ทัวร์ไบคาลแบบเจาะลึก ทะเลสาบทีเ่ ก่าแก่และลึกที่สุดในโลก (ช่วงทะเลสาบเป็ นนา้ แข็ง) 7 วัน 6 คืน
เดินทางระหว่าง
•
5 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
•
18 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
•
28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563
โดยสายการบิน ไซบีเรียแอร์ไลน์ (S7)

วันแรก
กรุงเทพฯ – อีรค์ ุตสก์
(-/-/-)
14.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W ประตู10
สายการบิน S7 Airlines (S7) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
16.35 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองอีรค์ ตุ สก์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ S76332 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*** (ทางสายการบินเข้มงวด
กับนํา้ หนักกระเป๋ ามากกําหนดให้โหลดกระเป๋ าท่านละ 1 ใบนํา้ หนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึน้
23.55 น.

เครื่องนํา้ หนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทกุ ท่านคํานวณนํา้ หนักกระเป๋ าให้ดี
เดินทางถึงสนามบินอีรค์ ตุ สก์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร Irkutsk (เวลาที่ Irkutsk จะ
เร็วกว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมง) เป็ นเมืองสําคัญที่สดุ ในเขตไซบีเรียตอนใต้อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ข

องทะเลสาบไบคาลเป็ นศูนยก์ลางการติดต่อค้าขายระหว่างรัสเซียตะวันออก จีน มองโกเลีย และ
ทิเบต จนได้สมญานามเปรียบเป็ น “กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย” หลงัผา่ นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
่ ัก
ทีพ

ศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางเข้าที่พกั
โรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง
อีรค์ ุตสก์ – ลิสต์เวียนก้า – พิพธิ ภัณฑ์สถาปั ตยกรรมไม้ – พิพธิ ภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล –เนินเขา
เชียรส์กี้ - SNOW MOBILE – สุนัขลากเลื่อน
(B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่1)
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร) อันเป็ นจุดหมาย
ปลายทางของวันนีร้ ะหว่างทางขาไป นําท่านแวะเที่ยวชม
พิพธิ ภัณฑ์สถาปั ตยกรรมไม้ (Taltsy Museum of Wooden
Architecture) ตัง้ อยูห่ า่ งจากอีรค์ ตุ สก์ 47 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์
แห่งนีต้ งั้ อยู่บนพืน้ ที่กลางแจ้งและจัดแสดงอาคารบ้านเรือนเก่า
ที่เป็ นเอกลักษณ์ชนเผ่าดัง้ เดิม 4 เผ่า ภายในแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวไซบีเรีย ชนบท
ในสมัยก่อน โดยมีโบสถ์ไม้ โรงเรียนบ้านเรือน ฟาร์ม คอกสัตว์ และอื่น ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์
ดังกล่าวสามารถเล่นกิจกรรมรับหน้าหนาว อาทิเช่น Toboggan คือการนั่งสไลด์หิมะจากที่สงู ให้
ไหลเลื่อนลงมาอย่างสนุกสนานเมื่อได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อสู่ หมูบ่ า้ นลิสต์เวียนก้า
นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล (Baikal Ecological Museum) ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์
ขนาดเล็กที่จดั แสดงสัตว์บกและสัตว์นาํ้ สายพันธุท์ ่ีพบเห็นได้ในแถ บไบคาลและไซบีเรีย และ
แสดงถึงความเป็ นมาของทะเลสาบไบคาลไว้อย่างน่าสนใจ

จากนัน้ นําท่านขึน้ กระเช้าแบบนั่งห้อยขา (Chair Lift) ขึน้ สู่
จุดชมวิวเนินเขาเชียรส์กเี้ พื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล

เทีย่ ง
บ่าย

จากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกจากจุดนีท้ ่านจะสามารถมองเห็นววิ
แบบพาโนรามาจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที2่ )
นําท่านชม ตลาดท้องถิน่ และของที่ระลึก (Local Fresh Market and Souvenir Market) ซึ่ง
ตัง้ อยูใ่ นบริเวณริมทะเลสาบ มีแผงร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่คา้ นําของสดมาวางขาย โดยเฉพาะ
ปลาสดนํามาย่างขายให้เลือกซือ้ หารับประทานอยูม่ ากมาย หากมาที่น่ีตอ้ งลิม้ ลองปลาโอมุล ปลา
ซิกา้ ซึ่งเป็ นปลาที่มีเฉพาะบริเวณน่านนํา้ ทะเลสาบไบคาลเท่านัน้
จากนัน้ ให้ท่าน *ร่วมทดลองขับ SNOW MOBILE* และพาร่วมกิจกรรมอันแสนสนุก คือ สุนัขลาก
เลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึน้ อยู่กบั สภาพหิมะที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่) หลังจากนัน้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการขี่
เรือยาง Hovercraft (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

เย็น
่ ัก
ทีพ

จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับตัวเมืองอีรคุตสก์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที3่ )
โรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
อีรค์ ุตสก์ – เกาะโอลคอน – หมู่บ้านคูซีร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่4)

(B/L/D)

นําท่านออกเดินทางต่อไปยัง “เกาะโอลคอน” ซึ่งเป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ บนทะเลสาบไบคาล
โดยจะใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ช.ม. ภายในระยะทาง 360 ก.ม. และในการเดินทางช่วงหนึ่ง รถ
เทีย่ ง
บ่าย

จะต้องผ่านทะเลสาบซึ่งเป็ นนํา้ แข็งอยู่ประมาณ 30 นาที
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที5่ )
เดินทางต่อสูเ่ กาะโอลคอน (OLKHON ISLAND)เกาะที่มีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุ บนทะเลสาบไบคาลมีพืน้ ที่ประมาณ 730 ตาราง
กิโลเมตรมีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้
ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวบูรย์ ตั (BURYAT) ที่นบั ถือศาสนา
พุทธ และมีบรรพบุรุษเป็ นชาวมองโกเลีย มกราคม – ต้น
กุมภาพันธ์ นําท่านเดินทางข้ามฝั่งสูเ่ กาะโอลคอนด้วย เรือยาง
ขับเคลื่อนด้วยใบพัดHOVERCRAFT BOAT เรือสามารถวิ่งได้ทงั้
บนผิวนํา้ หิมะและพืน้ นํา้ แข็ง จากนัน้ เปลี่ยนยานพาหนะเป็ นรถตู้
รัสเซียแท้ UAZ ในการเดินทางบนเกาะ เราจะเดินทางโดยรถตู้
รัสเซียแท้ UAZ สมรรถนะสูง ขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบนํา้ แข็ง มุง่
หน้าสูห่ มู่บ้านคูซีร์ KHUZHIR VILLAGE
แหลมบูรค์ านที่ตงั้ ของโขดหินชามาน (Shaman Rock) หนึ่งในสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ท่ีสดุ ที่คอย
คุม้ ครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ นอกจากนีย้ งั มีไบคาลสปิ รติ (Baikal Spirit) หรือ
แท่งไม้ปลายแหลมผูกผ้าสีส่ิงศักดิส์ ิทธิ์ตามตํานานความเชื่อของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND

เย็น
่ ัก
ทีพ

OF LAKE BAIKAL เข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที6่ )
โรงแรม Villa Malina ระดับ 3 ดาว เนื่องจากเป็ นที่พกั ท้องถิ่นบนเกาะโอลคอน หรือ เทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เกาะโอลคอน - แหลมบูรคาน – แหลมโคบอย - ถา้ นา้ แข็ง
05.00 น.
เช้า

(B/L/D)

พาทุกไปชมปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทางช้างเผือก (Milky Way) บริเวณแหลมบูรคาน
**ปรากฏการณ์นีข้ นึ้ อยู่กับสภาพอากาศและท้องฟ้ าแจ่มใสด้วย**
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่7)
นําท่านขับรถท่องเที่ยวไปตามทะเลสาบนํา้ แข็ง มุง่ หน้าสู่แหลมบูรคาน (BURKHAN CAPE)ซึ่ง
เป็ นหนึ่งในสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ท่ีสดุ แห่งหนึ่งในเอเชียที่เป็ นที่ตงั้
ของโขดหินชามาน (SHAMAN ROCK)หินผาที่ตงั้ ตระหง่าน
ยื่นออกไปกลางทะเลนํา้ แข็ง โขดหินชามานแห่งนีใ้ นอดีตเคย
เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีตามความเชื่อของคน
ท้องถิ่นก่อนที่ศา สนาพุทธจากธิเบตจะเข้ามาเผยแพร่ยงั บริเวณนีอ้ ิสระให้ทา่ นเก็บภาพความ

เทีย่ ง
บ่าย

ประทับใจกับวิวทะเลสาบนํา้ แข็งสีฟ้าที่กว้างสุดตา
รับประทานอาหารเทีย่ งแบบปิ กนิก (มือ้ ที8่ )
นําท่านเดินทางมุง่ หน้าสู่ตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน เที่ยวชม แหลมโคบอย (KOBOI CAPE)
ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกลโอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่ง
ทางตอนเหนือของเกาะนํา้ ในทะเลสาบจะลึกกว้างและมีสีเข้ม
กว่าตอนใต้ชมหินสามพีน่ ้องหรือTHREE BROTHER ROCK
ดื่มดํ่ากับความงามของผืนนํา้ สีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ
UZYTY BAY ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี ้
ขับรถลัดเลาะไปตามจุดต่าง ๆ บนทะเลสาบนํา้ แข็งสีฟ้า แวะเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจ
กับถา้ นา้ แข็งทีเ่ ต็มไปด้วยนา้ แข็งงอก นา้ แข็งย้อย สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้า

เย็น
่ ัก
ทีพ

แห่งไซบีเรีย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที9่ )
โรงแรม Villa Malina ระดับ 3 ดาว เนื่องจากเป็ นที่พกั ท้องถิ่นบนเกาะโอลคอน หรือ เทียบเท่า

วันทีห่ ้า
เกาะโอลคอน – อีรค์ ุตสก์ – อิสระช้อปปิ้ ง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่10)
อําลาเกาะโอลคอน นําท่านเดินทางกลับสูฝ่ ่ ังแผ่นดินใหญ่โดยการ นั่งเรือ HOOVRCRAFT ซึ่งเป็ น
เรือสะเทิน้ นํา้ สะเทิน้ บกที่สามารถวิ่งได้ ทัง้ บนผิวนํา้ หิมะ และพืน้ นํา้ จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสู่
เมืองอีรคุตสก์
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที1่ 1)
นําท่านเดินทางถึงเมืองอีรคุตสก์ จากนัน้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ 130 ควอร์เตอร์ (130
Quarter) ย่านนีน้ บั ว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สาํ หรับผูม้ าเยือนเมืองนี ้ บริเวณนีเ้ ป็ นแหล่ง
รวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจําหน่ายของที่ระลึกที่ทนั สมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทัง้ หมดบริเวณนีส้ ร้าง

เย็น
่ ัก
ทีพ

ด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึน้ ชื่อในการสร้างบ้าน
ด้วยไม้ ย่านนีจ้ งึ กลายเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทัง้ ช้อปและชิมเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที1่ 2) พร้อมชมโชว์การแสดงท้องถิ่น
โรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก
อีรค์ ุตสก์ซิตที้ ัวร์
เช้า

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่13)
นําท่านชม Church of the Saviour / Spasskaya โบสถ์สปาสสกาย่า เป็ นหนึ่งในโบสถ์ท่ีสวย
ที่สดุ โครงสร้างเป็ นอาคารหินที่เก่าแก่ท่ีสดุ ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1706 ด้านขวา
ของโบสถ์มีปอ้ มที่ทาํ จากไม้ มีหอระฆังที่มีความสูงถึง 42 เมตร ต่อด้วยชมโบสถ์ Epiphany
Cathedral และ Kazansky Cathedral ที่อยู่ ละแวกใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที1่ 4)
นําท่านชม The Babr Monument เป็ นรูปปั้นเสือไซบีเรียนคาบพังพอนแดง (Scarlet sable)
สัญลักษณ์ของเมืองอีรค์ ตุ สค์
จากนัน้ นําท่านชม Monument to the Emperor Alexander III อนุสาวรียจ์ กั รพรรดิอเล็กซาน
เดอร์ท่ี 3 ผูท้ ่ีมีพระราชดําริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย

จากนั้น

ด้วยระยะทาง 9,289 กม. จากกรุงมอสโคสูเ่ มืองวลาดิวอสต็อค
นําอิสระเดินเล่นชมแม่นาํ้ Angara แม่นาํ้ นีอ้ อกจากทะเลสาบและ

เย็น
่ ัก
ทีพ

จากนัน้ ไปรวมกับแม่นาํ้ Yenisei ที่จากนัน้ ไหลไปมหาสมุทร
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่15)
โรงแรม Courtyard by Marriott Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด
อีรค์ ุตสก์ – กรุ งเทพฯ

(B/-/-)

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่16)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านถึงท่าอากาศยาน เมืองอีรค์ ตุ สก์ นําคณะเช็คอิน

10.10 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ S76331 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6.20 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*** (ทางสายการบินเข้มงวดกับนํา้ หนักกระเป๋ า
มากกําหนดให้โหลดกระเป๋ าท่านละ 1 ใบนํา้ หนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถื อขึน้ เครื่องนํา้ หนักไม่
เกิน 7 กก. จึงขอให้ทกุ ท่านคํานวณนํา้ หนักกระเป๋ าให้ดี

เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------** หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ในกรณี ที่ เ กิ ด ภัย ทางธรรมชาติ , การยกเลิ ก เที่ ย วบิ น หรื อ เหตุ สุ ด วิ ส ัย อื่ น ๆ โดยจะค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ที่
นักท่องเทีย่ วได้รบั เป็ นหลักฯ **
15.30 น.

อัตราค่าบริการ
ทัวร์ไบคาลแบบเจาะลึก ทะเลสาบทีเ่ ก่าแก่และลึกที่สุดในโลก (ช่วงทะเลสาบเป็ นนา้ แข็ง) 7 วัน 6 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง
• 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
• 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
• 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563
รายละเอียดอัตราค่าบริการ
ลักษณะการเข้าพัก

ราคา

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

75,000 บาท

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (เตียงเสริม) พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

62,000 บาท

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

52,000 บาท

ผูใ้ หญ่ ต้องการพักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

11,000 บาท

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีทจ่ี านวนผู้เดินทางต่ากว่าผู้ใหญ่ 10 ท่าน

อัตรานีร้ วม
•
•
•
•

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่านํา้ ดื่มวันละ 2 ขวด
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาร
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
• เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
• ค่าทิปคนขับและไกด์ทอ้ งถิ่น **ตลอดการเดินทาง**
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่รวม
× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
× ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์
× ค่าภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
× ค่าภาษีนาํ้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
× ทิปหัวหน้าทัวร์ขนึ ้ อยูก่ บั ความประทับใจการให้บริการของท่าน
× ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
เงือ่ นไขการจองและสารองทีน่ ่ัง
1.
2.
3.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 25,000 บาท ภายใน 3 วัน
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทัง้ หมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.

2.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็ บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผลทําให้คน
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆที่เกิด
จากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
ฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่
สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆที่เกิดขึน้ ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้

3.

4.

5.

ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การัน ตี มัด จํา ที่ น่ ัง กับ สายการบิ น และค่า มัด จํา ที่ พัก รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เ ศษ เช่ น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศ
รัสเซียโดยผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและเอิโอเปี ย ขึน้ อยู่กบั
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง
ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆได้ทงั้ สิน้ **
เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใด
ๆ ทัง้ สิน้

เงือ่ นไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางใน กรณี ท่ีมีผู้เดินทางตํ่า กว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
3. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่น ๆที่อยู่
นอกเหนื อการควบคุม ของทางบริษัทฯหรื อค่า ใช้จ่ายเพิ่ม เติม ที่ เกิ ดขึน้ ทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
คืนค่าบริการที่ทา่ นได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมี ส่ิง ผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ
6. รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่น่ งั บนเครื่อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม

7. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน้ ๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน้
10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ ยว
สถานที่อ่ืน ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง
12. บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์การเดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวประเทศรัสเซียเท่านัน้
13. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ ยวอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า
14. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว
15. โรงแรมที่พกั ในประเทศรัสเซียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย
โดยโรงแรมที่พกั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ
รัสเซียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศรัสเซียโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้องพักคู่
(Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึน้ อยู่กบั ข้อจํากัดของห้องพักและการ
วางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งพักติดกัน
16. กระเป๋ าสัมภาระต่าง ๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายสูญ
หายล่าช้า หรืออุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ ใด ๆ ทัง้ สิน้
17. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานีเ้ ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะส่วนตัว

18. ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้
ทางบริษัทฯจะ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใด ๆทัง้ สิน้
**************************************************************************************************************

