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Code: ID03-RUS-FLB-EUR29-76S7-FEB-MAR-84-89-PE0207 

Fantastic Lake Baikal 7 Days 

ทะเลสาบในฝนัของนกัเดนิทาง 

ในฤดหูนาวทีอ่ณุหภมูติดิลบ -30 ถงึ -40 องศา น ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง 

สวรรคข์องนักเดนิทาง เสน่หข์องไบคาลแหง่ไซบเีรยี มหัศจรรยค์วามยิง่ใหญข่องธรรมชาต ิ

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - อริคตุสก ์(รสัเซยี) ศกุร ์

14.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิไซบเีรยี

แอร์ไลน์ เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระและการเช็คอนิ 

จากนัน้เชญิทา่นรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดนิทาง 

โดยซือ้ตั๋วเครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พัก, รา้นอาหาร ตลอดจน

สถานที่เขา้ชมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกดิ

เหตุการณ์อันสุดวสิัย อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, 

การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 

ภัยธรรมชาต ิรวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผลท าใหก้ารเดนิทาง

ล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 

หัวหนา้ทัวร์ มีส ิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีท่่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดม้กีารตกลงช าระ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล้่วงหนา้แลว้  และหากมีค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เก ิดขึ้น

นอกเหนอืจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่

ทางบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

16.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอริคตุสก ์ประเทศรัสเซยี โดยสายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์  
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เทีย่วบนิที ่S7 6332  

23.55 น. ถงึสนามบนิอริคุตสก ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ รถ

โคช้รอรับคณะเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY 

CENTER HOTEL**** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.marriott.com 

วนัทีส่อง อริคตุสก ์- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ Taltsy Village - น ัง่กระเชา้สูจุ่ดชม

ววิ - พพิธิภณัฑไ์บคาล - ลสิทวานกา 

เสาร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. 

  

ออกเดนิทางสู ่Taltsy Village ทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไมแ้บบไซบเีรยีน ใน

ยุค 60 ไดม้กีารป้องกันและอนุรักษ์หมู่บา้นแห่งนี้ใหร้อดพน้จากน ้าท่วม จน

สามารถเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร ์

สถาปัตยกรรม และเรือ่งราวชาตพัินธุรั์สเซยี นอกจากนี้ยังจัดแสดงทีอ่ยูอ่าศัย

และชวีติที่หลากหลายของชาวไซบเีรีย บา้นไมไ้ซบเีรียโบราณของที่นี่ให ้

ความรูส้กึเหมอืนคณุก าลังเขา้ไปในหมูบ่า้นไซบเีรยีในชว่งศตวรรษที ่17-18 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นน่ังกระเชา้ (Chair Lift) ขึน้เขาไปยงัจดุชมววิ ชมทัศนียภาพอันงดงาม

ของทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา กลับลงมาแลว้แวะชมพพิธิภณัฑไ์บคาล 

ซึง่เป็นพิพิธภัณฑ์ทะเลสาบแห่งเดียวในรัสเซีย ที่นี่ท่านจะไดช้มความ

มหัศจรรยข์องสิง่มชีวีติใตน้ ้า การจัดแสดงพชืและสัตวท์ี่หายากของไบคาล 

อกีทัง้ชมความน่ารักของแมวน ้าไบคาล 

 

http://www.radissonblu.com/
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19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม   

 น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั ANASTASIA HOTEL IRKUTSK**** หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.baikalhotel.ru/en/ 

วนัทีส่าม ลอ่งเรอืชมทะเลสาบไบคาล - เมอืงอริคตุสก ์- เทีย่วชมเมอืง อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 

08.00 น. น าคณะล่องเรอื Hovercraft เรอืสะเทิน้น ้าสะเทิน้บก ซึง่เป็นพาหนะของชาว

ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ในฤดูหนาวเพราะสามารถน าพาขา้ม

ทะเลสาบได ้ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบทีใ่สและลกึทีส่ดุในโลก จดุทีล่กึ

ทีส่ดุกวา่ 1,637 เมตร มคีวามยาวประมาณ 636 กโิลเมตร กวา้งโดยเฉลีย่ 79 

กโิลเมตร มพีืน้ที ่31,722 ตารางกโิลเมตร และมปีรมิาตร 23,615 ลูกบาศก์

กโิลเมตร ซึง่ทะเลสาบไบคาล แห่งนี้เกดิจากการที่น ้าเอ่อลน้เขา้มาจนเต็ม

รอยเปลอืกโลกทีแ่ตก เมือ่ 25-30 ลา้นปีทีแ่ลว้ Hovercraft พาท่านตะลุยไป

ในทะเลสาบที่ Frozen จนกลายเป็นน ้าแข็ง บางแห่งแตกตัวออกจากกัน

ประดจุคลืน่พลิว้ไหว เสน้ทางรถไฟสายไซบเีรยี Circum-Baikal railway เลาะ

เลยีบไปตามแนวชายฝ่ัง เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลก 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอริคตุสก ์สมญานาม Paris of Siberia ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิ

แมน่ ้าแองการา เป็นหนึง่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในไซบเีรยี เมอืงนี้กอ่ตัง้ในปี 1661 เพือ่

เป็นศนูยก์ลางการซือ้ขายทองค าและขนสตัว ์ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเมอืงใน

ปี 1686 ชมสถานทีน่่าสนใจภายในตัวเมอืง อาท ิ“ย่าน 130” ทีเ่ต็มไปดว้ย

อาคารไมต้ามแบบสมัยตน้ศตวรรษที่ 18 “ถนนคารล์ มารก์ซ”์ ทีร่ายลอ้มดว้ย

อาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19 “อนุสาวรยีจ์ักรพรรดอิเล็กซาน

เดอรท์ี ่3” ผูด้ ารใิหส้รา้งทางรถไฟประวัตศิาสตรส์ายทรานสไ์ซบเีรยี 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY www.marriott.com 

http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonblu.com/
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CENTER HOTEL**** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ อริคตุสก ์- หมูบ่า้น Ust-Orda Buryat - เกาะโอลคฮ์อน - โขดหนิชา

มาน 

จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้น Ust-Orda Buryat Village สัมผัสกับวัฒนธรรม

ประเพณีพื้นเมือง เมืองบูรยาท (Buryat) เป็นเมืองหนึ่งในประเทศ ที่มี

ประชากรมากที่สุดในไซบเีรยี ที่นี่คุณจะมโีอกาสไดส้ัมผัสกับประวัตศิาสตร์

และนสิยัการใชช้วีติของชาว Buryatians และลิม้ลองอาหารพืน้เมอืงของชาว

บรูยาท 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

   

บา่ย น าทา่นขา้มสูเ่กาะโอลคฮ์อน Ol’khon ดว้ยรถตู ้Off Road ของรัสเซยี (น่ังคัน

ละ 6 ท่าน) คนขับผูช้ านาญทางเสน้ทาง Ice Road พาท่านสูห่มูบ่า้นคูซรี ์

Khuzhir Village แหลมบูรค์าน ทีต่ัง้ของโขดหนิชามาน (Shaman Rock) 

หนึง่ในสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุทีค่อยคุม้ครองชาวไบคาลใหป้ลอดภัยจากการ

ออกเรอื นอกจากนีย้งัมไีบคาล สปิรติ (Baikal Spirit) หรอืแทง่ไมป้ลายแหลม

ผกูผา้ส ีสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามต านานความเชือ่ของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND 

OF LAKE BAIKAL 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BAIKAOV OSTROG HOTEL**** หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัเดยีวกนั 

www.bikalovostrog.ru  

วนัทีห่า้ เกาะโอลคฮ์อน - แหลมโคบอย องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านเดนิทางไปยัง “แหลมโคบอย” ซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนือสุดของเกาะ  

http://www.bikalovostrog.ru/
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โอลคฮ์อน โดยระหว่างทางตอ้งผ่านทะเลสาบน ้าแข็ง ใหท้่านไดส้ัมผัสความ

งดงามของผนืน ้าแข็งสฟ้ีาแวววาวซึง่เป็นทีโ่ดง่ดังในชว่งฤดหูนาว 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนคิ Lunch Box 

 

บา่ย น าทา่นแวะถา่ยภาพตามจดุต่าง ๆ รวมถงึบรเิวณถ ้านอ้ยใหญ่ทีร่ายลอ้มอาณา

บรเิวณดว้ย พรอ้มกับพาท่านไปสัมผัสความตืน่เตน้กับแผ่นน ้าแข็งทีม่คีวาม

หนากว่า 6 เมตร และไฮไลท์ส าคัญคือถ่ายภาพกับแผ่นน ้าแข็งที่มองเห็น

ฟองอากาศทีจ่ับตัวเป็นน ้าแข็งทีม่รีปูทรงแปลกตา จนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 

Blue Eyes of Siberia 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BAIKALOV OSTROG HOTEL**** หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัเดยีวกนั 

www.bikalovostrog.ru   

วนัทีห่ก เกาะโอลคฮ์อน - อริคตุสก ์- เทีย่วชมเมอืง พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 

 

 

08.00 น. น าท่านสูเ่กาะโอกอย (Ogoy Island) อยูร่ะหว่างแผ่นดนิใหญ่และเกาะโอลค์  

http://www.bikalovostrog.ru/
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ฮอน เกาะนีเ้ป็นทีต่ัง้ของสถปูเจดยีช์นพืน้เมอืงดัง้เดมิของไบคาลทีเ่รยีกว่าบรู

ยาท (Buryat) จดุถา่ยภาพทีไ่มพ่ลาดเมือ่ไดม้าเยอืนสถานทีแ่หง่นี้ จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงอริคตุสก ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางกลับถงึเมอืงอริคตุสก ์พาทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY 

CENTER HOTEL**** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.marriott.com 

วนัทีเ่จ็ด เดนิทางกลบักรงุเทพฯ พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิอริคตุสก ์เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ  

10.10 น. น าคณะออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพ สายการบนิไซบเีรยีแอรไ์ลน์เทีย่วบนิที ่

S7 6331 

 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทาง

เทา่นัน้) 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

21 – 27 ก.พ. 2563 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น :  

  ผูใ้หญ ่/ เด็ก  พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  ราคาทา่นละ   

 พักหอ้งเดีย่วเพิม่ทา่นละ (Single Bed Room) 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ผูใ้หญ/่เด็ก) หักใบละ  

89,900.- 

25,000.- 

-23,000.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

6-12 ม.ีค. 2563 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น :   

  ผูใ้หญ ่/ เด็ก  พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  ราคาทา่นละ   

 พักหอ้งเดีย่วเพิม่ทา่นละ (Single Bed Room) 

 กรณีไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (ผูใ้หญ/่เด็ก) หักใบละ 

84,000.- 

17,000.- 

-21,000.- 

คา่ทัวรร์วม : 

  ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ โดยสายการบนิไซบีเรียแอร์ไลน์ รวมค่าภาษีน ้ ามันเชือ้เพลิง ณ วันที่ 9 

กรกฎาคม 2562 

http://www.radissonblu.com/
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 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสรมิแทน, 

โรงแรมหลายแหง่สว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก หากวันดังกล่าว

มกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2€ / ทา่น / วัน 

 ค่าบรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 1 ทา่น 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิจากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ16-75 

ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ1,500,000 บาท รวมถงึ

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกัน

สขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของ

ทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้



Page 8 of 12 

 

 

 

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการ

นอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามาหัก

จากเงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เทีย่วจะเรียกจากนักท่องเทีย่วไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กท่องเที่ยวทราบ 

ดังตอ่ไปนี ้

   2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

   2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

   2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่

เสยีคา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิท
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ฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และ

หากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิ

สามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่9 กรกฎาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวรส์่วนเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ 

วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)  

  หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน 

/ 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ

โรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศ

ทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ

มลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่

เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันที่

คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุว ้

ในเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีาร

ล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าว

ได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณา

สอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม  

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 23 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ
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ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ

มคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 

นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให ้

ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 

บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของ

คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 

ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ประเทศไทยและรัสเซยี มขีอ้ตกลงรว่มกนัในการยกเวน้การตรวจลงตราวซีา่  

ทีเ่ป็นไปเพือ่จดุประสงคข์องการทอ่งเทีย่วทีไ่มเ่กนิ 30 วัน ผลของสญัญาท าใหท้ัง้คนไทยและรัสเซยี 

สามารถเขา้เดนิทางไปเทีย่วในประเทศคูส่ญัญาไดโ้ดยไมต่อ้งขอวซีา่กอ่นเดนิทาง 

โดยพาสปอรต์ของผูเ้ดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง  

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


