ความงดงามของทะเลสาบน้ําแข็ง

Miracles of Lake Baikal
7 Days

5-11 กุมภาพันธ 2562

ตารางการเดินทางโดยสังเขป
วันที่ 1 |

วันที่ 4|

กรุงเทพมหานคร - อีรคุตสค
นัดหมายคณะพรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติ
สุ ว รรณภู มิ อาคารผู โ ดยสารระหว า งประเทศ
เคานเตอร Uชั้น 4(ประตู 10) โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัท ฯคอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
และการเช็ ค อิ น ออกเดิ น ทางสู ท า อากาศยาน
นานาชาติอีรคุตสค ประเทศรัสเซีย ดวยสายการบิน
เอสเซเวนแอรไลน เที่ยวบินที่ S7-762 เวลา 17.25 –
00.25 น. (+1) (ณ เวลาท อ งถิ่ น ประเทศ
รัสเซีย)Courtyard by Marriott หรือเทียบเทา

วิถีชีวิตชนพื้นเมืองรัสเซีย–เกาะโอลคอน
- เขาถึงจิตวิญญาณในชุมชนทองถิ่น
- เกาะโอลคอนเกาะที่ใหญที่สุดในทะเลสาบไบ
คาล
- Hotel Baikal view หรือเทียบเทา

วันที่ 2 |
อีรคุตสค- พิพิธภัณฑชาติพันธุทอลทซี่–จุดชม
วิวหินเชียรสกี้ - กิจกรรมเลนสกี
- เมืองอีรคุตสคเมืองใหญอีกเมืองหนึ่งในไซบีเรีย
- พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมและชาติพันธุทอลทซี่
- จุดชมวิวหินเชียรสกี้ความอลังการของทะเลสาบ
จากมุมสูง
- เปดประสบการณสุดมันสกับการเลนสกี
- MayaleHotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3 |
สุนัข ลากเลื่ อน – พิพิ ธภั ณ ฑไ บคาล - นั่ง เรื อ
Khivus
- กิจกรรมสุดแสนนารักกับ สุนัขลากเลื่อน
- พิพิ ธภั ณ ฑไ บคาล จั ด แสดงสั ต ว น้ํ าสายพั น ธุ
ตางๆ
- นั่งเรือสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก อยางเรือ Khivus
- Courtyard Marriott หรือเทียบเทา

วันที่ 5 |
แหลมโคบอย - แหลมบูรคาน – โขนหินชามาน
- ถ้ําแหงแหลมบูรคาน
- หินแหงจิตวิญญาณ โขดหินชามาน
- หมูบานเล็กๆแตมีมนตเสนหUzury
- Hotel Baikal view หรือเทียบเทา

วันที่ 6 |
อีรคุตสค–โบสถคาซาน - 130 สแควร
- โบสถคาซานเปนโบสถเกาแกที่มีคุณคาทาง
จิตใจตอคนอีรคุตสคมาก
- อิสระชอปปงที่ ถนนคนเดิน 130 สแควร
- Courtyard Marriott

วันที่ 7 |
อีรคุตสค– กรุงเทพมหานคร
ออกเดิน ทางสูทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ประเทศไทย ด ว ยสายการบิ น เอสเซเวน แอร ไ ลน
เที่ยวบิน ที่ S7-761 เวลา 11.40 – 16.40 น. (ณ
เวลาทองถิ่นประเทศไทย)
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย
สวัสดิภาพ
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วันที่ 1| นัดพบเพื่อทําการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

14.30 น.
นัด หมายคณะพรอ มกั น ที่ ทาอากาศยานสุว รรณภู มิ
อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเ ตอร Uชั้น 4
(ประตู 10) โดยมีเ จาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวย
ความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
ออกเดิ น ทางสู ท า อากาศยานนานาชาติ อี ร คุ ต สค
ประเทศรัส เซี ย ดว ยสายการบิ น เอสเซเว น แอร ไ ลน
เที่ยวบินที่ S7-762 เวลา 17.25 – 00.25 น. (+1) (ณ
เวลาทองถิ่นประเทศรัสเซีย)
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วันที่ 2 | อีรคุตสค - พิพิธภัณฑชาติพันธุทอลทซี่ – จุดชมวิวหินเชียรสกี้ - กิจกรรมเลนสกี
00.25 น.
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอีรคุตสค ประเทศรัสเซีย ดวยสายการบินเอสเซเวน แอรไลน เที่ยวบินที่ S7762 เวลา 00.25 น.ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง เมื่อไดสัมภาระเรียบรอย นําคณะเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศ
เขาสูเมืองอีรคุตสค(Irkusk) เมืองใหญอีกเมืองหนึ่งในไซบีเรีย เปนศนูยกลางการปกครองมีประชากรประมาณ
588,000 คน เปนแหลงการศึกษาที่สําคัญเปนเมืองแหงธุรกิจและการคาระหวางประเทศมองโกเลียและประเทศ
จีน เปนเมืองที่มีผูคนพลุกพลานเพราะเปน ยานการคาขาย เมืองนี้ไดชื่อวาเปน ปารีสของไซบีเรีย (Paris of
Siberia)
เดินทางเขาสูที่พกั Courtyard by Marriott หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสูเขาชม พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมและชาติพันธุทอลทซี่ (The Taltsy Museum of rchitecture
and Ethnography)สรางขึ้นใน ค.ศ. 1969 พิพิธภัณฑบนพื้นที่กลางแจงมีเนื้อที่กวา 166 เอเคอร ภายในแสดง
ชีวิตความเปนอยูของชนชาวเอียรคุสตที่เขามาบุกเบิกไซบีเรียในบริเวณนี้ในยุคเริ่มแรก มีโบสถไม บานพักอาศัย
ฟารมเกษตร และอื่น ๆ ของชนพื้นเมือง โดยบานที่นําแสดงอยูนี้จะเปนของจริงดั้งเดิมที่ไดถูกยายมาจากหมูบาน
เดิมริมแมน้ําเอียรคคุสต หลังจากที่มีการสรางเขื่อนพลังน้ําในทะเลสาบไบคาล ทําใหน้ําทวมชุมชนบางจุด จึงได
ยายบานเกาที่มีคุณคาและโบราณสถานเหลานี้มาจัดแสดงไวในที่เดียวกันและแวะถายภาพที่เนินหินชามาน
(Shaman-Stone)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินสูเนินเชียรสกี (Chersky Stone)โดยนั่งกระเชาสกี (Chair lift) เพื่อชมทิวทัศนของทะเลสาบไบคาล
จากชายฝงดานทิศตะวันตกของทะเลสาบไบคาล
จากนั้นอิสระใหทุกทานไดทํากิจกรรมเลนสกี กีฬายอดนิยม เปดประสบการณสุดตื่นเตนครั้งใหมที่ลานสกีรสี อรท
ที่ “อีสตแลนด”(Eastland)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตคาร

Mayale Hotelหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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วันที่ 3 | สุนัขลากเลื่อน – พิพิธภัณฑไบคาล - การนั่งเรือ Khivus
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ า ท า นสั ม ผั ส ประสบการณ สุ นั ข ลากเลื่ อ น (Dog
Sledges)โดยทํากิจกรรมในพื้นที่เขตปาสนไทกาในบริเวณ
เขตเมืองลิสตวิยันกา โดยทานจะไดสนุกสนานกับการเลื่อน
ไปบนผิ ว หิ ม ะอย า งสนุ ก สนาน มี สุ นั ก ฮั ก ซกี้ ส ายพั น ธุ
เคมชัทกาฮัสกี้ ซึ่งเปนสุนัขสายพันธุทองถิ่นที่แสนทรหด นํา
ทานวิ่งโลดแลนไปยังแนวปาสนอยางสนุกสนาน
จา ก นั้ น นํ าท า นเ ข าช ม พิ พิ ธภั ณ ฑ ไ บ คา ล (Baikal
Museum)ที่จัดแสดงสัตวน้ําสายพันธุตางๆ ที่พบเห็นไดใน
ทะเลสาบซึ่ ง หาชมที่ ใ ดๆไม ไ ด อี ก แล ว ในโลกใบนี้ เช น
แมวน้ํ า แห ง ทะเลสาบใบคาล ปลาน้ํ า จื ด พั น ธุ ต า งๆ
แบบจําลองเมืองอีรคุสตและทะเลสาบไบคาล ที่จะทํา ให
เห็นถึงความนาทึ่งของการเกิดทะเลสาบไบคาลยอนกลับไป
ถึง 25 ลานป ทําใหทะเลสาบแหงนี้มีความหลากหลายและ
อุดมสมบูรณทางนิเวศนวิทยาที่สุดแหงหนึ่งของโลก รวมทั้ง
เรื่องราวการเขามาตั้งถิ่นฐานของคนในไซบีเรียและบริเวณ
ทะเลสาบแหงนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเปดประสบการณเดินบนทะเลสาบน้ําแข็งโดยการ
นั่งเรือ Khivusซึ่งเปนเรือสะเทิ้นน้ํา สะเทิ้นบกที่สามารถวิ่ง
ได ทั้ ง บนผิ ว น้ํ า หิ ม ะ และพื้ น น้ํ า แข็ ง ที่ จ ะพาท า นเดิ น
ทางผานพื้นผิวของทะเลสาบไบคาลที่ไดกลายเปนน้ําแข็ง
หนาวมากกวา 1 เมตร เปนระยะทาง 360ก.ม. ระหวางทาง
แวะจอดรถใหทานไดถายรูปสุดแสนอัศจรรยของผิวน้ําแข็ง
และวิวโดยรอบอยางสนุกสนาน ทานจะไดภาพสุดอัศจรรย
นี้กลับบานไปเปนอีกหนึ่งในทริปประทับใจไมรูลืม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตคาร

HotelCourtyard Marriottหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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วันที่ 4 | วิถีชีวิตชนพื้นเมืองรัสเซีย – เกาะโอลคอน

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานสัมผัสกับวิถีชนพื้นเมืองประเทศรัสเซีย Lest –
ord Meeting Shaman หมูบานเกาแก ในเมืองเล็กๆ
Bayanday ชาวบานมีค วามเชื่อลัท ธิบูช าอํานาจของ
ผูวิเ ศษ เปนระบบความเชื่อเชิงศาสนาและการรักษา
โรคภัยไขเจ็บ มาอยางยาวนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร( No meat )
เดินทางมาถึงชายฝงทะเลสาบ จากนั้นทําการเปลี่ยน
รถเปนรถตู 4 wheel drive“UAZ” ของโซเวียตที่ถึงแม
จะเกาแตเครื่องยนตและระบบทําความอุนยังคงใชงาน
ได อย า งดี ทํ า การขนยา ยกระเปา ขึ้ น รถ UAZ และ
เดินทางตอบนทะเลสาบที่เปนน้ําแข็งบน เกาะโอลคอน
(Olkhon Island) เกาะที่ใหญที่สุดในทะเลสาบไบคาล
ทานจะไดพบกับปรากฏการณน้ําแข็งงอก น้ําแข็งยอย
เปนประติมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบริเวณถ้ํา
ตาง ๆ ที่ดูค ลายประตูทางเขาพระราชวัง น้ําแข็งแบบ
ศิลปะโกธิก ดูแปลกตาเปนอยางยิ่ง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

Hotel Baikal viewหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
6 | 14

วันที่ 5 | แหลมโคบอย - แหลมบูรคาน – โขนหินชามาน

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสูแหลมโคบอย (Cape Khoboy) ทาง
ตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน โดยระหวางทางจะผาน
ทะเลสาบน้ําแข็ง พรอมสัมผัสความงามของผืนน้ําแข็ง
สีฟาแวววาวระยิบระยับจับตาในชวงฤดูหนาวกับแนว
ถ้ํานอยใหญ ชมแหลมบรูคาน (Burkhan Cape) หนึ่ง
ในแลนดมารคสําคัญของทะเลสาบไบคาล ที่เปนที่ตั้ง
ของโขนหินชามาน (Shaman Rock) สถานที่ประกอบ
พิธี ก รรมของหมอผี สื่ อวิ ญ ญาณ ตามความเชื่ อของ
ชาวไบคาลกอ นการเผยแพรศ าสนาพุท ธจากทิเ บต
มายังบริเวณนี้ พรอมกับใหทานไดถายภาพทิวทัศนเก็บ
เปนภาพประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดิน ทางลัดเลาะสูตอนใตของเกาะโอคฮอรน
แวะชมและถ า ยรู ป อย า งสนุ ก สนานที่ Kharantsy
Island จนถึงหมูบานเล็กๆUzuryซึ่งเปนชุมชนโบราณ
ในอดีตที่ชาวบูรยาตเคยมาตั้งรกรากไวเมื่อหลายรอยป
มาแลว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

Hotel Baikal viewหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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วันที่ 6 | อีรคุตสค – โบสถคาซาน - 130 สแควร

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางกลับสูเมืองอีรคุตสค(Irkutsk) (291
ก.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชมโบสถช มโบสถคาซาน (Kazan Church) เปน
โบสถเกาแกที่มีคุณคาทางจิตใจตอคนอีรคุตสคมากทั้ง
นี้เนื่องจากโบสถแหงนี้เกิดขึ้น จากการบริจาคของคน
ทองถิ่นที่ประกอบทัง้ ชาวบาน กบฏการเมือง โจรผูกลับ
ใจที่ถูกเนรเทศมายังอีรคุตสค นอกจากนี้ตัวโบสถยังมี
ความงดงามที่เกิดจากรูปแบบการกอสรางที่สวยงาม
มากในแบบไบเซนไทน ภายในมีบัลลังกประดับดวยหิน
ออนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถที่ทําจากหยก มี
การเพนทลายใตหลังคาโบสถที่ตองใชชางผูชํานาญที่
สง ไปศึก ษาถึง อิต าลี แวะเดิน เลน ที่ถ นนคนเดิน 130
สแควร (130 Square)สัมผัสชีวิตประจําวันของชาวอีร
คุ ต สค ยุ ค ใหม ใ นสถานที่ ก อ สร า งแบบย อ นยุ ค สุ ด
คลาสสิค ใหทานชมและถายรูปคูกับตึกอาคารสวยงาม
ในแบบฉบับ เฉพาะตัวของเมืองอีรคุต สค นั่งเลนชิวๆ
ทานกาแฟในรานเกๆมากมายในบริเ วณนี้หรือเลือกช
อปปงในหางสรรพสิน คาทัน สมัย ในบริเ วณใกลเ คีย ง
และเลือกซือ้ สินคาของฝากที่หาไดในบริเวณเดียวกันนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

Courtyard Marriottหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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วันที่ 7 | อีรคุตสค - กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
เดิน ทางสูทา อากาศยานนานาชาติอีรคุ ต สค ประเทศ
รัสเซีย เพื่อทาการเช็คอิน การคืนภาษีสาหรับการชอปปง
และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอส
เซเวน แอรไลน เที่ยวบินที่ S7-761เวลา 10.40 - 15.35
น. (ณ เวลาทองถิ่นประเทศไทย)
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพ เวลา 15.35 น. (ณ เวลาทองถิ่นประเทศไทย)
“ขอขอบพระคุณสําหรับความสนใจ และความไววางใจ
ในการรวมเดินทางไปเปดประสบการณกับเรา แลวพบ
กันใหมกับการเดินทางในครั้งตอไป ขอบคุณครับ/คะ”
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กําหนดวันเดินทาง
5-11 กุมภาพันธ 2562
เดินทางโดยสายการบินเอส 7 แอรไลน(S7)เสนทาง :
กรุงเทพฯ (BKK) -อีรคุตสค(IKT)S7-762
อีรคุตสค (IKT) - กรุงเทพฯ (BKK)S7-761

17.25– 00.25 น. (+1)
10.40– 15.35น.

ราคาทัวร
 ผูใหญพกั หองคู (หองละ 2 ทาน), หองพัก 3 ทาน (Triple)
 เด็กอายุ 4-12 ป พักรวมกับผูใ หญ 1 หรือ 2 ทาน โดยมีเตียง
 เด็กอายุ 4-6 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน โดยไมมีเตียง
หองพักเดี่ยว (Single room)จานเพิ่มทานละ

95,900 บาท
สอบถาม.สอบถาม.15,200 บาท
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เงื่อนไขและคําแนะนําสําหรับการซื้อทัวร










คาทัวรตอทานรวม :
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษีสนามบิน
คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุตามมาตรฐาน
คาเขาชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมพิพิธภัณฑสถาปตยกรรมและชาติพันธุทอลทซี่, สุนัขลากเลื่อน,
พิพิธภัณฑไบคาล, โบสถคาซาน
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ ใน
กรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความ
เหมาะสม
คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ
บริษัท MSIG Co., Ltd. แบบ OASIS PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัย วะจากอุบัติเหตุ , คา
รักษาพยาบาลในตางประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ทั้งนี้ค รอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรค
ประจําตัว (หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน
ความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทัวร)
น้ําดื่ม 1 ขวด / ทาน สําหรับวันแรก
คาทิปคนขับรถ2 ยูโรตอคนตอวัน

คาทัวรไมรวม :
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่มเติม
การจองทัวร (How to make your reservation) :
เพื่อเปนการยืนยัน การเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 20,000 บาทตอผู
เดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน
และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตาม
วันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปนี้ (Cannot make your reservation) :
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตาง ๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวางทาง หรือกลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจา
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หยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาล
คริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***

ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด

ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน

ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน
หัก 50% ของคาทัวร

ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) :
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได โดยสามารถยืน่
ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลีย่ นชื่อตั๋วเทานั้น
(แตจะตองไมอยูใ นเงื่อนไขของตั๋วที่เปน NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ ใหนับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกลาวขางตน หากในกรณีที่ทานไม
แนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบ
เดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคาทัวรใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน ยกเวนคาวี
ซาในกรณีที่มีการยื่นแลว)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับชวงเวลาการเดินทาง
รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอันไดแก การลาชาของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการ
ซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service
(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมมีการคืนเงินคาทัวรที่ทาน
ชําระมาแลวทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง
30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป โดยจะเปนไป
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ตามสายการบินซึ่งเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ
REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทํา REFUND ไดหรือไม
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) :
 การเดิน ทางเปน หมูค ณะของการไซบีเ รียแอรไลนใ นกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับ เครือ One
World ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) :
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน /
3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม
ซึ่งมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูใ นบริเวณ
อุ ท ยานแห ง ชาติ หรื อ เขตพื้ น ที่ เ มื อ งที่ มี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ไม เ กิ น 18 องศาเซลเซี ย สต อ ป จะไม มี
เครื่องปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอน
เทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 เทาตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปน หองเดี่ย วอาจเปนหองที่มีขนาด
กะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองพักแตละหอง
อาจมีลัก ษณะแตกตางกัน ดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองที่ใ หญก วาเดิม ทาน
สามารถจายเพิ่มเติม เพื่อใหเปนหองพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่
เขาชมนั้น ๆ ปด ทําการ หรือ ปด โดยมิไดแจง ลวงหนา หรือการเปดรับ จองผานทาง Online ซึ่ง หาก
ในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่คณะจะเขาชมและไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ
จะคืนเงินคา Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานได
เขาชมสถานที่ดังกลาวได
 และหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชม
สถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation Fee ไป
แลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) :
 คาทัวรนี้ไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ ทานจะถูก
เรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับ น้ําหนัก ของสัมภาระที่ท างสายการบิน อนุญ าตใหบ รรทุก ใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปน
สิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด
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 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีก ารบิน ดวยสายการบิน ภายในประเทศ น้ําหนัก ของกระเปาอาจจะถูก
กําหนดใหมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของสายการบินนั้น ๆ
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน ทั้งนี้เจาหนาที่จะทําการสง “ใบเตรียม
ตัวสําหรับการเดินทาง” ใหแกทานในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด
 กระเปา สัมภาระที่มีลอเลื่อน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแกการเปนกระเปาถือ
ขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช รถไฟ เปนตน โปรดพิจารณาในการใชงาน
ดังกลาว
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเปาและสัมภาระของ
ผูโดยสาร อัน เกิด จากสายการบิน โดยทางสายการบิน ผูใ หบ ริก ารจะเปน ผูรับ ผิด ชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเปาใบ
ใหญที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินนั้น ๆ
การสูบบุหรี่ (Smoking Area) :
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริก า มีก ารรณรงคเ รื่องการงดสูบ บุห รี่ บนรถโคช, โรงแรม และ
สถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุห รี่
ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family) :
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปน
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
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