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มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ถนนอารบทั จตัรุสัแดง พระราชวงัเครมลิน  
เมืองอีรค์ตุส ์ไบคาลเลค เกาะโอลคอน แหลมบรูค์าน แหลมโคบอย 

 

 
พิเศษ !! ชมระบาํบลัเล่ต ์บินภายในสู่ไซบีเรีย  
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และเที@ยวชมทะเลสาบที@ลึกที@สดุในโลก ทะเลสาบไบคาล 
วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู  
C3.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั "น # ประตู % แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าที0ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื0อพรอ้มรบิบิ"นใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 
 
วนัที@สอง สวุรรณภมิู - ดไูบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบทั – ระบาํบลัเล่ต ์
02.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที0ยวบินที0 EK671 

(บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
06.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี0ยนเครื0อง  
10.00 น. เดนิทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที0ยวบนิที0 EK NOO (บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
14.20 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ออก

เดนิทางสู ่มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) ที0สรา้งขึ"นโดย “พระเจา้ซารอ์เลก็
ซานเดอรท์ี0 ?” ในปี ?A6% และกด็ําเนินการสรา้งกนันานถงึ #C 
ปีสวยงามอลงัการตั "งแต่แรกเหน็ ตวัอาคารสขีาวสะอาด ตดักนั
ดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผู้
เป็นเจ้าหลังจากที0รสัเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่ง
ฝรั 0งเศสมาได้ จากนั "นเดนิเที0ยวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคน
เดินที0จะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี"เราจะได้
เหน็ศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซื"อ 
และของที0ระลกึหลากหลายแบบกม็ใีหเ้ชน่กนั  

        เยน็ รบัประทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร 
 ชมการแสดง ระบาํบลัเล่ต ์สดุอลงัการ 
  นําท่านเข้าสู่ที@พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที@สาม พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์@ – โบสถอ์สัสมัชญั – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์– หอระฆงัพระ

เจ้าอีวาน – สแปรโ์รวฮิ์ลล ์
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที0ทอ่งเที0ยวที0ไดช้ื0อวา่เป็นสญัลกัษณ์และเป็น
หน้าเป็นตาของรสัเซยีมายาวนาน ที0สรา้งขึ"นในรชัสมยัของพระเจา้อวีานที0 6 ยิ0งใหญ่และสวยงามอยา่งที0สดุ 
พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที0สวยงามและยนือายมุายาวนานกวา่ ACH ปี มบีทบาทในหลาย
ยคุของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจาํนวนหอ้งใชส้อยถงึ IHH หอ้ง หอคอย ?A จุดและป้อม
ปราการที0มคีวามยาวประมาณ J,J6C เมตรสาํหรบัสงัเกตการณ์ ภายหลงัปรบัเปลี0ยนใหเ้ป็นที0ทาํการของ
รฐับาล และสว่นหนึ0งเปิดเป็นสถานที0ทอ่งเที0ยวใหค้นทั 0วไปเขา้ชมได ้ที0บรเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร ์ปืนใหญ่ที0ไดร้บัการบนัทกึลงกนิเนสบุ๊ควา่มปีากกระบอกใหญ่ที0สดุในโลก ซึ0งสรา้งขึ"นในปี ?CAM 



    

 

 

เพื0อขม่ขวญัศตัรแูละเพื0อใหเ้ป็นปืนใหญ่ที0ใหญ่ที0สดุในโลกสมชื0อ ดา้นนอกมเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง ?JH 
เซนตเิมตร ตวัปืนยาว C.6# เมตร มนํี"าหนกัรวมถงึ #H ตนั และยงัมรีะฆงัที0ใหญ่ที0สดุในโลกชื0อวา่ ระฆงัพระ
เจ้าซาร ์อยูบ่นหอคอยพระเจา้อวีานที0สงู 81 เมตร ระฆงัใบนี"จงึถูกสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก นํ"าหนกัรวม
มากถงึ JHH ตนั แต่ที0เหน็มมุหนึ0งมชีิ"นสว่นของระฆงัแตกออกมา ซึ0งกม็นํี"าหนกัมากถงึ ??.C ตนั ภายใน
บรเิวณพระราชวงัเครมลนิเราจะไดเ้หน็ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถเ์ก่าแก่และ
ศกัดิ Qสทิธิ Q ดว้ยการเป็นสถานที0จดัพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิข์องรสัเซยีทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถม์ ีC ชั "น 
ตกแต่งสวยงามทั "งดา้นนอกและดา้นใน ยิ0งดา้นในนั "นมภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ว้ย สวยงามมาก
จรงิๆ แน่นอนวา่คณะเรากไ็มพ่ลาดที0จะเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์@ หนึ0งในพพิธิภณัฑท์ี0เก่าแก่ที0สดุของ
มอสโคว ์ที0เกบ็รวบรวมสมบตัลิํ"าคา่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นอญัมณ ีเครื0องประดบั อาวุธ และงานศลิปะชั "นนํา
มากมาย 
 

   
 

เที@ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางต่อสูจุ่ดชมววิเมอืงที0สวยงามที0สดุในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล ์(Sparrow Hills) หรอือกีชื0อคอื เลนิน

ฮิลส ์เนื0องจากเป็นทาํเลที0มองเหน็ทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมมุที0เลนินชื0นชอบมาก จงึเลอืกจุด
นี"เป็นที0ตั "งของบา้นพกัสว่นตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรบันกัทอ่งเที0ยวขึ"นมาชมววิจุดเดยีวกบัเลนินในอดตี
แลว้ ยงัเป็นที0นิยมในการใชเ้ป็นมมุถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ที@พกั Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัที@สี@  มอสโก – ไซบีเรีย (อีรค์ตุส)์ – เกาะโอลคอน 
เช้า         นําทา่นสู ่สนามบินโดโมเดโว เพื0อเดนิทางสู ่เมืองอีรค์ตุส ์(Irkutsk) โดยสายการบนิ...... เที0ยวบนิที0..... 

(เนื0องจากประเทศรสัเซยีเขม้งวดเกี0ยวกบัเรื0องนํ"าหนักกระเป๋ามาก โดยกําหนดใหผู้โ้ดยสานแต่ละท่านมี
นํ"าหนักกระเป๋าไดไ้ม่เกนิ JH กก. ซึ0งบางครั "งอาจจะรวมกระเป๋าที0นําขึ"นเครื0อง นํามาชั 0งรวมดว้ย และหาก
นํ"าหนักเกนิกําหนดท่านต้องจ่ายค่านํ"าหนักเพิ0ม จงึขอใหทุ้กท่านระวงัและคํานวณเรื0องนํ"าหนักของกระเป๋า
ดว้ย) 

เที@ยง   รบัประทานอาหาร บนเครื@องบิน (ใชเ้วลาเดนิทาง 5.30 ชม.) 



    

 

 

 ถึงเมอืง อีรค์ุตส์ (Irkutsk) เมอืงศูนย์กลางขนาดใหญ่ของ ไซบีเรีย (Siberia) เป็นเมอืงที0แมจ้ะเพิ0งก่อตั "ง
อยา่งเป็นทางการในศตวรรษที0 16 แต่กเ็ตบิโตยิ0งใหญ่ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ด้วยการค้าขายแลกเปลี0ยนกบัทางฝั 0งประเทศจีน และเมื0อได้มกีาร
สร้างทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียผ่านเมืองอีร์คุตส์ยิ0งทําให้เมือง
พัฒนาขึ"นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเมืองอีร์คุตส์น่าสนใจทั "งด้วย
ประวตัศิาสตรข์องตวัเมอืงเอง ทศันียภาพสวยๆ ของภูเขาและหมิะที0
รายล้อมเกือบตลอดทั "งปี และยงัอยู่ไม่ไกลจาก ทะเลสาบไบคาล 
(Baikal Lake) ทะเลสาบนํ"าจืดที0ได้ชื0อว่าทั "งเก่าที0สุดและลึกที0สุดใน

โลก ดว้ยความลกึตํ0าสุดถงึ 1,640 เมตร ดว้ยความยาวถงึ 650 กโิลเมตร และกวา้งประมาณ 50 กโิลเมตร 
ทาํใหท้ะเลสาบแหง่นี"เป็นทะเลสาบนํ"าจดืที0ใหญ่ที0สุดในโลก เพราะ 1 ใน 5 ของนํ"าจดืเหนือผวิโลกมารวมกนั
อยู่ที0ทะเลสาบแห่งนี"นี0เอง ยงัไม่รวมถึงทศันียภาพสวยของของทุ่งกว้างและภูเขาที0รายล้อมทําให้เป็น
ทะเลสาบที0สวยไมแ่พท้ี0ไหนเลย แถมดว้ยดกีรกีารเป็นมรดกโลกดว้ยแลว้ทาํใหเ้ป็นสถานที0ที0ไมค่วรพลาดมา
เยี0ยมชม นําท่านเดนิทางสู่ เกาะโอลคอน (Olkhon Island) เกาะที0มขีนาดใหญ่ที0สุดบนทะเลสาบไบคาล 
แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ ที0เงยีบสงบด้วยจํานวนประชากรน้อยกว่า 1,500 คน ซึ0งส่วนใหญ่เป็นชนพื"นเมอืง
ดั "งเดมิ แต่เกาะโอลคอนนี"กลบัมากดว้ยเสน่หท์างธรรมชาตทิี0ชวนใหส้มัผสัและคน้หา ไม่ว่าจะเป็นถํ"าเก่าแก่ 
ววิสวยๆ รมิทะเลสาบ และหมูบ่า้นชนพื"นเมอืง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
  นําท่านเข้าสู่ที@พกั Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที@ห้า  แหลมโคบอย – แหลมบรคูาน – Kharantsy Island 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่แหลมโคบอย (Khoboy Cape) แหลมที0อยู ่ณ 

จุดเหนือสุดของเกาะโอลคอน โดยคําว่า โคบอย มาจากภาษาบูร์
ยตั (Buryat) ภาษาท้องถิ0นโบราณที0แปลว่า “เขี"ยว” เพราะถ้าดู
ดีๆ  แลว้แหลมแห่งนี"จะมลีกัษณ์รูปร่างคลา้ยเขี"ยวนั 0นเอง ในอดตี
นั "นแหลมโคบอยเป็นสถานที0ศกัดิ Qสทิธิ Qและใชเ้ป็นสถานที0ประกอบ
พธิีกรรมทางศาสนาของชาวพื"นเมอืง แต่ปัจจุบนัแหลมโคบอย
เป็นจุดชมววิสวยๆ พร้อมบรรยากาศดีๆ  แสนสดชื0น นําท่านสู่ 
แหลมบรคูาน (Burkhan Cape) ที0เป็นที0ตั "งของ โขดหินชามาน 
(Shaman Rock) แลนด์มาร์กสําคัญที0พลาดไม่ได้บนเกาะ
โอลคอนแห่งนี" ตวัโขดหนินั "นมคีวามสูงถงึ 42 เมตร และมโีพรง
ถํ"าอยู่ภายใน โขดหินชามานเป็นสถานที0ศักดิ Qสิทธิ Qของชาว
พื"นเมอืง เป็นสถานที0ประกอบพธิกีรรมและบูชายญัของหมอผใีน
สมยัโบราณ และแน่นอนว่าววิทวิทศัน์โดยรอบนั "นสวยและงดงาม
มาก  



    

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 นําทา่นสู ่Kharantsy Island ที0ตั "งอยูท่างตอนกลางของเกาะโอลคอน ใหท้า่นไดถ่้ายรปูและชมธรรมชาติ

ของววิรมิทะเลสาบในอกีมมุกนัอยา่งเตม็ที0 และที0 Kharantsy Island นี"ยงัเป็นที0ตั "งของถํ"านํ"าแขง็รมิทะเลสาบ
ที0สวยและโดดเดน่กวา่ที0อื0นดว้ยนํ"าแขง็ที0มลีกัษณะเหมอืนหนิงอกหนิยอ้ยทั 0วทั "งถํ"า   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที@พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที@หก อีรค์ตุส ์– Les-Ord Meeting Shaman 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืง อีรค์ตุส ์(Irkutsk)  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นสู ่Les-ord Meeting Shaman เพื0อสมัผสักบัวธิชีวีติและความเป็นอยูข่องชาวบรูย์ตัดั "งเดมิ ชมการใช้

ชวีติรว่มกบัธรรมชาต ิและการรกัษาไวซ้ึ0งศาสนาและพธิกีรรมเก่าแก่ มกีารนบัถอื ชามาน หรอืหมอผผีูว้เิศษ
ตามความเชื0อตั "งแต่โบราณ    

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที@พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที@เจด็ อีรค์ตุส ์– โบสถค์าซาน – จตัรุสั 130  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชม โบสถค์าซาน (Kazan Church) โบสถ์สแีดงอฐิหลงัคาสแีดงแห่งนี"เป็นโบสถ์ในศาสนาครสิต์

นิกายออโธดอกซ์ สร้างขึ"นตั "งแต่ปี 1885 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี มคีวามโดดเด่นทั "งในด้าน
สถาปัตยกรรมและศลิปะ ตวัโบสถอ์อกแบบมาในสไตลไ์บแซนไทน์ ดา้นในตกแต่งดว้ยภาพวาดแบบเฟรสโก ้
เรยีกไดว้า่งดงามน่าชมทั "งภายนอกและภายในทเีดยีว นําท่านสู ่130 สแควร ์(130 Square) ถนนสุดฮติของ
เมอืงอรีค์ุตสท์ี0เราจะไดเ้หน็ไดช้มอาคารบา้นเรอืนในสไตลไ์ซบเีรยีนจากยุคศตวรรษที0 18-19 ที0คงสเน่หแ์ละ
เอกลกัษณ์ของไซบเีรยีนเอาไวไ้ดอ้ย่างด ีนอกจากนี"บรเิวณถนนเสน้นี"ยงัมากไปดว้ย รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้น
ขายของที0ระลกึ และรา้นคา้อื0นๆ อกีมากมายใหไ้ดช้มแลว้เลอืกซื"อเลอืกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที0 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นสู ่สนามบินอีรค์ตุส ์เพื0อเดนิทางสู ่เมืองมอสโคว ์(Moscow) โดยสายการบนิ...... เที0ยวบนิที0..... 
(เนื0องจากประเทศรสัเซยีเขม้งวดเกี0ยวกบัเรื0องนํ"าหนกักระเป๋ามาก โดยกาํหนดใหผู้โ้ดยสานแต่ละทา่นมี
นํ"าหนกักระเป๋าไดไ้มเ่กนิ 20 กก. ซึ0งบางครั "งอาจจะรวมกระเป๋าที0นําขึ"นเครื0อง นํามาชั 0งรวมดว้ย และหาก
นํ"าหนกัเกนิกาํหนดทา่นตอ้งจา่ยคา่นํ"าหนกัเพิ0ม จงึขอใหทุ้กทา่นระวงัและคาํนวณเรื0องนํ"าหนกัของกระเป๋า
ดว้ย) 

...........น.  ออกเดนิทางสู ่มอสโคว ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม. 30 นาท)ี 

...........น. เดนิทางถงึ มอสโคว ์(Moscow)  
 ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน 



    

 

 

��.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 132 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบน
เครื�องบนิ) 

วนัที�แปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.15 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี�ยนเครื�อง  
09.30 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที�ยวบนิที� EK ,-2 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบน

เครื�องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

****************************************** 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 
พกัเดี0ยว เพิ0มทา่นละ 10,000 บาท 

 
อตัรานีqรวม 

✓ คา่ตั nวเครื0องบนิชั "นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ คา่ที0พกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารนําเที0ยวตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที0 และคา่ธรรมเนียมตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงื0อนไขตามกรมธรรม)์ 
  

วนัเดินทาง   ราคา 

กมุภาพนัธ ์
22 กุมภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 
27 กุมภาพนัธ ์– 6 มนีาคม +,,,.. 



    

 

 

อตัรานีqไม่รวม 

✗ คา่ภาษมีลูคา่เพิ0ม 7% ภาษหีกั ณ ที0จา่ย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ 

✗ คา่นํ"าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ0งคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครื0องดื0มในหอ้งพกั 

✗ คา่ทปิไกดท์อ้งถิ0นและคนขบัรถทอ้งถิ0น ทา่นละ 5 ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (20 ยเูอสดอลล่าร ์ตลอดทรปิ) 

✗ คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขั "นตํ0า 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 
  
เงื@อนไขในการจองทวัร ์
1. สาํหรบัการจอง กรณุาชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทั "งหมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ"นไป คนืมดัจาํทั "งหมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ"นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื"องตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทั "งหมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ั "งหมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั "งหมด 
 
หมายเหต ุ

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ Qยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีี0ผูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึ"นตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิ Qที0จะเปลี0ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื0อเกดิเหตุจาํเป็นสดุวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีี0สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที0นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื0องจากรายการทวัรนี์"เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิ Qการใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Qไมค่นืเงนิในทกุกรณ ี
4. เมื0อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทั "งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงื0อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที0ไดร้ะบุไวโ้ดยทั "งหมด 
  

 

 
 



    

 

 

  
 


