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วนัแรก กรุงเทพฯ - อริคุตสก ์(รสัเซยี) ศุกร ์

14.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ประตู 9 เคาน์เตอร ์ U สายการบนิไซบเีรยี

แอรไ์ลน์ เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระและการเช็คอนิ 

จากนัน้เชญิท่านรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

 

หมายเหตุ ทางบรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร ์ 15 วันกอ่นการเดนิทาง 

โดยซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก, รา้นอาหาร ตลอดจน

สถานทีเ่ขา้ชมต่างๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหกั้บกรุป๊ทัวร ์ ในกรณีทีเ่กดิ

เหตุการณ์อันสดุวสิัย อาท ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, 

การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภัยธรรมชาต ิ รวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผลท าใหก้ารเดนิทาง

ล่าชา้ หรอื ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 

หัวหนา้ทัวร ์ มสีทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีท่่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดม้กีารตกลงช าระ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล่้วงหนา้แลว้ และหากมค่ีาใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้

นอกเหนือจากในรายการทัวร ์ หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่

ทางบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

16.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอริคุตสก ์ ประเทศรัสเซยี โดยสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์ 

เทีย่วบนิที ่S7 6332  

 

23.55 น. ถงึสนามบนิอริคุตสก ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถ

โคช้รอรับคณะเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก  

 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY 

CENTER HOTEL**** หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั 

www.marriott.com 

วนัทีส่อง อริคุตสก ์- พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ Taltsy Village - น ัง่กระเชำ้สูจุ่ดชมววิ 

- พพิธิภณัฑไ์บคำล - ลสิทวำนกำ 

เสำร ์

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. 

  

ออกเดนิทางสู ่Taltsy Village ทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไมแ้บบไซบีเรยีน ใน

ยุค 60 ไดม้ีการป้องกันและอนุรักษ์หมู่บา้นแห่งน้ีใหร้อดพน้จากน ้าท่วม จน

สามารถเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร ์

สถาปัตยกรรม และเรือ่งราวชาตพิันธุร์ัสเซยี นอกจากน้ียังจัดแสดงที่อยู่อาศัย

และชวีิตที่หลากหลายของชาวไซบีเรีย บา้นไมไ้ซบีเรียโบราณของที่น่ีให ้

ความรูส้กึเหมอืนคุณก าลังเขา้ไปในหมู่บา้นไซบเีรยีในชว่งศตวรรษที ่17-18 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

http://www.radissonblu.com/
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บ่าย น าท่านน่ังกระเชา้ (Chair Lift) ขึน้เขาไปยังจุดชมววิ ชมทัศนียภาพอันงดงาม

ของทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา กลับลงมาแลว้แวะชมพพิธิภัณฑไ์บคาล 

ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ะเลสาบแห่งเดยีวในรัสเซยี ทีน่ี่ท่านจะไดช้มความ

มหัศจรรยข์องสิง่มชีวีติใตน้ ้า การจัดแสดงพชืและสัตวท์ีห่ายากของไบคาล 

อกีทัง้ชมความน่ารักของแมวน ้าไบคาล 

 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรม   

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั ANASTASIA HOTEL IRKUTSK**** หรอื

เทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั 

www.baikalhotel.ru/

en/ 

วนัทีส่ำม ลอ่งเรอืชมทะเลสำบไบคำล - เมอืงอริคุตสก ์- เทีย่วชมเมอืง อำทติย ์

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

 
08.00 น. น าคณะล่องเรอื Hovercraft เรอืสะเทิน้น ้าสะเทิน้บก ซึง่เป็นพาหนะของชาว

ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ในฤดูหนาวเพราะสามารถน าพาขา้ม

ทะเลสาบได ้ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบทีใ่สและลกึทีส่ดุในโลก จุดทีล่กึ

ทีส่ดุกว่า 1,637 เมตร มคีวามยาวประมาณ 636 กโิลเมตร กวา้งโดยเฉลีย่ 79 

กโิลเมตร มพีืน้ที ่ 31,722 ตารางกโิลเมตร และมปีรมิาตร 23,615 ลูกบาศก์

กโิลเมตร ซึง่ทะเลสาบไบคาล แห่งน้ีเกดิจากการทีน่ ้าเอ่อลน้เขา้มาจนเต็ม

รอยเปลอืกโลกทีแ่ตก เมือ่ 25-30 ลา้นปีทีแ่ลว้ Hovercraft พาท่านตะลุยไป

ในทะเลสาบที ่ Frozen จนกลายเป็นน ้าแข็ง บางแห่งแตกตัวออกจากกัน

ประดุจคลืน่พลิว้ไหว เสน้ทางรถไฟสายไซบเีรยี Circum-Baikal railway เลาะ

เลยีบไปตามแนวชายฝ่ัง เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลก 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอริคุตสก ์สมญานาม Paris of Siberia ตัวเมอืงตัง้อยู่รมิ

แม่น ้าแองการา เป็นหนึง่ที่ใหญ่ที่สุดในไซบีเรีย เมืองน้ีก่อตัง้ในปี 1661 เพื่อ

เป็นศูนยก์ลางการซือ้ขายทองค าและขนสัตว ์ไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นเมอืงใน

ปี 1686 ชมสถานที่น่าสนใจภายในตัวเมือง อาทิ “ย่าน 130” ที่เต็มไปดว้ย

อาคารไมต้ามแบบสมัยตน้ศตวรรษที่ 18 “ถนนคารล์ มาร์กซ”์ ที่รายลอ้มดว้ย

อาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19 “อนุสาวรียจ์ักรพรรดอิเล็กซาน

เดอรท์ี ่3” ผูด้ ารใิหส้รา้งทางรถไฟประวัตศิาสตรส์ายทรานสไ์ซบเีรยี 

 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  Chinese 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY 

CENTER HOTEL**** หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั 

www.marriott.com 

วนัทีส่ ี ่ อริคุตสก ์- หมูบ่ำ้น Ust-Orda Buryat - เกำะโอลคฮ์อน - โขดหนิชำ

มำน 

จนัทร ์

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น Ust-Orda Buryat Village สัมผัสกับวัฒนธรรม  

http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonblu.com/
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ประเพณีพื้นเมือง เมืองบูรยาท (Buryat) เป็นเมืองหนึ่งในประเทศ ที่มี

ประชากรมากที่สุดในไซบีเรีย ที่น่ีคุณจะมีโอกาสไดส้ัมผัสกับประวัติศาสตร์

และนสิัยการใชช้วีติของชาว Buryatians และลิม้ลองอาหารพืน้เมอืงของชาว

บูรยาท 

 
 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Local 

   

 
บ่าย น าท่านขา้มสูเ่กาะโอลคฮ์อน Ol’khon ดว้ยรถตู ้Off Road ของรัสเซยี (น่ังคัน

ละ 6 ท่าน) คนขับผูช้ านาญทางเสน้ทาง Ice Road พาท่านสูห่มู่บา้นคูซรี ์

Khuzhir Village แหลมบรูค์าน ทีตั่ง้ของโขดหนิชามาน (Shaman Rock) 

หนึง่ในสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีส่ดุทีค่อยคุม้ครองชาวไบคาลใหป้ลอดภัยจากการ

ออกเรอื นอกจากน้ียังมไีบคาล สปิรติ (Baikal Spirit) หรอืแท่งไมป้ลายแหลม

ผูกผา้ส ี สิง่ศักดิส์ทิธิต์ามต านานความเชือ่ของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND 

OF LAKE BAIKAL 

 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม Local 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั BAIKAOV OSTROG HOTEL**** หรอืเทยีบเทำ่

ในระดบัเดยีวกนั 

www.bikalovostrog.r

u  

วนัทีห่ำ้ เกำะโอลคฮ์อน - แหลมโคบอย องัคำร 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านเดนิทางไปยัง “แหลมโคบอย” ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะ

โอลคฮ์อน โดยระหว่างทางตอ้งผ่านทะเลสาบน ้าแข็ง ใหท้่านไดส้ัมผัสความ

งดงามของผนืน ้าแข็งสฟ้ีาแวววาวซึง่เป็นทีโ่ด่งดังในชว่งฤดูหนาว 

 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบปิคนคิ Lunch Box 

 

http://www.bikalovostrog.ru/
http://www.bikalovostrog.ru/
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บ่าย น าท่านแวะถ่ายภาพตามจุดต่าง ๆ รวมถงึบรเิวณถ ้านอ้ยใหญ่ทีร่ายลอ้มอาณา

บรเิวณดว้ย พรอ้มกับพาท่านไปสัมผสัความตืน่เตน้กับแผ่นน ้าแข็งทีม่คีวาม

หนากว่า 6 เมตร และไฮไลทส์ าคัญคอืถ่ายภาพกับแผ่นน ้าแข็งทีม่องเห็น

ฟองอากาศทีจ่ับตัวเป็นน ้าแข็งทีม่รีูปทรงแปลกตา  จนไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น 

Blue Eyes of Siberia 

 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม Local 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั BAIKALOV OSTROG HOTEL**** หรอืเทยีบเทำ่

ในระดบัเดยีวกนั 

www.bikalovostrog.r

u 

     

วนัทีห่ก เกำะโอลคฮ์อน - อริคุตสก ์- เทีย่วชมเมอืง พุธ 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

 

 

 

08.00 น. น าท่านสูเ่กาะโอกอย (Ogoy Island) อยู่ระหว่างแผ่นดนิใหญ่และเกาะโอลค์

ฮอน เกาะน้ีเป็นทีตั่ง้ของสถูปเจดยีช์นพืน้เมอืงดัง้เดมิของไบคาลทีเ่รยีกว่าบูร

ยาท (Buryat) จุดถ่ายภาพทีไ่มพ่ลาดเมือ่ไดม้าเยอืนสถานทีแ่ห่งน้ี จากนัน้น า

ท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงอริคุตสก ์

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่าย เดนิทางกลับถงึเมอืงอริคุตสก ์พาท่านเดนิเล่นชมเมอืงตามอัธยาศัย  

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  Chinese 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY 

CENTER HOTEL**** หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั 

www.marriott.com 

วนัทีเ่จ็ด เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิอริคุตสก ์เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ  

10.10 น. น าคณะออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพ  สายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์เทีย่วบนิที ่ 

S7 6331 

 

15.30 น. น าท่านเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากการจดั

โปรแกรม 

ของแต่ละวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกัน  โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง

เท่านัน้) 

 

http://www.bikalovostrog.ru/
http://www.bikalovostrog.ru/
http://www.radissonblu.com/
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ก ำหนดวนัเดนิทำง 

7 – 13 ก.พ. 2563 

ค่าทัวรต่์อท่าน :   

 ➢ ผูใ้หญ่ / เด็ก  พักหอ้งละ 2-3 ท่าน  ราคาท่านละ   

➢ พักหอ้งเดีย่วเพิม่ท่านละ (Single Bed Room) 

➢ กรณีไม่ใชต๋ั้วเครือ่งบนิ (ผูใ้หญ่/เด็ก) หักใบละ  

89,000.- 

17,000.- 

-23,000.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 

21-27 ก.พ. 63 6-12 ม.ีค. 63 21-27 ม.ีค. 63 

ค่าทัวรต่์อท่าน :   

 ➢ ผูใ้หญ่ / เด็ก  พักหอ้งละ 2-3 ท่าน  ราคาท่านละ   

➢ พักหอ้งเดีย่วเพิม่ท่านละ (Single Bed Room) 

➢ กรณีไม่ใชต๋ั้วเครือ่งบนิ (ผูใ้หญ่/เด็ก) หักใบละ 

84,000.- 

              17,000.- 

            -21,000.- 

ค่าทัวรร์วม : 

 ✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์ รวมค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วันที ่ 9 

กรกฎาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในรายการ  

✓ ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4-5 ดาว หรอื เทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, 

โรงแรมหลายแหง่สว่นใหญ่จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวัน

ดังกล่าวมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว  

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ 

✓ ค่าทปิพนักงานขับรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2€ / ท่าน / วัน 

✓ ค่าบรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 1 ท่าน 

✓ ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิจากอุบัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภยัอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้น้ีครอบคลุมถงึประกัน
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สขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแล

ของท่านเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

ค่าทัวรไ์ม่รวม : 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพักค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ ยกเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิต่อ Travel Agent ใกล ้

บา้นหรอืทีท่่านรูจ้ักและเชือ่ถอืได ้ซึง่จะดูแลท่านดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็น

การยนืยันการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทัวรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำลว่งหนำ้ 30,000 บำทตอ่ผู ้

เดนิทำงหนึง่ทำ่น ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของ
ท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิสว่นที่

เหลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับจองทัวรส์ าหรับลูกคา้ดังต่อไปน้ี 

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืต่างๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ืม่สรุาบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสยีงดัง 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรบัเงือ่นไขระหว่างทัวร ์ ทีม่รีะบุอยู่

ชัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบงัคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท า

การนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะท่านอืน่หรอืโปรแกรม

ท่องเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิค่าบรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั 

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว                 

          ใหค้นื 100% ของเงนิคำ่บรกิำร 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบไม่นอ้ยกวำ่สบิหำ้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 50% ของเงนิคำ่บรกิำร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวทราบนอ้ยกว่ำสบิหำ้วนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว  

          ไมต่อ้งคนืเงนิคำ่บรกิำร 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปน้ี ใหน้ ามา

หักจากเงนิค่า  

   บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว

จะเรยีกจาก 

   นักท่องเทีย่วไม่ได ้ทัง้น้ีผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กท่องเทีย่วทราบ ดังต่อไปนี้ 

   2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ 
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   2.2 ค่ามัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

   2.3 ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและ

มัคคุเทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แต่วันที ่15 มถิุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดย

ไม่เสยีค่าใชจ้่าย  

ต๋ัวเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้

ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการ

บนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันใน

กรณีทีต๋ั่วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่่านจะช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่ 9 กรกฎาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ 

ณ วันทีอ่อกต๋ัว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)  

 ▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของ

แต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกันตามทีต่อ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภมูติ ่า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง

อาจมลัีกษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 ▪ การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยใน

วันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามที่

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีดั่งกล่าวได ้ แต่

หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม

สถานทีดั่งกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee 

ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของท่านกอ่นช าระ

เงนิ 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 ▪ ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม  

▪ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 
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เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทัวร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไม่รบัภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้ับผดิชอบตามกฎของ

กรมการบนิพาณิชย ์ ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุ

ไม่เกนิ 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ัดเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบุหรี ่ ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดูแลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

กว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ประเทศไทยและรสัเซยี มขีอ้ตกลงร่วมกันในการยกเวน้การตรวจลงตราวซีา่  

ทีเ่ป็นไปเพือ่จุดประสงคข์องการท่องเทีย่วทีไ่ม่เกนิ 30 วัน ผลของสัญญาท าใหท้ัง้คนไทยและรัสเซยี 

สามารถเขา้เดนิทางไปเทีย่วในประเทศคู่สัญญาไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวซีา่กอ่นเดนิทาง 

โดยพาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนขึน้ไป 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลง  

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 

 

 


