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UNSEEN BAIKAL LAKE 6 DAYS 5 NT ( S7) 

อริคุตสก์ – ลสิต์เวียนก้า - เกาะโอลคอร์น 

6 วนั 5 คืน / BY S7 AIRLINE (S7) 
(สบายๆ บินตรงจาก สนามบนิสุวรรณภูม ิสู่เมืองอริคุตก์ ) 

น าท่านชมไบคาล (Baikal) ทะเลสาบทีเ่ก่าแก่และลกึทีสุ่ดในโลก! 
ชมธรรมชาตสุิดมหศัจรรย ์แผ่นน ้าแข็ง BLUE ICE 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> 

>> ชม เกาะโอลคอร์น (Olkhon Island) เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในทะเลสาบไบคาล 
>> ชม BLUE ICE แผน่น ้าแขง็ใสๆ ท่ีแตกหกัท่ีเกิดจากการขยายตวัของน ้าในทะเลสาบ  
>> ชมพพิธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาตพินัธ์ุทอล์ทซ่ี (Taltsy Museum) 
>> ชมพพิธิภัณฑ์ไบคาล (Baikal museum) ชม แมวน า้ไบคาล 
>> ขึน้ CABLE CAR ชมช่วงท่ีแม่น ้ าองัการ่า มาบรรจบกบัทะเลสาบไบคาล 
>> สนุกสนานกบักิจกรรม ขบั Snow Mobile  
>> สนุกสนานกบักิจกรรม สุนัขลากเล่ือน (Dog Sledges) 
>> นั่งเรือ HOOVRCRAFT ซ่ึงเป็นเรือสะเท้ินน ้าสะเท้ินบกท่ีสามารถว่ิงได ้ทั้งบนผิวน ้าหิมะ และพื้นน ้าแขง็ 
>> ชม โบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อคนอิรคุตสก ์
>> ช้อปป้ิงถนน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

          

รวมค่าคนขบัรถ / ไกดท์อ้งถิ่น  
แจกน ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วนั 

 
ก าหนดการเดินทาง                          จ านวน 10 ท่าน ออกเดินทาง รับสูงสุด 25 ท่าน 

เดือน  กุมภาพนัธ์ 2562  :      25 ก.พ.  -  2 มี.ค.  
เดือน  มีนาคม 2562 :            3 – 8 มี.ค.  

วนัที่หน่ึง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ - อริคุตสก์ 
13.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ P สายการบิน S7 AIRLINE 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
16.35 น. ออกเดินทางบินตรงสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน S7 AIRLINE เท่ียวบินท่ี S7 762 
23.45 น. เดินทางถึง เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้   
ทีพ่กั              COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  ( พกั 2 คืน สบายๆ)  

วนัที่สอง (2)  อริคุตสก์ - ลสิต์เวยีนก้า - พพิธิภณัฑ์ทอล์ทซ่ี - พพิธิภณัฑ์ไบคาล – น่ังกระเช้า 
  ตลาดลสิต์เวยีนก้า - สุนัขลากเล่ือน - อริคุตสก์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านออกเดินทางสู่ ลสิต์เวยีนก้า (Listvyanka) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1ชม. 15 นาที ) ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีหุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ภายในหมู่บา้นเล็กๆ แห่งน้ี มีกระท่อมไมส้ร้างในรูปแบบ
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สถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียท่ีสวยงามมีสีสันสดใส จากนั้นน าท่านเขา้ชม น าท่านชม พิพธิภัณฑ์สถาปัตยกรรม
และชาติพนัธ์ุทอล์ทซ่ี (Taltsy Museum) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภณัฑบ์นพื้นท่ีกลางแจง้ มีเน้ือท่ีกวา่ 
166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยูข่องชาวไซบีเรียสมยัก่อน มีโบสถไ์ม ้บา้น ฟาร์ม และอ่ืนๆ ของชนเผา่
ต่างๆ ท่ีอยูร่อบทะเลสาบ บา้นท่ีน ามาจดัแสดงไดถู้กยา้ยมาจากหมู่บา้นดั้งเดิมในท่ีต่างๆ หลงัจากท่ีมีการสร้าง
เข่ือนพลงัน ้าในทะเลสาบไบคาล ท าใหน้ ้าท่วมชุมชนบางจุด จึงไดย้า้ยบา้นเก่าท่ีมีคุณค่า และโบราณสถาน เช่น 
โบสถไ์ม ้โรงเรียน น ามาจดัแสดงไวใ้นท่ีเดียวกนั  

 
จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์ไบคาล (Baikal museum) ซ่ึงจ าลองการด าน ้าลึกเสมือนจริง ท่ีระดบัความลึก 
1,637 เมตรของทะเลสาบไบคาล สถานท่ีเก็บรวบรวมตวัอยา่งและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวทิยา
ทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซ่ึงมีการจดัแสดงซากสัตวแ์ละพืชพนัธ์ุต่างๆ เช่น แมวน ้าไบคาล เป็นแมวน ้าสาย
พนัธ์ุท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นแมวน ้าท่ีปรับสภาพใหเ้ขา้กบัน ้าจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมุล ปลาประจ า
ถ่ินมีเฉพาะทะเลสาบแห่งน้ีเท่านั้น  

 
จากนั้นน าท่านข้ึนCABLE CAR ชมช่วงท่ีแม่น ้าองัการ่า มาบรรจบกบัทะเลสาบไบคาล องัการ่าเป็นแม่น ้า
สายเลือดใหญ่ของชาวอิร์คุตสถท่ี์ไหลลงสู่ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีลึกท่ีสุดในโลก ลึกประมาณ 
1,637 เมตร ไดรั้บสมญานามวา่ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” The Blue Eye Of Sibiria โดย UNESCO ไดข้ึ้น
ทะเบียนใหท้ะเลสาบแห่งน้ีเป็นมรดกโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1996  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 น าท่านชม ตลาดลสิต์เวยีนก้า (Fish Market) ท่ีเติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียท่ี
เขา้มาตั้งรกรากบริเวณปากแม่น ้าองัการ่าสัมผสัปลาและสินคา้แปรรูปสัตวน์ ้าท่ีไดจ้ากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูล
รมควนั ปลาโอมูลแดดเดียว และสินคา้พื้นเมืองอีกมากมาย จากนั้นใหท้่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรม น าท่าน
เก็บเก่ียวประสบการณ์ดว้ยการขบัเคล่ือนสุนัขลากเล่ือน (Dog Sledges) โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการเล่ือน
ไปบนผวิหิมะอยา่งสนุกสนาน มีสุนกัฮกัซก้ีสายพนัธ์ุเคมชทักา้ ฮสัก้ี ซ่ึงเป็นสุนขัสายพนัธ์ุทอ้งถ่ินท่ีแสนทรหด 

น าท่านวิง่ฉิวโลดแล่นสนุกสนาน ( ใชเ้วลาประมาณ 15 -20 นาที) จากนั้นใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการขบัรถ 
Snow Mobile ตะลุยหิมะ ( ใชเ้วลาประมาณ 30 - 40  นาที) จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองอริคุตสก์ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั              COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว    
                           ( กรุณาจัดกระเป๋า Overninght Bag ส าหรับค้างคืนบนเกาะโอลคอร์น  2 คืน )  

วนัที่สาม (3)  อริคุตสก์ - น่ังเรือHOOVRCRAFT – เกาะโอลคอร์น 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดินทางสู่เกาะโอลคอร์น (Olkhon Island) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชม.) เกาะ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทะเลสาบไบคาล ซ่ึงเกาะน้ีลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบสีฟ้าคราม แต่ในหนา้หนาว
กลบักลายเป็นน ้าแขง็ ซ่ึงท่านสามารถเดินเล่นบนน ้าแขง็ไดเ้ลยโดยทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดใน
โลก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
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จากนั้นน าท่านเปิด ประสบการณ์บนทะเลสาบน ้าแขง็โดยการน่ังเรือ HOOVRCRAFT ซ่ึงเป็นเรือสะเทิ้นน ้า
สะเทิ้นบกท่ีสามารถวิง่ได ้ทั้งบนผวิน ้าหิมะ และพื้นน ้าแขง็ท่ีจะ พาท่านเดินทางผา่นพื้นผวิของทะเลสาบไบคาล
ท่ีไดก้ลายเป็นน ้าแขง็หนาวมากกวา่ 2 เมตร เป็น ระหวา่งทางจอดใหท้่านไดถ่้ายรูปสุดแสนอศัจรรยข์องผวิ
น ้าแขง็และววิโดยรอบ อยา่งสนุกสนาน ท่านจะไดภ้าพสุดอศัจรรยน้ี์กลบับา้นไปเป็นอีกหน่ึงในทริปประทบัใจ
ไม่รู้ลืม จากนั้นน าท่านเปล่ียนเป็นรถจ๊ิบทหารส าหรับการเดินทางบนเกาะโอลคอนแห่งน่ี 

ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั             VILLA MARINA  HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว    ( พกั 2 คืน สบายๆ) 

วนัที่ส่ี (4)    เกาะโอลคอร์น - ทะเลสาบไบคาล – Blue Ice - เกาะโอลคอร์น  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางท่องเท่ียวในทะเลสาบไบคาลและเกาะโอลคอร์น โดยเร่ิมจากการนัง่รถจ๊ิบทหาร
หรือรถจ๊ิบโดยคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง เพื่อออกตามหาส่ิงมหศัจจรรยท่ี์นกัท่องเท่ียวเม่ือมาทะเลสาบไบคาล

แลว้อยากเห็นท่ีสุดก็คือ Blue Ice  ซ่ึงเป็นรักษาของแผน่น ้าแขง็ในทะเลสาบมีสีเขียวฟ้า มีลวดลายสวยงาม 
อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  ตรงไหนสวยจอดถ่ายตรงน้ัน ไม่เร่งรีบ  
** หมายเหตุ Blue Ice เป็นปรากฎการณ์ท่ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป้นส าคญั ** 

 
จากนั้นน าท่านกลบัข้ึนสู่เกาะโอลคอร์น น าท่านชมถ า้แห่งแหลมเบอร์คาน Burkhan Cape หรือ หินแห่งจิต
วญิญาณ (Shaman Rock) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเกาะแห่งน้ีท่ีนกัท่องเท่ียวทุกคนหา้มพลาด เพราะ
สถานท่ีแห่ง น้ีเป็น 1 ในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 9 แห่งของเอเชีย โดยเช่ือกนัวา่ เทนกรีอิ Tengrii ซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ี
เขม้แขง็ท่ีสุดในบรรดาหมู่เทพเจา้ทั้งหลายไดเ้ลือกสถานท่ีแห่งเป็นวงั ซ่ึงคนทอ้งถ่ินไม่อนุญาตให้ บุคคลใดไป
ท าส่ิงมิดีมิร้ายมาบนเนินหินแห่งน้ี 
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 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิคโดยคนขับรถ กบัเมนูท้องถิ่นซุปปลาโอมุล 

น าท่านออกเดินทางสู่ตอนเหนือของเกาะเท่ียวชมความงามของมุมต่างๆของเกาะ แวะถ่ายรูปกบัหินสามพี่นอ้งท่ี
เป็นเนินเขาสามกอ้น เรียงกนั จากนั้นชม แหลมโคลบอย (Cape Khoboy) ท่ีมีววิทิวทศัน์สวยงามกวา้งไกลท่ี 
บดัน้ีไดถู้กโอบลอ้มดว้ยปุยหิมะขาวโพลน เบ้ืองล่างเป็นทะเลสาบ น ้าแขง็สีน ้าเงินเขม้ตดักบัฟ้าใสของกอ้น
น ้าแขง็ น าท่านถ่ายรูปตามจุดท่ีน่าสนใจต่างๆ นอนเกือกกล้ิงกบัทะเลสาบน ้าแขง็ จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 
น าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
** หมายเหตุ วนัน้ีการท่องเท่ียวอุทยานบนเกาะโอลคอร์น หอ้งน ้าจะเป็นแบบหลุม( คนไทยอาจไม่คุน้ชิน) เพื่อ
ความ สะดวกกรุณาเตรียม กระดาษช าระแบบเปียก ติดไปดว้ย **  

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
ทีพ่กั               VILLA MARINA  HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ห้า (5)  เกาะโอลคอร์น 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  
  น าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ังแผน่ดินใหญ่โดยการ น่ังเรือ HOOVRCRAFT ซ่ึงเป็นเรือสะเทิ้นน ้าสะเทิ้นบกท่ี

สามารถวิง่ได ้ทั้งบนผวิน ้าหิมะ และพื้นน ้า จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอริคุตสก์ (ระยะทาง 250 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชม.) 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
  น าท่านเดินทางถึงเมืองอริคุตสก์ น าท่านชมเมืองส าคญัท่ีสุดแห่งไซบีเรียตะวนัออก เป็นเมืองศูนยก์ลางทั้ง

ทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ปารีสแห่งไซบีเรีย” ตั้งอยูริ่มทะเลสาบไบคาล และ
ยงัเป็นเมืองท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์คา
ซาน (Kazan Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อคนอิรคุตสกม์าก เน่ืองจากโบสถแ์ห่งน้ีเกิดข้ึนจาก
การบริจาคของคนทอ้งถ่ินท่ีประกอบทั้งชาวบา้น กบฎการเมือง โจรผูก้ลบัใจท่ีถูก เนรเทศมายงัอิรคุตสก ์
นอกจากน้ีตวัโบสถย์งัมีความงดงามท่ีเกิด จากรูปแบบการก่อสร้างท่ีสวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายใ 
ประดบับลัลงัคด์ว้ยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลกัของโบสถท่ี์ท าจากหยก การเพน้ทล์ายใตห้ลงัคาโบสถต์อ้ง
ใชช่้างผูช้  านาญท่ีส่งไปศึกษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว จากนั้นเชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) 
ยา่นน้ีนบัวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีพลาดไม่ไดส้ าหรับผูม้าเยอืนเมืองน้ี บริเวณน้ีเป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร 
บาร์ ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีทนัสมยั โดยส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณน้ีสร้างดว้ยไม ้และตกแต่งอยา่งสวยงาม 
มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซ่ึงข้ึนช่ือในการสร้างบา้นดว้ยไม ้ยา่นน้ีจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
ทั้งชอ้ปและชิมเลยทีเดียว 
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองพร้อมชมโชว์การแสดงท้องถิ่น 
ทีพ่กั               COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่หก (6) อริคุตสก์ - สนามบนิสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั / หรืออาหารเช้าแบบกล่อง box Set  

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
10.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 AIRLINE เที่ยวบินที ่S7 761 
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

25 ก.พ. -  2 มี.ค. 62 79,900 79,900 76,900 73,900 17,000 

3 – 8 มี.ค. 62  79,900 79,900 76,900 73,900 17,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  10 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 10 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน า้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 

 

หมายเหตุ : 
รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน า้มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ
เกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงิน
ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทปิคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น  
9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 
b. จากวนัจองและช าระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

หมายเหตุ 
*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 
        *****เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 



UNSEEN BAIKAL LAKE 6 D (S7)  เจาะลึกทะเลสาบไบคาล 6 วนั 5 คืน (S7)   10 | P a g e  
 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิ

ค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน เพียง 1 ใบ / 23 กิโลกรัม เท่าน้ัน (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวา่งน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียก
เก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 


