
    

 

 

Code: IZ02-KAZ-ZALA01-Alm-Chi-53KC-Jan-Mar-39-40-A1117 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ –ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้กรงุอลัมาตี ้
ประเทศคาซคัสถาน  ( -/-/D)                                  

07.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ชัน้ 4ประตทูางเขา้หมายเลข 8เคานเ์ตอร์RสายการบนิAir Astana (KC)โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
10.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้กรงุอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถาน โดยสายการ

บนิ Air Astanaเทีย่วบนิทีK่C932 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

16.35น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้กรงุอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถานนําทา่นผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

 นําทา่นชม กรงุอลัมาตี(้Almaty)อดตีเมอืงหลวงดัง้เดมิสมยัสหภาพโซเวยีตและเมอืงหลวงเกา่ของ
ประเทศคาซคัสถาน กอ่นยา้ยไปทีก่รงุอสัตาน่า (Astana) หรอืเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็นกรงุนูร-์ซลุตัน (Nur-
Sultan)ในปี 1998กรงุอลัมาตีย้งัเป็นเมอืงศนูยก์ลางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม และเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของ
ประเทศคาซคัสถานปัจจบุนัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นประเทศทีไ่มม่ทีางออกทะเล ทีใ่หญท่ีส่ดุเป็น
อนัดับ 1 ของโลก และมเีนือ้ทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 9 ของโลก ทีอ่ดุมไปดว้ยน้ํามนั แรย่เูรเนยีม และ
ทรัพยากรธรรมชาตมิากมาย นอกจากนีย้งัมคีวามสวยงามทางธรรมชาตทิีไ่ดรั้บรองจากองคก์ารยเูนสโก 
ใหเ้ป็นมรดกโลกอกีหลายแหง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  
นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Aul Resortหรอืเทยีบเทา่ 

 รสีอรท์กระโจมสไตลพ์ืน้เมอืงของประเทศคาซคัสถานโอบลอ้มดว้ยธรรมชาต ิบรรยากาศเย็น
สบาย และมสี ิง่อํานวยความสะดวกไมว่า่จะเป็นหอ้งอาบนํา้ และหอ้งนํา้ในตวั แอรค์อนดชิ ัน่ 
และฮตีเตอร ์

 (*** หมายเหต:ุ กรณีรสีอรท์กระโจมเต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาคณะนอนโรงแรม
ในเมอืงใกลเ้คยีงแทน และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ทกุกรณี เนือ่งจากเป็น
การชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่คาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สําคญั ***) 

 ** กรณุาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนื 1คนืสําหรบักระเป๋าใบ
ใหญจ่ะฝากไวใ้ตท้อ้งรถเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น** 

  
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 

วนัทีส่อง ฟารม์สนุขัฮสักี ้ – ชมิบลูกั สกรีสีอรท์ – อลัมาตี ้ (B/L/D)                                  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสูฟ่ารม์สนุขัพนัธุฮ์สักี ้(Husky Farm)ชมความน่ารักและถา่ยรปูกบัสนัุขแสนรูฮ้สักีซ้ ึง่

เป็นสนัุขพันธุท์ีเ่ฉลยีวฉลาดและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่นเขตหนาวเพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนน้ําแข็ง
หรอืหมิะนอกจากนีย้งัมกีจิกรรมน ัง่รถเทยีมสนุขัลากเลือ่น ( Husky Sledding)ใหท้า่นไดส้นุกสนาน
กบันอ้งหมาทีจ่ะพาทา่นตะลยุหมิะ (ไมร่วมคา่กจิกรรมน ัง่รถเทยีมสนุขัลากเลือ่น ทา่นละ 35-
40USDใชเ้วลาประมาณ 15-20 นาท ี)ท ัง้นีใ้นแตล่ะวนั กจิกรรมน ัง่รถเทยีมสขุขัลากเลือ่นจะ
จํากดัจํานวนผูท้ํากจิกรรม เพือ่ไมใ่หส้นุขัเหนือ่ยเกนิไป กรณีสนใจกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์
ลว่งหนา้ 

 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  
 นําทา่นเปลีย่นบรรยากาศน่ังกระเชา้ขึน้สู ่ ชมิบลูกั สกรีสีอรท์  (Shymbulak Ski Resort)ตัง้อยูใ่น

เทอืกเขา Zaiilisky Alatau หา่งจากตัวเมอืงอลัมาตี ้เพยีง 25 กโิลเมตรดา้นบนเป็นทีต่ัง้ลานสเก็ตน้ําแข็ง
ทีไ่ดม้าตรฐานและมชีือ่เสยีงซึง่นักทอ่งเทีย่วทีเ่คยมาเยอืน Shymbulakตา่งก็ยกยอ่งใหท้ีน่ีเ่ป็น
สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยีกลาง และทีน่ีย่งัไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นสถานทีจั่ดงานแขง่กฬีาฤดหูนาวและกฬีา
โอลมิปิกในปีตา่งๆอกีดว้ย  อสิระใหท้า่นได ้ สมัผัสบรรยากาศสกรีสีอรท์ หรอืสนุกสนานเพลดิเพลนิกบั
กจิกรรมบนลานสก ีทีจ่ะถกูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกี
สําหรับนักเลน่สกมีอืใหม ่และสําหรับคนทีเ่ลน่สกจีนเป็นมอืโปรแลว้ ซึง่ปลอดภยัและไมม่อีนัตรายใดๆ 
การเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีมถงุมอืสก,ี ผา้พนัคอ, แวน่กนัแดด, เสือ้แจค๊เก็ตกนันํา้หรอื
ผา้รม่ และกางเกงรดัรปูทีพ่รอ้มสําหรบัการเลน่สกกีรณุารบัฟงัขอ้แนะนํา และวธิกีารเลน่สกจีาก
ไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ท ัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของตวัผูเ้ลน่เองสําหรบัทา่นทีชํ่านาญ
แลว้ (** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อปุกรณ์การเลน่สก ีอาทเิชน่ สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด และอปุกรณ์
เลน่สก ีประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณุาแจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบลว่งหนา้**) 

 หมายเหต ุ: ปรมิาณของหมิะในการเลน่สก ีข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี กรณีปรมิาณหมิะ
ไมเ่พยีงพอ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นได้

 



    

 

 

ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะ
คาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสําคญั ***) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Kazzhol Hotelหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม อลัมาตี ้ – หมูบ่า้นวฒันธรรมคาซคั –อลัมาตี ้–สวนเพรสซเิดนท ์พารค์ –Mega Mal (B/L/-)                                  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคาซคั (The Huns Ethno Village) ชาวคาซคัสบืเชือ้สายมา

จากชาวมองโกลแตม่าผสมผสานวถิชีวีติเขา้กบัคนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นพวกเตริก์หรอืรัสเซยี ใชว้ถิชีวีติแบบ
เรร่อ่น ดํารงชพีดว้ยการเลีย้งสตัวใ์นทุง่หญา้ใชช้วีติสว่นใหญอ่ยูบ่นหลังมา้ สรา้งกระโจมเพือ่ใชเ้ป็นทีอ่ยู่
อาศัย และยา้ยถิน่ฐานทีพั่กไปเรือ่ยๆ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและแหลง่อาหารของทัง้คนและสตัวเ์ลีย้ง 
ชาวคาซคัในอดตีจงึไมส่รา้งทีอ่ยูอ่าศัยหรอืสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาเป็นการถาวร นําทา่น
เพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมทางวัฒนธรรมของชาวคาซคัโดยวทิยากรของหมูบ่า้น อาทเิชน่ การแสดง
วัฒนธรรมตัง้แตแ่รกเกดิ พธิกีา้วผา่นสูก่ารเป็นผูใ้หญ ่การแตง่งาน การจับคูแ่ตง่งานรวมไปถงึการมสีว่น
รว่มกบัการละเลน่พืน้เมอืง วธิกีารขีม่า้และวธิกีารสรา้งกระโจมทีอ่ยูอ่าศัยของชาวคาซคัสถาน 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  
 นําทา่นเดนิทางกลับสู่ กรงุอลัมาตี ้(Almay)เมอืงศนูยก์ลางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม และเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศคาซคัสถาน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
 นําทา่นถา่ยรปูกบั สวนเพรสซเิดนท ์พารค์ ( President’s Park)สวนสาธารณะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ

ของกรงุอลัมาตี ้ชมความสวยงามบรเิวณดา้นหนา้ อนัตกแตง่ดว้ยสวนน้ําพแุละเสาซุม้โคง้ประตทูางเขา้
ซึง่สรา้งขึน้เป็นเกยีรตแิดท่า่นประธานาธบิดคีนแรกของคาซคัสถาน (*** น้ําพใุนสวนจะไมส่ามารถเปิด
ใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดหูนาว ประมาณชว่งเดอืนตลุาคม ถงึเดอืนพฤษภาคม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีเ้พือ่คํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ ***)  

 
 
 
 
 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ Mega Mallหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุอลัมาตี ้มสีนิคา้แบรนดเ์นม

แบบบตูกิ และรา้นคา้แบรนดเ์นมสช์ัน้นํากวา่ 100 รา้น อาทเิชน่Zara, Mango, Mexx ฯลฯ รวมถงึ รา้น
ขายอปุกรณ์กฬีาและรา้นอาหาร 

*** อาหารคํา่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง *** 
นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Kazzhol Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่อลัมาตี ้ –จตรุสัอสิระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถเ์ซ็นตค์อฟ – ตลาดกรนีมารเ์ก็ต 
– ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้(B/L/D)                                  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่น ชมจตัรุสัอสิระภาพ ( Republic Square) สวนสาธารณะซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนสุาวรยี ์

อสิระภาพ (Monument of Independence)และสวนสาธาระแพนฟีลอฟ( Panfilov Park)
สวนสาธารณะสรา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึเหลา่บรุษุผูก้ลา้ชาวคาซคัทีช่ว่ยโซเวยีตรบกบักอลทัพนาซ ีในสมยั
สงครามโลกครัง้ที ่2 จากนัน้นําทา่นชม โบสถเ์ซ็นตค์อฟ (Zenkov Cathedral)โบสถค์รสินกิายออร์
ทอดอกซท์ีส่รา้งดว้ยไมโ้ดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว และเป็นโบสถท์ีร่อดพน้จากความเสยีหายจาก
แผน่ดนิไหวในปี 1911อกีทัง้ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นโบสถไ์มท้ีม่คีวามสงูเป็นอนัดับ 2 ของโลก 

 
 
 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 นําทา่นอสิระกบัการชอ้ปป้ิงที ่ ตลาดกรนีมารเ์ก็ต ( Green Market)ตลาดพืน้เมอืงจําหน่ายสนิคา้

อปุโภค และบรโิภค ทัง้เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย ,ไขป่ลาคารเ์วยีร ์รา้นขายของทีร่ะลกึทัง้ของสดและแหง้ 
อาทเิชน่ถั่วชนดิตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น พทิาชโิอ, อลัมอนด,์ ผลไมแ้หง้ตา่งๆ ซึง่มรีาคาถกูมาก จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสูร่า้นลาฮทั รา้นชอ็คโกแลตของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในอดตีสหภาพโซเวยีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง พรอ้มชมแสดงพืน้เมอืงคาซคัสถาน 
 ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้กรงุอลัมาตี ้ประเทศ

คาซคัสถาน เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําเชค็อนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี 
หรอืรา้นอาหาร 

 
วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้– ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  (-/-/-) 
01.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Air Astana 

เทีย่วบนิทีK่C931 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.55น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตัว๋ 

29 มกราคม – 02 
กมุภาพันธ ์2563 

29JANKC932 BKK-
ALA10.05-16.35+1 
02 FEB KC931 ALA-BKK 
01.10-08.55 

39,999 39,999 39,999 5,999 15,999 

06 – 10 กมุภาพันธ ์2563 

06 FEB KC932 BKK-ALA 
10.05-16.35+1 

10 FEB KC931 ALA-BKK 
01.10-08.55 

40,999 40,999 40,999 6,999 16,999 

26 กมุภาพันธ ์– 01 
มนีาคม 2563 

26 FEB KC932 BKK-ALA 
10.05-16.35+1 
01 MAR KC931 ALA-BKK 

01.10-08.55 
39,999 39,999 39,999 5,999 15,999 

11-15 มนีาคม 2563 

11 MAR KC932 BKK-ALA 
10.05-16.35+1 
15 MAR KC931 ALA-BKK 
01.10-08.55 

39,999 39,999 39,999 5,999 15,999 

25 – 29 มนีาคม 2563 

25 MAR KC932 BKK-ALA 
10.05-16.35+1 
29 MAR KC931 ALA-BKK 
01.05-08.55 

39,999 39,999 39,999 5,999 15,999 

 
** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,700 บาท** 

 

 



    

 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) **  
 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ **  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวนัเดนิทาง หรอื 
อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Air Astanaอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ ลงใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 23 ก.ก. 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ทา่น Triple 
วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นสาํคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ 
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ(กรุณา
สอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1 ,700 บาท  
(THB)รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้
มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์ กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 

16,000 บาทภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวนัที ่1 กรุณาชาํระเงนิมัดจํา สว่นนีภ้ายในวนัที ่3 กอ่น
เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทา่นมคีวาม
ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ ( Waiting List) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั 
เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100%กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่าํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกู
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ
ทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิทฯ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร
แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ

 



    

 

 

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั  ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 3 1-35 วนั  กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ
มากกวา่กําหนดทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที่
กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก
เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื
เอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป  

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ีล่กูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว( Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่น
ละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีง
พับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง ( Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง ( Single) ไมว่า่
กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ ( Traditional Building)หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต 

และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

 



    

 

 

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


