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นอนเกาะ2คนื นัง่รถ UAZ ตะลยุลานน า้แขง็จุใจ ชม Blue eye of Siberia 
นัง่เคเบลิคารช์มววิทะเลสาบไบคาล - สนกุสนานกจิกรรมสนุขัลากไซบีเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง    29 กุมภำพันธ์ – 5 มีนำคม 2563    
    10 – 15 มีนำคม 2563 

  วันแรก           สนำมบินสุวรรณภมู ิ- เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)   

13.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาท์เตอร์สำยกำร
บินไซบีเรียน แอร์ไลน์  S7   

16.35 น.  น าทา่นเหิรฟ้าสู ่เมืองเอียคตุส์ (Irkutsk)  โดยเท่ียวบินท่ี S7 762 ใช้เวลาเดินทาง 6.10 ชัว่โมง  
   บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
  เวลาท่ี เมืองเอียคตุส์ จะเร็วกวา่ ประเทศไทย  1 ชัว่โมง 
23.55 น. เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  

เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองในไซบีเรียเป็นศนูย์กลางการปกครองมีประชากร
ประมาณ588,000คนเป็นแหลง่การศกึษาท่ีส าคญั เมืองแหง่ธุรกิจและการค้าระหวา่งประเทศ
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มองโกเลยีและจีนเป็นเมืองท่ีมีผู้คนพลกุพลา่นเพราะเป็นยา่นการค้าขาย เมืองนีไ้ด้ช่ือวา่เป็น นคร
ปารีสแหง่ไซบีเรีย (PARIS OF SIBERIA) 

พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 
 

 

 
  

 

 
 
 

วันที่สอง       เอียคุสต์ – หมู่บ้ำนบูร์ยัค – เกำะโอลค์ฮอน – ทะเลสำบไบคำลน ำ้แข็ง –ถ ำ้น ำ้แข็ง 
                   - Blue eyes of Siberia   
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
โดยรถบสัปรับอากาศน าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้ำนบูร์ยัค Ust-Orda Buryat village สมัผสักบั
วฒันธรรมประเพณี Buryat เป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในไซบีเรีย ท่ีน่ีคณุจะมีโอกาสได้
สมัผสักบัประวติัศาสตร์และนิสยัการใช้ชีวิตของชาว Buryatians 
 

 

 

 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  แบบพืน้เมืองบูร์ยคั  
จากนัน้น าทา่นสู ่เกำะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) 

เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุจาก  ทัง้หมด 27 เกาะของ
ทะเลสาบไบคาล มี พืน้ท่ีประมาณ 700 ตางราง
กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-
ใต้จุดท่ีกว้างท่ีสดุของเกาะ ประมาณ 12 กิโลเมตร และ
มีชาวพืน้เมืองบูร์ยตั (Buryat) อาศยัอยูบ่นเกาะชาว
พืน้เมืองของท่ีน่ี  ขึน้ช่ือวา่ได้เก็บ รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอยา่งดีตัง้แตส่มยัก่อนยคุ
อภินนัทนาการหรือยคุคอลเคซสั และ ในแตล่ะปีมีนกั
ทอ่ง  เท่ียวนบัพนัคนได้มาเยือน ณ  เกาะแหง่นี ้

https://www.google.co.th/search?q=Ust-Orda+Buryat+village&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwisvovmu53aAhWHrI8KHYPiAwIQsAQIPA
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ถึงทา่เรือ น ำท่ำนน่ังรถจิ๊บแบบรัสเซีย UAZ   วิ่งไปบนพืน้น า้แข็ง   เส้นทางระยะทาง 280 กม  
( ใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชัว่โมง )  
ระหวา่งทางไป เกำะโอลค์ฮอน ให้ทา่นแวะจอดถ่ายรูป ทะเลสาบไบคาลยามเป็นน า้แข็งในมมุตา่งๆ  
น าทา่นตระเวนถ่ายภาพ ตามจุดตา่งๆ ระหวา่งทางมีถ ำ้น ำ้แข็งงอก น า้แข็งย้อยหลายท่ี จริงแล้วๆมี
ลกัษณะเป็นโพรงท่ีฉาบด้วยน า้แข็งท่ีเกาะอยูต่รงปากทาง    
 
 
 

 

 
 
 
นอกจากนีท้า่นจะพบ ก้อนน า้แข็งท่ีเรียงรายปะทพุืน้มาจากพืน้ สะท้อนกบัแสงแดด เห็นเป็นสฟ้ีา 
เรียกวา่ Blue eyes of Siberia   
 
 
 
 
 

 

 

  เดินทางถึง เกำะโอลค์ฮอน  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
  อิสระเก็บภาพมมุตา่งๆ ในบริเวณท่ีพกั 
 
 

 
 
 
 
 

พกับนเกาะโรงแรม   Baikal Wood Hotel  
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วันที่สำม            เกำะโอลค์ฮอน –แหลมโคบอย – โขดหินสำมพี่น้อง  – แหลมบูรคำน   

                      – ชำแมนร๊อค  (Shamanka rock) – ถ่ำยภำพพระอำทิตย์ตกดิน 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นนัง่รถจ๊ิบ 4X4 แบบรัสเซีย UAZ  ไปยงัจุดชมวิว 
แหลมโคบอย KHOBOY CAPE ซึง่เป็นจ ุดชมวิวท่ี  อยู่
เหนือสดุของเกาะโอลค์ฮอน เม่ือเดินทางถึงจุดชมวิว
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีกว้างท่ีสดุของทะเลสาบ  
น าทา่นชมโขดหนิสำมพี่น้อง Three Brothers Rock  ตาม
ต านานในสมยัอาณานิคม บนชายฝ่ังมีพาย ุและคลืน่ยกัษ์
เข้าท าลายเมือง พี่น้องสามคนจึงตดัสนิใจช่วยบ้านเกิดของ
ตน ได้เดินลงไปในทะเลเพื่อต้านแรงคลืน่ พายพุดัไม่หยดุ
เป็นเวลาหลายวนัหลายคืน เวลาผา่นไปทัง้สามกลายเป็น
ฟอสซิลและกลายเป็นสามโขดหินท่ียงัคงปกป้อง  
อ่าวและเมืองไว้จนปัจจุบนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
**แบบปิกนิกริมทะเลสาบไบคาลลิม้รสซุปปลาแบบพิเศษ    
ชมแหลมบรูคำนหนึง่ในแลนด์มาร์คส าคญัของทะล
สาบไบคาล  จากนัน้น าทา่นชมหินศักดิ์สิทธ์ิ ชำแมนร๊อค 
“Shaman Rock” ท่ีเป็นเหมือนศูนย์รวม  จิตวิญญาณ ของ
ชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบไบ
คาล หมู่บ้านคซูีร์นีเ้ปรียบเสมือนลทัธิของชนเผ่าพืน้เมือง
ของท่ีน่ี เป็นเกาะเดียวในไบคาลท่ีมีผู้คนพ านกัอยูช่นเผา่
แรกท่ีตัง้รกรากบนเกาะคือครีูแคน (Kurykan) บรรพบุรุษ
ของเผา่บูร์ยตั (Buryat) กบัยาคตุ (Yakut) อยูร่่วมกบัอีกหลาย
ชีวิตท่ีกระจดักระจายอยูต่ามหมู่บ้าน 5 แหง่รอบๆเกาะ อาชีพ
หลกัคือท าการประมงกบัเลีย้งสตัว์  ผา่น Baikal Spirit เป็นแทง่
ไม้ปลายแหลมยาวๆ เรียงรายกนั 5-6 แทง่เป็นจิตวิญญาณ
ของไบคาลนัน่เอง ลมหนาวยะเยือกบาดผิวกนัเป็นแถวๆ ยิ่งต้อง
เอามือออกจากถงุมือหนาอุ่นของพวกเราแล้วถือเป็นโมเมนต์
ทรมานใจมากๆ แตก็่เพื่อให้ได้ภาพเวิง้น า้แข็งสดุลกูหลูกูตา และ
ชามานรอคท่ีตัง้ตระหงา่นยื่นออกไปกลางทะเลน า้แข็ง จากนัน้
เดินทางกลบัโรงแรม ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป ชมวิว จุดตา่งๆท่ี
สวยงามมากมาย พร้อมเก็บภาพประทบัใจ ยามอาทิตย์ตกดินในดินแดนน า้แข็ง 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคารแบบ รัสเซีย  
หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกับนเกาะโรงแรม   Baikal Wood Hotel หรือเทียบเทา่ 

  วันที่ส่ี      เกำะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) – เมืองเอียคุตส์ถนนคำร์ล  มำร์กซ์ – 130 ควอร์เตอร์ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นนัง่รถจ๊ิบ 4X4 แบบรัสเซีย UAZ ออกจากเกาะระหวา่งทางผา่นชมจุดน า้แข็งแปลกตาตา่งๆ  
 
 

 

 

 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บา่ย โดยรถบสัปรับอากาศน าทา่นเดินทางกลบั เมืองเอียคสุต์  ( ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง )  
ถึง เมืองเอียคุตส์ เมืองท่ีตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกและเป็น 
เมืองศนูย์กลาง ของแคว้นไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 
300 ปี และยงัเป็นเมืองแหง่ศิลปะในประเทศรัสเซียจึงได้รับการ
ขนานนามวา่ปารีสแหง่ไซบีเรีย ชมวิวทิวทศัน์อนังดงาม
ทา่มกลางหิมะ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 
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วันที่ห้ำ      เอียคุสต์ – ลิสต์เวียนก้ำ –พพิธิภัณฑ์ไบคำล – น่ังกระเช้ำลอยฟ้ำชมวิว 
                  ตลำดปลำ– น่ังสุนัขลำกเล่ือน – ล่องเรือไบคำลน ำ้แข็ง – พิพิธภณัฑ์สถำปัตยกรรมไม้  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ หมู่บ้ำนลิสต์เวียนก้ำ Listvyanka Village 

ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีหบุเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปากแม่น า้องัคา
ร่า Angara River แม่น า้เพียงสายเดียวท่ีเป็นท่ีระบายออกของ
ทะเลสาบไบคาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม พพิิธภณัฑ์ไบคำล เพื่อเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศน์
ของทะเลสาบไบคาล ท่ีประกอบไปด้วยพืชและสตัว์
หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีนา่  สนใจ รวมไปถงึดาวเดน่ของ
พิพิธภณัฑ์ “แมวน า้ไบคาล” แมวน า้สายพนัธ์ุน า้จืดท่ีเดียวใน
โลก นอกจากนีย้งัมีนิทรรศการจ าลองสภาพใต้น า้ของ
ทะเลสาบไบคาลให้ชม   จากนัน้น าทา่น น่ังกระเช้ำสู่จุดชมวิวบนยอดเขำ เนินเชียร์สกี ้ เพือ่ชมววิ
จากมมุสงูของทะเลสาบไบคาล จากนัน้ชมตลำดปลำซึง่เป็นตลาดเลก็ ๆ ริมทะเลสาบท่ีมีแผงและ
ร้านค้า โดยเฉพาะปลาโอมลุ ปลาน า้จืดของทะเลสาบไบคาล และจ าหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองตุ๊กตาแม่ลกู
ดก ตุ๊กตาแมวน า้ พวงกญุแจ โปสการ์ด เป็นต้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
น าทา่น น่ังรถเล่ือนไซบีเรียน  กิจกรรมสดุพิเศษ ท่ีจะมีขึน้
ในช่วงหน้าหนาวเทา่นัน้ ย้อนกลบัไปประมาณช่วงปี ค.ศ. 
1800 - 1900 หรือยุคตื่นทอง (Gold Rush Era) นกัเดินทาง
และนกัขดุทองกวา่หม่ืนคนพากนับินไปยงัขัว้โลกเหนือเพื่อ
ขดุทอง แตก็่ต้องเจอกบัสภาพอากาศมหาโหด  ของขัว้โลก 
การเดินทางในขัว้โลกจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก ด้วย
เหตนีุจ้ึงต้องหนัมาใช้สนุขัลากเลือ่นกนั เพราะเป็นวิธีเดียว
เทา่นัน้ท่ีจะเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยการขนสง่สิง่ของการ
รักษาพยาบาล การสง่จดหมายหรือสง่ขา่วหากนั ฯลฯ  



7 

 

น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ น่ังเรือ Khivus ชมววิทะเลสาบไบคาลหน้าหนาว (  นัง่ชมวิว 1 ชัว่โมง ) ซึง่
เป็นเรือสะเทิน้น า้สะเทิน้บกท่ีสามารถวิ่งได้ทัง้บนผิวน า้ หิมะ และพืน้น า้แข็งได้ 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นชมพิพิธภณัฑ์สถำปัตยกรรมไม้ Wooden architecture museum ชมสิง่ปลกูสร้างไม้ท่ีหาดู
ได้ยาก ซึง่เป็นบ้านพกัอาศยัของชนกลุม่ท่ีพ านกัอยูท่ี่น่ีมาช้านาน ชมการสร้างบ้านตามภมิูปัญญา
ชาวบ้านท่ีต้องสร้างบ้านด้วยไม้และทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดหูนาวท่ีอุณหภมิูติดลบหลายสบิองศา 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านกลบั เมืองเอียคุตส  จากนัน้น าทา่นสูย่า่น 
130 ควอร์เตอร์(130 Quarter) ยา่นนีน้บัวา่เป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวท่ีพลาดไม่ได้ส าหรับผู้มาเยือนเมืองนีบ้ริเวณนีเ้ป็น
แหลง่รวมของร้านอาหาร บาร์ร้านจ าหนา่ยของท่ีระลกึท่ี
ทนัสมยั โดยสิง่ปลกูสร้าง ทัง้หมดบริเวณนีส้ร้างด้วยไม้และ
ตกแตง่อยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึง่ขึน้ช่ือในการ สร้างบ้านด้วยไม้ยา่นนีจ้ึง
กลายเป็นจุดดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว ทัง้ช็อป และ ชิมเลยทีเดียว 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 

วันที่หก           เมืองเอียคุตส์ – กรุงเทพฯ  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
08.00 น.   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 
10.45 น.   น าท่านเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยไซบีเรียนแอร์ไลน์  เที่ยวบนิที่ S7 761 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง     
อัตรำค่ำบริกำร   ผู้ใหญ่ /ท่ำน พักเดี่ยว 

 พกัหอ้งละ 2 ทา่น     59,900 บาท 8,800 บาท 

** หนังสือเดนิทำงไทย เข้ำรัสเซียได้ไม่ต้องย่ืนวีซ่ำ ** 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกินท่ีสายการบินก าหนด 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ  
    คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

   บริการน า้ด่ืม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                  

   คา่น า้หนกัเกิน ตามท่ีสายการบินก าหนด  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน ( ตลอดทริปการเดินทางจ่าย 1,200.บาท/ทา่น )                                           

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 20,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 21 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 21 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ,การประท้วง,การนดัหยดุงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


