
 

Fantastic Lake Baikal 7 Days 
ทะเลสาบในฝันของนักเดินทาง 

ในฤดหูนาวท่ีอณุหภมูิติดลบ -30 ถึง -40 องศา น า้ในทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง 
สวรรคข์องนกัเดินทาง เสน่หข์องไบคาลแห่งไซบีเรีย มหศัจรรยค์วามยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ 

 
วันแรก กรุงเทพฯ - อิรคุตสก ์(รัสเซีย) ศุกร ์
14.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินไซบีเรียแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญท่าน
รอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 
 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วนักอ่นการเดินทาง โดยซือ้ตั๋ว
เครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชมต่างๆ 
เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยั อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบนิ (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การ
นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนั
เป็นผลท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์ มีสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดม้ีการตกลงช าระ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล้ว่งหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบรษิัทฯ มิอาจ
รบัผิดชอบได ้

16.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิรคตุสก ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบินไซบีเรียแอรไ์ลน ์เที่ยวบนิ
ที่ S7 6332  

 

23.55 น. ถึงสนามบินอิรคตุสก ์หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ รถโคช้รอรบั
คณะเดินทางเขา้สูโ่รงแรมที่พกั  

 

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

www.marriott.com 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

http://www.radissonblu.com/


 

EUR29_Fantastic Lake Baikal 7 D._(Feb-Mar ‘20)_Update 29.11.2019                2/2 

วันทีส่อง อิรคุตสก ์- พิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง Taltsy Village - น่ังกระเช้าสู่จุดชมวิว - 
พิพิธภัณฑไ์บคาล - ลิสทวานกา 

เสาร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. 
  

ออกเดินทางสู่ Taltsy Village ที่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไมแ้บบไซบีเรียน ในยุค 60 
ไดม้ีการป้องกันและอนุรกัษ์หมู่บา้นแห่งนีใ้หร้อดพน้จากน า้ท่วม จนสามารถเปิดเป็น
พิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง จัดแสดงเก่ียวกับประวัติศาสตร ์สถาปัตยกรรม และเรื่องราว
ชาติพันธุร์สัเซีย นอกจากนีย้งัจดัแสดงที่อยู่อาศยัและชีวิตที่หลากหลายของชาวไซบี
เรีย บา้นไมไ้ซบีเรียโบราณของที่นี่ใหค้วามรูส้ึกเหมือนคุณก าลงัเขา้ไปในหมู่บา้นไซ
บีเรียในช่วงศตวรรษที่ 17-18 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
บ่าย น าท่านนั่งกระเชา้ (Chair Lift) ขึน้เขาไปยงัจดุชมวิว ชมทศันียภาพอนังดงามของ

ทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา กลบัลงมาแลว้แวะชมพิพิธภณัฑไ์บคาล ซึ่งเป็น
พิพิธภณัฑท์ะเลสาบแห่งเดียวในรสัเซีย ที่นี่ท่านจะไดช้มความมหศัจรรยข์องสิ่งมีชีวิต
ใตน้  า้ การจดัแสดงพืชและสตัวท์ี่หายากของไบคาล อีกทัง้ชมความน่ารกัของ
แมวน า้ไบคาล 

 

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

เดียวกัน 
www.baikalhotel.ru/en/ 

วันทีส่าม ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล - เมืองอิรคุตสก ์- เที่ยวชมเมือง อาทติย ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

 
08.00 น. น าคณะลอ่งเรือ Hovercraft เรือสะเทิน้น า้สะเทิน้บก ซึ่งเป็นพาหนะของชาว  

http://www.radissonblu.com/
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ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ในฤดหูนาวเพราะสามารถน าพาขา้มทะเลสาบได ้
ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่ใสและลกึที่สดุในโลก จดุที่ลกึที่สุดกว่า 1,637 เมตร 
มีความยาวประมาณ 636 กิโลเมตร กวา้งโดยเฉลี่ย 79 กิโลเมตร มีพืน้ที่ 31,722 
ตารางกิโลเมตร และมีปรมิาตร 23,615 ลกูบาศกก์ิโลเมตร ซึ่งทะเลสาบไบคาล แห่งนี ้
เกิดจากการที่น  า้เอ่อลน้เขา้มาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตก เมื่อ 25-30 ลา้นปีที่แลว้ 
Hovercraft พาท่านตะลยุไปในทะเลสาบที่ Frozen จนกลายเป็นน า้แข็ง บางแห่ง
แตกตวัออกจากกนัประดจุคลื่นพลิว้ไหว เสน้ทางรถไฟสายไซบีเรีย Circum-Baikal 
railway เลาะเลียบไปตามแนวชายฝ่ัง เป็นสว่นหนึ่งของเสน้ทางรถไฟที่ยาวที่สดุใน
โลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองอิรคตุสก ์สมญานาม Paris of Siberia ตวัเมืองตัง้อยู่ริมแม่น า้

แองการา เป็นหนึ่งที่ใหญ่ที่สดุในไซบีเรีย เมืองนีก้่อตัง้ในปี 1661 เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
การซือ้ขายทองค าและขนสตัว ์ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเมืองในปี 1686 ชมสถานที่
น่าสนใจภายในตัวเมือง อาทิ “ย่าน 130” ที่เต็มไปดว้ยอาคารไมต้ามแบบสมัยตน้
ศตวรรษที่ 18 “ถนนคารล์ มารก์ซ”์ ที่รายลอ้มดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลาย
ศตวรรษที่  19 “อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอรท์ี่  3” ผู้ด าริให้สรา้งทางรถไฟ
ประวตัิศาสตรส์ายทรานสไ์ซบีเรีย 

 

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

HOTEL**** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.marriott.com 

วันทีส่ี่ อิรคุตสก ์- หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat - เกาะโอลคฮ์อน - โขดหนิชามาน จันทร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat Village สมัผัสกับวัฒนธรรมประเพณี

พืน้เมือง เมืองบูรยาท (Buryat) เป็นเมืองหนึ่งในประเทศ ที่มีประชากรมากที่สดุในไซ
บีเรีย ที่นี่คุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับประวัติศาสตรแ์ละนิสัยการใช้ชีวิตของชาว 
Buryatians และลิม้ลองอาหารพืน้เมืองของชาวบรูยาท 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local    

 
บ่าย น ำท่ำนขำ้มสูเ่กำะโอลคฮ์อน Ol’khon ดว้ยรถตู ้Off Road ของรสัเซีย (นั่งคนัละ 6 

ท่ำน) คนขบัผูช้  ำนำญทำงเสน้ทำง Ice Road พำท่ำนสูห่มู่บำ้นคซูีร ์Khuzhir Village 
แหลมบรูค์ำน ที่ตัง้ของโขดหินชำมำน (Shaman Rock) หนึ่งในสถำนที่ศกัด์ิสทิธิ์ที่สดุ
ที่คอยคุม้ครองชำวไบคำลใหป้ลอดภยัจำกกำรออกเรือ นอกจำกนีย้งัมีไบคำล สปิรติ 
(Baikal Spirit) หรือแท่งไมป้ลำยแหลมผกูผำ้สี สิ่งศกัด์ิสิทธิ์ตำมต ำนำนควำมเชื่อของ
ชำวทะเลสำบไบคำล LEGEND OF LAKE BAIKAL 

 

http://www.radissonblu.com/
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก BAIKAOV OSTROG HOTEL**** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.bikalovostrog.ru  

วันทีห้่า เกาะโอลคฮ์อน - แหลมโคบอย อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั “แหลมโคบอย” ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคฮ์อน 

โดยระหว่างทางต้องผ่านทะเลสาบน ้าแข็ง ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของผืน
น า้แข็งสีฟ้าแวววาวซึ่งเป็นที่โด่งดงัในช่วงฤดหูนาว 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค Lunch Box 

 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายภาพตามจดุต่าง ๆ รวมถึงบรเิวณถ า้นอ้ยใหญ่ที่รายลอ้มอาณา

บรเิวณดว้ย พรอ้มกบัพาท่านไปสมัผสัความตื่นเตน้กบัแผ่นน า้แข็งที่มีความหนากว่า 
6 เมตร และไฮไลทส์  าคญัคือถ่ายภาพกบัแผ่นน า้แข็งที่มองเห็นฟองอากาศที่จบัตวั
เป็นน า้แข็งที่มีรูปทรงแปลกตา  จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น Blue Eyes of Siberia 

 

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

เดียวกัน 
www.bikalovostrog.ru 

     
วันทีห่ก เกาะโอลคฮ์อน - อิรคุตสก ์- เทีย่วชมเมือง พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
 

 

 

08.00 น. น าท่านสูเ่กาะโอกอย (Ogoy Island) อยู่ระหว่างแผ่นดนิใหญ่และเกาะโอลคฮ์อน  

http://www.bikalovostrog.ru/
http://www.bikalovostrog.ru/
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เกาะนีเ้ป็นที่ตัง้ของสถปูเจดียช์นพืน้เมืองดัง้เดิมของไบคาลที่เรียกว่าบรูยาท (Buryat) 
จดุถ่ายภาพที่ไม่พลาดเมื่อไดม้าเยือนสถานที่แห่งนี ้ จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองอิรคตุสก ์

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

HOTEL**** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.marriott.com 

วันทีเ่จ็ด เดินทางกลับกรุงเทพฯ พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินอิรคตุสก ์เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
10.10 น. น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ  สายการบินไซบีเรียแอรไ์ลนเ์ที่ยวบินที่  S7 6331  
15.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั  โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

http://www.radissonblu.com/
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ก าหนดวันเดินทาง 
21 – 27 กุมภาพันธ ์2563 

ค่าทวัรต์่อท่าน :   
 ➢ ผูใ้หญ่ / เด็ก  พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  ราคาท่านละ   

➢ พกัหอ้งเด่ียวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room) 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (ผูใ้หญ่/เด็ก) หกัใบละ  

89,900.- 
25,000.- 

-23,000.- 
ก าหนดวันเดินทาง 

6-12 มีนาคม 2563 
ค่าทวัรต์่อท่าน :   
 ➢ ผูใ้หญ่ / เด็ก  พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  ราคาท่านละ   

➢ พกัหอ้งเด่ียวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room) 
➢ กรณีไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (ผูใ้หญ่/เด็ก) หกัใบละ 

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

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั โดยสายการบินไซบีเรียแอรไ์ลน ์รวมค่าภาษีน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวันดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผล
ใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี่ 2€ / ท่าน / วนั 
✓ ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์ าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ท่าน 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิจากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ1,500,000 บาท รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรมั 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
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ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

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

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงินคา่  
   บรกิารท่ีตอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงินค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวจะเรียกจาก 
   นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
   2.1 ค่าธรรมเนยีมการขอวซี่า 
   2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
   2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัท
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)  
 ▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มจีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
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ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้
สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิม่เติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม  
▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจน

ในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ประเทศไทยและรสัเซีย มีขอ้ตกลงรว่มกนัในการยกเวน้การตรวจลงตราวีซ่า  
ที่เป็นไปเพื่อจดุประสงคข์องการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วนั ผลของสญัญาท าใหท้ัง้คนไทยและรสัเซีย 

สามารถเขา้เดินทางไปเที่ยวในประเทศคู่สญัญาไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่าก่อนเดินทาง 
โดยพาสปอรต์ของผูเ้ดินทางตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนขึน้ไป 

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


