รหัสโปรแกรม : 20018 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันแรก
13.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ - เอียคุตส์
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ เคาท์เตอร์สายการบิน S7
AIRLINES (S7) ...โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

16.35 น.

23.45 น.
ทีพ่ กั
วันที่สอง
เช้า

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
ออกเดินทางสู่ เมืองเอียคุตส์ (ISKUTSK) ประเทศรัสเซีย โดยเทีย่ วบินที่ S76332

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ (ISKUTSK) ประเทศรัสเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อย
ARMAT HOTEL หรือเทียบเท่า
เอียคุตส์ - ลิสต์เวียนก้า - พิพธิ ภัณฑ์บา้ นไม้ทอล์ทซี่ - นัง่ รถเลื่อนไซบีเรียน - พิพธิ ภัณฑ์ไบคาล
นัง่ กระเช้า - Chersky Stone
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า (LISTVYANKA) ซึ่ง ตัง้ อยู่บนพื่นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ปากแม่นา้ อังคาร่ า
Angara River เป็ นแม่นา้ เพียงสายเดียวทีเ่ ป็ นจุดระบายนา้ ออกของทะเลสาบไบคาล

ระหว่างทางแวะชมพิพธิ ภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพนั ธุท์ อล์ทซี่ (TALTSY MUSEUM OF WOODEN
ARCHITECTURE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์บนพื้นทีก่ ลางแจ้ง มีเนื้อทีก่ ว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดง
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน มีโบสถ์ไม้ บ้าน ฟาร์ม และอื่นๆ ของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รอบทะเลสาบ บ้านที่
นามาจัดแสดงได้ถกู ย้ายมาจากหมูบ่ า้ นดัง้ เดิมในที่ต่างๆ หลังจากทีม่ กี ารสร้างเขือ่ นพลังนา้ ในทะเลสาบไบคาล ทาให้นา้ ท่วม
ชุมชนบางจุด จึงได้ยา้ ยบ้านเก่าทีม่ คี ุณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นามาจัดแสดงไว้ในทีเ่ ดียวกัน
*.*.*. พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ นัง่ รถเลือ่ นไซบีเรียนหรือที่เรารูจ้ กั กันว่าสุนขั ลากเลือ่ น ทีม่ เี พียงในเฉพาะฤดูหนาว ย้อนกลับไปประมาณช่วง
ค.ศ. 1800 -1900 นักเดินทางและนักขุดทองกว่าหมืน่ คนพากินบินไปยังขัว้ โลกเหนือเพือ่ ทาการขุดหาทอง ซึง่ เป็ นการเดินทางที่ยากลาบากทัง้
สภาพอากาศทีห่ นาวเหน็บ จึงได้มกี ารนาสุนขั ลากเลือ่ น มาใช้ในการเดินทาง ส่งจดหมาย และส่งข่าวสาร
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนัน้ นาท่านเดินทาง ชมพิพธิ ภัณฑ์ไบคาล (BAIKAL MUSEUM) เพือ่ เรียนรูเ้ รื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาลที่
ประกอบไปด้วยพืช และ สัตว์หลากหลายสายพันธุท์ น่ี ่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพธิ ภัณฑ์ นัน้ คือ แมวนา้ ไบคาล
นอกจากนี้ยงั มีนิทรรศการจาลองสภาพใต้นา้ ของทะเลสาบไบคาล
จากนัน้ นาท่านขึ้นกระเช้าแบบห้อยขา CHAIR LIFT เพื่อเดินทางสู่ CHERSKY STONE บนยอดเขาแห่งนี้จะเป็ นจุดเล่น
สกี ยอดนิยมและเป็ นจุดชมทัศนียภาพที่งดงามที่สุด บริเวณด้านบนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหนานุ่มในช่วงฤดูหนาว
พาหนะที่ใช้ในการเดินทางจะเป็ นลักษณะเหมือนกับ เคเบิ้ลคาร์ โดยที่จะต้องไต่ระดับความสูงขึ้นไปโดยสถานที่แห่งนี้จะมี
ความสูงจากนา้ ทะเลถึง 755 เมตร
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
KRESTOVAYA PAD HOTEL หรือเทียบเท่า
**หมายเหตุ : เนื่องจากจะต้องใช้รถจีบ๊ UAZ ในการเดินทางไปยังเกาะโอลค์ฮอน กรุณาจัดเตรียมกระเป๋ าสัมภาระขนาดเล็ก สาหรับ
2 คืน เพือ่ ความสะดวกในการเดินทาง**
วันที่สาม
นัง่ เรือ KHIVUS - ท่าเรือ ICE FERRY - นัง่ รถจี๊บ UAZ - เกาะโอลค์ฮอน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทาง นัง่ เรือ KHIVUS ซึง่ เป็ นเรือสะเทิ้นนา้ สะเทิ้นบก ทีว่ ง่ิ ได้ทงั้ บนผิว นา้ หิมะ และพื้นนา้ แข็ง ท่านจะ
ได้ชมความความงดงามของทะเลสาบและพร้อมกับแวะชมเส้นทางเดินรถไฟเซอร์คมั ไบคาล นับเป็ นตัวเลือกทีเ่ หมือนเป็ น
ไฮไลท์ของไซบีเรีย โดยเราจะใช้เวลาล่องเรือประมาณ 3 ชัว่ โมง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เกาะโอลค์ฮอน (OLKHON ISLAND) เป็ นเกาะทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในทะเลสาบไบคาล ประชากรส่วนใหญ่เป็ น
ชาวเบอร์ยาติ ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธผสมผีซง่ึ มีบรรพบุรุษเป็ นชาวมองโกเลีย พื้นทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ของหมู่บา้ นคือบริเวณแหลมเบอร์
คาน ซึง่ จะมีถา้ ทีอ่ นุญาตให้เฉพาะคนทรงหรือชาแมนเท่านัน้ ที่เข้าไปทาพิธกี รรมได้ โดยชาวบ้านเชื่อว่าทีน่ ่ีคือทีส่ ถิตของเทพ
เจ้าประจาทะเลสาบไบคาล สาหรับนักท่องเทีย่ ว นอกจากจะได้มองดูอยู่ไกลๆ จะเห็นเสาผูกผ้าสีสนั สดใส เป็ นเครื่องหมาย
บ่งบอกว่า เลยจุดนี้ไปคือพื้นที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์
...ถึง เกาะโอลค์ฮอน รถจะจอดบริเวณท่าเรือ และเรือไม่สามารถวิง่ ได้เนื่องจากทะเลสาบจะเป็ นนา้ แข็ง ให้ท่านได้นงั ่ รถจีบ๊
UAZ. เพือ่ เดินทางเข้าสู่โอลค์ฮอน เป็ นรถขับเคลือ่ น 4 ล้อซึง่ เป็ นยานพาหนะที่ใช้วง่ิ บนเกาะ โดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นทีบ่ น
เกาะมีลกั ษณะของทีร่ าบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เส้นทางส่วนใหญ่เป็ นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็ นร่องลึก

คา่
ทีพ่ กั
วันที่ส่ี
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

อีกทัง้ เส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทวั ่ ไปไม่สามารถวิง่ ผ่านได้ ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ ๆ มีภมู ปิ ระเทศที่
งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวนา้ ในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็ นนา้ แข็งทีม่ คี วามหนาตัง้ แต่ 80 – 250
เซนติเมตร ซึง่ รถ UAZ ทีพ่ าเราเทีย่ วบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนนา้ แข็งได้
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ENDEMIK HOTEL หรือเทียบเท่า
เกาะโอลค์ฮอน - คูชีร ์ -โขดหินสามพีน่ อ้ ง - แหลมโคบอย - รอยแตกบลูไอซ์ - กลุ่มน้ าแข็งฮัมม๊อก
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูชรี ์ (KHUZIR) เมืองเล็กๆบนเกาะโอลค์ฮอนเป็ นศูนย์กลางของการท่องเทีย่ วทะเลสาบไบ
คาล เพือ่ ชม โขดหินสามพีน่ อ้ ง (CAPE THREE BROTHERS) และ แหลมโคบอย (CAPE KHOBOY) ในช่วงฤดูหนาว
นักท่องเทีย่ วจะนิยมเดินทางมาถ่ายรูปผลึกนา้ แข็งทีส่ ุดแสนจะงดงามและวิจิตรจากธรรมชาติ หากท่านต้องการทีจ่ ะถ่ายรูป
สวยแปลกตาในถา้ นา้ แข็งต่างๆ คือท่านจะต้องมุดหรือ พยายามหาซอกหาหลืบ เข้าไปถ่ายจากด้านในออกมา หรือ ถ่ายจาก
ด้านนอกเข้าไป ดังนัน้ แล้วแต่โชคช่วยว่าช่วงทีไปจะได้เจอปฏิมากรรมของผลึกนา้ แข็งที่ก่อตัวขึ้นนัน้ มีมมุ ไหนทีท่ ่านเห็นแล้ว
ถ่ายรูปออกมาได้สวย ซึง่ ขึ้นอยู่ทด่ี ุลยพินิจและวิสยั ทัศน์ทางศิลป์มมุ มองแต่ละท่านเป็ นหลัก ความงดงามจะเต็มไปด้วย
ผลึกนา้ แข็งห้อยย้อยลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยตามถา้ ผนวกกับแสงจากด้านนอกถา้ ทีส่ ่องเข้ามาได้ลกึ มากน้อยแค่ไหนก็
จะทาให้ผลึกนา้ แข็งทีท่ ่านมองเห็นจะเป็ นสีท่ไี ม่เหมือนกันด้วย
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิคของชาวท้องถิน่
จากนัน้ นาท่านเดินทาง ชมรอยแตกบลูไอซ์ (BLUE ICE) แผ่นนา้ แข็งใสๆ ที่แตกหักที่เกิดจากการขยายตัวของนา้ ใน
ทะเลสาบ สะท้อนแสงกับท้องฟ้ า เป็ นสีฟ้าสวยๆ ซึง่ มีหลายจุดภายในทะเลสาบ BAIKAL และท่านจะได้ชม กลุม่ นา้ แข็ง
ฮัมม๊อก (ICE HUMMOCKS)
นาท่าน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน SHAMAN ROCK ชาว Buryat จะเคารพนับถือธรรมชาติ เค้าเชื่อว่าภูเขา
ต้นไม้ทะเลสาบนัน้ มีวญ
ิ ญาณอยู่ ทีใ่ กล้ๆ หมูบ่ า้ น Khuzhir นัน้ มีบริเวณจุดที่คนนิยมเดินไปถ่ายภาพชื่อว่า Shaman Rock
หรือ Holy Rock เป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ของคนทีน่ ่ี ตานานเล่าว่าเทพผูด้ ูแลทะเลสาบมีลูกสาว ลูกสาวจะหนีตามผูช้ ายไป
เทพเลยเขวี้ยงหินก้อนนี้มาขวางทางไว้ บริเวณ Shaman Rock นี้มเี สาที่ถกู ผูกผ้าสีต่าง ๆ มีตานานเล่าขานของทะเลสาบดัง
ข้างต้น และ เป็ นสถานทีท่ ช่ี าวบ้านใช้ตดั สินคดีความต่าง ๆ ทีน่ ่ี โดยจะนาผูถ้ กู กล่าวหามาตรึงทิ้งไว้บริเวณ Shaman Rock
นี้ 1 คืน ถ้ามีชวี ติ รอดผ่านสภาพอากาศอันโหดร้ายไปได้ ก็ถอื ว่าไม่มคี วามผิดที่ถกู กล่าวหา สาหรับความคิดผมทีช่ ่วง
กลางคืนอุณหภูมลิ ดลงถึง -25 องศาแล้วใครรอดไปได้ก็ให้เค้าอยู่ต่อเถอะครับ เสา ๆ ทีผ่ ูกผ้านี้เรียกว่า "SERGE" ในภาษา
Buryat หรือ เสาผูกม้า สัญลักษณ์ของชาว Shamanic แสดงถึงความเป็ นสถานทีล่ กึ ลับและศักดิ์สทิ ธิ์
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ENDEMIK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั
วันที่หก
เช้า
10.10 น .
15.30 น.

เกาะโอลค์ฮอนและเกาะโอกอย - นา้ แข็งหินงอกหินย้อย - อิรค์ ุตสค์ - มหาวิหารคาซาน - เขือ่ นอิรค์ ุตสค์ - 130 ควอร์เตอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทางตอนใต้เป็ นส่วนหนึ่งของ เกาะโอลค์ฮอนและเกาะโอกอย (OLKHON ISLAND AND OGOY
ISLAND) ชมความงามของนา้ แข็งหินงอกหินย้อย (ICE CAVES AND ICCLES) เป็ นอีกไฮไลท์ทเ่ี ราไม่ควรพลาดเมือ่
เดินทางมาถึงยังที่ทะเลสาบไบคาล
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิรค์ ุตสค์ (IRKUTSK) สร้างขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นถิน่ ทีพ่ กั อาศัยในฤดูหนาวของพ่อค้าและเจ้าหน้าทีเ่ ก็บภาษี
เมือ่ กลางศตวรรษที่ 17 และกลายมาเป็ นเมืองที่สาคัญในช่วงศตวรรษที่ 18 ผูเ้ ข้าร่วมชุมนมในกบฏธันวาคมเพือ่ ล้มล้างพระ
เจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ต่างลี้ภยั ไปยังประเทศไซบีเรียเป็ นจานวนมาก ทาให้เมืองแห่งนี้กลายเป็ นศูนย์กลางทางวันนธรรม
ปัจจุบนั เมืองนี้เป็ นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่และมีความสาคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไซบีเรีย มีประชากรมากกว่า 500,000
คน ตลอดจนมหาวิทยาลัย โบสถ์และพิพธิ ภัณฑ์เก่าแก่มากมาย และทะเลสาบไบข่าลทีอ่ ยู่ห่างออกไปประมาณ 1 ชัว่ โมงหาก
เดินทางโดยรถไฟ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์คาซาน (KAZAN CHURCH) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ในปี ค.ศ. 1708 ตัง้ อยู่ใจกลาง
เมือง บนถนนเนฟสกี้ ถนนเส้นหลักของตัวเมืองเลยค่ะ แต่เดิมนัน้ ทีน่ ่ีเป็ นเพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยการปกครองของ
พระเจ้าปอลด์ท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1800 ได้ทาการสร้างวิหารใหม่ ปัจจุบนั ได้จดั เป็ นอีกมหาวิหารแห่งหนึ่งในเซนต์ปีเตอร์เบิรก์ ทีม่ ี
ความสวยงาม และเต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์ท่สี าคัญอีกแห่ง ….ผ่านชม เขือ่ นของเมืองอิรค์ ุตสค์ (IRKUTSK
EMBANKMENT) และนาท่านเทีย่ วชมเมือง เพือ่ ชมความงดงามของโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ตามร้านค้า มุมตึก สไตล์
รัสเซีย …นาท่าน ช้อปปิ้ ง 130 ควอร์เตอร์ (130 QUARTER) ย่านนี้นบั ว่าเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีพ่ ลาดไม่ได้สาหรับผูม้ าเยือน
เมืองนี้ บริเวณนี้เป็ นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจาหน่ายของทีร่ ะลึกทีท่ นั สมัย โดยสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หมดบริเวณนี้สร้าง
ด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึง่ ขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จงึ กลายเป็ น
จุดดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร
ARMAT HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองเอียคุตส์ - ประเทศไทย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเอียคุตส์ เพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน S7 เทีย่ วบินที่ S76331
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

๑๑๑๑***...***๑๑๑๑
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณา
แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หมายเหตุ กำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสม ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำมปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นสำคัญ
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

วันที่เดินทาง
23-28 ม.ค. // 30 ม.ค.-4 ก.พ.
6-11 ก.พ. // 13-18 ก.พ.
20-25 ก.พ. // 27 ก.พ.-4 มี.ค.
6-11 มี.ค. //13-18 มี.ค.
20-25 มี.ค. // 27 มี.ค.-1 เม.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิม่
กับ 1 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

58,888.-

9,500.-

*.*.*. อัตรานี้ รวม *.*.*.
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (ECONOMY CLASS) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้อง
อยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]
เท่านัน้
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าทิป
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีท่ตี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง

*.*.*. เงือ่ นไขการจอง*.*.*.
*.*.*. หลังจากมีการมัดจาทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด*.*.*.
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ัก
เมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ ผู ้
เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความบางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบิน
และตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะ
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณี
ทีก
่ รุป
๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไขสายการบินนั น
้ ๆ เพือ
่ จะ
ได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นีท
้ า่ นจะต ้องเสีย
ค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และ
ค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุด
งาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละ
ประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออก
นอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้วในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสาร
้ …โปรแกรมและ
ภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
และเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท ทาง
บริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ LONG LEG โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี า่ งกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ี
ปั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง LONG LEG ขึน
้ อยูก
่ ับทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทัง้ หมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่
หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่
ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของ
เอกสารวีซา่

การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย

หากสถานทูตมีการสุม
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม
่ เติม ทาง
บริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ
ของทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ

เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
้
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้า
โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจ
ผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน

จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้วหมายถึงท่านยอมรับใน
ข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทีย
่ วใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ
หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง

ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน,
ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้อง
กับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่
อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และ
ประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ ที่รบั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมี
สิง่ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

