
FANTASTIC BAIKAL
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ก ำหนดกำรเดนิทำง

17 - 23 กุมภำพันธ์ 2563

4 - 10 มีนำคม 2563



1st : BANGKOK - IRKUTSK (RUSSIA)
วันแรกของกำรเดินทำง : กรงุเทพฯ – เอียรค์ตุสค์ (รัสเซีย)

14.00 น. พบกันที่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสิุวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi 

International Airport” อำคำรโดยสำร ชั้น 4 ประตู 10 แถว W เคำนเ์ตอร ์

สำยกำรไซบเีรยีน แอร์ไลน ์หวัหน้ำทัวร์ และเจ้ำหน้ำที่ บริษัท ไฮไลท์

อินเตอรเ์นชัน่นอล ทรำเวล หรอืสั้นๆ ว่ำ HIT รอต้อนรบัและคอยอ ำนวยควำม

สะดวกด้ำนเอกสำรกำรเดนิทำง

16.35 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเอยีรค์ตุสค์ (Irkutsk) โดยเที่ยวบินที่ S7 

6332 (ใช้เวลำเดินทำง 6 ชั่วโมง 20 นำที)

23.55 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตเิอยีรค์ตุสค์ “Irkutsk

International Airport” ณ เมืองเอยีร์คตุสค์ (Irkutsk) ประเทศรัสเซยี 

(Russia) น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองแล้ว จำกนั้นน ำทุกท่ำนเขำ้สู่ท่ี

พัก
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พักค้ำงคืน ณ Marriott lrkutsk หรอืเทียบเท่ำ



2nd : IRLUTSK - OGOY ISLAND - OLKHON ISLAND
วันทีส่องของกำรเดินทำง : เอียรค์ตุสค์ - เกำะโอกอย - เกำะโอลคอน

07.00 น. อำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม เช้ำนี้ น ำทุกท่ำนไปยงั

เกำะโอกอย “Ogoy Island” เป็นเกำะทีอ่ยู่ทำงตอนใตข้องเกำะโอลคอน 

ระหว่ำงทำงน ำท่ำนแวะสักกำระ สถูปพุทธศลิปะแบบทเิบตสขีำว “White 

Buddhist Stupa” ที่อทุิศให้กับเทวฑีำกิณี หนึ่งในเทพองค์ส ำคญัของศำสนำ

พุทธแบบทิเบตวชัรยำนตันตระ ซ่ึงเป็นสถูปแห่งกำรตรัสรู้สีขำวท่ีแสดงถึง

สนัติภำพและสมหวังตำมปรำรถนำ

12.00 น. อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงต่อสู่

เกำะโอลคอน “Olkhon Island” เป็นเกำะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสำบไบคำล ซ่ึง

ประชำกรส่วนใหญ่บนเกำะจะเปน็ชำวบเูรียตที่นบัถือศำสนำพุทธผสมผีซ่ึงมี

บรรพบุรุษเป็นชำวมองโกเลีย   

18.00 น. อำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
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พักค้ำงคืน ณ  Baikal Kahn Hotel หรอืเทียบเท่ำ



3nd : OLKHON ISLAND
วันทีส่ำมของกำรเดินทำง : เกำะโอลคอน

07.00 น. อำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม น ำท่ำนนัง่รถท่องเที่ยว

ไปตำมทะเลสำบน้ ำแข็ง มุ่งหน้ำสู่ แหลมบูรคำน “Burkhan Cape” ซึ่งเป็น

หนึ่งในสถำนที่ศกัดิ์สิทธิท์ี่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียที่เป็นท่ีตั้งของ โขดหนิชำมำน 

“Shaman Rock” หินผำที่ตั้งตระหง่ำนยืน่ออกไปกลำงทะเลน้ ำแขง็ 

12.00 น. อำหำรกลำงวนัแบบปิกนกิ จำกนั้น น ำท่ำนเดนิทำงมุ่งหน้ำสู่

ตอนเหนือสุดของเกำะโอลคอน กันที่ แหลมโคบอย “Koboi Cape” ที่มีวิว

ทิวทัศน์สวยงำมกว้ำงไกล โอบล้อมด้วยหิมะขำวโพลน ชม หินสำมพีน่อ้ง 

“Three Brother Rock” ดื่มด่ ำกับควำมงำมของผืนน้ ำสีฟ้ำของทะเลสำบที่

บริเวณ “Uzyty Bay” ซ่ึงเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกำะแห่งนี้ ขับรถ 

ลัดเลำะไปตำมจุดต่ำงๆ บนทะเลสำบน้ ำแขง็สฟี้ำ แวะเที่ยวชมและเก็บภำพ

ควำมประทับใจกับถ้ ำน้ ำแขง็ที่เตม็ไปดว้ยน้ ำแขง็งอก น้ ำแข็งย้อย สวยงำม

แปลกตำ สมกับฉำยำ “ดวงตำสฟีำ้แห่งไซบเีรยี”

18.00 น. อำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
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พักค้ำงคืน ณ  Baikal Kahn Hotel หรอืเทียบเท่ำ



4th : OLKHON ISLAND - HOVERCRAFT - LISTVIANKA
วันทีส่ี่ของกำรเดินทำง : เกำะโอลคอน – ล่องเรอืโฮเวอรค์รำฟ – ลิสต์เวยีนกำ้

07.00 น. อำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม น ำทุกท่ำนเดนิทำงสู่

ท่ำเรือ เพื่อลงเรือ โฮเวอรค์รำฟท์ “Hovercraft” เป็นเรือทีข่ับเคลือ่นดว้ย

ใบพดัขนำดใหญ่ที่ตดิอยู่ดำ้นหลังของเรือ โดยเรือแบบนี้จะเหมำะที่จะใช้เป็น

ยำนพำหนะทีว่ิ่งบนน้ ำแข็ง พื้นน้ ำ และพื้นดิน จำกนั้นเรอืจะน ำท่ำนว่ิงไปบน

พื้นน้ ำแขง็ที่กว้ำงใหญ่สุดลูกหูลูกตำ เลยทีเดียว เพื่อมุ่งหน้ำสู่ เมืองลสิตเวยีน

กำ้ (Listvianka) ทั้งนี้กำรเดินทำงโดยเรอืโฮเวอร์ครำฟท์ ขึ้นอยู่กับกำร

แข็งตัวของผืนน้ ำเป็นส ำคัญ โดยจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัเปน็หลัก

12.00 น. อำหำรกลำงวนัแบบปิคนคิ น ำท่ำนเดนิทำงกันต่อสู่ เมอืงลสิต์

เวียนกำ้ (Listvianka) ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบไบคำล ระหว่ำงทำงชม

วิวแม่น้ ำอังกำรำแม่น้ ำสำยยำวท่ีสดุ ซึ่งองค์กำรยูเนสโก้จึงขึ้นทะเบียนให้

ทะเลสำบไบคำลเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตใินปี ค.ศ. 1996

18.30 น. อำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
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พักค้ำงคืน ณ  Legend of Baikal Hotel หรอืเทียบเท่ำ



5th : LISTVIANKA - IRKUTSK
วันทีห่ำ้ของกำรเดินทำง : ลิสต์เวยีนกำ้ – เอียรค์ตุสค์

07.00 น. อำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม น ำท่ำนไปชม ฟำรม์ไซบี

เรียนเซมกำ้ “Siberian Zaimka Farm” ฟำร์มสไตล์ไซบีเรียที่ซ่อนตวัอยูใ่นป่ำ

สนริมแม่น้ ำองักำรำ พร้อมชมบ้ำนสไตล์ไซบีเรียทีท่ ำจำกไม้สนทอ่นใหญ่ ให้

ท่ำนไดส้นกุสนำนไปกบักำรนัง่รถสุนขัลำกเลือ่น แล้วน ำท่ำนไป นั่งกระเชำ้

เลือ่นไฟฟำ้ “Chair Lift” ขึ้นสู่จดุชมวิว เนินเขำเชยีรส์กี้ เพื่อชมวิวทศันียภำพ

อันงดงำมของทะเลสำบไบคำลแบบ 360 องศำ

12.00 น. อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัจำกนั้น น ำทุกท่ำนเที่ยวชม 

ตลำดขำยปลำ และ ของทีร่ะลกึ “Fish and Souvenir Market” ที่ตั้งอยู่

บริเวณริมทะเลสำบ หำกมำที่นี่ท่ำนจะต้องลิ้มลองปลำโอมลู ซ่ึงหำได้ง่ำย

เฉพำะในทะเลสำบไบคำล จะมีแผงร้ำนค้ำทีพ่่อคำ้แม่ค้ำน ำมำย่ำงขำยให้เลอืก

ซื้อหำรับประทำนอยู่มำกมำย จำกนั้นน ำทุกกลบัเข้ำสู่ เมืองเอยีรค์ตุสค์

(Irkutsk)

18.30 น. อำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
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พักค้ำงคืน ณ  Courtyard Marriott Hotel  หรอืเทียบเท่ำ



6th : IRKUTSK
วันทีห่กของกำรเดินทำง : เอียรค์ตุสค์

07.30 น. อำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม เช้ำนี้ น ำทุกท่ำนเขำ้ชม 

พิพิธภณัฑส์ถำปตัยกรรมและชำตพินัธุ์ทอลท์ซี “Taltsy Architectural and 

Ethnographic Museum” เป็นพิพิธภณัฑ์กลำงแจ้ง ที่รวบรวมอำคำรไม้สลัก

เสลำลวดลำยเปน็เอกลักษณ์เฉพำะตัวจำกทีต่่ำงๆในเขตไซบีเรียกว่ำ 40 หลงั 

รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ท้องถ่ิน  ข้ำวของ เครื่องใช้ในสมัยศตวรรษที่ 17-19 กว่ำ 

8,000 ชิ้น 

12.00 น. อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัจำกนั้น น ำท่ำนชม เมือง

เอียรค์ตุสค์ (Irkutsk) ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ใหญ่ที่สดุในไซบีเรยีเป็นศูนยก์ลำง

กำรซื้อขำยทองค ำและขนสตัว์ ชมสถำนที่น่ำสนใจภำยในตัวเมอืง อำทิ ย่ำน 

130 ถนนคำร์ลมำรก์ รวมถึงอนุสำวรีย์จกัรพรรดิอเลก็ซำนเดอร์ที ่3 ผู้ที่สั่งให้

สร้ำงทำงรถไฟประวตัิศำสตร์สำยทรำนส์ไซบีเรีย

19.00 น. อำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
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พักค้ำงคืน ณ  Courtyard Marriott Hotel  หรอืเทียบเท่ำ



7th : IRKUTSK - BANGKOK
วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง : เอียรค์ตุสค์ - กรุงเทพฯ

07.00 น. อำหำรเชำ้แบบกลอ่ง พร้อมออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน

นำนำชำตเิอยีร์คตุสค์ “Irkutsk International Airport” ณ เมืองเอยีรค์ตุสค์

(Irkutsk) ประเทศรัสเซยี (Russia)

10.10 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ S7 6331 

(ใช้เวลำเดินทำง 6 ชั่วโมง 20 นำที)

15.30 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสิุวรรณภมูิ

“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok) พร้อมด้วย

ควำมประทับใจไม่รู้ลืม
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ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่ำนละ 76,900 .- บำท

หักตั๋วเครื่องบนิ  (ผู้ใหญ)่ ท่ำนละ 21,000 .- บำท

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่ำนละ 12,000 .- บำท

อัตรำค่ำบรกิำร

เงื่อนไขกำรจองทวัร์

• ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ เบอรโ์ทรติดตอ่กลบั และ แบบฟอรม์กำรจองทวัร ์

• กรุณำช ำระมดัจ ำทำ่นละ 35,000 บำท ภำยใน 5 วัน ภำยหลงัท ำกำรจอง

• ส่วนทีเ่หลอืช ำระกอ่นออกเดนิทำง 15 วัน

• ชื่อบญัช ี   นำย เกษม  ธันยำพฤกษ์ ออมทรพัย์

• ธ. กสิกรไทย สำขำ เทสโก้ โลตัส สุขำภบิำล 3 เลขที่ 993-2-04218-2

• ธ. ไทยพำณิชย ์สำขำ ลำดพร้ำว 101 เลขที ่233-215636-7     

• ธ. กรุงเทพ สำขำ ลำดพร้ำว 101 เลขที ่021-7-05626-6

• ธ.กรุงศรอียุธยำ สำขำ ลำดพรำ้ว 101 เลขที ่639-1-06438-3

โดยกำรโอนผำ่นบญัชี
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หมำยเหตกุำรจองทวัร์

• ในกรณีที่ท่ำนต้องกำรออกตั๋วเครื่องบินระหว่ำงประเทศ บัตรโดยสำรแลกไมล์หรือ บัตร

โดยสำรรำคำพิเศษ โปรดแจ้งพนักงำนขำยเพื่อขอยืนยันว่ำคณะทัวร์ออกเดินทำงได้แน่นอน

ก่อน หำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ได้รับค ำยืนยันจำกพนักงำนขำยแล้วออกเดินทำงไม่ได้ บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

• ในกรณีที่ต้องกำรออกตั๋วเครื่องบินโดยสำรทุกประเภท โดยเฉพำะเงื่อนไขที่ไม่สำมำรถคืน

เงินได้ กรุณำออกตั๋วภำยหลังจำกกำรวำงมัดจ ำและด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำเรียบร้อยแล้ว หำก

ด ำเนินกำรดังกล่ำวก่อน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับผิดชอบทุกกรณี

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กำรให้ส่วนลดพิเศษส ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรออกตั๋วเครื่องบินโดยสำร

ระหว่ำงประเทศเอง อันเนื่องมำจำกบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำตั๋วกรุ๊ปไปแล้ว

• เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำน

ไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืนในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นที่ทำง

ทัวร์จัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ที่ท่ำนช ำระมำแล้วหำกท่ำน

ถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือกำรเข้ำเมืองอัน เนื่องจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำยหรือกำร

หลบหนีเข้ำเมือง ฯลฯ

• บริษทัฯขอยกเลกิกำรบรกิำรส ำหรบั บุคคลทีม่คีวำมประพฤตไิมเ่หมำะสมระหวำ่งกำร

เดินทำง, ผู้ที่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหวำ่งทวัร ์ที่มีระบุชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 

ประทว้ง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผูร้ว่มเดนิทำงบงัคบัใหห้วัหนำ้ทวัรต์อ้งกระท ำกำรอืน่ใด

นอกเหนอืโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบำงส่งผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทำ่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่ว

ได้

• รบกวนท่ำนอ่ำนหมำยเหตทุุกข้อก่อนท ำกำรจองและวำงมัดจ ำทัวร์เพื่อให้ท่ำนได้เดินทำงไป

กับ HIT อย่ำงมีควำมสุข

• บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำง ต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดย

ที่จะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำอย่ำงช้ำสุด 15 วนัก่อนกำรเดินทำงและยินดีท่ีจะจัดหำ

คณะทัวร์อื่นทดแทนให้หำกท่ำนต้องกำร

• บริษทัฯขอสงวนสิทธิ ์เรียกเกบ็คำ่ทวัรเ์พิม่ในกรณีทีม่ลีูกคำ้ ต่ ำกวำ่ 15 ท่ำน (10 – 14

ท่ำน) ด้วยควำมสมคัรใจ หำกประสงค์ที่จะเดินทำงกับเรำและมีกำรตกลงรำคำกันกับ

พนักงำนขำยแล้วตำมควำมเหมำะสม

• โรงแรมที่พักตำมบริษัทจัดให้ในรำยกำรหรอืเทียบเท่ำในระดบัเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่ำน) 

พร้อมอำหำรเช้ำ หำกวันเขำ้พักตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชมุตำ่งๆ อัน

เป็นผลทีท่ ำใหต้อ้งมกีำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมอืงโดยค ำนงึถึงควำมเหมำะสมเปน็หลัก

• บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวกรณทีี่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย 

อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, ภัยธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, อุบัติเหตุ 

ฯลฯ ทั้งนี้จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และจะรกัษำผลประโยชน์ของท่ำนไว้ให้ได้มำกที่สุด

• บริษทัฯตอ้งกรำบขออภัยในกำรสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รบัผู้เดินทำงที่เป็นเด็กอำยตุ่ ำกว่ำ 2 

ปีและท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น Wheel Chair เว้นแต่จะมีกำรตกลงกันกับพนักงำนขำย

• บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรไม่คืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด หำกท่ำนใช้หนังสือเดินทำง

ข้ำรำชกำร (เล่มสนี้ ำเงิน) แล้วถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกจำกประเทศใดประเทศหนึ่ง

• ในกรณีที่ท่ำนต้องกำรออกตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศ โปรดแจ้งพนักงำนขำยเพ่ือขอ

ยืนยนัว่ำ คณะทัวร์ออกเดินทำงได้แน่นอนก่อน

• หำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ได้รบัค ำยืนยนัจำกพนักงำนขำยแล้วออกเดินทำงไม่ได้ บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นกำรไม่รับผิดชอบทุกกรณี
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อัตรำคำ่บรกิำรนีร้วม

• ตั๋วเครื่องบินชั้นท่องเที่ยว สำยกำรไซบเีรยีน แอร์ไลน ์เส้นทำง กรุงเทพฯ – เอียร์

คุสค์ – กรุงเทพฯ ** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสำย

กำรบินหำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มจำกวนัดงักล่ำว ทำงบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ใน กำรเรียกเก็บจำกท่ำนตำมควำมเป็นจริง ทำงบรษิัทฯ คิดอัตรำ ณ เดือน

สิงหำคม 2562

• ภำษีสนำมบินทุกแห่ง

• โรงแรมทีพ่ักระดบัมำตรฐำน จ ำนวน 6 คืนพร้อมอำหำรเชำ้แบบบฟุเฟต์

• รถบสัปรบัอำกำศสภำพด ี น ำท่ำนเที่ยวตำมรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญ

เส้นทำง (กฎหมำยไม่อนุญำตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

• ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ตำมที่ระบุในรำยกำร

• ค่ำทิปคนขบัรถและไกคท์อ้งถิน่

• อำหำรเมนรูะดบัมำตรฐำน รวมเปน็อำหำรกลำงวนั 5 มื้อ และอำหำรค่ ำ 5 มื้อ  

• หัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยว ให้ควำมรู้ สนุกสนำนและคอยดูแลอ ำนวยควำม

สะดวกตลอดกำรเดินทำงค่ำประกันอบุัติเหตุและสุขภำพในระหว่ำงกำรเดินทำงใน

วงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.– บำท (หำกอำยเุกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่ำประกนัอบุตัเิหตุ

ระหวำ่งกำรเดนิทำง 50%)

อัตรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง และ กำรขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำง

** ไม่สำมำรถคืนมัดจ ำได้ทุกกรณ ี**

• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต)

• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวในโรงแรม อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องด่ืมใน

ห้องพกั, ค่ำอำหำรที่สั่งมำทำนในห้องพัก ฯลฯ

• ค่ำเครื่องด่ืมและอำหำรที่สั่งพิเศษในร้ำนอำหำร ที่นอกเหนือจำกทำงทวัร์จดัให้ 

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ทำ่นละ 3 ยูโรตอ่วนั

• ค่ำธรรมเนียมในกำรขอวีซ่ำ (หนังสือเดินทำงของไทย ไม่ต้องขอวีซ่ำรัสเซีย)

• ค่ำยกกระเป๋ำใบใหญ ่ขึ้นสูห่อ้งพกั

• อัตรำผกผนัน้ ำมนัและภำษีต่ำงๆ หำกมกีำรปรบัขึน้จำกสำยกำรบิน



TEL : 02 158 9800 / LINE : @HITTOURFANTASTIC BAIKAL 7 DAYS (S7) FEB - MAR 2019 13

ตั๋วเครือ่งบนิ

• ส ำหรับน้ ำหนักของสมัภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่อง

ตำมมำตรฐำนคือ 20 กิโลกรัม (ส ำหรับผู้โดยสำรชั้นประหยดั) กำรเรยีกค่ำ

ระวำงน้ ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจปฏิเสธได้

• ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำขึ้นเครื่องได้ ต้องมี

น้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีควำม กว้ำง x ยำว x สูง ไม่เกิน 115

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46

เซนติเมตร (18 นิ้ว)

• ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของ

กระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให้ต่ ำกว่ำมำตรฐำนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก ำหนดของแต่

ละสำยกำรบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใน

น้ ำหนักส่วนที่เกิน 

• กระเป๋ำและสัมภำระที่มีล้อเลื่อนและมีขนำดใหญ่เกิน ไม่เหมำะกับกำรเป็น

กระเป๋ำถือขึ้นบนพำหนะกำรเดินทำง 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในควำมรับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสยี, สูญหำยของ

กระเป๋ำสะพำย

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในควำมรับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรล่ำช้ำ, สูญเสีย, สูญหำย

ของกระเป๋ำเดินทำง ที่เกิดจำกควำมผิดพลำดของสำยกำรบินในทุกกรณี ทำง

บริษัทฯยินดีช่วยเหลือในกำรติดตำมปญัหำและข้อเรยีกร้องจำกทำงสำยกำรบิน

เท่ำที่จะท ำได้

สัมภำระ และ ค่ำพนกังำนยกสมัภำระ

โรงแรม และ ห้องพกั

• ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีที่ท่ำนมีควำม

ประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจ ำกัดของห้องพกั

และกำรวำงรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีควำมแตกต่ำงกนั อำจจะ

ท ำให้ท่ำนไม่ได้ห้องติดกนัตำมที่ต้องกำรหรืออำจจะได้เตียงเสริมแล้วแต่กรณี

• โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิ

ต่ ำ เคร่ืองปรบัอำกำศที่มีจะให้บริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น

• ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสงูขึ้น 3 – 4 

เท่ำตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรบัเปลี่ยน หรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำม

เหมำะสม

• ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป - กลับพร้อมกัน หำก

ต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบิน

เรยีกเก็บเพิ่มและกำรจดัท่ีนั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด ซึ่ง

ทำงบริษัทฯไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถ้ำ

ทำงบริษัทฯได้ด ำเนินกำรออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทำงต้องรอ Refund 

ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น และหำกท่ำนไม่แน่ใจในวันเดินทำงดังกล่ำว 

กรุณำตรวจสอบกับเจ้ำหน้ำที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสำมำรถท ำ 

Refund ได้หรือไม่ ก่อนที่ท่ำนจะช ำระเงินค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือ


