ไบคาล 6 วัน 5 คืน
เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย - ทะเลสาบไบคาล
เอียร์คุตส์ – ลิสยานก้า – อูลนั อูเด
เดินทางโดย สายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์

❖
❖
❖
❖
❖

รถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเส้นทางรถไฟสายทีย่ าวทีส่ ุดในโลก
ทะเลสาบไบคาล ดวงตาสีน้ าเงิน แห่งไซบีเรีย ทะเลสาบน้ าจืดทีล่ ึกทีส่ ุดในโลก
เอียร์คุตส์ กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย ล้อมรอบด้วยป่ าสนไทก้าอันกว้างใหญ่ไพศาล
ลิสยานก้า เมืองเล็กๆ ตั้งอยูบ่ นหุบเขาปากแม่น้ าอังการา ริมฝั ่งทะเลสาบไบคาล
อูลนั อูเด เมืองหลวงแห่งชนเผ่าบูรย์ ตั ชนพื้ นเมืองทีส่ ืบเชื้ อสายมาจากชาวมองโกล

❖ กาหนดการเดินทาง

รับจานวนจากัดในแต่ละเที่ยวการเดินทาง !!!

กาหนดการเดินทาง
06-11 ก.พ. 62
05-10 มี.ค. 62
11-16 เม.ย. 62
13-18 เม.ย. 62

พักห้อง 2 /พัก 3ท่าน
55,900 บาท
55,900 บาท
59,900 บาท
59,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – เอียร์คุตส์
1330 พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว U
เคาน์เตอร์สายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ (S7) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
1635 เหิรฟ้ าสู่เมืองเอียร์คุตส์ เที่ยวบินที่ S7 762 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช.ม.)
2345 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเอียร์คุตส์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และศุลกากร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ANGARA HOTEL หรือเทียบเท่า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
วันทีส่ อง

เช้า

เอียร์คุตส์ – ลิสต์เวียนก้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองลิสต์เวียนก้า Listvyanka นาชมพิพธิ ภัณฑ์ทอลท์ซี่ The Taltsy Museum of
Architecture and Ethnography สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1969 เป็ นพิพิธภัณฑ์บนพื้ นที่กลางแจ้ง มีเนื้ อที่กว่า
166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน (ทั้งชาวยุโรปและชาวบูรยัต) มีโบสถ์
ไม้, บ้านไม้, เกอร์ (กระโจม) ฟาร์ม บ้านที่นามาจัดแสดงได้ถูกย้ายมาจากหมู่บา้ นดั้งเดิมในที่ต่างๆ ที่เกิด
น้ าท่วมหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ าในทะเลสาบไบคาล จึงได้ยา้ ยบ้านเก่าที่มีคุณค่า และโบราณสถาน
เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นามาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน จากนั้นนัง่ CABLE CAR ขึ้ นสู่ เนินหินเชียร์สกี ชม

ทิวทัศน์อนั งดงามกว้างไกลของช่วงที่แม่น้ าอังการ่า ไหลมาบรรจบกับทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ าจืดที่ลึก
ที่สุดในโลก ประมาณ 1,637 เมตร ได้รบั สมญานามว่า “ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย.” The Blue Eye Of
Sibiria และ UNESCO ได้ขนทะเบี
ึ้
ยนให้ทะเลสาบแห่งนี้ เป็ น "มรดกโลก" ตั้งแต่ ค.ศ.1996 เป็ นต้นมา
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย
นาชม โบสถ์เซนต์นิโคลส St. Nicholas Church โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่สร้างด้วยเงินบริจาค
ของ คเซโนฟอนต์ เซเรไบยาคอฟ พ่อค้าชาวรัสเซีย ที่ประสพเหตุเรือแตกขณะที่ล่องเรือข้ามฝั ง่ มาจากอูลานอูเด
และรอดชีวิตอย่างปาฏิหารย์ ซึ่งเขาเชือ่ ว่ารอดชีวิตได้เพราะเซนต์นิโคลาสเป็ นผูค้ ุม้ ครอง ผูม้ ีปัญหาทางธุรกิจ
มักจะได้รบั การช่วยเหลือจากการอธิฐานขอพรเสมอ นาท่านสู่ ตลาดลิสต์เวียนก้า Listvyanka ที่เติบโตมาจาก
ตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็กๆ ของชาวรัสเซียที่เข้ามาตั้งรกรากบริเวณปากแม่น้ าอังการ่า ทั้งปลาและสินค้า
แปรรูปสัตว์น้ าที่ได้จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูลรมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว สินค้าพื้ นเมืองและของที่ระลึกอีก
มากมาย จากนั้นชม พิพธิ ภัณฑ์ไบคาล Baikal museum ซึ่งบรรยายสภาพใต้น้ าของทะเลสาบไบคาล และเก็บ
รวบรวมตัวอย่างความหลากหลายของระบบนิ เวศวิทยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่งมีการจัดแสดงสายพันธุ ์
สัตว์และพืชพันธุต์ ่างๆ เช่น แมวน้ าไบคาล เป็ นแมวน้ าสายพันธุท์ ี่เล็กที่สุดในโลก ปลาโอมุล ปลาประจาถิ่นมี
เฉพาะทะเลสาบไบคาลเท่านั้น
** ในช่วงฤดูหนาว ท่านที่สนใจขี่สุนัขลากเลื่อนไซบีเรียฮัสกี้ หรือขับขี่สโนว์โมบิล กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์**
ค ่า
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั ANGARA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม

เช้า

เอียร์คุตส์ – อูลนั อูเด

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นาท่านชมเมืองเอียร์คุตสค์ เป็ นเมืองหลวงของแคว้นอิรค์ ุตสค์ เป็ นหนึ่ งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในไซบีเรีย ตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบไบคาล ริมฝั ง่ แม่น้ าอังการ่า Angara River เป็ นสาขาหนึ่ งของแม่น้ าเยนิไซ
Yenisei River แม่น้ าสายใหญ่ซึ่งไหลขึ้ นเหนื อลงสู่มหาสมุทรอาร์กติก เป็ นแม่น้ าที่ยาวที่สุดอันดับ 5 ของโลก
เมืองเอียร์คุตส์ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1652 โดยพระเจ้าอิวาน โปคาบอฟ เพื่อเป็ นแหล่งรับซื้ อทองคา และขนสัตว์จาก
ชาวบูรย์ ตั กระทัง่ ในปี ค.ศ.1760 ถนนสายแรกจากกรุงมอสโกถูกสร้างขึ้ น จึงทาให้เอียร์คุตส์เติบโตอย่างรวดเร็ว
และเป็ นศูนย์กลางติดต่อการค้าระหว่างรัสเซียตะวันออก, จีน, มองโกเลีย จึงทาให้เอียร์คุสต์กลายเป็ นเมือง
สาคัญที่สุดในเขตไซบีเรียตอนใต้ จนได้สมญานามเป็ น "กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย" และได้กลายเป็ นศูนย์กลาง
การสังสรรค์เสวนาของศิลปิ น, นักคิด, นายทหาร และขุนนางที่ถูกเนรเทศ ภายหลังเหตุการณ์ Decemberist
Revolt ในช่วงปี ค.ศ.1825 บุคคลเหล่านี้ ได้เป็ นผูส้ ร้างบ้านแปลงเมืองให้สวยงามจนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองเอียร์คุตส์ นาท่านชมสภาพบรรยากาศรอบเมืองเอียร์คุตส์ โดยเริ่มจาก โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ St.Saviour
โบสถ์ที่มีโครงสร้างเป็ นอาคารหินเก่าแก่ที่สุดในเอียร์คุตส์ แล้วเดินเลาะเลียบริมฝั ง่ แม่น้ าอังการเพื่อภาพเป็ นที่
ระลึก พร้อมชมอนุสาวรียผ์ ูบ้ ุกเบิกเอียร์คุตส์ ก่อนเข้าสู่ มหาวิหารประจาเมือง Sobor Bogoyavlensky มหา

เทีย่ ง
บ่าย

ค ่า
1800
2000
2024
วันทีส่ ี่

วิหารศักดิ์สิทธิ์ได้รบั การจัดอยู่ในสถานที่สาคัญแห่งสหพันธรัฐในปี พ. ศ. 2503 องค์ประกอบของอาคารที่ได้รบั
การสวมมงกุฎด้วยหอระฆังปั้ นหยา การตกแต่งของมหาวิหารเป็ นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แปลกประหลาดและเป็ น
เอกลักษณ์ การรวมกันของการตกแต่งแบบรัสเซียเก่า ที่มีองค์ประกอบแบบบาร็อคและลวดลายไซบีเรียแบบ
ดั้งเดิม ทาให้วิหารดูสง่างาม มีการใช้กระเบื้ องมากกว่า 300 ชิ้ นเพื่อการตกแต่งภายในได้อย่างสวยงามลงตัว
จากนั้น นาท่านผ่านชมทัศนี ยภาพของย่าน ถนนคาร์ล มาร์กซ์ Bolshaya Prospecktnaya ตลอดถนนสายนี้ เป็ น
ที่ต้งั ของอาคารเก่าแก่ต่าง ๆ เช่น อาคารที่ทาการรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย, ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
หรือที่เรียกกันว่า White House เนื่ องจากรูปทรงคล้ายอาคารทาเนี ยบขาวของสหรัฐอเมริกา ฯลฯนาชม
อนุสาวรียจ์ กั รพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผูท้ ี่มีพระราชดาริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง
9,288 กม. จากกรุงมอสโคว์ สู่เมืองวลาดิวอสต็อค
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นาท่านชมวิหารคาซาน Kazan Church หรือโบสถ์ของพระแม่มารียแ์ ห่งคาซาน โบสถ์ขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างเมื่อ
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 ใช้เวลาถึงเจ็ดปี ด้วยการตกแต่งสไตล์ไบเซนไทน์ อนั ยิ่งใหญ่สวยงาม จากนั้นนาท่าน
สู่ เซ็นทรัลมาร์เก็ต Central Market ตลาดใหญ่กลางเมืองเอียร์คุตส์ เพื่อให้ท่านได้เลือกสินค้าพื้ นเมือง ที่นี่
จาหน่ ายทั้งผลไม้นานาชนิ ด, อาหารสด, ปลาสด, ของฝากต่างๆมากมาย นอกจากนี้ ยังมีหา้ งสรรพสินค้าใน
บริเวณเดียวกัน ให้ท่านเดินเล่นและเลือกชมท้องถิ่นอีกด้วย
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร
นาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเอียร์คุตส์
ออกเดินทางสู่ เมืองอูลนั อูเด โดย สายการบินรัสไลน์ เที่ยวบินที่ 7R 3602 (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) **
สายการบินและเวลาบินเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของวันที่ท่านเดินทาง**
ถึง สนามบินเมืองอูลนั อูเด นาท่านเข้าสู่ที่พกั BURYATIA HOTEL หรือเทียบเท่า
อูลนั อูเด

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปเยี่ยมชมพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย Ivolginsky Datsan ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันออกของทะเลสาบไบคาล สถานที่แห่งนี้ เป็ นที่เก็บรักษาร่างของ Dashi-Dorzho itigilov หรือ Khambo
Lama พระสงฆ์สญ
ั ชาติรสั เซีย ซึ่งมรณะในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างของท่านยังไม่เน่ าเปื่ อยและยังคงนัง่ อยู่ใน
ท่าทาสมาธิลกั ษณะดอกบัว ในปั จจุบนั ท่านได้รบั การขนานนามว่า “Hambo Lama” องค์ที่ 12 และเป็ น
ผูน้ าศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทที่สาคัญในการให้ความช่วยเหลือทหารผู บ้ าดเจ็บจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งยังช่วยเหลือประเทศในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่ งห่ม และยารักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ.
1926 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศรัสเซีย ท่านเกรงว่าอาจเป็ นอันตรายต่อพระสงฆ์ จึงให้

บรรดาศิษย์อพยพไปอยู่ธิเบต แต่ตวั ท่านยังอยู่ที่ไซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 ท่านจึงละสังขาร ในขณะที่มีอายุ
75 ปี สานุ ศิษย์ได้เก็บรักษาร่างท่านไว้ในโรงไม้ในท่านัง่ ตามคาสัง่ ของท่านก่อนมรณภาพ
***ธรรมเนี ยมในการเข้าไปกราบขอพรท่านดาชี ดอร์โช อีตีกีลอฟ จะต้องเข้าคิวรอบริเวณหน้าวิหาร
เนื่ องจากการเข้าไปจะต้องเข้าไปเป็ นหมู่คณะ และภายในวิหารมีพนที
ื้ ่ค่อนข้างจากัด***
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย
นำท่ำนชม ย่านจัตรุ สั กลางเมือง ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ ประติมากรรมศีรษะวลาดิมีรเ์ ลนิน Monument of Lenin
ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยรูปหล่อถูกสร้างขึ้ นในปี 1970 ตั้งตระหง่านอยู่ เหนื อจัตุรสั ด้วยความสูง 25
ฟุต และมีน้ าหนัก 42 ตัน จากนั้นนาท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับอนุสาวรียแ์ ห่งชัยชนะ ก่อนเข้าสู่ วิหารโอดิกีเท
รียฟสกี Odigitrievsky Cathedral อีกหนึ่ งคริสตจักรนิ กายออร์โธด็อกซ์ ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของอูลาน-อู
เด โดยวิหารสร้างขึ้ นใน ปี 1741 และแล้วเสร็จในปี 1785 ในแบบไซบีเรีย-บาร็อค ปั จจุบนั กลายเป็ น
อนุ สาวรียท์ างสถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์มากแห่งหนึ่ งของรัสเซีย จากนั้นเข้าสู่ ถนนอารบัท Arabat
Pedestrian street ถนนคนเดินใจกลางเมือง ก่อนปิ ดท้ายที่เซ็นทรัลมาร์เก็ต เพื่ออิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้า
นานาชนิ ดตามอัธยาศัย
ค ่า บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั BURYATIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห่ า้

อูลนั อูเด – รถไฟสายทรานไซบีเรีย - เอียร์คุตส์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอาหารนาท่านเดินทางสูสถานี รถไฟอูลนั อูเด
0810
ออกเดินทางสู่ เมืองเอียร์คุสต์ บนรางรถไฟสายประวัติศาสตร์ เส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย” สัมผัส
บรรยากาศแถบชนบทของเขตไซบีเรีย ที่เต็มไปด้วยป่ าสนไทก้า สลับกับเนิ นเขาน้อยใหญ่ มีท้งั ทุ่งหญ้ากว้าง
และผืนน้ าเล็กกระจายอยู่ทวั ่ ไป จากนั้นขบวนรถไฟจะวิ่งเลาะเลียบชายฝั ง่ ทะเลสาบไบคลเป็ นเวลากว่า 3
ชั ่วโมง ได้ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์พร้อมเก็บภาพเป็ นที่ระลึกอย่างจุใจ
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวันบนรถไฟ (อาหารกล่อง)
๊ ล Babr ลักษณะคล้ายเสือโคร่ง
1530
ถึงสถานี รถไฟเอียร์คุตส์ นาท่านชมเป็ นแลนด์มาร์คของเมืองเอียร์คุตส์ บับเบิ้
แห่งไซบีเรีย ให้ท่านเก็บภาพที่ระลึก พร้อมเดินเล่น ย่านหนึ่งสามศูนย์ 130 quarter ซึ่งเป็ นย่านการค้าที่มี
อาคารร้านค้าเก่าแก่ ที่ตกแต่งเป็ นอาคารด้วยไม้ลายฉลุอนั สวยงามในสไตล์ไซบีเรียน ซึ่งบางอาคารมีอายุเกิน
กว่าร้อยปี แต่ได้รบั การดูแลปรับปรุงร้านค้า, ค้อฟฟี่ ช็อป, ร้านอาหาร ฯลฯ อีก มากมาย
ค ่า
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั ANGARA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
วันทีห่ ก
เอียร์คุตส์ – กรุงเทพฯ
เช้า

0600 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
0730 เช็คเอาต์ และออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอิรค์ ุตสก์

1010 นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์ (S7) เที่ยวบิน S7 761
1520 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ่ ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้วในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั
ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ ม
เดินทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนังสือเดินทาง

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วย
จากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จานวน 60 USD ต่อท่านตลอดทริป
6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง

** ค่าทิปโปรดชาระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 60 USD ต่อท่าน **
เงื่อนไขการจอง
1.ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั ่งจะยืนยันเมื่อได้รบั เงิน
มัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
4. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาเป็ น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งตั ๋วเครือ่ งบินและทีน่ ั ่งบนเครือ่ งบิน
1.ทางบริษัทได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
2.หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3.นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นัง่
Long leg ขึ้ นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมัดจาทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกภายใน 21 วันก่อนเดินทางทุกกรณี ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจานวนทีบ่ ริษัทฯกาหนดไว้ (20 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทาง
ในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมในการ
มัดจาตัว๋
5.กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งโรงแรมทีพ
่ กั
1.เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียง
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตา่
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้ นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

