
 
 
 
 
 
 
 

 

FFFaaannntttaaassstttiiiccc   LLLaaakkkeee   BBBaaaiiikkkaaalll   777   DDDaaayyysss   

ทะเลสาบในฝันของนักเดินทาง 
ในฤดหูนาวท่ีอณุหภมูิติดลบ -30 ถึง -40 องศา น า้ในทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง 

สวรรค์ของนกัเดนิทาง เสน่ห์ของไบคาลแหง่ไซบีเรีย มหศัจรรย์ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ 

 
วันแรก กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์ (รัสเซีย) ศุกร์ 
14.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ 

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญท่าน
รอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋
เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่งๆ 
เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยั อาทิ การ
ยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน, การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การ
นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงิน
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

16.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิรคตุสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เท่ียวบิน
ท่ี S7 6332  

 

23.55 น. ถงึสนามบินอิรคตุสก์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว รถโค้ชรอรับ
คณะเดินทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั  

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER 
HOTEL**** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.marriott.com 

วันท่ีสอง อิรคุตสก์ - พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - น่ังกระเช้าสู่จุดชมวิว - 
พพิธิภัณฑ์ไบคาล - ลิสทวานกา 

เสาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. 
  

ออกเดินทางสู่ Taltsy Village ท่ีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไม้แบบไซบีเรียน ในยุค 60 
ได้มีการป้องกนัและอนุรักษ์หมูบ้่านแห่งนีใ้ห้รอดพ้นจากน า้ท่วม จนสามารถเปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ สถาปัตยกรรม และเร่ืองราว

 

http://www.radissonblu.com/
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ชาติพันธุ์รัสเซีย นอกจากนีย้งัจดัแสดงท่ีอยู่อาศยัและชีวิตท่ีหลากหลายของชาวไซบี
เรีย บ้านไม้ไซบีเรียโบราณของท่ีน่ีให้ความรู้สึกเหมือนคุณก าลงัเข้าไปในหมู่บ้านไซ
บีเรียในช่วงศตวรรษท่ี 17-18 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
บ่าย น าท่านนัง่กระเช้า (Chair Lift) ขึน้เขาไปยงัจดุชมวิว ชมทศันียภาพอนังดงามของ

ทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา กลบัลงมาแล้วแวะชมพิพิธภณัฑ์ไบคาล ซึง่เป็น
พิพิธภณัฑ์ทะเลสาบแห่งเดียวในรัสเซีย ท่ีน่ีท่านจะได้ชมความมหศัจรรย์ของสิ่งมีชีวิต
ใต้น า้ การจดัแสดงพืชและสตัว์ท่ีหายากของไบคาล อีกทัง้ชมความน่ารักของ
แมวน า้ไบคาล 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม   
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ANASTASIA HOTEL IRKUTSK**** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.baikalhotel.ru/en/ 

วันท่ีสาม ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล - เมืองอิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมือง อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

 
08.00 น. น าคณะลอ่งเรือ Hovercraft เรือสะเทิน้น า้สะเทิน้บก ซึง่เป็นพาหนะของชาว

ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ในฤดหูนาวเพราะสามารถน าพาข้ามทะเลสาบได้ 
ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบท่ีใสและลกึท่ีสดุในโลก จดุท่ีลกึท่ีสุดกวา่ 1,637 เมตร 
มีความยาวประมาณ 636 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 79 กิโลเมตร มีพืน้ท่ี 31,722 
ตารางกิโลเมตร และมีปริมาตร 23,615 ลกูบาศก์กิโลเมตร ซึง่ทะเลสาบไบคาล แห่งนี ้
เกิดจากการที่น า้เออ่ล้นเข้ามาจนเตม็รอยเปลือกโลกที่แตก เมื่อ 25-30 ล้านปีท่ีแล้ว 
Hovercraft พาท่านตะลยุไปในทะเลสาบท่ี Frozen จนกลายเป็นน า้แข็ง บางแห่ง
แตกตวัออกจากกนัประดจุคลื่นพลิว้ไหว เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย Circum-Baikal 

 

http://www.radissonblu.com/
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railway เลาะเลียบไปตามแนวชายฝ่ัง เป็นสว่นหนึง่ของเส้นทางรถไฟท่ียาวท่ีสดุใน
โลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอิรคตุสก์ สมญานาม Paris of Siberia ตวัเมืองตัง้อยู่ริมแม่น า้

แองการา เป็นหนึ่งท่ีใหญ่ท่ีสดุในไซบีเรีย เมืองนีก้่อตัง้ในปี 1661 เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การซือ้ขายทองค าและขนสตัว์ ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองในปี 1686 ชมสถานท่ี
น่าสนใจภายในตัวเมือง อาทิ “ย่าน 130” ท่ีเต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้น
ศตวรรษท่ี 18 “ถนนคาร์ล มาร์กซ์” ท่ีรายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลาย
ศตวรรษท่ี 19 “อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ท่ี 3” ผู้ ด าริให้สร้างทางรถไฟ
ประวตัิศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER 

HOTEL**** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.marriott.com 

วันท่ีส่ี อิรคุตสก์ - หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat - เกาะโอลค์ฮอน - โขดหนิชามาน จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat Village สมัผัสกับวฒันธรรมประเพณี

พืน้เมือง เมืองบูรยาท (Buryat) เป็นเมืองหนึ่งในประเทศ ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในไซ
บีเรีย ท่ีน่ีคุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และนิสัยการใช้ชีวิตของชาว 
Buryatians และลิม้ลองอาหารพืน้เมืองของชาวบรูยาท 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local    

 
บ่าย น ำท่ำนข้ำมสูเ่กำะโอลค์ฮอน Ol’khon ด้วยรถตู้  Off Road ของรัสเซีย (นัง่คนัละ 6 

ท่ำน) คนขบัผู้ช ำนำญทำงเส้นทำง Ice Road พำท่ำนสูห่มูบ้่ำนคซูีร์ Khuzhir Village 
แหลมบร์ูคำน ท่ีตัง้ของโขดหินชำมำน (Shaman Rock) หนึง่ในสถำนท่ีศกัด์ิสทิธ์ิท่ีสดุ
ท่ีคอยคุ้มครองชำวไบคำลให้ปลอดภยัจำกกำรออกเรือ นอกจำกนีย้งัมีไบคำล สปิริต 
(Baikal Spirit) หรือแท่งไม้ปลำยแหลมผกูผ้ำสี สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิตำมต ำนำนควำมเช่ือของ
ชำวทะเลสำบไบคำล LEGEND OF LAKE BAIKAL 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก BAIKAOV OSTROG HOTEL**** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.bikalovostrog.ru  

วันท่ีห้า เกาะโอลค์ฮอน - แหลมโคบอย อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั “แหลมโคบอย” ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลค์ฮอน 

โดยระหว่างทางต้องผ่านทะเลสาบน า้แข็ง ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของผืน
น า้แข็งสีฟ้าแวววาวซึง่เป็นท่ีโดง่ดงัในช่วงฤดหูนาว 

 
 

http://www.radissonblu.com/
http://www.bikalovostrog.ru/
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค Lunch Box 

 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายภาพตามจดุต่าง ๆ รวมถงึบริเวณถ า้น้อยใหญ่ท่ีรายล้อมอาณา

บริเวณด้วย พร้อมกบัพาท่านไปสมัผสัความตื่นเต้นกบัแผ่นน า้แข็งท่ีมีความหนากวา่ 
6 เมตร และไฮไลท์ส าคญัคือถ่ายภาพกบัแผ่นน า้แข็งท่ีมองเห็นฟองอากาศท่ีจบัตวั
เป็นน า้แข็งท่ีมีรูปทรงแปลกตา  จนได้รับการยกย่องให้เป็น Blue Eyes of Siberia 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก BAIKALOV OSTROG HOTEL**** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.bikalovostrog.ru 

     
วันท่ีหก เกาะโอลค์ฮอน - อิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมือง พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 

 

 

08.00 น. น าท่านสูเ่กาะโอกอย (Ogoy Island) อยู่ระหวา่งแผ่นดินใหญ่และเกาะโอลค์ฮอน 
เกาะนีเ้ป็นท่ีตัง้ของสถปูเจดีย์ชนพืน้เมืองดัง้เดิมของไบคาลท่ีเรียกวา่บรูยาท (Buryat) 
จดุถ่ายภาพท่ีไมพ่ลาดเมื่อได้มาเยือนสถานท่ีแห่งนี ้ จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองอิรคตุสก์ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางกลบัถงึเมืองอิรคตุสก์ พาท่านเดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER 

HOTEL**** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.marriott.com 

วันท่ีเจ็ด เดนิทางกลับกรุงเทพฯ พฤหัสบดี 

http://www.bikalovostrog.ru/
http://www.radissonblu.com/
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินอิรคตุสก์ เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
10.10 น. น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ  สายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี  S7 6331  
15.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

ก าหนดวันเดินทาง 
7 – 13 ก.พ. 2563 

คา่ทวัร์ตอ่ท่าน :   
  ผู้ใหญ่ / เดก็  พกัห้องละ 2-3 ทา่น  ราคาท่านละ   

 พกัห้องเด่ียวเพ่ิมท่านละ (Single Bed Room) 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ ใหญ่/เดก็) หกัใบละ  

89,000.- 
17,000.- 

-23,000.- 
ก าหนดวันเดินทาง 

21-27 ก.พ. 63 6-12 มี.ค. 63 21-27 มี.ค. 63 
คา่ทวัร์ตอ่ท่าน :   
  ผู้ใหญ่ / เดก็  พกัห้องละ 2-3 ทา่น  ราคาท่านละ   

 พกัห้องเด่ียวเพ่ิมท่านละ (Single Bed Room) 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ ใหญ่/เดก็) หกัใบละ 

84,000.- 
              17,000.- 
            -21,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ รวมคา่ภาษีน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4-5 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่สว่นใหญ่จะไมม่ี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ทา่น 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรัม 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ า
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ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงินคา่  
   บริการท่ีต้องจา่ยตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงินคา่บริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
   นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
   2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 
   2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
   2.3 คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
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อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพือ่ให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิม่เติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม  
 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

ประเทศไทยและรัสเซีย มีข้อตกลงร่วมกนัในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซา่  
ท่ีเป็นไปเพ่ือจดุประสงค์ของการท่องเท่ียวท่ีไมเ่กิน 30 วนั ผลของสญัญาท าให้ทัง้คนไทยและรัสเซีย 

สามารถเข้าเดินทางไปเท่ียวในประเทศคูส่ญัญาได้โดยไมต้่องขอวีซา่ก่อนเดินทาง 
โดยพาสปอร์ตของผู้ เดินทางต้องมีอายุเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


