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- สมัผสัประสบการณข้ึ์นรถไฟสายทรานไซบีเรยี ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นสายรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก 
- สมัผสัประสบการณต์ะลยุทะเลสาบน ้าแข็ง นัง่เรอื HOVERCRAFT บนทะเลสาบไบคาล ซึงเป็น
ทะเลสาบน ้าจดืท่ีลึกท่ีสุดในโลก 
- ชม BLUE ICE น ้าแข็งท่ีมีสฟ้ีาแกมสเีขียวเหมือนมรกต ชมความมหศัจรรยท์ี่จะเห็นไดเ้ฉพาะใน
ฤดูหนาวเท่านั้น มีใหเ้ห็นเพียง 40 วนัในรอบหน่ึงปี!!! 
- ชมเกาะโอลคฮ์อน เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด จากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล 
-  แวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลทข์องเสน้ทางน้ี อาทิ สถานีรถไฟโนโวซีบิสค ์(Novosibirsk 
Station) เป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดของเสน้ทางรถไฟทรานสไ์ซบีเรยี 
-  พกัโรงแรมดี มาตรฐาน 4 ดาว 
- นอนตูน้อนรถไฟ 2 ท่านตอ่หอ้ง 
 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 14-21 กุมภาพนัธ ์2562 

 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับนิ เมือง CODE เที่ยวบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

14 ก.พ. กรุงเทพฯ – โนโวซีบิสค ์ BKK-OVB S7 582 11.15-19.40 7 ชัว่โมง 25 นาที 

21 ก.พ. เอียคุตส–์ กรุงเทพฯ IKT-BKK S7 761 10.10-15.20 6 ชัว่โมง 10 นาที 

วนัแรก กรุงเทพฯ-โนโวซีบิสค ์ 14 กุมภาพนัธ ์2562 

09.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอร ์ไซบีเรียนแอรไ์ลน ์(S7 Airlines) ชั้น 4  

 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโนโวซีบิสค ์ประเทศรสัเซีย เท่ียวบินท่ี S7-582 

(ใชเ้วลาเดินทาง 7.25 ชัว่โมง) 
 

19.40 น. เดินทางถึงเมืองโนโวซีบิสค ์ประเทศรสัเซีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมือง 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั DOMINA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง โนโวซีบิสค ์ 15 กุมภาพนัธ ์2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเท่ียวชม เมืองโนโวซีบิสค ์(Novosibirsk) เป็นเมืองท่ีใหญ่สุดใน

แควน้ไซบีเรีย และมีประชากรมากเป็นอนัดบั3 ของประเทศรสัเซีย  

น าท่านผ่านชม สถานีรถไฟโนโวซีบิสค ์(Novosibirsk Station) เป็น

สถานีรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดของเสน้ทางรถไฟทรานสไ์ซบีเรีย ชมจตัุรสัเลนิน 
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(Lenin Square) สะพานรถไฟขา้มแม่น ้าออป (Ob river) น าท่านเชา้ชม

โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั (St Nicholas' Chapel) ตรงจุดท่ีตั้งของโบสถ ์เคยเป็น

จุนศูนย์กลางของสหภาพโซเวียต น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า โรงละ

ครบอลชอย (Bolshoi Theatre) โรงละครบลัเล่ต ์และโอเปร่าท่ีมีช่ือเสียง

ระดบัโลก  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชมเมืองแห่งนักวิทยาศาสตร ์Akademgorodok (Academic City) 

ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นใน ค.ศ. 1957 สมยัสหภาพ   โซเวียต โดยการลงทุนของ

ภาครฐั มีจุดมุงหมายในการท าการวิจยั คน้ควา้ทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือการ

พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ และใหก้ารศึกษาแก่  บุคลากรของรัฐ ภายใน

เมืองแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัของรฐั สถาบนัวิจยัทางวิทยาศาสตร์

และการแพทย์ และมีชุมชนท่ีประกอบด้วยบ้านพักนักวิทยาศาสตร ์

คอนโดมิเนียม หอ้งสมุด โรงภาพยนตร ์รา้นคา้ โรงแรม ภัตตาคาร บาร ์

และโรงพยาบาลของรฐั เป็นท่ีพ านักของนักวิทยาศาสตรแ์ละครอบครวักว่า 

65,000 คน  เป็นเมืองวิทยาศาสตรท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในแควน้ไซบีเรีย และมี

ความส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของรสัเซีย  

จากน้ันน าท่านชมพิพิธภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจง้ แหล่งรวมหัวรถไฟ

กลางแจง้ท่ีรวบรวมหวัรถจกัร และตูโ้ดยสารรถไฟตั้งแต่อดีตกระทัง่ปัจจุบนั 

ซ่ึงมีทั้งตูร้ถไฟโดยสาร ตูเ้สบียง ตูพ้ยาบาล กระทัง่ตูคุ้มขงันักโทษ ในอดีต

การจะมีการล าเลียงนักโทษรสัเซียมากกัขงัในเขตไซบีเรียเป็นจ านวนมาก 

ซ่ึงเมืองน้ีถือไดว้า่เป็นศนูยก์ลางท่ีส าคญัในแควน้ไซบีเรีย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 หลงัอาหารอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้  

22.00 น. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองโนโวซีบิสค ์ เพ่ือเตรียมตวัออกเดินทาง (คา้งคืนบนรถไฟ คืนที่ 1) 

วนัที่สาม ใชเ้วลาทั้งวนับนรถไฟชมความงามของหิมะในฤดูหนาวและทิวทศัน์

อนัสวยงามของสองขา้งทาง 

16 กุมภาพนัธ ์2562 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอียคุตส ์(Irkutsk) โดยรถไฟสายทรานสไ์ซบี
เรีย (เป็นตูน้อนลอ๊คประตดูา้นในไดส้ าหรบัพกั 2 ท่าน)  ระยะทางจาก

สถานีเมืองโนโวซีบิสค ์(Novosibirsk) มายงัเมืองเอียคุตส ์(Irkutsk) มี
ความยาว 1860 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางโดยรถไฟสายทรานสไ์ซบีเรีย

ประมาณ 31-35 ชัว่โมง โดยขึ้ นอยูก่บัรถไฟในแต่ละขบวนซ่ึงมีเวลาจอด

พกัตามสถานีท่ีแตกต่างกนัไป  
หมายเหต ุ: ขอ้มูลที่ควรทราบส าหรบัผูโ้ดยสารที่จะโดยสารรถไฟ 
สายทรานสไ์ซบีเรีย บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบก้ีและตูน้อนของ
ผูโ้ดยสารในฤดหูนาว หอ้งผูโ้ดยสารบนรถไฟขบวนน้ีถูกออกแบบใหเ้ป็น

หอ้ง ๆ ท่ีสามารถนอนคา้งคืนบนรถไฟได ้โดยหอ้งโดยสารจะถูกแบ่ง 
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ออกเป็นตูน้อนท่ีมี 4 เตียงนอน แบ่งเป็นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 

เตียง เตียงนอนชั้นล่างสามารถปรบัเป็นเบาะนัง่ได ้ภายในตูน้อนมีท่ีเก็บ

สมัภาระทั้งบนห้ิง และใตท่ี้นอน มีประตูปิดล๊อคหอ้งจากดา้นในเพ่ือให้

ผูโ้ดยสารนอนหลบัไดอ้ยา่งปลอดภยั อีกทั้งมีโต๊ะท่ีพบัเก็บไดภ้ายในหอ้ง มี  

ตูเ้สบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนท่ีวิ่งทางไกลในรสัเซีย) 

โดยทางทวัรไ์ดเ้ตรียมอาหารไวบ้ริการลกูทวัรต์ามจ านวนมื้ อท่ีพึงมี     

ระหวา่งช่วงเวลา 2 คืนกบั 1 วนั ท่ีลกูทวัรโ์ดยสารอยูบ่นขบวนรถไฟน้ัน 

ทางทวัรไ์ดส้ ารองมื้ ออาหารไวใ้หล้กูทวัร ์คือ เชา้ กลางวนั และ เย็น รวม 

3 มื้ อ ส่วนหอ้งน ้าบนขบวนรถไฟสามารถใชไ้ดทุ้กโบก้ี (ลา้งหนา้ แปรงฟัน

ได ้แต่ไมเ่หมาะส าหรบัใชอ้าบน ้า)  
ส าคญั!!! ขณะที่รถไฟจอดพกัตามสถานีรถไฟตา่ง ๆ นั้น ลกูทวัรค์วร

สอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ที่ว่ารถไฟขบวนดงักล่าวจอดพกัเป็น

เวลานานแค่ไหน (ขบวนรถไฟจะใชเ้วลาจอดพกัในแตล่ะสถานี

แตกตา่งกนั) เพ่ือค านวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดินถ่ายรูปหรือ

ซ้ือของขณะรถไฟจอดอยู ่(คา้งคืนบนรถไฟ คืนที่ 2) 

วนัที่สี่ 
เมืองเอียคุตส-์ พิพิธภณัฑบ์า้นไม ้TALTSY – นัง่กระเชา้ชมวิว 

พิพิธภณัฑไ์บคาล – ตลาดพ้ืนเมือง 
17 กุมภาพนัธ ์2562 

 

เดินทางถึง เมืองเอียคุตส ์(Irkutsk) “ปารีสแห่งไซบีเรีย” เป็นเมืองใหญ่
อีกเมืองหน่ึงในไซบีเรีย เป็นศนูยก์ลางการปกครองมีประชากรประมาณ 

588,000 คน  เป็นแหล่งการศึกษาท่ีส าคญั  เมืองแห่งธุรกิจและการคา้
ระหวา่งประเทศรสัเซียตะวนัตก ประเทศมองโกเลียและประเทศจีนเป็น

เมืองท่ีมีผูค้นพลุกพล่านเพราะเป็นยา่นการคา้ขายเมืองน้ีไดช่ื้อว่าเป็น 

ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia) น าคณะออกจากสถานีรถไฟ เพ่ือ

เดินทางไปรบัประทานอาหารเชา้ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์บา้นไมแ้ห่งไซบีเรีย (Taltsy Wooden 

Architecture Museum) พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีกลางแจง้และจดั

แสดงอาคารบา้นเรือนเก่าท่ีเป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าดั้งเดิม 4 เผ่า ภายใน

แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียชนบทในสมยัก่อน โดยจะมี

โบสถไ์ม ้โรงเรียน บา้นเรือน ฟารม์ คอกสตัว ์และอ่ืนๆ  

จากน้ันน าท่านสู่ลานหิมะกลางแจง้ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเล่นกิจกรรมกลางแจง้

ส าหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่มา้ นัง่หมาลากเล่ือน 

และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย (ค่าใชจ้่ายในการข่ีมา้ หมาลากเล่ือน 

รวมในค่าทวัรแ์ลว้) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิสเวียนกา้ (Lystvyanka)ซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีหุบเขา 

ริมทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบท่ีมีความลึกมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีความลึก
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ถึง 1,637 เมตร ท่ีเป็นปากแมน่ ้าแองคาร่า Angara River แม่น ้าเพียงสาย

เดียวท่ีเป็นท่ีระบายออกของทะเลสาบไบคาล ภายในหมูบ่า้น 

เล็กๆ แห่งน้ีมีกระท่อมไมส้รา้งในรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียท่ี 

สวยงามดว้ยสีสนัสดใส มกันิยมทาดว้ยสีเขียวหรือสีฟ้าสดใสตดัดว้ยสีขาว 

กรอบประตูหน้าต่างและชายคาแต่งลวดลายดว้ยไมแ้กะสลกัฉลุลาย ให้

บรรยากาศแบบสบายๆ สไตลเ์มืองชนบทท่ีเต็มไปดว้ยอากาศบริสุทธ์ิ  

น าท่าน ข้ึนกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนยอดเขา เพ่ือชมวิวจากมุมสูงของ

ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑไ์บคาล (Baikal Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์

จดัแสดงความสวยงามของโลกใตท้ะเลแห่งทะเลสาบไบคาล ตลอดจนพืช

พนัธุส์ตัวท์ะเลท่ีสามารถพบใหไ้   ดใ้นบริเวณทะเลสาบแห่งน้ี  
จากน้ันน าท่านชม ตลาดพ้ืนเมือง ในเมืองลิสท์เวียงกา้ตลาดแห่งน้ีมี

ชาวบา้นท่ีน าเอาสินคา้พ้ืนเมืองมาวางขาย เช่น ผลไมพ้ื้นเมือง ปลาน ้าจืด

ในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนท่ีไดจ้ากตน้สนในป่า น ้า ผ้ึง และผลิตภัณฑ์

พ้ืนเมืองอ่ืนๆ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั KRESTOVAYA PAD HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ นัง่เรือ HOVERCRAFT สู่เกาะโอลค์ฮอน 18 กุมภาพนัธ ์2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารน าท่านขึ้ นเรือเดินทางสู่ เกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) โดย

เรือ Hovercraft ซ่ึงเป็นเรือท่ีขบัเคล่ือนดว้ยใบพดัขนาดใหญ่ท่ีติดอยู่
ดา้นหลงัของเรือ โดยเรือแบบน้ีจะเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นยานพาหนะท่ีวิ่งบน

น ้าแข็ง พ้ืนน ้า และพ้ืนดิน  ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั

ทศันียภาพและบรรยากาศของไข่มุกเม็ดงามแห่งทะเลสาบไบคาล ชม

ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในฤดหูนาวของ เรือ   
Hovercraft จะแล่นอยูบ่นพ้ืนน ้าแข็งท่ีใสราวคริสตลั มีความหนา 80-

250 ซ.ม. กินพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง ตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผสัวิว

ทิวทศัน์ของสองขา้งทางท่ีประดบัประดาดว้ยหิมะและน ้าแข็งภเูขา ป่าไม ้

บางจุดจะมีถ ้าแข็ง เมื่อถึงจุดไหนท่ีสวยงาม เรือจะจอดใหท่้านไดเ้ก็บภาพท่ี

ประทบัใจ ระหวา่งทางน าท่านชม น ้าแข็งสีคราม หรือ BLUE ICE ท่ีสุด
แสนจะงดงามตระการตา ชมน ้าแข็งโซดาหรือ Bubble Ice โดยเป็นน ้าแข็ง
ท่ีจบัตวัแข็งในขณะท่ีมีฟองผุดข้ึนมาจากใตน้ ้า นับไดว้า่เป็นภาพท่ีสวยงาม

จนไมส่ามารถอธิบายได ้องคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหท้ะเลสาบแห่งน้ีเป็น 

น ้าแข็งสีฟ้า หรือ BLUE ICE เป็นน ้าท่ีใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน ้า 
(ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบท่ีมีน ้าท่ีใสเป็นอบัดบั 1 ของโลก มีประวติั
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ยาวนานกวา่ 25 ลา้นปี ในปี 1996 ไดร้บัการจดบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาติ จากองคก์าร UNESCO)     
(หมายเหต ุ: การเดินทางโดยทางเรือ Hovercraft ข้ึนอยูก่บัสภาพ

อากาศเป็นส าคญั) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง แบบ PICNIC  
15.00 น. เดินทางถึง เกาะโอลคฮ์อน (Olkhon Island) เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดจาก

ทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพ้ืนท่ีประมาณ 700 ตางราง

กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใตจุ้ดท่ีกวา้งท่ีสุด

ของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพ้ืนเมืองบรูย์ตั (Buryat) อาศยั

อยูบ่นเกาะชาวพ้ืนเมืองของท่ีน่ีขึ้ นช่ือวา่ไดเ้ก็บรกัษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีของพวกเขาไวเ้ป็นอยา่งดี ตั้งแต่สมยัก่อนยุคอภินันทนาการหรือ

ยุคคอเคซสั และในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวนับพนัคนไดม้าเยือน ณ เกาะ

แห่งน้ี เรือเทียบท่า น าท่านขึ้ นบกท่ีเกาะโอลคฮ์อน 

จากน้ันน าท่านชมหมูบ่า้นและคารวะหินศกัด์ิสิทธ์ิ ชาแมนร็อค “  ” ท่ีเป็น
เหมือนศนูยร์วมจิตวิญญาณของชาวเกาะโอลคฮ์อน ต านานตน้ก าเนิดของ

แมน่ ้าแองการ่า (Angara River) ปากแมน่ ้าท่ีกวา้งท่ีสุดในโลก (มีความ

กวา้ง 863 เมตร ลึก 4-6 เมตร)  และเป็นสญัลกัษณข์องทะเลสาบไบ

คาล หมูบ่า้นคซีูรน้ี์เปรียบเสมือนลทัธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองของท่ีน้ี เป็นเกาะ

เดียวในไบคาลท่ีมีผูค้นพ าพกัอยู ่ชนเผ่าแรกท่ีตั้งรกรากอยูบ่นเกาะคือ ครีู

แคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบรูย์ตั (Buryat) กบัยาคุต (Yakut) อยู่

ร่วมกนัอีกหลายชีวิตท่ีกระจดักระจายอยูต่ามหมูบ่า้น 5 แห่งรอบๆเกาะ 

อาชีพหลกัคือท าประมงกบัเล้ียงสตัว ์ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
ที่พกั BAIKAL VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก นัง่รถ UAZ ชมเกาะโอลคฮ์อน   19 กุมภาพนัธ ์2562 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารน าท่านข้ึนรถ UAZ รถตูข้บัเคล่ือน 4 ลอ้ซ่ึงเป็นยานพาหนะท่ี

ใชว้ิ่งบนเกาะโดยเฉพาะ เน่ืองจากพื้ นท่ีบนเกาะมีลกัษณะของท่ีราบ ภเูขา 

และเนินดินผสมกนั เสน้ทางส่วนใหญ่เป็นถนนลกูรงัสายเล็ก ๆ และใน

บางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเสน้ทางมีความคดเค้ียว ซ่ึงรถยนตท์ัว่ไปไม่

สามารถวิ่งผ่านได ้ใหท่้านไดช้มหินจระเข ้Crocodile Rock และหินสิงโต 

Lion Rock ท่ีอยูท่างดา้นเหนือของเกาะ ชมเบอรค์านเคป Burkhan cape

และหินสามเกลอ Three Brother Rock ระหวา่งทางท่านรถจะแล่นผ่าน

พ้ืนท่ี ๆ มีภมูิประเทศท่ีงดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดหูนาวพ้ืนผิว

น ้าในทะเลสาบไบคาลจะจบัตวัเป็นน ้าแข็งท่ีมีความหนาตั้งแต่ 80 – 250 

เซนติเมตร ซ่ึงรถ UAZ ท่ีพาเราเท่ียวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน ้าแข็ง
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ได ้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย   น าท่านเดินทางกลบัลงมาทางดา้นใตข้องเกาะโอลค์ฮอน ผ่านชมจุดชมวิว

และทศันียภาพท่ีงดงามทางตอนใตข้องเกาะ จนสมควรแก่เวลาน าท่านเขา้

สู่โรงแรมท่ีพกัใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

(หมายเหตุ เน่ืองดว้ยในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้ นท่ี

บนเกาะ อีกทั้งน ้าแข็งท่ีแข็งตวับนพ้ืนผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซ่ึง

อาจท าใหไ้มส่ามารถใหร้ถสญัจรผ่านไดใ้นบางพ้ืนท่ี ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิในการงดน าเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของ

อุทยานไม่อนุญาตใหร้ถน านักท่องเท่ียวเขา้ชมจุดท่องเท่ียวบางจุด) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

ที่พกั BAIKAL VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่เจ็ด เกาะโอลคฮ์อน - เอียคุตส ์                                                                   20 กุมภาพนัธ ์2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะโอลค์ฮอน ผ่านเสน้ทางสาย

หลกัทางตอนใตข้องเกาะ ระหวา่งทางชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามวิจิตรของเกาะ

และทะเลสาบ ในฤดหูนาวทศันียภาพของเกาะจะเสมือนดินแดนในเทพ

นิยาย ระหวา่งทางสามารถแวะจอดถ่ายภาพในจุดท่ีรถสามารถจอดได ้

จากน้ันรถจะพาเราวิ่งลงบนพ้ืนน ้าแข็งท่ีจบัตวัแข็งเหนือทะเลสาบไบคาล 

เพ่ือวิง่ไปยงัท่าขา้มอีกดา้นหน่ึงของฝัง่ท่ีเป็นพ้ืนท่ีบนบก บริเวณน้ีเป็นท่า

ขา้มท่ีมีเรือขา้มฟากใหบ้ริการล าเลียงรถยนตจ์ากเกาะไปยงัฝัง่ในฤดรูอ้น 

แต่ในฤดหูนาวผิวน ้าจบัตวัเป็นน ้าแข็งเรือขา้มฝากไมส่ามารถและไม่

จ าเป็นท่ีจะใหบ้ริการ เพราะรถยนตทุ์กคนัสามารถวิ่งผ่านน ้าแข็งท่ีมีความ

หนาเพ่ือไปยงัอีกฝัง่หน่ึงได ้ 

จากน้ันน าท่านขึ้ นรถบสัท่ีจอดรออยูบ่นฝัง่ และน าท่านเดินทางกลบั

เมืองเอียคุตส ์(Irkutsk) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4ชัว่โมง) 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองเอียคุตส ์(Irkutsk) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัออกและเป็นเมืองศนูยก์ลางของแควน้ไซบีเรีย มีประวติัศาสตร์

ยาวนานกวา่ 300 ปี น าชมจุดท่องเท่ียวรอบแม่น ้าองัการ่า, โบสถ ์

Orthodox, โบสถโ์ปแลนด,์ โบสถค์าทอลิก, ถนนคนเดินคารล์มารก์ซ ์

(Calsmarks Street) ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้ทฤษฎีสงัคมนิยม ท่ีน าไปสู่การปฏิวติั

ในรสัเซีย น าท่านชม อนุสรณส์งครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึง

เหล่าทหารกลา้ท่ีเสียชีวิตในช่วงสงคราม จากน้ันน าท่านชม รปูป้ัน

จกัรพรรดิอเล็กซานเดอรท่ี์ 3  น าท่านเขา้ชมโบสถค์าซาน (Kazan 
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Church) ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์สวยงามและโดดเด่นท่ีสุดของเมืองอีรคุ์ตสคซ่ึ์ง

สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1885 ใชเ้วลาสรา้งกวา่ 7 ปี ภายในโบสถถ์ูกตกแต่ง

อยา่งวิจิตรงดงาม ดว้ยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจาก

ประเทศจีน ภาพสีน ้าบนฝาผนังโบส   ถเ์ป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน 

จากน้ันน าท่านสู่ยา่น 130 ควอรเ์ตอร ์(130 Quarter) แหล่งรวมของ

รา้นอาหาร บาร ์รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีทนัสมยั โดยส่ิงปลกูสรา้ง

ทั้งหมดบริเวณน้ีสรา้งดว้ยไม ้และตกแต่งอยา่งสวยงาม มีเอกลกัษณ์

เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซ่ึงข้ึนช่ือในการสรา้งบา้นดว้ยไม ้อิสระใหท่้านได้

เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่แปด เอียคุตส-์กรุงเทพฯ 21 กุมภาพนัธ ์2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองเอียคุตส ์เพ่ือเดินทางกลบัสู่ 
กรุงเทพฯ 

 

10.10  น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซบีเรียน แอรไ์ลน ์(S7  

Airlines) เที่ยวบินที่ S7-761เท่ียวบินท่ี  (ใชเ้วลาเดินทาง 6.10  
ชัว่โมง) 

 

15.20 น.    

  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 
 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

        99,900.- 
11,900.- 

 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 50,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โนโวซีบิสค-์เอียคุตส-์กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์

ไลน์ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7  คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) โรงแรม 5 คืน รถไฟ 2 คืน 
 ค่าตูน้อนรถไฟ 2 ท่านต่อหอ้ง 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยเูอสดอลล่าห ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40  

ยเูอสดอลล่าห ์
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูเอสดอลล่าห ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ยูเอสดอลล่าห ์

หรือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
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ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่ างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน์ั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน์ั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 
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ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


