
 

 

 

Russia Siberia Baikal Lake 8 D 5 N 

มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ถนนอารบทั จตัรุสัแดง พระราชวงัเครมลิน  

เมืองอีรค์ตุส ์ไบคาลเลค เกาะโอลคอน แหลมบรูค์าน แหลมโคบอย 

พิเศษ !! ชมระบ าบลัเลต่ ์บินภายในส ูไ่ซบีเรยี  

และเท่ียวชมทะเลสาบท่ีลึกท่ีสดุในโลก ทะเลสาบไบคาล 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู  

23.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายชื่อพรอ้มริบบิ้น

ใหก้บักระเป๋าทกุท่าน 

วนัท่ีสอง สวุรรณภมิู - ดไูบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบทั – ระบ าบลัเลต่ ์

02.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ 

EK371 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน) 

06.00 น. ถึงสนามบิน เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง  

10.00 น. เดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน) 

14.20 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ 

ออกเดนิทางสู ่มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) ที่สรา้งขึน้โดย “พระ

เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1” ในปี 1839 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปีสวยงามอลังการตัง้แตแ่รก

เห็น ตวัอาคารสีขาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสีทอง เป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะและถวายแด่พระผู้

เป็นเจา้หลงัจากที่รสัเซียรอดพน้จากสงครามนโปเลยีนแห่งฝรัง่เศสมาได ้ 
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จากนัน้เดินเที่ยวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไป

ดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ในย่านนี้เราจะไดเ้ห็นศิลปินพรอ้มงานศิลปะ

สวยๆ มากมายใหช้มและเลือกซ้ือ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็

มใีหเ้ชน่กนั  

        เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ชมการแสดงระบ าบลัเลต่ ์สดุอลงัการ 

  น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี ่– โบสถอ์สัสมัชญั – ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– 

หอระฆงัพระเจา้อีวาน – สแปรโ์รวฮิ์ลล ์

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดช้ื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์

และเป็นหนา้เป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สรา้งขึน้ในรัชสมยัของพระเจา้อีวานที่ 3 ย่ิงใหญ่และ

สวยงามอย่างที่สดุ พระราชวังเครมลนิเป็นแหลง่สถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายมุายาวนาน

กว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยคุของรัสเซีย ภายในพระราชวังมจี านวนหอ้งใชส้อยถึง 700 หอ้ง 

หอคอย 18 จดุ และป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตรส าหรับสังเกตการณ์  

ภายหลงัปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นที่ท าการของรัฐบาล และสว่นหนึง่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหค้นทัว่ไป

เขา้ชม บริเวณดา้นนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ปืนใหญ่ที่ไดร้ับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามี

ปากกระบอกใหญ่ที่สดุในโลก ซ่ึงสรา้งขึน้ในปี 1586 เพื่อขม่ขวัญศัตรแูละเพื่อใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่

ที่สดุในโลกสมชื่อ ดา้นนอกมีเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มีน า้หนกั

รวมถึง 40 ตนั และยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สดุในโลกชื่อว่า ระฆงัพระเจา้ซาร ์อยู่บนหอคอยพระเจา้อี

วานที่สงู 81 เมตร ระฆงัใบนีจ้ึงถกูสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก น า้หนกัรวมมากถึง 200 ตนั แตท่ี่เห็น

มมุหนึง่มีชิ้นส่วนของระฆงัแตกออกมา ซ่ึงก็มีน า้หนกัมากถึง 11.5 ตนั ภายในบริเวณพระราชวัง 

เครมลินเราจะไดเ้ห็น โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ดว้ย

การเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทกุพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชั้น 

ตกแต่งสวยงามทั้งดา้นนอกและดา้นใน ย่ิงดา้นในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ดว้ย 

สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดที่จะเขา้ชม พิพิธภณัฑ์อารเ์มอรร์ี่ หนึ่งใน

พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สดุของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี 

เครื่องประดบั อาวธุ และงานศิลปะชัน้น ามากมาย 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางตอ่สู่จดุชมวิวเมืองที่สวยงามที่สดุในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล ์(Sparrow Hills) หรืออีกชือ่

คือ เลนินฮิลส ์เนื่องจากเป็นท าเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองไดช้ดัเจนและเป็นมมุที่เลนินชื่น

ชอบมาก จึงเลือกจดุนีเ้ป็นที่ตัง้ของบา้นพักส่วนตวั ปัจจบุันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึน้มา

ชมวิวจดุเดียวกบัเลนินในอดีตแลว้ ยังเป็นที่นยิมในการใชเ้ป็นมมุถ่ายภาพแต่งงานยอดนยิมของ

ชาวรสัเซียอีกดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั Holiday Inn Hotel หรอืระดบัเดียวกนั  



 

 

 

วนัท่ีสี ่  มอสโก – ไซบีเรยี (อีรค์ตุส)์ – เกาะโอลคอน 

เชา้        น าท่านสู ่สนามบินโดโมเดโว เพื่อเดนิทางสู ่เมืองอีรค์ตุส ์(Irkutsk) โดยสายการบิน...... เที่ยวบิน

ที่..... 

(เนือ่งจากประเทศรัสเซียเขม้งวดเกี่ยวกบัเรื่องน า้หนกักระเป๋ามาก โดยก าหนดใหผู้โ้ดยสานแตล่ะ

ท่านมีน า้หนกักระเป๋าไดไ้ม่เกิน 20 กก. ซ่ึงบางครั้งอาจจะรวมกระเป๋าที่น าขึน้เครื่อง น ามาชัง่รวม

ดว้ย และหากน า้หนกัเกินก าหนดท่านตอ้งจ่ายค่าน า้หนักเพิ่ม จึงขอใหท้กุท่านระวังและค านวณ

เรื่องน า้หนกัของกระเป๋าดว้ย) 

เท่ียง   รบัประทานอาหาร บนเครือ่งบิน (ใชเ้วลาเดนิทาง 5.30 ชม.) 

 ถึงเมือง อีรค์ตุส ์(Irkutsk) เมืองศนูยก์ลางขนาดใหญ่ของ ไซบีเรีย (Siberia) เป็นเมอืงที่แมจ้ะเพิ่ง

ก่อตัง้อย่างเป็นทางการในศตวรรษที่ 16 แต่ก็เติบโตย่ิงใหญ่

ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการค้าขายแลกเปลี่ยนกับทางฝั่ง

ประเทศจีน และเมื่อไดม้ีการสรา้งทางรถไฟสายทรานส์ไซ

บีเรียผ่านเมืองอีรค์ตุส์ย่ิงท าใหเ้มืองพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ปัจจบุันเมืองอีร์คตุสน์่าสนใจทั้งดว้ยประวัติศาสตร์ของตัว

เมืองเอง ทัศนยีภาพสวยๆ ของภเูขาและหิมะที่รายลอ้มเกอืบ

ตลอดทั้งปี และยังอยู่ไม่ไกลจาก ทะเลสาบไบคาล (Baikal 

Lake) ทะเลสาบน า้จืดที่ไดช้ื่อว่าทั้งเก่าที่สดุและลึกที่สดุในโลก ดว้ยความลึกต า่สดุถึง 1,640 เมตร 

ดว้ยความยาวถึง 650 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 50 กิโลเมตร ท าให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น

ทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สดุในโลก เพราะ 1 ใน 5 ของน า้จืดเหนือผิวโลกมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบ

แห่งนีน้ีเ่อง ยังไม่รวมถึงทัศนยีภาพสวยของของทุ่งกวา้งและภเูขาที่รายลอ้มท าใหเ้ป็นทะเลสาบที่

สวยไม่แพท้ี่ไหนเลย แถมดว้ยดีกรีการเป็นมรดกโลกดว้ยแลว้ท าใหเ้ป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมา

เย่ียมชม น าท่านเดนิทางสู ่เกาะโอลคอน (Olkhon Island) เกาะที่มขีนาดใหญ่ที่สดุบนทะเลสาบไบ

คาล แมจ้ะเป็นเกาะเล็กๆ ที่เงยีบสงบดว้ยจ านวนประชากรนอ้ยกว่า 1,500 คน ซ่ึงสว่นใหญ่เป็นชน

พื้นเมอืงดัง้เดมิ แตเ่กาะโอลคอนนีก้ลบัมากดว้ยเสนห่ท์างธรรมชาตทิี่ชวนใหส้มัผสัและคน้หา ไมว่่า

จะเป็นถ า้เกา่แก ่วิวสวยๆ ริมทะเลสาบ และหมูบ่า้นชนพื้นเมอืง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั Holiday Inn Hotel หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ แหลมโคบอย – แหลมบรคูาน – Kharantsy Island 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ แหลมโคบอย (Khoboy Cape) แหลมที่อยู่ ณ จดุ

เหนือสดุของเกาะโอลคอน โดยค าว่า โคบอย มาจากภาษาบูร์ยัต 

(Buryat) ภาษาทอ้งถ่ินโบราณที่แปลว่า “เขี้ยว” เพราะถา้ดดูีๆ แลว้

แหลมแห่งนีจ้ะมีลกัษณร์ปูร่างคลา้ยเขีย้วนัน่เอง ในอดีตนัน้แหลมโค

บอยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาของชาวพื้นเมอืง แตปั่จจบุนัแหลมโคบอยเป็นจดุชมวิวสวยๆ 

พร้อมบรรยากาศดีๆ แสนสดชื่น น าท่านสู่  แหลมบรคูาน 

(Burkhan Cape) ที่เป็นที่ตั้งของ โขดหินชามาน (Shaman Rock) 

แลนดม์ารก์ส าคัญที่พลาดไม่ไดบ้นเกาะโอลคอนแห่งนี ้ตวัโขดหินนัน้

มีความสงูถึง 42 เมตร และมีโพรงถ ้าอยู่ภายใน โขดหินชามานเป็น

สถานที่ศักดิส์ทิธิ์ของชาวพื้นเมอืง เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและ

บชูายัญของหมอผีในสมยัโบราณ และแนน่อนว่าวิวทิวทศันโ์ดยรอบ

นัน้สวยและงดงามมาก  



 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าท่านสู่ Kharantsy Island ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเกาะโอลคอน ใหท้่านไดถ่้ายรปูและชม

ธรรมชาตขิองวิวริมทะเลสาบในอีกมมุกนัอย่างเต็มที่ และที่ Kharantsy Island นีย้ังเป็นที่ตัง้ของถ า้

น า้แข็งริมทะเลสาบที่สวยและโดดเดน่กว่าที่อื่นดว้ยน า้แข็งที่มลีกัษณะเหมอืนหินงอกหินยอ้ยทัง้ถ า้   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ Park Inn Hotel หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก อีรค์ตุส ์– Les-Ord Meeting Shaman 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืง อีรค์ตุส ์(Irkutsk)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสู่ Les-ord Meeting Shaman เพื่อสมัผสักบัวิธีชวิีตและความเป็นอยู่ของชาวบรูย์ัตดัง้เดมิ 

ชมการใชช้วิีตร่วมกบัธรรมชาต ิและการรกัษาไวซ่ึ้งศาสนาและพิธีกรรมเกา่แก ่มกีารนบัถือชามาน 

หรือหมอผผีูวิ้เศษตามความเชือ่ตัง้แตโ่บราณ    

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ Park Inn Hotel หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด อีรค์ตุส ์– โบสถค์าซาน – จตัรุสั 130  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม โบสถค์าซาน (Kazan Church) โบสถ์สีแดงอิฐหลงัคาสีแดงแห่งนี้เป็นโบสถใ์นศาสนา

คริสตน์กิายออโธดอกซ ์สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1885 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถึง 7 ปี มคีวามโดดเดน่

ทั้งในดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปะ ตวัโบสถ์ออกแบบมาในสไตลไ์บแซนไทน ์ดา้นในตกแต่งดว้ย

ภาพวาดแบบเฟรสโก ้เรียกไดว่้างดงามนา่ชมทัง้ภายนอกและภายในทีเดยีว น าท่านสู ่130 สแควร ์

(130 Square) ถนนสดุฮิตของเมืองอีรค์ตุสท์ี่เราจะไดเ้ห็นไดช้มอาคารบา้นเรือนในสไตล์ไซบีเรียน

จากยคุศตวรรษที่ 18-19 ที่คงสเนห่แ์ละเอกลกัษณข์องไซบีเรียนเอาไวไ้ดอ้ย่างด ีนอกจากนีบ้ริเวณ

ถนนเสน้นีย้งัมากไปดว้ย รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของที่ระลกึ และรา้นคา้อื่นๆ อีกมากมายใหไ้ด้

ชมแลว้เลอืกซ้ือเลอืกชอ้ปกนัอย่างเต็มที่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู ่สนามบินอีรค์ตุส ์เพื่อเดนิทางสู ่เมืองมอสโคว ์(Moscow) โดยสายการบิน...... เที่ยวบิน

ที่..... 

(เนือ่งจากประเทศรัสเซียเขม้งวดเกี่ยวกบัเรื่องน า้หนกักระเป๋ามาก โดยก าหนดใหผู้โ้ดยสานแต่ละ

ท่านมีน า้หนกักระเป๋าไดไ้ม่เกิน 20 กก. ซ่ึงบางครั้งอาจจะรวมกระเป๋าที่น าขึน้เครื่อง น ามาชัง่รวม

ดว้ย และหากน า้หนกัเกินก าหนดท่านตอ้งจ่ายค่าน า้หนักเพิ่ม จึงขอใหท้กุท่านระวังและค านวณ

เรื่องน า้หนกัของกระเป๋าดว้ย) 

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

...........น. เดนิทางถึง มอสโคว ์(Moscow)  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางส ู ่สนามบิน 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เที่ยวบินที ่EK132 (บริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครื่องบิน) 

วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.15 น. ถึงสนามบิน เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง  

09.30 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครื่องบิน) 

18.40 น.  เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

****************************************** 



 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

 

 

 
 

 

เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

✗ ค่าน า้หนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบินก าหนดให ้30 กโิลกรมัตอ่หนึง่คน 

✗ ค่าใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด และค่าเครื่องดืม่ในหอ้งพกั 

✗ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยเูอสดอลลา่ร ์/ คน / วัน (20 ยเูอสดอลลา่ร ์ตลอดทริป) 

✗ ค่าทิปหัวหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน) 

 เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดนิทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน 

3. หากไมช่ าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป   คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป   เก็บค่าใชจ้่ายเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วัน   เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วัน  เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดนิไมถึ่ง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดคีืนเงนิ

โดยหักเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสัย และไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทัวร์ เช่ นภัย

ธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ หรือถกูปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิในทกุกรณี 

4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษทั จะถือว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขตา่งๆ ของบริษทัที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

  

วนัเดินทาง   ราคา 

กมุภาพนัธ ์
22 กมุภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 

27 กมุภาพนัธ ์– 6 มนีาคม 
79,900 


