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UAZ LAKE BAIKAL 6วนั5คนื 
เอยีคุตส์ - ทะเลสาบไบคาล - เกาะโฮลค์ฮอน 

นอนเกาะ2คนืนั$งรถ UAZตะลุยลานนํ)าแข็งจุใจ ชม Blue eye of Siberia 

นั$งเคเบิลคาร์ชมววิทะเลสาบไบคาล - สนุกสนานกจิกรรมสุนัขลากไซบีเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กาํหนดการเดนิทาง  4 – 9 มีนาคม 2562 

  วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) 

13.30 น. �พร้อมกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาท์เตอร์สายการ
บินไซบีเรียน แอร์ไลน์ S7   

16.35 น. � นําท่านเหิรฟ้าสู ่เมืองเอียคตุส์ (Irkutsk)  โดยเที�ยวบินที� S7 762ใช้เวลาเดนิทาง 6.10 ชั�วโมง  
  � บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
  เวลาที� เมืองเอียคตุส์จะเร็วกวา่ ประเทศไทย 1 ชั�วโมง 
23.55 น. เดนิทางถึง เมืองเอียคุตส์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  

เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองในไซบีเรียเป็นศนูย์กลางการปกครองมีประชากร
ประมาณ588,000คนเป็นแหลง่การศกึษาที�สําคญั เมืองแหง่ธุรกิจและการค้าระหวา่งประเทศ
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มองโกเลียและจีนเป็นเมืองที�มีผู้คนพลกุพลา่นเพราะเป็นยา่นการค้าขาย เมืองนี Fได้ชื�อวา่เป็น นคร
ปารีสแหง่ไซบีเรีย(PARIS OF SIBERIA) 

พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 
 

 

 
  
 

 
 
 

วันที2สองเอียคุสต์ –หมู่บ้านบูร์ยัค –เกาะโอลค์ฮอน – ทะเลสาบไบคาลนํ 8าแข็ง–ถํ 8านํ 8าแข็ง 
 - Blue eyes of Siberia 

 

เช้า  �รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม 
โดยรถบสัปรับอากาศนําทา่นเดนิทางสูห่มู่บ้านบูร์ยัคUst-Orda Buryat villageสมัผสักบัวฒันธรรม
ประเพณี Buryat เป็นหนึ�งในประเทศที�มีประชากรมากที�สดุในไซบีเรีย ที�นี�คณุจะมีโอกาสได้สมัผสักบั
ประวตัิศาสตร์และนิสยัการใช้ชีวิตของชาว Buryatians 
 

 
 

 
 
 
 

เที�ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั  แบบพื Fนเมืองบร์ูยคั 
จากนั Fนนําทา่นสู ่เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island)

เป็นเกาะที�ใหญ่ที�สดุจาก ทั Fงหมด 27 เกาะของ
ทะเลสาบไบคาล มีพื Fนที�ประมาณ 700 ตางราง
กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-

ใต้จดุที�กว้างที�สดุของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตร และ
มีชาวพื Fนเมืองบร์ูยตั (Buryat) อาศยัอยูบ่นเกาะชาว
พื Fนเมืองของที�นี� ขึ Fนชื�อวา่ได้เก็บรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอยา่งดีตั Fงแตส่มยัก่อนยคุ
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อภินนัทนาการหรือยคุคอลเคซสั และในแตล่ะปีมีนกัทอ่ง เที�ยวนบัพนัคนได้มาเยือน ณ  เกาะแหง่นี F 
ถึงทา่เรือนําท่านนั2 งรถจิMบแบบรัสเซีย UAZวิ�งไปบนพื Fนนํ Fาแข็ง   เส้นทางระยะทาง 280 กม  
( ใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชั�วโมง )  
ระหวา่งทางไปเกาะโอลค์ฮอนให้ทา่นแวะจอดถ่ายรูป ทะเลสาบไบคาลยามเป็นนํ Fาแข็งในมมุตา่งๆ  
นําทา่นตระเวนถ่ายภาพ ตามจดุตา่งๆ ระหวา่งทางมีถํ 8านํ 8าแข็งงอก นํ Fาแข็งย้อยหลายที� จริงแล้วๆมี
ลกัษณะเป็นโพรงที�ฉาบด้วยนํ Fาแข็งที�เกาะอยูต่รงปากทาง    
 
 
 

 

 
 
 
นอกจากนี Fทา่นจะพบ ก้อนนํ Fาแข็งที�เรียงรายปะทพืุ Fนมาจากพื Fน สะท้อนกบัแสงแดด เห็นเป็นสีฟ้า 
เรียกวา่ Blue eyes of Siberia 
 
 
 
 
 

 
 

  เดินทางถงึ เกาะโอลค์ฮอน  นําท่านเข้าสูที่�พกั  
คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า  ณภตัตาคาร 
  อิสระเก็บภาพมมุตา่งๆ ในบริเวณที�พกั 
 
 

 
 
 
 
 

พกับนเกาะโรงแรม   Baikal Wood Hotel 
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วันที2สามเกาะโอลค์ฮอน –แหลมโคบอย – โขดหนิสามพี2น้อง  – แหลมบูรคาน 

–ชาแมนร๊อค (Shamanka rock)–ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดนิ 

เช้า  �รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นนั�งรถจิaบ 4X4 แบบรัสเซียUAZ ไปยงัจดุชมวิว
แหลมโคบอยKHOBOY CAPEซึ�งเป็นจดุชมวิวที� อยู่
เหนือสดุของเกาะโอลค์ฮอน เมื�อเดินทางถึงจดุชมวิว
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ที�กว้างที�สดุของทะเลสาบ  
นําทา่นชมโขดหนิสามพี2น้อง Three Brothers Rock  
ตามตํานานในสมยัอาณานิคม บนชายฝั�งมีพาย ุ และคลื�น
ยกัษ์เข้าทําลายเมือง พี�น้องสามคนจงึตดัสินใจช่วยบ้าน
เกิดของตน ได้เดนิลงไปในทะเลเพื�อต้านแรงคลื�น พายพุดั
ไมห่ยดุเป็นเวลาหลายวนัหลายคืน เวลาผ่านไปทั Fงสาม

กลายเป็นฟอสซิลและกลายเป็นสามโขดหินที�ยงัคงปกป้อง 

อา่วและเมืองไว้จนปัจจบุนั 

เที�ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั  
**แบบปิกนิกริมทะเลสาบไบคาลลิ Fมรสซุปปลาแบบพิเศษ    
ชมแหลมบรูคานหนึ�งในแลนด์มาร์คสําคญัของทะล
สาบไบคาล  จากนั Fนนําทา่นชมหนิศักดิZสิทธิZ ชาแมนร๊อค 

“Shaman Rock” ที�เป็นเหมือนศนูย์รวม จิตวิญญาณของ
ชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบไบ
คาล หมู่บ้านคซีูร์นี Fเปรียบเสมือนลทัธิของชนเผา่พื Fนเมือง
ของที�นี� เป็นเกาะเดียวในไบคาลที�มีผู้คนพํานกัอยูช่นเผา่

แรกที�ตั Fงรกรากบนเกาะคือครีูแคน (Kurykan) บรรพบรุุษของ
เผา่บร์ูยตั (Buryat) กบัยาคตุ (Yakut) อยูร่่วมกบัอีกหลายชีวิตที�
กระจดักระจายอยูต่ามหมูบ้่าน 5 แหง่รอบๆเกาะ อาชีพหลกัคือ
ทําการประมงกบัเลี Fยงสตัว์  ผา่นBaikal Spirit เป็นแทง่ไม้ปลาย
แหลมยาวๆ เรียงรายกนั 5-6 แทง่เป็นจิตวิญญาณของไบคาล
นั�นเอง ลมหนาวยะเยือกบาดผิวกนัเป็นแถวๆ ยิ�งต้องเอามือออก
จากถงุมือหนาอุน่ของพวกเราแล้วถือเป็นโมเมนต์ทรมานใจ
มากๆ แตก็่เพื�อให้ได้ภาพเวิ Fงนํ Fาแข็งสดุลกูหลูกูตา และชามาน
รอคที�ตั Fงตระหง่านยื�นออกไปกลางทะเลนํ Fาแข็ง จากนั Fนเดินทาง
กลบัโรงแรมระหวา่งทางแวะถ่ายรูป ชมวิว จดุตา่งๆที�สวยงาม
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มากมาย พร้อมเก็บภาพประทบัใจ ยามอาทิตย์ตกดนิในดินแดนนํ Fาแข็ง 
 
 
 

 

 
 

 

คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า  ณภตัตาคารแบบ รัสเซีย  
หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกับนเกาะโรงแรม   Baikal Wood Hotelหรือเทียบเท่า 

วันที2สี2เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island)–เมืองเอียคุตส์ถนนคาร์ล มาร์กซ์ – 130 ควอร์เตอร์ 

เช้า  �รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นนั�งรถจิaบ 4X4 แบบรัสเซีย UAZ ออกจากเกาะระหวา่งทางผา่นชมจดุนํ Fาแข็งแปลกตาตา่งๆ  
 
 

 
 

 
 
 
 

เที�ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั  ณภตัตาคาร 
บา่ย โดยรถบสัปรับอากาศนําทา่นเดนิทางกลบัเมืองเอียคสุต์  ( ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง )  
ถึงเมืองเอียคุตส์เมืองที�ตั Fงอยูท่างทิศตะวนัออกและเป็นเมือง
ศนูย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 300 
ปี และยงัเป็นเมืองแหง่ศิลปะในประเทศรัสเซียจงึได้รับการ
ขนานนามว่าปารีสแหง่ไซบีเรีย ชมวิวทิวทศัน์อนังดงาม
ทา่มกลางหิมะ 

คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า  ณภตัตาคาร 

พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 
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วันที2ห้า  เอียคุสต์ – ลิสต์เวียนก้า –พพิธิภณัฑ์ไบคาล – นั2 งกระเช้าลอยฟ้าชมววิ 
                  ตลาดปลา– นั2 งสุนัขลากเลื2อน– ล่องเรือไบคาลนํ 8าแข็ง –พพิธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ 

เช้า  �รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ หมู่บ้านลิสต์เวียนก้าListvyanka Village
ซึ�งตั Fงอยูบ่นพื Fนที�หบุเขา ริมทะเลสาบไบคาล ปากแมนํ่ Fาองัคา
ร่า Angara River แมนํ่ Fาเพียงสายเดียวที�เป็นที�ระบายออกของ
ทะเลสาบไบคาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นชม พพิธิภัณฑ์ไบคาล เพื�อเรียนรู้เรื�องระบบนิเวศน์
ของทะเลสาบไบคาล ที�ประกอบไปด้วยพืชและสตัว์
หลากหลายสายพนัธุ์ที�น่าสนใจ รวมไปถึงดาวเดน่ของ
พิพิธภณัฑ์ “แมวนํ Fาไบคาล”แมวนํ Fาสายพนัธุ์นํ Fาจืดที�เดียวใน
โลก นอกจากนี Fยงัมีนิทรรศการจําลองสภาพใต้นํ Fาของ
ทะเลสาบไบคาลให้ชม   จากนั Fนนําทา่นนั2 งกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาเนินเชียร์สกี 8 เพื�อชมวิว
จากมมุสงูของทะเลสาบไบคาลจากนั Fนชมตลาดปลาซึ�งเป็นตลาดเล็กๆริมทะเลสาบที�มีแผงและ
ร้านค้าโดยเฉพาะปลาโอมลุ ปลานํ Fาจืดของทะเลสาบไบคาล และจําหน่ายสินค้าพื Fนเมืองตุ๊กตาแมล่กู
ดก ตุ๊กตาแมวนํ Fา พวงกญุแจ โปสการ์ด เป็นต้น 

เที�ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั  ณภตัตาคาร 
นําทา่น นั2 งรถเลื2อนไซบีเรียน  กิจกรรมสดุพิเศษ ที�จะมีขึ Fน

ในชว่งหน้าหนาวเทา่นั Fนย้อนกลบัไปประมาณชว่งปี ค.ศ. 
1800 - 1900 หรือยุคตื2นทอง (Gold Rush Era) นกั
เดนิทางและนกัขดุทองกวา่หมื�นคนพากนับนิไปยงัขั Fวโลก
เหนือเพื�อขดุทอง แตก็่ต้องเจอกบัสภาพอากาศมหาโหดของ
ขั Fวโลก การเดนิทางในขั Fวโลกจงึเป็นไปด้วยความยากลําบาก 
ด้วยเหตนีุ Fจงึต้องหนัมาใช้สนุขัลากเลื�อนกนั เพราะเป็นวิธี
เดียวเทา่นั Fนที�จะเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยการขนสง่
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สิ�งของการรักษาพยาบาล การสง่จดหมายหรือสง่ขา่วหากนั ฯลฯ  
นําทา่นสมัผสัประสบการณ์นั2 งเรือ Khivusชมวิวทะเลสาบไบคาลหน้าหนาว (  นั�งชมวิว 1 ชั�วโมง ) ซึ�ง
เป็นเรือสะเทิ Fนนํ Fาสะเทิ Fนบกที�สามารถวิ�งได้ทั Fงบนผิวนํ Fา หิมะ และพื Fนนํ Fาแข็งได้ 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นชมพิพธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้Wooden architecture museum ชมสิ�งปลกูสร้างไม้ที�หาดู
ได้ยาก ซึ�งเป็นบ้านพกัอาศยัของชนกลุม่ที�พํานกัอยูที่�นี�มาช้านาน ชมการสร้างบ้านตามภมูิปัญญา
ชาวบ้านที�ต้องสร้างบ้านด้วยไม้และทนตอ่ความหนาวเย็นในฤดหูนาวที�อณุหภมูิติดลบหลายสิบองศา 
 
 
 
 
 
 

จากนั Fนนําท่านกลบั เมืองเอียคุตสจากนั Fนนําทา่นสู่ยา่น 
130 ควอร์เตอร์(130 Quarter) ยา่นนี Fนบัว่าเป็นแหลง่
ทอ่งเที�ยวที�พลาดไมไ่ด้สําหรับผู้มาเยือนเมืองนี Fบริเวณนี Fเป็น
แหลง่รวมของร้านอาหาร บาร์ร้านจําหน่ายของที�ระลกึที�
ทนัสมยั โดยสิ�งปลกูสร้างทั Fงหมดบริเวณนี Fสร้างด้วยไม้และ
ตกแตง่อย่างสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ�งขึ Fนชื�อในการสร้างบ้านด้วยไม้ย่านนี Fจงึ
กลายเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเที�ยว ทั Fงช็อป และ ชิมเลยทีเดียว 

คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 พกัเอียคตุส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center 

วันที2หกเมืองเอียคุตส์ –กรุงเทพฯ  

เช้า �รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
08.00 น.  สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสูส่นามบิน เพื�อเดินทางกลบัประเทศไทย 
10.45 น.  �นําท่านเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยไซบีเรียนแอร์ไลน์ เที2ยวบนิที2 S7761 

15.45 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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������ขอบคุณท่านที2ใช้บริการ������ 
กําหนดการเดนิทาง     

อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ /ท่าน พักเดี2ยว 

 พกัหอ้งละ 2 ทา่น 59,900 บาท 8,800 บาท 

** หนังสือเดนิทางไทย เข้ารัสเซียได้ไม่ต้องยื2นวีซ่า ** 
อัตรานี 8รวม �คา่ตั{วเครื�องบนิไปกลบั (ตั{วกรุ๊ป)  � คา่นํ Fาหนกักระเป๋าไมเ่กินที�สายการบนิกําหนด 

�คา่ที�พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)  �คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
  �บตัรเข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ �อาหารครบทกุมื Fอตามรายการ   
 �คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที�นั�งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

�   บริการนํ Fาดื�ม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
อัตรานี 8ไม่รวม �คา่ใช้จา่ยส่วนตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นต้น. 

�คา่นํ Fาหนกัเกิน ตามที�สายการบนิกําหนด 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว ( ถ้ามี ) 
� คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ�น (ตลอดทริปการเดนิทางจ่าย1,200.บาท/ทา่น ) 

เงื2อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั Fงแรก มดัจําท่านละ 20,000 บาท หรือทั Fงหมด สว่นที�เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสิทธิ� ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ  
3. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั Fงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ�ที�จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั Fงสิ Fน  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัขึ Fนไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 21วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทั Fงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั Fนตํ�าผู้ ใหญ่ 15 ท่านขึ Fนไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี F เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 

4. บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ Fนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Fงสิ Fนหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั Fงจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั Fงสิ Fนแต่ทั Fงนี Fทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้โดยขอ
สงวนสิทธิ�การจดัหานี Fโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานี Fคิดตามราคาตั{วเครื�องบินในปัจจุบันหากราคาตั{วเครื�องบินปรับสูงขึ Fน บริษัทฯสงวนสิทธิ�ที�จะปรับราคาตั{ว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านั Fน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Fงสิ Fน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื Fอ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Fงสิ Fน หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
11. เนื�องจากตั{วเครื�องบินเป็นตั{วราคาพิเศษ เมื�อออกตั{วไปแล้วในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตั{วเครื�องบินไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั Fงหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั Fงหมด 

13.ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตั{วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯก่อนทกุครั Fง  มิฉะนั Fนทางบริษัท
ฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั Fงสิ Fน 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


