Fantastic Lake Baikal 7 Days
ทะเลสาบในฝั นของนักเดินทาง
ในฤดูหนาวที่อณ
ุ หภูมิติดลบ -30 ถึง -40 องศา น ้าในทะเลสาบจะกลายเป็ นน ้าแข็ง
สวรรค์ของนักเดินทาง เสน่ห์ของไบคาลแห่งไซบีเรี ย มหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ

วันแรก

14.30 น.
หมายเหตุ

16.35 น.
23.55 น.

วันที่สอง
07.00 น.
08.00 น.

กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์ (รัสเซีย)

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไซบีเรี ยแอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญท่าน
รอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อตัว๋
เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่างๆ
เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อัน
เป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงชาระ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรี ยแอร์ ไลน์ เที่ยวบิน
ที่ S7 6332
ถึงสนามบินอิรคุตสก์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชรอรับ
คณะเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER
HOTEL**** หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

อิรคุตสก์ - พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ ง Taltsy Village - นั่งกระเช้ าสู่จุดชมวิว พิพธิ ภัณฑ์ ไบคาล - ลิสทวานกา

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ Taltsy Village ที่สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมไม้ แบบไซบีเรี ยน ในยุค 60
ได้ มีการป้องกันและอนุรักษ์ หมูบ่ ้ านแห่งนี ้ให้ รอดพ้ นจากน ้าท่วม จนสามารถเปิ ดเป็ น
พิพิธภัณ ฑ์ กลางแจ้ ง จัดแสดงเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม และเรื่ องราว

ศุกร์

www.marriott.com

เสาร์
Buffet

12.00 น.

บ่าย

19.00 น.

วันที่สาม
07.00 น.

08.00 น.

ชาติพันธุ์รัสเซีย นอกจากนี ้ยังจัดแสดงที่อยู่อาศัยและชีวิตที่หลากหลายของชาวไซบี
เรี ย บ้ านไม้ ไซบีเรี ยโบราณของที่นี่ให้ ความรู้ สึกเหมือนคุณกาลังเข้ าไปในหมู่บ้านไซ
บีเรี ยในช่วงศตวรรษที่ 17-18
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านนัง่ กระเช้ า (Chair Lift) ขึ ้นเขาไปยังจุดชมวิว ชมทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา กลับลงมาแล้ วแวะชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล ซึง่ เป็ น
พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบแห่งเดียวในรัสเซีย ที่นี่ท่านจะได้ ชมความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต
ใต้ น ้า การจัดแสดงพืชและสัตว์ที่หายากของไบคาล อีกทังชมความน่
้
ารักของ
แมวน ้าไบคาล
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ANASTASIA HOTEL IRKUTSK**** หรื อเทียบเท่ าในระดับ www.baikalhotel.ru/en/
เดียวกัน

ล่ องเรือชมทะเลสาบไบคาล - เมืองอิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมือง
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

อาทิตย์
Buffet

นาคณะล่องเรื อ Hovercraft เรื อสะเทิ ้นน ้าสะเทิ ้นบก ซึง่ เป็ นพาหนะของชาว
ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ในฤดูหนาวเพราะสามารถนาพาข้ ามทะเลสาบได้
ทะเลสาบไบคาล เป็ นทะเลสาบที่ใสและลึกที่สดุ ในโลก จุดที่ลกึ ที่สุดกว่า 1,637 เมตร
มีความยาวประมาณ 636 กิโลเมตร กว้ างโดยเฉลี่ย 79 กิโลเมตร มีพื ้นที่ 31,722
ตารางกิโลเมตร และมีปริ มาตร 23,615 ลูกบาศก์กิโลเมตร ซึง่ ทะเลสาบไบคาล แห่งนี ้
เกิดจากการที่น ้าเอ่อล้ นเข้ ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตก เมื่อ 25-30 ล้ านปี ที่แล้ ว
Hovercraft พาท่านตะลุยไปในทะเลสาบที่ Frozen จนกลายเป็ นน ้าแข็ง บางแห่ง
แตกตัวออกจากกันประดุจคลื่นพลิ ้วไหว เส้ นทางรถไฟสายไซบีเรี ย Circum-Baikal
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12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ส่ ี

07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

บ่าย

19.00 น.

railway เลาะเลียบไปตามแนวชายฝั่ ง เป็ นส่วนหนึง่ ของเส้ นทางรถไฟที่ยาวที่สดุ ใน
โลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองอิรคุตสก์ สมญานาม Paris of Siberia ตัวเมืองตังอยู
้ ่ริมแม่น ้า
แองการา เป็ นหนึ่งที่ใหญ่ที่สดุ ในไซบีเรี ย เมืองนี ้ก่อตังในปี
้
1661 เพื่อเป็ นศูนย์กลาง
การซื ้อขายทองคาและขนสัตว์ ได้ รับการประกาศให้ เป็ นเมืองในปี 1686 ชมสถานที่
น่าสนใจภายในตัวเมือง อาทิ “ย่าน 130” ที่ เต็มไปด้ วยอาคารไม้ ตามแบบสมัยต้ น
ศตวรรษที่ 18 “ถนนคาร์ ล มาร์ กซ์ ” ที่รายล้ อมด้ วยอาคารสถาปั ตยกรรมสมัยปลาย
ศตวรรษที่ 19 “อนุ ส าวรี ย์ จัก รพรรดิ อเล็ ก ซานเดอร์ ที่ 3” ผู้ ด าริ ให้ สร้ างทางรถไฟ
ประวัติศาสตร์ สายทรานส์ไซบีเรี ย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER
HOTEL**** หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

อิรคุตสก์ - หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat - เกาะโอลค์ ฮอน - โขดหินชามาน

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้ าน Ust-Orda Buryat Village สัมผัสกับ วัฒ นธรรมประเพณี
พื ้นเมือง เมืองบูรยาท (Buryat) เป็ นเมืองหนึ่งในประเทศ ที่มีประชากรมากที่สดุ ในไซ
บี เรี ย ที่ นี่ คุณ จะมี โอกาสได้ สัม ผัส กับ ประวัติ ศาสตร์ แ ละนิ สัย การใช้ ชี วิต ของชาว
Buryatians และลิ ้มลองอาหารพื ้นเมืองของชาวบูรยาท
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Chinese
www.marriott.com

จันทร์

Buffet

Local

นำท่ำนข้ ำมสูเ่ กำะโอลค์ฮอน Ol’khon ด้ วยรถตู้ Off Road ของรัสเซีย (นัง่ คันละ 6
ท่ำน) คนขับผู้ชำนำญทำงเส้ นทำง Ice Road พำท่ำนสูห่ มูบ่ ้ ำนคูซีร์ Khuzhir Village
แหลมบูร์คำน ที่ตงของโขดหิ
ั้
นชำมำน (Shaman Rock) หนึง่ ในสถำนที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ที่สดุ
ที่คอยคุ้มครองชำวไบคำลให้ ปลอดภัยจำกกำรออกเรื อ นอกจำกนี ้ยังมีไบคำล สปิ ริ ต
(Baikal Spirit) หรื อแท่งไม้ ปลำยแหลมผูกผ้ ำสี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำมตำนำนควำมเชื่อของ
ชำวทะเลสำบไบคำล LEGEND OF LAKE BAIKAL
รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
Local
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก BAIKAOV OSTROG HOTEL**** หรื อเทียบเท่ าในระดับ
www.bikalovostrog.ru
เดียวกัน

เกาะโอลค์ ฮอน - แหลมโคบอย

อังคาร
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วันที่ห้า

07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง “แหลมโคบอย” ซึง่ ตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลค์ฮอน
โดยระหว่างทางต้ อ งผ่ านทะเลสาบน า้ แข็ ง ให้ ท่ านได้ สัม ผัส ความงดงามของผื น
น ้าแข็งสีฟ้าแวววาวซึง่ เป็ นที่โด่งดังในช่วงฤดูหนาว

Buffet

12.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค

บ่าย

นาท่านแวะถ่ายภาพตามจุดต่าง ๆ รวมถึงบริ เวณถ ้าน้ อยใหญ่ที่รายล้ อมอาณา
บริ เวณด้ วย พร้ อมกับพาท่านไปสัมผัสความตื่นเต้ นกับแผ่นน ้าแข็งที่มีความหนากว่า
6 เมตร และไฮไลท์สาคัญคือถ่ายภาพกับแผ่นน ้าแข็งที่มองเห็นฟองอากาศที่จบั ตัว
เป็ นน ้าแข็งที่มีรูปทรงแปลกตา จนได้ รับการยกย่องให้ เป็ น Blue Eyes of Siberia
รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก BAIKALOV OSTROG HOTEL**** หรื อเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน

19.00 น.

วันที่หก

07.00 น.

08.00 น.

12.00 น.
บ่าย
19.00 น.

วันที่เจ็ด

เกาะโอลค์ ฮอน - อิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมือง
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

นาท่านสูเ่ กาะโอกอย (Ogoy Island) อยู่ระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะโอลค์ฮอน
เกาะนี ้เป็ นที่ตงของสถู
ั้
ปเจดีย์ชนพื ้นเมืองดังเดิ
้ มของไบคาลที่เรี ยกว่าบูรยาท (Buryat)
จุดถ่ายภาพที่ไม่พลาดเมื่อได้ มาเยือนสถานที่แห่งนี ้ จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับสู่
เมืองอิรคุตสก์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับถึงเมืองอิรคุตสก์ พาท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER
HOTEL**** หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
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Lunch Box

Local
www.bikalovostrog.ru

พุธ

Buffet

Chinese
www.marriott.com

พฤหัสบดี
4/4

07.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
08.00 น.
นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินอิรคุตสก์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.10 น.
นาคณะออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพ สายการบินไซบีเรี ยแอร์ ไลน์เที่ยวบินที่ S7 6331
15.30 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
กาหนดวันเดินทาง
ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :

7 – 13 ก.พ. 2563

 ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
 พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room)
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่/เด็ก) หักใบละ
กาหนดวันเดินทาง

21-27 ก.พ. 63

ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

6-12 มี.ค. 63

 ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
 พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room)
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่/เด็ก) หักใบละ

89,000.17,000.-23,000.-

21-27 มี.ค. 63
84,000.17,000.-21,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินไซบีเรี ยแอร์ ไลน์ รวมค่าภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล
ให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเทีย่ ว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจา
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ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันทีก่ าหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จา่ ยจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงินค่า
บริ การที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จา่ ยสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่ องปรับอากาศที่มจี ะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
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อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพือ่ ให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

ประเทศไทยและรัสเซีย มีข้อตกลงร่ วมกันในการยกเว้ นการตรวจลงตราวีซา่
ที่เป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วัน ผลของสัญญาทาให้ ทงคนไทยและรั
ั้
สเซีย
สามารถเข้ าเดินทางไปเที่ยวในประเทศคูส่ ญ
ั ญาได้ โดยไม่ต้องขอวีซา่ ก่อนเดินทาง
โดยพาสปอร์ ตของผู้เดินทางต้ องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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