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วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – เอยีร์คุตสค์ 
14.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประต ู10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการไซบีเรียน แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติด
ตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้ าหอม ยาสีฟัน 
เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีก
คร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 
100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อ
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดย
ระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

16.35 น. ออกเดินทางสู่  เมืองเอียร์คุตสค์ (Irkutsk) โดยเท่ียวบินท่ี S7 6332 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาที) 
23.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเอียร์คุตสค์ “Irkutsk International Airport” ณ เมืองเอียร์คุตสค์  

 (Irkutsk) ประเทศรัสเซีย (Russia) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้จากนั้นน าทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัค้างคืน ณ  Marriott lrkutsk หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)  เอยีร์คุตสค์ – เกาะโอกอย – เกาะโอลคอน 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าทุกท่านไปยงั เกาะโอกอย  “Ogoy Island” เป็นเกาะท่ีอยูท่างตอนใตข้องเกาะโอลคอน ระหว่างทางน าท่านแวะ 
 สักการะ สถูปพุทธศิลปะแบบทิเบตสีขาว “White Buddhist Stupa” ท่ีอุทิศให้กบัเทวีฑากิณี หน่ึงในเทพองคส์ าคญั 
 ของศาสนาพุทธแบบทิเบตวชัรยานตนัตระ ซ่ึงเป็นสถูปแห่งการตรัสรู้สีขาวท่ีแสดงถึงสันติภาพและสมหวงัตามปรารถนา 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เกาะโอลคอน “Olkhon Island” เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในทะเลสาบไบคาล ซ่ึงประชากรส่วน 

 ใหญบ่นเกาะจะเป็นชาวบูเรียตท่ีนบัถือศาสนาพุทธผสมผีซ่ึงมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย    
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Baikal Kahn Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) เกาะโอลคอน 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** หมายเหตุ เน่ืองด้วยในฤดูหนาว จะมีหิมะปกคลุมหลายพื้นท่ีบนเกาะ อีกท้ังน ้าแข็งท่ีแข็งตัวบนพื้นผิวทะเลสาบ มักจะมี
รอยแยกในบางจุด อาจไม่สามารถให้รถสัญจรผ่านได้ในบางพื้นท่ี ท้ังนีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการงดน าเท่ียวสถานท่ี
ท่องเท่ียวบางแห่งในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของอุทยานไม่อนุญาตให้รถน านักท่องเท่ียวเข้าชมจุดท่องเท่ียวบางจุด ** 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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 น าท่านนัง่รถท่องเท่ียวไปตามทะเลสาบน ้าแขง็ มุ่งหนา้สู่  แหลมบูรคาน “Burkhan Cape” ซ่ึงเป็นหน่ึง ในสถานท่ี 
 ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชียท่ีเป็นท่ีตั้งของ โขดหินชามาน “Shaman Rock” หินผาท่ีตั้ง ตระหง่านยืน่ออกไปกลาง 
 ทะเลน ้าแขง็ โขดหินชามานแห่งน้ี ในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของหมอผี ตามความเช่ือของคนทอ้งถ่ินก่อน 
 ท่ีศาสนาพุทธจากธิเบตจะเขา้มาเผยแพร่ยงับริเวณน้ี อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัวิวทะเลสาบน ้าแขง็สีฟ้า ท่ี 
 กวา้งสุดตา  
12.00 น. อาหารกลางวันแบบปิคนิค  
 น าท่านเดินทางมุง่หนา้สู่ตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน กนัท่ี แหลมโคบอย “Koboi Cape” ท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงาม 
 กวา้งไกล โอบลอ้มดว้ยหิมะขาวโพลน ซ่ึงทางตอนเหนือของเกาะ น ้าในทะเลสาบจะลึกกว่า และมีสีเขม้กว่าตอนใต ้ชม 
 หินสามพีน้่อง หรือ Three Brother Rock ด่ืมด ่ากบัความงามของผนืน ้าสีฟ้าของทะเลสาบท่ีบริเวณ Uzyty Bay  
 ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเกาะแห่งน้ี ขบัรถ ลดัเลาะไปตามจุดต่างๆ บนทะเลสาบน ้าแขง็สีฟ้า แวะเท่ียวชม 
 และเก็บภาพความประทบัใจกบัถ ้าน ้าแขง็ ท่ีเตม็ไปดว้ยน ้าแขง็งอก น ้าแขง็ยอ้ย สวยงามแปลกตา สมกบัฉายาดวงตาสีฟ้า 
 แห่งไซบีเรีย   
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Baikal Kahn Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  เกาะโอลคอน – เอยีร์คุตสค์ – ลสิต์เวียนก้า 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือ โฮเวอร์คราฟท์ “Hovercraft” เป็นเรือท่ีขบัเคล่ือนดว้ยใบพดัขนาดใหญ่ท่ีติดอยู ่
 ดา้นหลงัของเรือ โดยเรือแบบน้ีจะเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นยานพาหนะท่ีว่ิงบนน ้าแขง็ พ้ืนน ้า และพ้ืนดิน จากนั้นเรือจะน าท่านว่ิง 
 ไปบนพ้ืนน ้าแขง็ท่ีกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา เลยทีเดียว เพื่อมุ่งหนา้สู่ เมืองเอียร์คุตสค์ (Irkutsk) 

** หมายเหตุ การเดินทางโดยเรือโฮเวอร์คราฟท์ ขึน้อยู่กับการแข็งตัวของผืนน ้าเป็นส าคัญ โดยจะค านึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลักถ้าผืนน ้าเป็นน ้าแข็งท้ังหมด จะเดินทางโดยรถตู้ 4WD แบบฉบบัของรัสเซียแทน ** 

14.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางกนัต่อสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า (Listvianka) ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบไบคาล ระหว่างทางชมวิวแม่น ้า 
 องัการา แม่น ้าสายยาวท่ีสุด โดยมีความยาวถึง 1,779 กิโลเมตร และมีความส าคญัมากในเขตไซบีเรีย เป็นแม่น ้าเพียงสายเดียว 
 ท่ีไหลออกจากทะเลสาบ ดว้ยความสวยงามของวิวทิวทศันท่ี์แสนร่ืนรมย ์องคก์ารยเูนสโกจึงขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบไบคาล 
 เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1996 แลว้น าท่านชม พพิธิภัณฑ์แห่งทะเลสาบไบคาล “Baikal Ecological  

 Museum” ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑข์นาดเลก็ ท่ีจดัแสดงสัตวบ์กและสัตวน์ ้าสายพนัธ์ุต่างๆท่ีจะพบเห็นไดแ้ค่ในแถบไบคาลและ 
 ไซบีเรียเท่านั้น 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Legend of Baikal Hotel   หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  ลสิต์เวียนก้า – เอยีร์คุตสค์  
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไป นั่งกระเช้าเล่ือนไฟฟ้า “Chair Lift” ขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียร์สกี ้เพื่อชมวิว และทศันียภาพอนังดงามของ 
 ทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา และจากจุดน้ีท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามาจากมุมสูงท่ีสวยงามของทะเลสาบ 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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 จากนั้นน าท่านไปชม ฟาร์มไซบีเรียนเซมก้า “Siberian Zaimka Farm” ฟาร์มสไตลไ์ซบีเรียท่ีซ่อนตวัอยูใ่นป่าสน 
 ริมแม่น ้าองัการา พร้อมชมบา้นสไตลไ์ซบีเรียท่ีท าจากไมส้นท่อนใหญ่ ให้ท่านได้สนุกสนานไปกบัการนั่งรถสุนัขลากเล่ือน 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าทุกท่านเที่ยวชม ตลาดขายปลา และ ของที่ระลึก “Fish and Sourvenir Market” ท่ีตั้งอยู ่
 บริเวณริมทะเลสาบ หากมาท่ีน่ีทา่นจะตอ้งล้ิมลองปลาโอมูล ซ่ึงหาไดง้่ายเฉพาะในทะเลสาบไบคาล จะมีแผงร้านคา้ท่ีพ่อคา้ 
 แม่คา้น ามายา่งขายใหเ้ลือกซ้ือหารับประทานอยูม่ากมาย จากนั้นน าท่านไปเขา้ชม พพิธิภณัฑ์สถาปัตยกรรมและชาตพินัธ์ุ 
 ทอล์ทซี “Taltsy Architectural and Ethnographic Museum” พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ท่ีรวบรวมอาคารไม ้
 สลกัเสลาลวดลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจากท่ีต่างๆในเขตไซบีเรียกว่า 40 หลงั รวมถึงส่ิงประดิษฐ์ทอ้งถ่ิน ขา้วของ  
 เคร่ืองใชใ้นสมยัศตวรรษท่ี 17-19 กว่า 8,000 ช้ิน ท่านจะรู้สึกเหมือนเดินอยูใ่นหมู่บา้นโบราณ กระทัง่สมควรแก่เวลา น า 
 ท่านกลบัเขา้สู่ เมืองเอียร์คุตสค์ (Irkutsk) เมืองศูนยก์ลางการติดต่อคา้ขายระหว่างรัสเซีย จีน มองโกเลีย และทิเบตมา 
 ยาวนาน เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งทนัสมยัและเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ในสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียแท้ๆ   
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัค้างคืน ณ  Courtyard Marriott Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) เอยีร์คุตสค์  
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองเอียร์คุตสค์ (Irkutsk) ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีใหญ่ท่ีสุดในไซบีเรีย เมืองน้ีก่อตั้งในปี 1661 เพื่อเป็นศนูยก์ลาง 
 การซ้ือขายทองค าและขนสัตว ์ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเมืองในปี 1686 นัง่รถชมไปเร่ือยๆ ผา่นชมสถานท่ีน่าสนใจภายใน 
 ตวัเมืองบริเวณรอบๆ แม่น ้าองัการ่า อาทิ โบสถโ์ฮล่ี ทรีนิต้ี, ประตชูยัประจ าเมือง, โบสถเ์ยรูซาเลม ฯลฯ  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั อิสระท่านท่ี ยา่น 130 ท่ีเตม็ไปดว้ยอาคารไมต้ามแบบสมยัตน้ศตวรรษท่ี 18 ถนนคาร์ลมาร์ก ท่ีรายลอ้ม 
 ดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมสวยๆ รวมถึงอนุสาวรียจ์กัรพรรดิอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ผูท่ี้ส่ังให้สร้างทางรถไฟประวติัศาสตร์สาย 
 ทรานส์ไซบีเรีย ท่ีส าคญั บริเวณน้ีถือไดว่้าเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของ เมืองเอียร์คุตสค์ (Irkutsk) 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Courtyard Marriott Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)  เอยีร์คุตสค์ – กรุงเทพฯ 
07.00 น. อาหารเช้า แบบกล่อง พร้อมออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิอียร์คุตสค์ “Irkutsk International Airport”  
 ณ เมืองเอียร์คุตสค์ (Irkutsk) ประเทศรัสเซีย (Russia) 
10.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี S7 6331 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง 20 นาที) 
15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ 
 (Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 Fantastic Frozen in Baikal 7 Days S7 Feb – Mar 2020 5 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห ์เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่   ท่านละ 76,900.- บาท เหลือเพยีง 73,900 บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่)  ท่านละ 21,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่    ท่านละ 12,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการไซบีเรียน แอร์ไลน์  เส้นทาง กรุงเทพฯ – เอยีร์คุตสค์ – กรุงเทพฯ   

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือน สิงหาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 4 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
4. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
6. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น 
7. อาหารมาตรฐานไบข่าน รวมเป็นอาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารค ่า 5 มื้อ   
8. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง 
        การ เดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน   
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อัตราผกผันน ้ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึน้จากสายการบนิ 
7. ค่าท าวีซ่าส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 
*** รายการทัวร์นี ้ไม่สามารถคืนเงินค่ามัดจ าได้ทุกกรณี *** 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห ์เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 35,000 บาท ภายใน 3 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 

          *** รายการทัวร์นี ้ไม่สามารถคืนเงินค่ามัดจ าได้ทุกกรณี *** 

ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-215636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
 
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 30 วัน 

 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR

