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รสัเซยี ไบคาล 8 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิแอร ์เอเชยีเอก็ซ ์

1 ป ีมคีรัง้เดยีวกบัประสบการณก์ารเผชญิความหนาวสดุขัว้ที่

อณุหภมูติดิลบ ถงึ -30 องศา 
หลังจากท่านท าการจองทวัร์แลว้ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านเขา้ใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพือ่ประโยชน์

ของผู้เดินทาง โปรดศกึษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลกิทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

ยกเลิกหลงัการช าระเงนิแลว้ เกบ็ค่าใชจ้่ายเตม็ 100% ไมว่่ากรณี

ใดๆกต็าม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ไบคาล" ทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน ้าจืดที่ลึกที่สุด มีปริมาณน ้าเยอะที่สุดในโลก 

และมีความยาวถึง 636 กิโลเมตร ในชว่งฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี จะกลายเป็นน ้าแข็ง 
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ซึ่งหนาพอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี ได้ ทั่วทั งทะเลสาบ เราจะได้เห็นภูมิทัศน์น ้าแข็งแปลกตา 

ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน ้าแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ 

บางแห่งเป็นแผ่นสะท้อนสีฟ้าครามสวยงาม 

  

DAY 1      Bangkok - Irkutsk 

07.30 น  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ จุดนัดพบ 

อาคารโดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน S7 เวลา 07.30 น. 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยให้การต้อนรับ 

เดินทางโดยสายการบิน S7 เท่ียวบิน 6382 เวลา 11.25 น. 

(มีอาหารบริการบนเครื่อง) ถึงเมือง Irkutsk เวลา 18.55  

รับจากสนามบินไปยังโรงแรม  

ท่ีพักเป็นห้องพักคู่ท่ีมีห้องอาบน ้าและห้องสุขาในตัว 

ที่พัก    :   Overnight at Irkutsk Hotel 

DAY 2            Irkutsk 

ทัวร์ในเมือง Irkutsk: เยี่ยมชม 3 จุดหลักในเมือง: main square,  lace 

house, และโบสถ์ Kazan ไปเมือง Listvyanka (จุดที่ใกล้ท่ีสุดของเมือง 

Baikal จาก Irkutsk)  

นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขเข้าไปในป่าท่ีศูนย์ Baikal Dog Sledding Center 

(Manor Tyuryumin) ในกลางเมือง Listvyankaเยี่ยมชม Retro Park 

และจุดชมวิว Chersky Stone กลับเมือง Irkutsk เวลา 18.00 น. 

เพ่ือพักค้างคืน 
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เชา้          :   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม       

กลางวนั    :   รบัประทานอาหารในเมอืง Listvyanka    

ค่า้            :   บริการอาหารค่า้ ณ โรงแรม          

ที่พัก        :   

Overnight at Irkutsk 

Hotel                           

 

 

 

 

นัง่รถลากเลือ่นโดยสุนขัและขีร่ถเลก็สา้หรบัวิง่บนหิมะ (จา่ยเพิม่) 

สุนขัลากเลือ่นที่ทะเลสาบ BAIKAL ในฤดหูนาวป ี2018-2019 

ราคาที่อพัเดทสา้หรบัสนุขัลากเลือ่นในเมอืง Listvyanka 

ส้าหรบัฤดหูนาวในป ี2023  ต่อคน  

1 กม. / 3-5 นาท ี– 1,700 รเูบลิ    2.5 กม./ 10 นาท ี– 2,500 รเูบลิ 

4.5 กม./ 20 นาที – 3,500 รเูบลิ   10 กม./ 30 นาท ี– 5,000 รเูบลิ 

รวมขี ่2 ชม. พรอ้มอาหารกลางวนัปกินคิ – 12,000 รูเบลิ 

นัง่รถ Snowmobile ส้าหรบัวิง่บนทะเลสาป BAIKAL (จา่ยเพิม่) 

1 ช.ม. / 5,000 รเูบลิ ตอ่ 2 ทีน่ัง่ 

 

DAY 3            Irkutsk - Olkhon 
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ออกจากเกาะ Olkhon โดยรถบัสส่วนตัว รถมีขนาดใหญ่พอส้าหรับสัมภาระ 

ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร ณ ร้าน อาหารท้องถิ่น มีเมนู เช่น  

ซุปบีทรูทพร้อมเนื อ (borsh) หรือก๋วยเต๋ียวไก่, สลัด, มันฝรั่งบด, cheburek 

เนื อหรือชีส – pasture ทอดพร้อมไส้  ไม่รวมชา, แอลกอฮอล์และโซดา 

จากนั นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน Khuzir  

เช็คอินเข้าเกสต์เฮ้าส์เพ่ือเก็บสัมภาระ น้าทุกท่านเดินทัวร์ชมเกาะ Olkhon  

เยี่ยมชมสถานที่ของกลุ่มท่ีเชื่อเรื่องวิญญาณ Burkhan Rock 

พักค้างคืนในเกสต์เฮ้าส์ไม้ดูอบอุ่น ตกแต่งสไตล์พื นเมือง  

ห้องคู่พร้อมห้องน ้าและห้องสุขาส่วนตัว  

ภายในห้องแต่ละห้องมีฮีทเตอร์ไฟฟ้าไว้ให้ความอบอุ่น   

 

เชา้           :   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม          

กลางวนั    :   รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งเดนิทาง     

ค่า้            :   บริการอาหารค่า้ ณ โรงแรม                                   

ที่พัก         :   Overnight at the guest house 
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DAY 4            ICE TOUR - NORTH 

เริ่มทัวร์น ้าแข็งทางเหนือเวลา 10 โมง  ส้าหรับทัวร์นี  

เราใช้รถตู้วินเทจของกองทัพรัสเซีย 4WD  ท่ีจุคนได้สูงสุด 8 คนต่อ 1 คัน 

สถานท่ีท่องเท่ียว   

สิ่งทีค่วรทา้: เดนิบนผวิทะเลสาบน า้แขง็  เยี่ยมชมถ า้น า้แขง็, ถ า้ Khoboi, 

หนา้ผา Three Brothers, ทะเลสาบ blue ice  

รวมอาหารกลางวัน  ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอาจเป็นกล่องข้าวกลางวัน 

(ปลาทอด, มันฝรั่ง, ขนมปัง, มะเขือเทศ, ชา, คุกกี ) หรือซุปปลา (+ขนมปัง, 

มะเขือเทศ, ชา, คุกกี ) กลับเกสต์เฮ้าส์เวลา 16.00 - 17.00 น. 

และพักผ่อนตามอัธยาศัย  

เชา้          :   บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม          

กลางวนั     :   รบัประทานอาหารกลางวนับนทะเลสาปน า้แขง็  

ค่า้            :   บริการอาหารค่า้ ณ โรงแรม                                   

ที่พัก         :   Overnight at the guest house       
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DAY 5            ICE TOUR - SOUTH 

เริ่มทัวร์น ้าแข็งทางใต้เวลา 10 โมง  ส้าหรับทัวร์นี  

เราใช้รถตู้วินเทจของกองทัพรัสเซีย 4WD  ท่ีจุคนได้สูงสุด 8 คนต่อ 1 คัน 

สถานท่ีท่องเท่ียว   

สิ่งทีค่วรทา้: เดนิบนผวิทะเลสาบน า้แขง็  เยี่ยมชมถ า้น า้แขง็, เกาะ Ogoy, 

Bubble Bay, จดุชมววิ The Throne  

รวมอาหารกลางวนั  ขึ นอยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อาจเปน็กลอ่งขา้วกลางวนั 

(ปลาทอด, มนัฝรัง่, ขนมปงั, มะเขือเทศ, ชา, คุกกี ) หรอืซปุปลา (+ขนมปงั, 

มะเขอืเทศ, ชา, คุกกี ) กลบัเกสตเ์ฮา้ส์เวลา 16.00 - 17.00 น. 
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และพักผอ่นตามอธัยาศยั 

เชา้           :   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม          

กลางวนั    :   รบัประทานอาหารกลางวนับนทะเลสาปน า้แขง็   

ค่า้            :   บริการอาหารค่า้ ณ โรงแรม                                   

ที่พัก         :   Overnight at the guest house 

  

 

DAY 6            Ice cycling 

วันนี เราจะน้าท่านไปเปิดประสบการณ์การปั่นจักรยานบนน ้าแข็งท่ีคุณจะไม่มี

วันลืม  จักรยานของเรามียางลุยหิมะท่ีท้าให้การปั่นสนุก และราบรื่น  

คุณจะปั่นไปพร้อมไกด์ โดยระยะทางมีทั ง 10 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร 

ให้ทุกท่านได้ปั่นกันอย่างจุใจกลับเกสต์เฮ้าส์เวลา 14.00 - 15.00 น. 

เชา้     :   บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม          

 Z3484

VS271122

Page 7 of 22



 
 
 
 
 
 

 BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423   Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com 

 

 LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire   tour.bkk@etravelway.com VS271122 

 www.facebook.com/eTravelWay      www.etravelway.com/+ Page 8 of 22  

 

กลางวนั        :   รบัประทานอาหารในเมอืง  Khuzhir  

ค่า้        :   บรกิารอาหารค่า้ ณ โรงแรม                                   

ที่พัก             :   Overnight at the guest house 

  

 

DAY 7            OLKHON - IRKUTSK 

เช็คเอ้าท์จากเกสต์เฮ้าส์ ขับรถกลับเมือง Irkutsk 

ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน 

จากนั นเดินทางถึงโรงแรมในช่วงเย็น 

เชา้               :   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม          

กลางวนั        :   รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งเดนิทาง  

ค่า้                :   บรกิารอาหารค่า้ ณ โรงแรม                                   

ที่พัก             :   Overnight at Irkutsk Hotel 

 

DAY 8            Airport 

หลังรับประทานอาหารเช้า 

เช็คเอ้าท์และออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบิน 

เพ่ือเช็คอินและขึ นเครื่องสายการบิน S7 เท่ียวบิน 6331 
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(มีอาหารบริการบนเครื่อง) เพ่ือเดินทางกลับประเทtศไทย 

พร้อมรอบยิ มและความประทับใจ 

 

       เกาะ Olkhon Island – ไฮไลท ์

เกาะ Olkhon 

เป็นเกาะท่ีรายล้อมด้วยทะเลสาบท่ีใหญ่ที่สุดเป็นล้าดับสี่ของโลก  

มันเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในทะเลสาบ Baikal มีพื นที่ 730 km  เกาะ Olkhon 

มีท่ีราบสวยงามท่ีเข้ากันกับน ้าในทะเลสาบ Baikal   

พื นที่เกาะมีสีเขียวและเรียบเหมือนทุ่งหญ้าและมีเศษหินตรงขอบหน้าผาในท

ะเลสาบ Baikal  เกาะ Olkhon 

ปกคลุมด้วยหญ้าและพืชมีกลิ่นหอมในด้านที่หันเข้าชายฝั่ง 

(ท่ีราบ) และต้นสนเล็กๆ (ป่าเขตหนาว) 

บนด้านที่หันหน้าเข้าตรงกลางทะเลสาบ  มันยาวประมาน 70 กม. และกว้าง 

15 กม.   เกาะ Olkhon เป็นสถานที่ท่ีเหมาะกับการหลีกหนีสังคมเมือง 

รู้สึกถึงธรรมชาติ พักผ่อนข้างๆทะเลสาบ Baikal 

และเพลิดเพลินไปกับพลังงานของทะเลสาบ 

ซึ่งตอนนี มันเป็นแหล่งท่องเท่ียวเหมือนเมือง Listvyanka 

และมันมีโครงสร้างพื นฐานพร้อม ดังนั น 

คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตท่ีสะดวกสบายได้ 
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       หมูบ่า้น Khuzir 

เมืองนี เป็นฮับของเกาะ Olkhon   ประชากรส่วนใหญ่ (1500 จากทั งหมด 

2000 คนอาศัยอยู่ท่ีนี่)  มันมีเกสต์เฮ้าส์ราคาแพงหลากหลาย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผวิทะเลสาบน า้แขง็ Baikal 

บริเวณของทะเล Small Sea ท่ีตั งอยู่ระหว่างเกาะ Olkhon และ Western 

Shore มีน ้าแข็งที่ใสสวยและมากท่ีสุดบนทะเลสาบ Baikal  

ลมแรงท้าใหน ้าแข็งใส   

สถานท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวจ้านวนมากท่ีต้องการชมน ้าแข็งในทะเลสาบ 
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Baikal  ความหนาของน ้าแข็งแตะ 1 ม. ดังนั น 

การเดินหรือขับรถบนพื นผิวจึงปลอดภัย  บนน ้าแข็ง 

คุณจะเห็นรุปแบบและรอยแตกตามธรรมชาติท่ีสวยงาม  น ้าแข็งใส 

คุณสามารถมองทะลุได้เหมอืนกระจก 

 

 

  ถ ้าน า้แขง็ 

ในฤดูหนาว น ้าแข็งปกคลุมชายฝั่งเกาะท่ีมีหลายถ ้าและโพรง 

ถ ้ากลายเป็นน ้าแข็งและมีน ้าแข็งย้อย เม่ือดวงอาทิตย์ส่องน ้าแข็ง 

น ้าส่องแวววาวในสีต่างๆ  ในถ ้า คุณสามารถถ่ายรูปสวยๆได้ 

คนจะคิดกันว่าคุณอยู่โลกอื่น 

 

 Z3484

VS271122

Page 11 of 22



 
 
 
 
 
 

 BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423   Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com 

 

 LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire   tour.bkk@etravelway.com VS271122 

 www.facebook.com/eTravelWay      www.etravelway.com/+ Page 12 of 22  

 

         

หนิ Burkhan rock 

บนเกาะ Olkhon ใน  Khuzhir มีแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมคือ หิน Burkhan 

Rock หรือหิน Shamanka หนี่งในเก้าแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของเอเชีย   

จากวิวจุดนี  คุณจะเห็น Maloye More (ช่องแคบของทะเลสาบ Baikal 

ระหว่างเกาะOlkhon และแผ่นดินใหญ่) และส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดของทะเลสาบ 

Baikal  บางครั งในหน้าร้อน หากคุณโชคดี คุณจะเห็น nerpa – 

แมวน ้าประจ้าทะเลสาบ Baikal  

ถ ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนทะเลสาบท่ีคนใช้บูชายัญและสวดตั งแต่เ

ริ่มแรกท่ีพบถ ้า  หลังศาสนาพุทธของทิเบตแพร่ไปยังคน Buryat พระ Buryat 

บูชาถ ้านี   แต่ก่อนถ ้านี ใช้ท้าพิธีโดบกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณ  ในอดีต 

ท่ีถ ้า Burkhan (หิน Shamanka) มีการท้าพิธีกรรม 

ทางศาสนาให้กับวิญญาณของเกาะ Olkhon ตามความเชื่อของหมอผี 

Buryat ท่ีอาศัยอยู่ในถ ้า Burkhan วิญญาณเป็นเจ้าของเกาะ Olkhon 

และเป็นเทพท่ีน่าเกรงขาม 
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 ถ ้า Three Brothers 

ถ ้า Three Brothers เป็นถ ้าหน้าผาหินอ่อนท่ีสวยงามสีขาว  

ยาวประมาณ 1 กม. ทอดลงไปยังทะเลสาบ Baikal ตามแนวดิ่ง   

ถ ้ามีหน้าผาสวยๆจ้านวนมากพร้อม 3 หน้าผาใหญ่ที่ชื่อว่า  

Three Brother  ต้านานมีอยู่ว่าหมอผีมีลูกสาว 1 คนและลูก 

ชาย 3 คน  ลูกสาวมีความรักและหนีออกจากบ้านไป  หมอผี 

เปลี่ยนลูกชายตนเองไปเป็นนกอินทรีและส่งไปตามหาลูกสาว   

หลังจากท่ี นกอินทรี 3 ตัว เจอพ่ีสาวตนเองที่ร้องไห้และร้องขอ 

ให้พ่ีชายอย่าบอกพ่อว่าเจอเธอ  พ่ีชายกลับมาบอกพ่อว่าไม่ 

เจอเธอ  หมอผีจับได้ จึงเปลี่ยนลูกชายให้กลายเป็นหน้าผา 

 

 ถ ้า Khoboi (Tusk) 

เป็นหน้าผาที่ดังท่ีสุดบนเกาะเพราะมีวิวรอบทิศสวย   

จากถ ้า Khoboi คุณจะเห็นวิวพาโนรามา 300 องศา 

ของทะเลสาบและส่วนกว้างท่ีสุดของมัน 80 กม. 
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 หมูบ่า้น Listvyanka 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้าน LISTVYANKA อยู่ในเมือง Irkutsk Oblast, Russia, 

ตั งอยู่ห่างจากเมือง Irkutsk 70 กม. ใกล้จุดท่ีแม่น ้า Angara 

แยกออกจากทะเลสาบ Baikal  หมู่บ้าน Listvyanka 

เข้าถึงได้โดยรถบัสหรือเรือจากเมือง Irkutsk   มีประชากร 1,882 คน  

(ส้ามะโนครัวปี 2010)  ด้วยขนาดท่ีไม่ใหญ่โต เมือง Listvyanka 

เป็นหนึ่งในจุดท่ีมีนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดของ Siberia   

เนื่องจากท่ีมันใกล้เมือง Irkutsk 

เราจะเห็นนักท่องเท่ียวมากกว่าเมืองและหมูบ้านอื่นๆบนทะเลสาบ Baikal 

โดยเฉพาะชาว Irkutians และนักท่องเท่ียวต่างชาติมาเท่ียววันสุดสัปดาห์ 

(นักท่องเท่ียวรัสเซียจะชอบจุดที่เป็นป่า) และมีการพัฒนาไปอย่างมาก 

โดยเน้นไปที่ตลาดนักท่องเท่ียว ทั งพื นที่ปิกนิค, โรงแรมและคาเฟ่ 

       

  จดุชมแมน่ า้ Angara 
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ในเมือง Listvyanka คุณจะเห็นปากแม่น ้า Agrara - 900 ม.  

 ปากแม่น ้าท่ีกว้างที่สุดในโลก  เป็นทางออกเดียวของทะเล 

สาบ Baikal –แม่น ้านี ออกจากทะเลสาบและจากนั น ไปรวม 

กับแม่น ้า Yenisei ท่ีจากนั นไหลไปมหาสมุทร  มันไม่เคยเป็น 

น ้าแข็งในหน้าหนาว 

 

  จดุชมหนิ Chersky 

ใช้เวลา 30 นาทีในการเดินขึ นเขา (หรือจะขึ นกระเช้า) จากท่ีท่ีคุณอยู่ 

จะเห็นวิวรอบทิศของทะเลสาบ, แม่น ้าและป่าไกลลับตา 

 

 

 

 

 

   Retro – Park 

นิทรรศการรถยุคโซเวียตส้าหรับครอบครัว และ       

ประติมากรรมโลหะรูปร่างแปลก  ต้องดู! ตลาด 

ปลา: จุดยอดนิยมในการซื อปลารมควันและของ 

ฝาก  ศูนย์สุนัขลากเลื่อน: ที่ท่ีคุณสามารถพบกับ 

การนั่งรถท่ีลากโดยสุนัขไซบีเรียน, การขี่ม้าและ 

คนท้าเกือกม้า 
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วนัเดนิทาง ราคาทวัร ์(บาท / 

ท่าน) 

พักเดี่ยว 

05 ก.พ. 66-12 ก.พ. 66 

85,900.- 

 

9,900.- 

 

12 ก.พ. 66-19 ก.พ. 66 

19 ก.พ. 66-26 ก.พ. 66 

22 ก.พ. 66-01 ม.ีค. 66 

01 ม.ีค. 66-08 มี.ค. 66 

อัตราน้ีเป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจากการเรยีกเก็บเซอรช์าร์จช่วงวันหยุดพเิศษของที่พัก

, มีจ านวนผู้เดินทางไมถ่ึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ 

อัตรานี้ส าหรับคนไทยเท่านั้น /  รับเพียงกรุ๊ปละ 14 ท่าน 

 

หมายเหต ุราคานี ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท ต่อท่านตลอดทรปิ 

 

ค าแนะน า : กอ่นจอง และช าระคา่เดนิทาง โปรดศกึษา

เงือ่นไขการจอง และการยกเลกิทวัรอ์ยา่งละเอยีด เพื่อรกัษา

สทิธิใ์นการเดนิทางของทา่น 
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ค าแนะน า  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินท่ีทริป

เดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อต๋ัวเครื่องบิน หรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ 

มายังสนามบินท่ีทริปเดินทาง ก่อนออกต๋ัวเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่าง

ประเทศ หรือซื้อต๋ัวรถไฟ หรือซื้อต๋ัวรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก 

ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวร์ท่ีท่านจอง ท่ีแน่นอนจากเจ้าหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ท้ังนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้น 

หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินท่ีทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ทางบริษัทฯ 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

•  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ สายการบิน S7  

•  รถโดยสารท่ีมีสมรรถภาพดีเยี่ยมและปลอดภัยตลอดการเดินทาง 

•  ท่ีพัก 7 คืนในเมือง Irkutsk, Olkhon Island 

•  ค่าเข้า อุทยานแห่งชาติ 

•  อาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม 

•  ค่าเรือ Hover craft ในกรณีเส้นทาง Official Ice Road ยังไม่เปิด 

•  ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

• ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป 

อัตราค่าบรกิารนี ไมร่วม 

• ค่าเครื่องดื่มหรืออาหารอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น 

• ค่าบริการซักรีด 

• ทิปไกด ์1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 

• ค่าท า Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport 
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• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุใน

รายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

• ค่าผกผันของภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั น) 

สิ่งที่ต้องนา้มา 

– ครีมบ้ารุงผิวหน้า / มือ 

– ลิปมัน  

– แว่นกันแดด 

– รองเท้าติดตะปู  

– ผ้าเช็ดหน้า 

– ผ้าพันคอ 

– กระติกน ้าร้อนโลหะ 1 ลิตร  

– flash light 

– แบตเตอรี่ส้ารอง 

– heatech 

– adapter แปลงไฟ (รัสเซียใช้ก้าลังไฟฟ้า 220 โวล์ด 

ปกติปลั๊กไฟท่ีรัสเซียเป็นแบบขากลม) 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลกิ 

การจอง หรอืสา้รองทีน่ัง่ 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 40 วันท าการหรือก่อนหน้านั้น แล้วช าระค่ามัดจ าทัวร์ 40,000 
บาท/ทา่น ภายใน 1 วันท าการนับจากวันจอง

ทัวร์ (ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ้าแล้วเท่านั น) พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย), วัคซีนพาสปอร์ต 
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หรือ Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)  และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Line, Email หรือ Fax 
0 2116 6423 ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจองทัวร์ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 35 วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเม่ือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิเช่นนั้น
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมด หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง มิ

เช่นนั นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

และการคืนเงินทั งหมด หรือตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง 

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันท าการ โปรดช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ านวน 

•  หากไม่ช้าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางตามท่ีก้าหนด 

ท่ีพักและกิจกรรมท่ีได้ท้าการจองอาจถูกยกเลิกได้  

•  

ทางเราสามารถช่วยเหลือการซื อต๋ัวเครื่องบินได้โดยเป็นราคาจากทางเว็ปไซ

ต์ของสายการบินโดยตรง ซึ่งราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 

ในแต่ละครั งของการตรวจสอบราคา 

ดังนั นทางเราจึงแนะน้าให้ช้าระทันทีหลังจากได้ราคาที่พึงพอใจ 

- ยกเลกิหลงัการยนืยนั และช าระเงนิแลว้ เกบ็คา่ใชจ้่ายเตม็ 100% 

ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

การยกเลกิ 

•  แจง้ยกเลิก ไม่คืนเงนิทุกกรณี 

•  ส้าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย 

และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้ว 

มีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้าทั งหมด 

•  
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

และมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบ 

ตามจ้านวนท่ีบริษัทฯก้าหนดไว้ (10ท่านขึ นไป) 

เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่น 

ท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากกา

รยกเลิกของท่าน 

•  

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพย

าบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา 

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

ท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าต๋ัวเครื่องบินค่าห้อง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดขึ นตามจริง 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้  

•  กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ 

เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

•  กรณีเที่ยวบนิยกเลกิ เนื่องจากสาเหตุทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

ท่ีอยู่นอกเหนือการคงบคุมของทางบริษัทฯ 

การคืนเงินขึ นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน 

จะสามารถชี แจงได้หลังจากเหตุการเกิดขึ นแล้ว 
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เงื่อนไข และความรบัผดิชอบ     บรษิทัเปน็เพยีงผูใ้หบ้รกิาร รบัจอง

แพค็เกจทวัร ์ สายการบนิ และ ตัวแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศ ซึง่ไม่

อาจรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่

บรษิัทฯ อาท ิการนดัหยดุงาน  การจลาจล เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาใน

ตารางบนิ ภัยธรรมชาติ การปรบัมาตรการของสถานที่เทีย่วแตล่ะแหง่ทีอ่าจ

ปดิ หรืองดเขา้ชม ฯลฯ  หรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อมเชน่ การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจาก

อุบตัิเหตตุ่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมอืงของเจา้หน้าที่

ตรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อันเนื่องมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการ

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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* ผู้เดนิทางทุกทา่นตอ้งสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพรอ้ม 

ส าหรบัใชเ้ดนิทางออกนอกประเทศ * 
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