Program Tour

โปรแกรมการเดิน ทาง
ความงดงามของทะเลสาบนํา้ แข็ง

Miracles of Lake Baikal
7 Days

5-11 กุม ภาพัน ธ์ 2562

บริษัท บลู แบร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเทียวเลขที 11/08676 | สถานทีติดต่อ : 98/23 ซอยเฉลิมพระ
เกียรติ ร.๙ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กทม. 10250 โทรศัพท์ : 062-623-8999,02-130-5210
Website : www.bluebeartravel.com

[Type here]

ตารางการเดิน ทางโดยสังเขป
วัน ที่ 1 |

วัน ที่ 4 |

กรุ งเทพมหานคร - อีร์ คุต สค์
นัดหมายคณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารระหว่ า งประเทศ
เคาน์เตอร์ U ชั ้น 4 (ประตู 10) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอย
อํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ออกเดิ น ทางสู่ท่ า อากาศยานนานาชาติ อี ร์ คุต สค์
ประเทศรัสเซีย ด้ วยสายการบินเอสเซเว่น แอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ S7-762 เวลา 17.25 – 00.25 น. (+1) (ณ
เวลาท้ องถิ่ น ประเทศรั สเซี ย ) Courtyard by
Marriott หรื อเทียบเท่า

วิถ ชี ีวิต ชนพืน้ เมือ งรั ส เซีย – เกาะโอล์ คอน
- เข้ าถึงจิตวิญญาณในชุมชนท้ องถิ่น
- เกาะโอล์คอน เกาะที่ใหญ่ที่สดุ ในทะเลสาบไบ
คาล
- Hotel Baikal view หรื อเทียบเท่า

วัน ที่ 2 |
อี ร์ คุ ต สค์ - พิพ ิธ ภัณ ฑ์ ช าติพ ัน ธุ์ ท อล์ ท ซี่ – จุ ด
ชมวิวหิน เชีย รสกี ้ - กิจ กรรมเล่ น สกี
- เมืองอีร์คตุ สค์ เมืองใหญ่อีกเมืองหนึง่ ในไซบีเรี ย
- พิพิธภัณฑ์สถาปั ตยกรรมและชาติพนั ธุ์ทอล์ทซี่
- จุดชมวิวหินเชียรสกี ้ ความอลังการของ
ทะเลสาบจากมุมสูง
- เปิ ดประสบการณ์สดุ มันส์กบั การเล่นสกี
- Mayale Hotel หรื อเทียบเท่า

วัน ที่ 3 |
สุ น ั ข ลากเลื่ อ น – พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ บคาล - นั่ งเรื อ
Khivus
- กิจกรรมสุดแสนน่ารักกับ สุนขั ลากเลื่อน
- พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ไ บคาล จัด แสดงสัต ว์ นํ า้ สายพัน ธุ์
ต่างๆ
- นัง่ เรื อสะเทิ ้นนํ ้าสะเทิ ้นบก อย่างเรื อ Khivus
- Courtyard Marriott หรื อเทียบเท่า

วัน ที่ 5 |
แหลมโคบอย - แหลมบูร คาน – โขนหิน ชามาน
- ถํ ้าแห่งแหลมบูรคาน
- หินแห่งจิตวิญญาณ โขดหินชามาน
- หมูบ่ ้ านเล็กๆแต่มีมนต์เสน่ห์ Uzury
- Hotel Baikal view หรื อเทียบเท่า

วัน ที่ 6 |
อีร์ คุต สค์ – โบสถ์ ค าซาน - 130 สแควร์
- โบสถ์คาซานเป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคณ
ุ ค่าทาง
จิตใจต่อคนอีร์คตุ สค์มาก
- อิสระช้ อปปิ ง้ ที่ ถนนคนเดิน 130 สแควร์
- Courtyard Marriott

วัน ที่ 7 |
อีร์ คุต สค์ – กรุ งเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ประเทศไทย ด้ ว ยสายการบิ น เอสเซเว่น แอร์ ไ ลน์
เที่ยวบินที่ S7-761 เวลา 11.40 – 16.40 น. (ณ เวลา
ท้ องถิ่นประเทศไทย)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดย
สวัสดิภาพ

็ เตอร์ จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเทียวเลขที 11/08676 | สถานทีติดต่อ : 98/23 ซอยเฉลิมพระ
บริษัท บลู แบร์ เซน
เกียรติ ร.๙ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กทม. 10250 โทรศัพท์ : 062-623-8999,02-130-5210
Website : www.bluebeartravel.com

วัน ที่ 1 | นัด พบเพื่อ ทําการเช็ค อิน ที่ส นามบิน สุวรรณภูม ิ

14.30 น.
นัด หมายคณะพร้ อมกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุว รรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ U ชัน้ 4
(ประตู 10) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกใน
เรื่ องสัมภาระและเช็คอิน
ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ อี ร์ คุ ต สค์
ประเทศรั ส เซี ย ด้ ว ยสายการบิ น เอสเซเว่น แอร์ ไ ลน์
เที่ ย วบิ น ที่ S7-762 เวลา 17.25 – 00.25 น. (+1) (ณ
เวลาท้ องถิ่นประเทศรัสเซีย)

็ เตอร์ จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเทียวเลขที 11/08676 | สถานทีติดต่อ : 98/23 ซอยเฉลิมพระ
บริษัท บลู แบร์ เซน
เกียรติ ร.๙ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กทม. 10250 โทรศัพท์ : 062-623-8999,02-130-5210
Website : www.bluebeartravel.com

วัน ที 2 | อีร์ คุต สค์ - พิพ ธิ ภัณฑ์ ช าติพ นั ธุ์ท อล์ ท ซี – จุด ชมวิวหิน เชียรสกี ้ - กิจกรรมเล่ น สกี
00.25 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คตุ สค์ ประเทศรัสเซีย ด้ วยสายการบินเอสเซเว่น แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ S7762 เวลา 00.25 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง เมื่อได้ สมั ภาระเรี ยบร้ อย นําคณะเดินทางด้ วยรถโค้ ชปรับอากาศ
เข้ าสู่เมืองอีร์คตุ สค์ (Irkusk) เมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในไซบีเรี ย เป็ นศนูย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ
588,000 คน เป็ นแหล่งการศึกษาที่สําคัญเป็ นเมืองแห่งธุรกิจและการค้ าระหว่างประเทศมองโกเลียและประเทศ
จีน เป็ นเมืองที่ มีผ้ ูคนพลุกพล่านเพราะเป็ นย่านการค้ าขาย เมื องนี ไ้ ด้ ชื่อว่าเป็ น ปารี สของไซบีเรี ย (Paris of
Siberia)
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Courtyard by Marriott หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เข้ าชม พิพิธภัณฑ์สถาปั ตยกรรมและชาติพนั ธุ์ทอล์ทซี่ (The Taltsy Museum of rchitecture
and Ethnography) สร้ างขึ ้นใน ค.ศ. 1969 พิพิธภัณฑ์บนพื ้นที่กลางแจ้ งมีเนื ้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดง
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชนชาวเอียร์ คสุ ต์ที่เข้ ามาบุกเบิกไซบีเรี ยในบริเวณนี ้ในยุคเริ่ มแรก มีโบสถ์ไม้ บ้ านพักอาศัย
ฟาร์ มเกษตร และอื่น ๆ ของชนพื ้นเมือง โดยบ้ านที่นําแสดงอยู่นี ้จะเป็ นของจริ งดังเดิ
้ มที่ได้ ถกู ย้ ายมาจากหมูบ่ ้ าน
เดิมริ มแม่นํ ้าเอียรค์คสุ ต์ หลังจากที่มีการสร้ างเขื่อนพลังนํ ้าในทะเลสาบไบคาล ทําให้ นํ ้าท่วมชุมชนบางจุด จึงได้
ย้ ายบ้ านเก่าที่มีคุณค่าและโบราณสถานเหล่านี ้มาจัดแสดงไว้ ในที่เดียวกัน และแวะถ่ายภาพที่เนินหินชามาน
(Shaman-Stone)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินสู่เนินเชียร์ สกี (Chersky Stone) โดยนัง่ กระเช้ าสกี (Chair lift) เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล
จากชายฝั่งด้ านทิศตะวันตกของทะเลสาบไบคาล
จากนันอิ
้ สระให้ ทกุ ท่านได้ ทํากิจกรรมเล่นสกี กีฬายอดนิยม เปิ ดประสบการณ์สดุ ตื่นเต้ นครัง้ ใหม่ที่ลานสกีรีสอร์ ท
ที่ “อีสต์แลนด์” (Eastland)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตคาร

Mayale Hotel หรื อ เทีย บเท่ าในระดับ เดีย วกัน
็ เตอร์ จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเทียวเลขที 11/08676 | สถานทีติดต่อ : 98/23 ซอยเฉลิมพระ
บริษัท บลู แบร์ เซน
เกียรติ ร.๙ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กทม. 10250 โทรศัพท์ : 062-623-8999,02-130-5210
Website : www.bluebeartravel.com

วัน ที 3 | สุน ัข ลากเลือ น – พิพ ธิ ภัณฑ์ ไ บคาล - การนังเรื อ Khivus
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ สุนขั ลากเลื่อน (Dog Sledges)
โดยทํากิจกรรมในพื ้นที่เขตป่ าสนไทก้ าในบริ เวณเขตเมือง
ลิสต์วิยนั ก้ า โดยท่านจะได้ สนุกสนานกับการเลื่อนไปบนผิว
หิมะอย่างสนุกสนาน มีสนุ กั ฮักซกี ้สายพันธุ์เคมชัทก้ า ฮัสกี ้
ซึ่งเป็ น สุนัขสายพันธุ์ท้อ งถิ่ น ที่ แ สนทรหด นํ าท่า นวิ่ ง โลด
แล่นไปยังแนวป่ าสนอย่างสนุกสนาน
จากนั ้นนําท่านเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum)
ที่จัดแสดงสัตว์นํ ้าสายพันธุ์ต่างๆ ที่พบเห็นได้ ในทะเลสาบ
ซึ่งหาชมที่ ใดๆไม่ ไ ด้ อีก แล้ ว ในโลกใบนี ้ เช่ น แมวนํ า้ แห่ ง
ทะเลสาบใบคาล ปลานํ ้า จืดพันธุ์ต่างๆ แบบจําลองเมือง
อีร์คสุ ต์และทะเลสาบไบคาล ที่จะทํา ให้ เห็นถึงความน่าทึ่ง
ของการเกิดทะเลสาบไบคาลย้ อนกลับไปถึง 25 ล้ านปี ทํา
ให้ ทะเลสาบแห่ง นี ม้ ีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์
้ ่ องราวการ
ทางนิเวศน์วิทยาที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก รวมทังเรื
เข้ ามาตัง้ ถิ่นฐานของคนในไซบีเรี ยและบริ เวณทะเลสาบ
แห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเปิ ดประสบการณ์เดินบนทะเลสาบนํ ้าแข็ง โดยการ
นัง่ เรื อ Khivus ซึง่ เป็ นเรื อสะเทิ ้นนํ ้า สะเทิ ้นบกที่สามารถวิ่ง
ได้ ทั ง้ บนผิ ว นํ า้ หิ ม ะ และพื น้ นํ า้ แข็ ง ที่ จ ะพาท่ า นเดิ น
ทางผ่านพื ้นผิวของทะเลสาบไบคาลที่ได้ กลายเป็ นนํา้ แข็ง
หนาวมากกว่า 1 เมตร เป็ นระยะทาง 360 ก.ม. ระหว่า ง
ทางแวะจอดรถให้ ท่านได้ ถ่ายรู ป สุดแสนอัศจรรย์ ของผิ ว
นํ ้าแข็งและวิวโดยรอบอย่างสนุกสนาน ท่านจะได้ ภาพสุด
อัศจรรย์นี ้กลับบ้ านไปเป็ นอีกหนึ่งในทริปประทับใจไม่ร้ ูลืม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตคาร

Hotel Courtyard Marriott หรื อ เทียบเท่ าในระดับ เดียวกัน
็ เตอร์ จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเทียวเลขที 11/08676 | สถานทีติดต่อ : 98/23 ซอยเฉลิมพระ
บริษัท บลู แบร์ เซน
เกียรติ ร.๙ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กทม. 10250 โทรศัพท์ : 062-623-8999,02-130-5210
Website : www.bluebeartravel.com

วัน ที่ 4 | วิถ ีช ีวติ ชนพืน้ เมือ งรั ส เซีย – เกาะโอล์ ค อน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสัมผัสกับวิถีชนพื ้นเมืองประเทศรัสเซีย Lest –
ord Meeting Shaman หมู่บ้ า นเก่ า แก่ ในเมื อ งเล็ ก ๆ
Bayanday ชาวบ้ านมี ค วามเชื่ อ ลัทธิ บูช าอํ านาจของ
ผู้วิเศษ เป็ นระบบความเชื่ อเชิงศาสนาและการรั กษา
โรคภัยไข้ เจ็บ มาอย่างยาวนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( No meat )
เดินทางมาถึงชายฝั่ งทะเลสาบ จากนัน้ ทําการเปลี่ยน
รถเป็ นรถตู้ 4 wheel drive “UAZ” ของโซเวียต ที่ถึงแม้
จะเก่าแต่เครื่ องยนต์และระบบทําความอุ่นยังคงใช้ งาน
ได้ อย่ า งดี ทํ า การขนย้ ายกระเป๋ าขึ น้ รถ UAZ และ
เดินทางต่อบนทะเลสาบที่เป็ นนํ ้าแข็งบน เกาะโอล์คอน
(Olkhon Island) เกาะที่ใหญ่ ที่สุดในทะเลสาบไบคาล
ท่านจะได้ พบกับปรากฏการณ์ นํ ้าแข็งงอก นํ ้าแข็งย้ อย
เป็ นประติมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดขึ ้นในบริ เวณถํา้
ต่าง ๆ ที่ ดูคล้ ายประตูทางเข้ าพระราชวังนํ า้ แข็งแบบ
ศิลปะโกธิก ดูแปลกตาเป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

Hotel Baikal view หรื อ เทียบเท่ าในระดับ เดียวกัน
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วัน ที่ 5 | แหลมโคบอย - แหลมบูร คาน – โขนหิน ชามาน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่แหลมโคบอย (Cape Khoboy) ทาง
ตอนเหนือสุดของเกาะโอล์คอน โดยระหว่างทางจะผ่าน
ทะเลสาบนํ ้าแข็ง พร้ อมสัมผัสความงามของผืนนํ ้าแข็ง
สีฟ้าแวววาวระยิบระยับจับตาในช่วงฤดูหนาวกับแนว
ถํา้ น้ อยใหญ่ ชมแหลมบรู คาน (Burkhan Cape) หนึ่ง
ในแลนด์มาร์ คสําคัญของทะเลสาบไบคาล ที่เป็ นที่ตงั ้
ของโขนหินชามาน (Shaman Rock) สถานที่ประกอบ
พิ ธี ก รรมของหมอผี สื่ อ วิ ญ ญาณ ตามความเชื่ อ ของ
ชาวไบคาลก่ อ นการเผยแพร่ ศ าสนาพุท ธจากทิ เ บต
มายังบริ เวณนี ้ พร้ อมกับให้ ท่านได้ ถ่ายภาพทิวทัศน์เก็บ
เป็ นภาพประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางลัดเลาะสู่ตอนใต้ ของเกาะโอคฮอร์ น
แวะชมและถ่ า ยรู ป อย่ า งสนุ ก สนานที่ Kharantsy
Island จนถึงหมู่บ้านเล็กๆ Uzury ซึ่งเป็ นชุมชนโบราณ
ในอดีตที่ชาวบูร์ยาตเคยมาตังรกรากไว้
้
เมื่อหลายร้ อยปี
มาแล้ ว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

Hotel Baikal view หรื อ เทียบเท่ าในระดับ เดียวกัน
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วัน ที่ 6 | อีร์ คุต สค์ – โบสถ์ ค าซาน - 130 สแควร์

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู่ เ มื อ งอี ร์ คุ ต สค์ (Irkutsk)
(291 ก.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชมโบสถ์ ช มโบสถ์ ค าซาน (Kazan Church) เป็ น
โบสถ์เก่าแก่ที่มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจต่อคนอีร์คตุ สค์มากทั ้ง
นีเ้ นื่องจากโบสถ์แห่งนีเ้ กิดขึ ้น จากการบริ จาคของคน
ท้ องถิ่นที่ประกอบทัง้ ชาวบ้ าน กบฏการเมือง โจรผู้กลับ
ใจที่ถูกเนรเทศมายังอีร์คตุ สค์ นอกจากนี ้ตัวโบสถ์ยังมี
ความงดงามที่เกิดจากรู ปแบบการก่อสร้ างที่ สวยงาม
มากในแบบไบเซนไทน์ ภายในมีบลั ลังก์ประดับด้ วยหิน
อ่อนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถ์ที่ทําจากหยก มี
การเพ้ นท์ลายใต้ หลังคาโบสถ์ที่ต้องใช้ ช่างผู้ชํานาญที่
ส่ง ไปศึก ษาถึงอิต าลี แวะเดินเล่นที่ ถนนคนเดิน 130
สแควร์ (130 Square) สัม ผัส ชี วิ ต ประจํ า วัน ของชาว
อี ร์ คุต สค์ ยุค ใหม่ใ นสถานที่ ก่อ สร้ างแบบย้ อ นยุค สุด
คลาสสิค ให้ ท่านชมและถ่ายรูปคูก่ บั ตึกอาคารสวยงาม
ในแบบฉบับเฉพาะตัวของเมื องอีร์คุตสค์ นั่งเล่นชิวๆ
ทานกาแฟในร้ านเก๋ ๆ มากมายในบริ เ วณนี ห้ รื อ เลื อ ก
ช้ อปปิ ง้ ในห้ างสรรพสินค้ าทันสมัยในบริ เวณใกล้ เคียง
และเลือกซื ้อ สินค้ าของฝากที่หาได้ ในบริเวณเดียวกันนี ้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

Courtyard Marriott หรื อ เทียบเท่ าในระดับ เดียวกัน
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วัน ที่ 7 | อีร์ คุต สค์ - กรุ งเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คตุ สค์ ประเทศ
รัสเซีย เพื่อทาการเช็คอิน การคืนภาษีสาหรับการช้ อปปิ ง้
และเดินทางกลับกรุ งเทพมหานคร โดยสายการบินเอส
เซเว่น แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ S7-761 เวลา 10.40 - 15.35
น. (ณ เวลาท้ องถิ่นประเทศไทย)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพ เวลา 15.35 น. (ณ เวลาท้ องถิ่นประเทศไทย)
“ขอขอบพระคุณสําหรับความสนใจ และความไว้ วางใจ
ในการร่ วมเดินทางไปเปิ ดประสบการณ์ กับเรา แล้ วพบ
กันใหม่กบั การเดินทางในครัง้ ต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”
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กําหนดวัน เดิน ทาง
5-11 กุม ภาพัน ธ์ 2562
เดิน ทางโดยสายการบิน เอส 7 แอร์ ไ ลน์ (S7) เส้ น ทาง :
กรุงเทพฯ (BKK) - อีร์คตุ สค์ (IKT) S7-762
อีร์คตุ สค์ (IKT) - กรุงเทพฯ (BKK) S7-761

17.25 – 00.25 น. (+1)
10.40 – 15.35 น.

ราคาทัวร์
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน), ห้ องพัก 3 ท่าน (Triple)
 เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรื อ 2 ท่าน โดยมีเตียง
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง
ห้ องพักเดี่ยว (Single room) จ่านเพิม่ ท่านละ

95,900 บาท
86,310 บาท
76,720 บาท
15,200 บาท
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บริษัท บลู แบร์ เซน
เกียรติ ร.๙ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กทม. 10250 โทรศัพท์ : 062-623-8999,02-130-5210
Website : www.bluebeartravel.com

เงื่อ นไขและคําแนะนําสําหรั บ การซือ้ ทัวร์










ค่ าทัวร์ ต่ อ ท่ านรวม :
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี สนามบิน
ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุตามมาตรฐาน
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม พิพิธภัณฑ์สถาปั ตยกรรมและชาติพนั ธุ์ทอล์ทซี่, สุนขั ลากเลื่อน,
พิพธิ ภัณฑ์ไบคาล, โบสถ์คาซาน
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ใน
กรณี ทีท่านมี ข้อจํ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุณาสอบถามรายละเอี ยดล่วงหน้าเพือ่ ความ
เหมาะสม
ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรื อ บริ ษัท
MSIG Co., Ltd. แบบ OASIS PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ , ค่ารักษาพยาบาล
ในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว (หากมี
ความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณี สมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สั ม ภาระและเที่ ย วบิ น กรุ ณ าสอบถามและโปรดศึ ก ษาจากรายละเอี ย ดของกรมธรรม์ ต าม
เอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์ )
นํ ้าดื่ม 1 ขวด / ท่าน สําหรับวันแรก
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่ าทัว ร์ ไ ม่ ร วม :
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สง่ั มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ (How to make your reservation) :
เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และ ชํ าระเงิ นมัดจํ าล่วงหน้า 20,000 บาทต่ อผู้
เดิ นทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที ่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตาม
วันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการไม่ ร ับ จองทัวร์ ต่ อ บุค คลดังต่ อ ไปนี ้ (Cannot make your reservation) :
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับบุคคลดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกถึงการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทางท่องเที่ยว
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้ องการแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง หรื อกลางทาง
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5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจา
หยาบคาย, สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิก การจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือ นตุล าคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาล
คริส ต์ ม าส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
***เงือ่ นไขการยกเลิ กตามระยะวันเวลา***

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
โรงแรมและห้ อ งพัก (Hotel Accommodation) :
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่น
ขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้
(แต่จะต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่เป็ น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ ให้ นบั การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิก
พร้ อมกันทั ้งหมด เป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้ างต้ น หากในกรณีที่ท่านไม่
แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบ
เดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ ให้ แก่ผ้ เู ดินทางเต็มจํานวน ยกเว้ นค่าวี
ซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ ว)
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้ เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง
รวมทั ้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อันได้ แก่ การล่าช้ าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการ
ซื อ้ ประกั น เพิ่ ม เติ ม แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service
(Thailand) Co., Ltd. หรื อ บริ ษัท MSIG Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั ้น ทั ้งนี ้
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชําระมาแล้ วทังหมด
้
การขอเปลี่ย นแปลงวัน เดิน ทาง (Revision Fees) :
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถทําได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง
30 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
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ตั๋วเครื่อ งบิน (Air Ticket) :
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป โดยจะเป็ นไป
ตามสายการบินซึง่ เป็ นผู้กําหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
 กรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ วนั ้น ผู้เดินทางต้ องรอ
REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณา
สอบถามกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินนั ้นสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่
การสะสมไมล์ ข องสายการบิน (Mileage Claim ) :
 การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการไซบี เรี ยแอร์ ไลน์ ในกรณี ตั๋วกรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์ กับ เครื อ One
World ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์
ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
โรงแรมและห้ อ งพัก (Hotel Accommodation) :
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /
3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม
ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน และอาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันกับกลุม่ คณะของท่านตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรื อใต้ สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริ เวณ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ หรื อ เขตพื น้ ที่ เ มื อ งที่ มี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ไม่ เ กิ น 18 องศาเซลเซี ย สต่ อ ปี จะไม่ มี
เครื่ องปรับอากาศในห้ องพัก โดยมักจะมีเครื่ องปรับอากาศหรื อพัดลมให้ บริ การเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
เท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3 - 4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว
 โรงแรมในยุโ รปที่ มี ลัก ษณะเป็ น Traditional Building ห้ อ งที่ เ ป็ น ห้ อ งเดี่ ย วอาจเป็ น ห้ อ งที่ มี ข นาด
กะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบนํ ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องพักแต่ละห้ อง
อาจมีลักษณะแตกต่างกันด้ ว ย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องที่ ใหญ่ กว่าเดิม ท่าน
สามารถจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ เป็ นห้ องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
สถานที่เ ข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทํ าการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อการเปิ ดรั บจองผ่านทาง Online ซึ่งหาก
ในช่วงวันเวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้ าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯ
จะคืนเงินค่า Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้
เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้
 และหากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระค่า Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
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สัม ภาระและค่ าพนัก งานยกสัม ภาระ (Porter) :
ค่าทัวร์ นี ้ไม่ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม หากท่านต้ องการใช้ บริ การ ท่านจะถูก
เรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครัง้
สํ าหรั บ นํ า้ หนักของสัม ภาระที่ ทางสายการบิ นอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้อ งเครื่ อ งบิ น คื อ 30 กิ โลกรั ม
(สําหรับผู้โดยสารชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ น
สิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้ หากสัมภาระของท่านมีนํ ้าหนักเกินกว่าที่กําหนด
สําหรั บกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิ น 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ ต้ องมี การบินด้ วยสายการบิน ภายในประเทศ นํ า้ หนัก ของกระเป๋ าอาจจะถูก
กําหนดให้ มีนํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรื อ 23 กิโลกรัม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของสายการบินนัน้ ๆ
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน ทังนี
้ ้เจ้ าหน้ าที่จะทําการส่ง “ใบเตรี ยม
ตัวสําหรับการเดินทาง” ให้ แก่ทา่ นในช่วงก่อนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด
กระเป๋ า สัมภาระที่มีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็ นกระเป๋ าถือ
ขึ ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ได้ แก่ เครื่ องบิน รถโค้ ช รถไฟ เป็ นต้ น โปรดพิจารณาในการใช้ งาน
ดังกล่าว
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋ าและสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อัน เกิ ด จากสายการบิ น โดยทางสายการบิน ผู้ให้ บ ริ การจะเป็ นผู้รับ ผิ ด ชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย์ ซึง่ สายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรื อสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋ าใบ
ใหญ่ที่โหลดขึ ้นเครื่ อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนัน้ ๆ
การสูบ บุห รี่ (Smoking Area) :
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรื ออเมริกา มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่
ต่าง ๆ จะมีข้อ กํ าหนดที่ ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมี สถานที่ โดยเฉพาะสําหรั บผู้สูบ บุหรี่ ทัง้ นี ้
เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดิน ทางเป็ นครอบครั ว (Family) :
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ น
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลา
เกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

็ เตอร์ จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเทียวเลขที 11/08676 | สถานทีติดต่อ : 98/23 ซอยเฉลิมพระ
บริษัท บลู แบร์ เซน
เกียรติ ร.๙ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กทม. 10250 โทรศัพท์ : 062-623-8999,02-130-5210
Website : www.bluebeartravel.com

