EHC-S7-6D-BAIKAL

6 วัน 5 คืน ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล
(สั มผัสประสบการณ์ ตะลุยทะเลสาบนํา้ แข็ง....เลคไบคาล)

***โปรโมชั่นพิเศษ บินตรง (S7)…. สายการบินไซบีเรียน แอร์ ไลน์ ส***
เริ่มต้ น 67,800 บาท
(คนไทยไม่ ต้องทําวีซ่า.....เทีย่ วได้ เลย)

อีร์คุตสค์ – ลิสเวียนก้ า – โฟรเซนไบคาล – เกาะโอลค์ ฮอน (พักค้ าง 2 คืน) – โขดหิน
ศักดิ์สิทธิ์ชามาน – โขดหินจระเข้ – โขดหินสิ งโต – Three Brother Rock – แหลมโอกอย
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EHC-S7-6D-BAIKAL

6 วัน 5 คืน ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล
(สั มผัสประสบการณ์ ตะลุยทะเลสาบนํา้ แข็ง....เลคไบคาล)
วันแรก

กรุ งเทพ – อีร์คุตสค์

13.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน R/S (แถว R/S) ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผูโ้ ดยสาร
สายการบินไซบีเรี ยน แอร์ไลน์ส ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ สนามบินอีร์คุตสค์ โดยสายการบินไซบีเรี ยน แอร์ ไลน์ เที่ยวบิน S7 6332 (ใช้เวลาบินประมาณ
6.20 ชัว่ โมง) สายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่า ระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสค์ แห่ งทรานไซบีเรี ย ประเทศรัสเซี ย
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

16.35 น.
23.55 น.

นําท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Marriott Hotel Irkutsk **** หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ อง

อีร์คุตสค์ – ลิสเวียนก้า – นั่งสุ นัขลากเลื่อน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิสเวียนก้า (Lystvyanka Village) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นที่หุบเขา ริ มทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบ
ที่มีความลึกมากที่สุดในโลก ซึ่งมีความลึกถึง 1,637 เมตร นําท่านเที่ยวชมหมู่บา้ นลิสเวียนก้า ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ น
ชนบทที่คงกลิ่นอายและความเก่าแก่ในแบบรัสเซี ย นําท่านเที่ยวชมโบสถ์ เซ็นต์นิโคลัส (St. Nicolas Church)
ซึ่งเป็ นโบสถ์ไม้ ในแบบออทอดอกซ์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักสวยงามของหมู่บา้ นลิสเวียนก้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงความสวยงามของโลกใต้ทะเล
แห่งทะเลสาบไบคาล ตลอดจนพืชพันธุ์สัตว์ทะเลที่สามารถพบให้ได้ในบริ เวณทะเลสาบแห่ งนี้ ได้เวลานําท่าน
เดิ นทางสู่ ฟาร์ มสุ นขั ฮัสกี้ พร้ อมสัมผัสกับความน่ ารักและแสนรู ้ ของสุ นัขพันธุ์ไซบีเรี ยนฮัสกี้ ซึ่ งเป็ นสุ นขั ที่
แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็ นคุณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากสิ่ งแวดล้อมที่หนาวเย็น
อย่างรุ นแรงของไซบีเรี ย และจากการเพาะพันธุ์ของชาวชุกชี (Chukchi) ที่อาศัยอยูท่ างด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของทวีป เอเชี ย สุ นัข ถู ก นํา เข้า มาในอลาสก้า ระหว่า งช่ ว งตื่ นทองที่ เมื อ งนอมน์ (Nome) และแพร่ เ ข้า สู่
สหรัฐอเมริ กาและแคนาดาในฐานะสุ นขั ลากเลื่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ การนัง่ รถลากเลื่อนโดยสุ นขั
ไซบีเรี ยนฮัสกี้
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นําท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mayak Hotel / or Krestovaya Pad Hotel *** หรื อเทียบเท่ า
(แนะนําให้ ท่านจัดกระเป๋าเล็กสํ าหรับพักค้ างบนเกาะ โอลค์ ฮอน 2 คืน)

วันทีส่ าม

เกาะโอลค์ ฮอน (พักค้ าง 2 คืน) – โขดหินศักดิสิทธิ์ชามาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) โดยเรื อ Hovercraft ซึ่ งเป็ นเรื อที่ขบั เคลื่อนด้วยใบพัดขนาด
ใหญ่ ที่ ติดอยู่ด้า นหลัง ของเรื อ โดยเรื อแบบนี้ จะเหมาะที่ จะใช้เป็ นยานพาหนะที่ วิ่งบนนํ้า แข็ง พื้ นนํ้า และ
พื้นดิน ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและบรรยากาศของไข่มุกเม็ดงามแห่ งทะเลสาบไบคาล
ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวของ เรื อ Hovercraft จะแล่นอยูบ่ นพื้นนํ้าแข็งที่ใส
ราวคริ สตัล มีความหนา 80-250 ซ.ม. กินพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้าง ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของ
สองข้างทางที่ประดับประดาด้วยหิ มะและนํ้าแข็งภูเขา ป่ าไม้ บางจุดจะมีถ้ าํ แข็ง เมื่อถึงจุดไหนที่สวยงาม เรื อจะ
จอดให้ท่านได้เก็บภาพที่ประทับใจ นับได้วา่ เป็ นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิ บายได้ องค์ประกอบสําคัญที่
ทํา ให้ท ะเลสาบแห่ ง นี้ เ ป็ น นํ้า แข็ง สี ฟ้ า หรื อ BLUE ICE เป็ นนํ้า ที่ ใ สมากและคุ ณภาพของแร่ ธ าตุ ใ นนํ้า
(ทะเลสาบไบคาล เป็ นทะเลสาบที่มีน้ าํ ที่ใสเป็ นอับดับ 1 ของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996
ได้รับการจดบันทึกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO) (หมายเหตุ : การเดินทางโดยทาง
เรื อ Hovercraft ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นสําคัญ)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic

15.30 น.

นําท่านเดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจาก 27 เกาะแห่ งทะเลสาบไบคาล มี
พื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนื อ-ใต้ และจุดที่กว้างที่สุดของ
เกาะมีความกว้างประมาณ 12 กิ โลเมตรและมีชาวพื้นเมืองบูร์ยตั (Buryat) อาศัยอยู่ นําท่านชมหมู่บา้ นและ
คารวะหิ นศักดิ์สิทธิ์ หินชามาน “Shaman Rock” ที่เป็ นเหมือนศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวเกาะโอลค์ฮอน และ
เป็ นสัญลักษณ์ ของทะเลสาบไบคาล หมู่บา้ นคู ซีร์น้ ี เปรี ยบเสมื อนลัทธิ ของชนเผ่าพื้นเมืองของที่น้ ี เป็ นเกาะ
เดียวในไบคาลที่มีผคู ้ นพําพักอยู่ ชนเผ่าแรกที่ต้ งั รกรากอยูบ่ นเกาะคือ คูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบูร์
ยัต (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยูร่ ่ วมกันอีกหลายชีวติ ที่กระจัดกระจายอยูต่ ามหมู่บา้ น 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชี พ
หลักคือทําประมงและเลี้ยงสัตว์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวมงามแห่ งทะเลสาบไบคาล ที่ธรรมชาติได้
รังสรรค์ความสวยงามในหน้าหนาวได้อย่างอัศจรรย์ยงิ่

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นําท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Villa Marina Hotel *** หรื อเทียบเท่า (พักค้ าง คืนที่ 1)

วันทีส่ ี่
เช้า

โขดหินจระเข้ – โขดหินสิ งโต – Three Brother Rock – แหลมโอกอย
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยรถ UAZ รถตูข้ บั เคลื่อน 4 ล้อ (4 WD) ซึ่ งเป็ นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะแห่ งนี้ โดยเฉพาะ
เนื่ องจากพื้นที่บนเกาะมี ลกั ษณะของที่ ราบ ภู เขา และเนิ นดิ นผสมกัน กอรปกับเส้นทางส่ วนใหญ่เป็ นถนน
ลูกรังสายเล็กๆ และในบางจุดจะเป็ นร่ องลึ ก รวมถึ งถู กปกคลุ มด้วยนํ้าแข็ง อีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่ ง
รถยนต์ทวั่ ไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้ นําท่านชมหิ นจระเข้ หรื อที่รู้จกั ในนาม (Crocodile Rock) และ หิ นสิ งโต
(Lion Rock) ที่อยูท่ างด้านเหนื อของเกาะ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ แหลมบูร์คาน (Burkhan Cape) และ โขดหิ นสามพี่นอ้ ง (Three Brother Rock) อิสระให้ท่านได้เก็บ
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ภาพความสวยงามของทะเลสาบนํ้า แข็ง แห่ ง ไบคาล (Frozen Baikal) ซึ่ ง ในฤดู หนาวทุ ก ปี พื้ นผิ วนํ้า ใน
ทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็ นนํ้าแข็งสวยงามเป็ นอย่างยิง่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับลงมาทางด้านใต้ของเกาะโอล์คฮอน หรื อบริ เวณที่เรี ยกว่า เกาะโอกอย (Okoy Island) ผ่าน
ชมจุดชมวิวและทัศนี ยภาพที่งดงามทางตอนใต้ของเกาะโอกอย จนควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ให้
ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(หมายเหตุ กิจกรรมและการท่องเที่ยวในบางจุดอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เนื่องด้วยในฤดูหนาวหลาย
พื้นที่จะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นบนเกาะ อีกทั้งนํ้าแข็งที่แข็งตัวบนพื้นผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึ่ งอาจ
เป็ นอุ ป สรรคในการท่ องเที่ ย ว บริ ษ ทั จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการงดนํา เที่ ย วสถานที่ ท่ องเที่ ย วบางแห่ ง หาก
เจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่อนุ ญาตให้รถนักท่องเที่ยวเข้าชม โดยการเข้าชมหรื อเดินทางบนเกาะที่มีน้ าํ แข็งและ
หิมะปกคลุม จะเน้นและพึงระวังเรื่ องความปลอดภัยเป็ นสําคัญ)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นําท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Villa Marina Hotel *** หรื อเทียบเท่า (พักค้ าง คืนที่ 2)

วันที่ห้า

อีร์คุตสค์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะโอล์คฮอน ผ่านเส้นทางสายหลักทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างทาง
ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ และ ทัศนียภาพอันสวยงามแห่งทะเลสาบไบคาลอีกครั้ง หากจุดใดสามารถแวะพักให้
ท่านได้บนั ทึกภาพได้จะให้ท่านได้ลงเก็บภาพความสวยงามได้อย่างเต็มที่ สมควรแก่เวลานําท่านแวะเปลี่ยนขึ้น
รถโค้ช ณ จุดเปลี่ยนรถ เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอีร์คุตสค์(Irkutsk) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
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บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองอีร์คุตสค์(Irkutsk) ซึ่งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันออกและเป็ นเมืองศูนย์กลางของแคว้น
ไซบีเรี ย มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 300 ปี นําชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น้ าํ อังการ่ า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์
โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก, ถนนคนเดินคาร์ ลมาร์ กซ์ (Calsmarks Street) ซึ่ งเป็ นผูค้ ิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ที่
นําไปสู่ การปฏิวตั ิในรัสเซี ย นําท่านชม อนุ สรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้ างขึ้นเพื่อรําลึกถึ งเหล่าทหารกล้าที่
เสี ยชี วิตในช่ วงสงคราม จากนั้นนําท่านชม รู ปปั้ นจักรพรรดิ อเล็กซานเดอร์ ที่ 3 นําท่านเข้าชมโบสถ์คาซาน
(Kazan Church) ซึ่ งเป็ นโบสถ์ที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตสค์ซ่ ึ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1885 ใช้
เวลาสร้างกว่า 7 ปี ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหิ นอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝี มือช่างจาก
ประเทศจีน ภาพสี น้ าํ บนฝาผนังโบสถ์เป็ นฝี มือของจิตรกรชาวอิตาเลียน ได้เวลานําท่านสู่ ยา่ น 130 ควอร์ เตอร์
(130 Quarter) แหล่งรวมของร้ านอาหาร บาร์ ร้ านจําหน่ ายของที่ ระลึ กที่ทนั สมัย โดยสิ่ งปลู กสร้ างทั้งหมด
บริ เวณนี้ สร้ างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรี ย ซึ่ งขึ้นชื่ อในการสร้ าง
บ้านด้วยไม้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Marriott Hotel Irkutsk **** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

อีร์คุตสค์ – กรุ งเทพมหานคร

เช้า
07.00 น.
10.10 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน S76331 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง) สายการบินบริ การอาหาร
กลางวันบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

15.30 น.
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6 วัน 5 คืน ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล
(สั มผัสประสบการณ์ ตะลุยทะเลสาบนํา้ แข็ง....เลคไบคาล)
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (BKK-IKT-BKK)

ก.พ. – มี.ค 2563

67,800
5,000
64,800
โปรดสอบถาม
16,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น คิด ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวมองโกเลีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน S7 (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ าํ มัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศ รัสเซีย, ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํ ารองทีน่ ั่งจ่ าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
(สายการบิน S7 มีการเก็บมัดจําล่ วงหน้ าและไม่ คืนมัดจําทุกกรณี ประมาณ 7,000 บาทหากท่านยกเลิกการเดินทางต้ อง
รับผิดชอบในส่ วนมัดจํานี)้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบินประมาณ 7,000 บาท
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ตํ่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจํานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่านถู กปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถู กปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุ คคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับ เครื่ อง เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย สายการบิ นจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400
กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภท
ลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์
ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน
โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้น
ท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหาย
ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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แบบฟอร์ มการสํ ารองทีน่ ั่ง

6 วัน 5 คืน ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล
(1 ปี เทีย่ ว โฟรเซนไบคาล ได้ เพียง 2 เดือน เท่ านั้น)
(คนไทยไม่ ต้องทําวีซ่า.....เที่ยวได้ เลย)
ราคาทัวร์ 67,800 บาท

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

14-19 ก.พ. 2563
6-11 มี.ค.2563
11-16 มี.ค. 2563
เบอร์
โทรศัพท์

ห้องพัก
เลขที่
(SGL/TWN/ สะสมไมล์
DBL/ TRP)

21-26 ก.พ.2563
8-13 มี.ค.2563
อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
(รบกวนเอเย่ นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยนะค่ ะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สํารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่ นต์ ...........................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์......................................................
โทรศัพท์มือถือ..............................................

*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สํารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

