และของที่ระลึก(Fish and Souvenir Market)ซึง่ ตังอยู
้ ่ในบริ เวณริ ม
ทะเลสาบ หากมาที่นี่ท่านจะต้ องลิ ้มลองปลาโอมูล ซึง่ หาได้ ง่ายเฉพาะในทะเลสาบไบคาล จะมีแผงร้ านค้ า
ของพ่อค้ านํามาย่างขาย ให้ เลือกซื ้อหารับประทานอยูม่ ากมาย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้ านอาหาร(3)
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมKrestovaya Pad in Listvyankaหรื อเทียบเท่ า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้ า

พิพธิ ภัณฑ์ สถาปั ตยกรรมและชาติพนั ธุ์ทอล์ ทซี่–ล่ องเรื อ Hovercraftนั่งรถออฟโรด
(4WD) – หมู่บ้านคูเซอร์

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ สถาปั ตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ ทซี่(The Taltsy Museum of Architecture
and Ethnography) ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง มีเนื ้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายใน
แสดงชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวไซบีเรี ยสมัยก่อน มีโบสถ์ ไม้ บ้ าน ฟาร์ ม และอื่นๆชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รอบ
ทะเลสาบ บ้ านที่นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ได้ ถูกย้ ายมาจากหมู่บ้านดังเดิ
้ มในที่ต่างๆ หลังจากที่มีการ
สร้ างเขื่ อ นพลัง งานในทะเลสาบไบคาลทํ า ให้ นํ า้ ท่ ว มชุม ชนบางจุด จึง ได้ ย้ า ยบ้ า นเก่ า ที่ มี คุณค่า และ
โบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรี ยน แสดงไว้ ในที่เดียวกัน
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เที่ยง
บ่ าย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร(5)
นําท่านล่ องเรื อHovercraftซึ่งเป็ นเรื อที่ขบั เคลื่อนด้ วยใบพัดขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหลังของเรื อ โดยเรื อ
แบบนี ้จะเหมาะที่จะใช้ เป็ นยานพาหนะที่วิ่งบนนํ ้าแข็ง พื ้นนํ ้า และพื ้นดิน เมื่อขึ ้นเรื อแล้ วจะนําท่านวิ่งไปบน
พื ้นนํ ้าแข็งที่กว้ างใหญ่สดุ ลูกหูลกู ตา

นําท่านเปลี่ยนยานพาหนะเป็ น รถออฟโรด (4WD)ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ผลิตในรัสเซีย นําท่านเดินทางขึ ้นสู่
ตอนเหนือด้ วย รถออฟโรด4 WD บนทะเลสาบเยือกแข็งเลียบชายเกาะ
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นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคูเซอร์ (Khuzhir Village)ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะโอล์คฮอนเป็ นชุมชน
ตังรกรากของชาวบู
้
ร์ยตั บนเกาะโอล์คฮอน

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้ านอาหาร(6)
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมWilla Malina in Olkhonหรื อเทียบเท่ า

วันที่ส่ ีของการเดินทาง
เช้ า

พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ าน Lore Museum–สํารวจเกาะโอล์ คฮอน–อ่ าวอูซูรีแ้ หลมโคบอย–
อ่ าวซัลกิ–แหลมบูรคาน–Shaman Rock–Ice Caves

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ พืน้ บ้ าน Lore Museumที่จดั แสดงสิ่งของที่ได้ จากการสํารวจทางโบราณคดี
มากกว่า 3000 ชิ ้น ที่แสดงให้ เห็นถึงรากฐานความเชื่อและวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ตังแต่
้ เสื ้อผ้ า และเครื่ องใช้
้ าท่านเดินทาง สํารวจเกาะโอล์ คฮอนซึง่ เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สดุ ในทะเลสาบ แห่งนี ้
ชาวบูรยัต หลังจากนันนํ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพจับปลานํ ้าแข็งหรื อ เปิ ดบ้ านที่พกั นักท่องเที่ยว

ผ่านชม อ่ าวอูซูรี ้ สัมผัสความงามของผืนนํา้ แข็งทะเลสาบไบคาลสีฟ้าคราม ณแหลมโคบอยKhoboy
Capeซึง่ อยู่ปลายด้ านเหนือของเกาะ เป็ นแนวหินยื่นออกจากตัวเกาะไป โดยมีลกั ษณะเด่นที่มียอดเนินหิน
ตังตรงคล้
้
ายนอแรด นําท่านขึ ้นชมวิวที่ โขดหินโคบอย ซึง่ เป็ นหน้ าผาที่เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ สําหรับการ
ชมส่วนที่กว้ างที่สดุ ของทะเลสาบไบคาล
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เที่ยง
บ่ าย

รั บประทานอาหารกลางวันแบบปิ กนิค(8)
นําท่านแวะถ่ายภาพสวยๆ ณอ่ าวซัลกิเป็ นสถานที่มีแดดมาก ที่สดุ ในแถบเอียร์ คสุ ต์

นําท่านชมแหลมบูรคานBurkhan Capeหนึง่ ในแลนด์มาร์ คสําคัญของทะเลสาบไบคาล เป็ นที่ตงของ
ั ้ โขด
หินชามาน หรื อ ศิลาแห่งจิตวิญญาณ Shaman Rock เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเกาะแห่งนี ้ที่
นักท่องเที่ยวทุกคนห้ ามพลาด ชมศิลาแห่ งจิตวิญญาณ Shaman Rockและร่ วมพิธีศกั ดิ์สิทธิ์พื ้นเมืองของ
ชนเมืองเกาะนี ้
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นําท่านแวะถ่ายรูป Ice Cavesถํ ้าที่มีนํ ้าหยดจนกลายเป็ นนํ ้าแข็ง ที่สวยที่สดุ ในทะเลสาบไบคาล

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้ านอาหาร(9) (เมนูอาหารจีน)
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมWilla Malina in Olkhonหรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้ า

Ogoy Island–สถูปพุทธศิลปะแบบทิเบตสีขาว–แหลมโคไบเลีย โกโลว่ ากรุ งเอียร์
คุตส์ – เที่ยวชมเมือง+ช้ อปปิ ้ ง

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
นําท่านเดินทางไปยังเกาะ OgoyIslandอยู่ตอนใต้ ของเกาะโอล์คฮอนระหว่างนําท่านแวะกราบสักการะ
สถูปพุทธศิลปะแบบทิเบตสีขาวWhite Buddhist Stupaที่อทุ ิศให้ กบั เทวีฑากิณี หนึ่งในเทพองค์สําคัญ
ของศาสนาพุทธแบบทิเบตวัชรยานตันตระ เป็ นเจดีย์แห่งการตรัสรู้ อยู่บนเกาะ ชมความงามของหน้ าผา
และทะเลสาบที่กลายเป็ นนํ ้าแข็งตอนใต้ สดุ ของเกาะที่ แหลมโคไบเลีย โกโลว่ า KobylyaGolova Cape
หรื อ แหลมหัวม้ า Horse Head Cape ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายกับหัวม้ าที่กําลังดื่มนํ ้าในทะเลสาบ
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เที่ยง
บ่ าย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร(11)
จากนัน้ นํ า ท่ า นเดิ น ทางเปลี่ ย นยานพาหนะเป็ นรถโค้ ช เพื่ อ เดิ น ทางกลับ กรุ ง เอี ย ร์ คุ ต ส์ Irkutsk(ใช้
ระยะเวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชม.)
ั ้ ่ทางทิศตะวันออกและ
นําท่านเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวขึ ้นชื่อใน เมืองเอียร์ คุตส์ (Irkutsk) เป็ นเมืองที่ตงอยู
เป็ นเมืองศูนย์กลางของแคว้ นไซบีเรี ย มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า ผ่านชม ย่ านเมืองเก่ าOld Town ที่มี
ความงามทางด้ านสถาปั ตยกรรมของตัวอาคารที่เก่าแก่ บ้ านเรื อนไม้ โบสถ์ วิหารแบบไซบีเรี ยนแท้ ๆ ที่นิยม
ตกแต่งประดับประตู หน้ าต่าง ฝาผนัง และส่วนต่างๆ ของอาคาร ในรู ปแบบงานไม้ แกะสลัก จนได้ รับ
ฉายยาว่า “ปารี สแห่งไซบีเรี ย” นําท่านชมมหาวิหารพระแม่ แห่ งคาซานOur Lady of Kazan Cathedral
เป็ นโบสถ์ เก่าแก่ที่มีคณ
ุ ค่าทางด้ านจิตใจต่อคนเอียร์ คตุ ส์มากทังนี
้ ้ เนื่องจากโบสถ์ แห่งนี ้ เกิดขึ ้นจากการ
บริ จาคของคนท้ องถิ่นที่ประกอบด้ วยชาวบ้ าน กบฏ การเมือง โจรผู้กลับใจที่ถูกเนรเทศมายัง เอียร์ คุตส์
นอกจากนี ้ โบสถ์ ยงั มีความงดงามที่เกิดขึ ้นจากรู ปแบบการก่อสร้ างที่สวยงามในแบบไบเซนไทน์ ภายใน
ประดับบัลลังก์ ด้วยหินอ่อนสีแดง และมีเสาหินหลักของโบสถ์ ที่ทําจากหยกจากนันอิ
้ สระให้ ท่านช้ อปปิ ้ ง
ย่ านถนน 130 quarterและถ่ายภาพสวยๆเป็ นย่านร้ านค้ าที่ออกแบบตัวอาคารเลียนแบบบ้ านเรื อนในยุค
โบราณที่สร้ างจากไม้ แต่ประยุกต์ให้ มีสไตล์ร่วมสมัย มี ร้ านอาหาร,ร้ านกาแฟ,ร้ านจําหน่ายสินค้ าที่ระลึก
และร้ านเสื ้อผ้ าต่างๆมากมาย

แนะนําสินค้ าราคาถูก !!ช็อคโกแลต, ไข่ ปลาคาเวีย, วอดก้ า, หินสี, ตุ๊กตาแม่ ลูกดก , อําพัน

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้ านอาหาร(12)
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมMarriott Irkutskหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่หกของการเดินทาง
เช้ า
08.00 น.
10.10น.
15.30 น.

สนามบินเอียร์ คุตส์ – กรุ งเทพฯ

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (13)
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเอียร์ คุตส์
เหิรฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินSiberian Airlines (S7) เที่ยวบินที่ S7 6331
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของ
ลูกค้ าเป็ นหลัก**
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อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-11 ปี

พ ักเดีย
่ ว

(ไม่มเี ตียงเสริม

เพิม
่ ท่านละ

และพักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน)

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 63
วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 63
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3มีนาคม 63

66,900.-

63,900.-

8,500.-

วันที่ 5-10 มีนาคม 63

***ค่าบริการข้างต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
้ ําเป็นต้องมีผเู ้ ดินทางจํานวน 20 ท่านขึน
้ ไปในแต่ละคณะกรณีทม
** สําหร ับอ ัตราค่าบริการนีจ
ี่ ผ
ี เู ้ ดินทางไม่ถงึ
ิ
ตามจํานวนทีก
่ า
ํ หนดทางบริษ ัทฯขอสงวนสทธิใ์ นการเลือ
่ นการเดินทางหรือเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับ
้ เพือ
ราคาเพิม
่ ขึน
่ ให้คณะได้ออกเดินทางตามความต้องการของผูเ้ ดินทาง) **

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
ั ้ ประหยัด สายการบิน S7 Airlines (ไป-กลับ)
ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินชน
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และภาษี นํ้ามันคิด ณ วันที่ 13 มิถน
ุ ายน 2563 ตามทีร่ ะบุในรายการ
ั ภาระท่านละ ไม่เกิน23กิโลกรัม (ท่านละ1ใบ) และถือขึน
ค่านํ้ าหนักกระเป๋ าสม
้ เครือ
่ งไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่ายานพาหนะนํ าเทีย
่ วตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ัก จํานวน 5 คืน ระดับมาตรฐานพักห ้องละ2-3ท่าน
 ค่าอาหารทุกมือ
้ (13มือ
้ ) ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ
 ค่าเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ
ค่าหัวหน ้าทัวร์,ไกด์ท ้องถิน
่ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์บริษัทกําหนด)
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และภาษี หก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 3 %
ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
(หัวหน ้าทัวร์แล ้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซงึ่ ท่านต ้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
่ ค่าอาหารและเครือ
 ค่าใชจ่้ ายพิเศษ (เชน
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ เพิม
่ นอกเหนือจากรายการทีท
่ างบริษัทจัดให ้,ค่าเครือ
่ งดืม
่
มินบ
ิ าร์)
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เงือ
่ นไขการชําระเงิน
งวดที่ 1 : สํารองทีน
่ ั่งมัดจําท่านละ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันนับจากวันทีจ
่ องเพือ
่ เป็ นการยืนยันการจอง
งวดที่ 2 : ชาํ ระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน ้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาํ ระเงินสว่ นทีเ่ หลือตามวันทีก
่ ําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่ม ี
เงือ
่ นไข
เงือ
่ นไขการยกเลิก
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการทีช
่ าํ ระไว ้แล ้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน ้าโดยแจ ้งให ้ผู ้ประกอบธุรกิจนํ าเทีย
่ วทราบไม่น ้อยกว่า 45 วันก่อนวันทีน
่ ํา
เทีย
่ ว ให ้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
่ วทราบไม่น ้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันทีน
่ ํา
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน ้าโดยแจ ้งให ้ผู ้ประกอบธุรกิจนํ าเทีย
เทีย
่ วให ้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน ้าโดยแจ ้งให ้ผู ้ประกอบธุรกิจนํ าเทีย
่ วทราบน ้อยกว่า15 วัน
ก่อนวันทีน
่ ํ าเทีย
่ ว ไม่ต ้องคืนเงินค่าบริการ
ิ ธิใ์ นการเรียกเก็บค่าดําเนินการจริง อาทิเชน
่
2. หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสท
ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครือ
่ งบิน , ค่าใชจ่้ ายต่างๆทีเ่ กิดขึน
้ จริงในการดําเนินการสํารองทีน
่ ั่ง เป็ นต ้น
หมายเหตุ
ิ ธิใ์ นการเปลีย
1. ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทม
ี่ จ
ี ํานวนผูเ้ ดินทาง
ตํา
่ กว่า 20 ท่าน
2. เทีย
่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย
่ ว สามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ
ื เดินทาง ต้องมีอายุเหลือใชง้ านไม่นอ
3. หน ังสอ
้ ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู ้มีจด
ุ ประสงค์เดินทางเพือ
่
ท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
ิ้ หากเกิดกรณีความล่าชาจากสายการบิ
้
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
น, การประท ้วง, การนั ดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีทท
ี่ ่านถูกปฏิเสธ การเข ้าหรือออกเมืองจากเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมือง หรือเจ ้าหน ้าที่
กรมแรงงานทัง้ จากไทย และต่างประเทศซงึ่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ิ้ หากท่านใชบริ
้ การของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
่ วบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมือ
้ เพราะค่าใชจ่้ ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได ้ชําระค่าใชจ่้ ายให ้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล ้ว
ิ้ หากเกิดสงิ่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัตเิ หตุทเี่ กิด
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
จากความประมาทของตัวนักท่องเทีย
่ วเอง
7. ตั๋วเครือ
่ งบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทท
ี่ า่ นไม่เดินทางพร ้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลือ
่ นวันหรือคืนเงินได ้
8. เมือ
่ ท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางสว่ นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้แล ้วทัง้ หมด
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ิ ธิใ์ นการเปลีย
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงการพาเข ้าชมสถานทีท
่ ่องเทีย
่ วใดๆ ทีป
่ ิ ดทํ า การ โดยจะจั ดหา
สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วอืน
่ ๆเพือ
่ ทดแทน หรือ คืนค่าเข ้าชมกับผู ้เดินทางแทน
ิ ธิส
ื เดิน ทางธรรมดา (ปกส น
ี ํ้ า ตาล เลือ ดหมู) เท่า นั น
10. ทั ว ร์นี้ข อสงวนส ท
์ ํ า หรั บ ผู ้เดิน ทางที่ถ ือ หนั ง ส อ
้ ในกรณี ผู ้
ื เดินทางราชการ / หนังสอ
ื เดินทางทูต และต ้องเดินทางไปพร ้อมคณะ อันมีวัตถุประสงค์เพือ
เดินทางถือหนังสอ
่
การท่ อ งเที่ย ว หากไม่ ผ่ า นการอนุ มั ต ข
ิ องเคาน์ เ ตอร์ส ายการบิน ด่ า นตรวจคนเข ้าเมือ ง ทั ง้ ฝั่ งไทย และฝั่ ง
ิ ธิใ์ นการไม่รับผิดพลาดทีจ
ต่างประเทศ ไม่วากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
่ ะเกิดขึน
้ ในสว่ นนี้ และขอ
ิ ธิใ์ นการไม่คน
สงวนสท
ื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
ิ ธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าเสย
ี หายจากความผิดพลาดในการสะกดชอ
ื่ นามสกุล คํ านํ าหน ้าชอ
ื่
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
ื เดินทางและอืน
้
เลขทีห
่ นั งสอ
่ ๆ เพื่อใชในการจองตั
๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีทน
ี่ ั กท่องเทีย
่ วหรือเอเจนซ ี่ มิได ้สง่ หน ้า
ื เดินทางให ้กับทางบริษัทพร ้อมกับการชาํ ระเงินค่ามัดจํา
หนังสอ
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