
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศ

คาซคัสถาน                       (-/-/D)                                                                   

07.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์R สายการบนิ Air Astana (KC) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออก

เดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.15 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถาน โดยสายการบนิ Air 

Astana เทีย่วบนิที ่KC932 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

16.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถาน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

 น าท่านชม กรุงอลัมาตี ้(Almaty) อดตีเมอืงหลวงดัง้เดมิสมัยสหภาพโซเวยีตและเมอืงหลวงเก่าของประเทศ

คาซัคสถาน กอ่นยา้ยไปทีก่รุงอัสตาน่า (Astana) หรอืเปลีย่นชือ่ใหม่เป็นกรุงนูร-์ซลุตัน (Nur-Sultan) ในปี 1998

กรุงอัลมาตีย้ังเป็นเมอืงศูนยก์ลางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม และเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศคาซัคสถาน ปัจจุบัน

ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นประเทศทีไ่ม่มีทางออกทะเล ทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 1 ของโลก และมเีนื้อทีใ่หญ่เป็น

อันดับ 9 ของโลก ทีอ่ดุมไปดว้ยน ้ามัน แร่ยูเรเนียม และทรัพยากรธรรมชาตมิากมาย นอกจากนี้ยังมคีวามสวยงาม

ทางธรรมชาตทิีไ่ดรั้บรองจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกอกีหลายแหง่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Aul Resort หรอืเทยีบเทา่ 

 รสีอรท์กระโจมสไตลพ์ืน้เมอืงของประเทศคาซคัสถาน โอบลอ้มดว้ยธรรมชาต ิบรรยากาศเย็นสบาย และ

มสี ิง่อ านวยความสะดวกไมว่า่จะเป็นหอ้งอาบน า้ และหอ้งน า้ในตวั แอรค์อนดชิ ัน่ และฮตีเตอร ์ 

 (*** หมายเหตุ : กรณีรสีอรท์กระโจมเต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาคณะนอนโรงแรมในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน และขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงนิ ไม่วา่สว่นใด สว่นหนึง่ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบ

เหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ***) 

 ** กรุณาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนื 1 คนื ส าหรบักระเป๋าใบใหญจ่ะ

ฝากไวใ้ตท้อ้งรถ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น** 

  

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สนุขัพนัธุฮ์สักี ้(Husky Farm) ชมความน่ารักและถ่ายรูปกับสนัุขแสนรูฮ้ัสกี ้ซึง่เป็นสนัุข

พันธุ์ที่เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว เพื่อใชใ้นการลากเลื่อนบนน ้ าแข็งหรือหิมะ 

นอกจากนีย้ังมกีจิกรรม น ัง่รถเทยีมสนุขัลากเลือ่น (Husky Sledding) ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบันอ้งหมาทีจ่ะพา

ทา่นตะลยุหมิะ (ไมร่วมคา่กจิกรรมน ัง่รถเทยีมสุนขัลากเลือ่น ทา่นละ 35-40 USD ใชเ้วลาประมาณ 15-20 

นาท ี) ท ัง้นีใ้นแตล่ะวนั กจิกรรมน ัง่รถเทยีมสุขขัลากเลือ่นจะจ ากดัจ านวนผูท้ ากจิกรรม เพือ่ไม่ใหสุ้นขั

เหนือ่ยเกนิไป กรณีสนใจกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าท่านเปลีย่นบรรยากาศน่ังกระเชา้ขึน้สู ่ชมิบูลกั สกรีสีอรท์ (Shymbulak Ski Resort) ตัง้อยู่ในเทอืกเขา 

Zaiilisky Alatau หา่งจากตวัเมอืงอลัมาตี ้เพยีง 25 กโิลเมตร ดา้นบนเป็นทีต่ัง้ลานสเก็ตน ้าแข็งทีไ่ดม้าตรฐานและมี

ชือ่เสยีง ซึง่นักทอ่งเทีย่วทีเ่คยมาเยอืน Shymbulak ตา่งก็ยกย่องใหท้ีน่ี่เป็นสวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชยีกลาง และ

ทีน่ี่ยังไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นสถานทีจ่ัดงานแข่งกฬีาฤดูหนาวและกฬีาโอลมิปิกในปีต่างๆอกีดว้ย  อสิระใหท้่านได ้

สัมผัสบรรยากาศสกรีีสอร์ท หรือสนุกสนานเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนลานสก ีทีจ่ะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลน

โดยรอบ โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกสี าหรับนักเลน่สกมีอืใหม่ และส าหรับคนทีเ่ลน่สกจีนเป็นมอืโปรแลว้ 

ซึง่ปลอดภัยและไม่มอีันตรายใดๆ การเตรยีมตวักอ่นเลน่สก ีควรเตรยีมถุงมอืสก,ี ผา้พนัคอ, แวน่กนัแดด, 

เสือ้แจ๊คเก็ตกนัน า้หรอืผา้ร่ม และกางเกงรดัรูปทีพ่รอ้มส าหรบัการเล่นสก ีกรุณารบัฟังขอ้แนะน า และ

วธิกีารเลน่สกจีากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ท ัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของตวัผูเ้ลน่เอง ส าหรบัทา่นที่

ช านาญแลว้ (** ราคาทวัรย์งัไม่รวมคา่อุปกรณ์การเลน่สก ีอาทเิช่น สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด และอุปกรณ์

เลน่สก ีประมาณ 1,000-1,500 บาท กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบลว่งหนา้**) 

 หมายเหตุ : ปรมิาณของหมิะในการเล่นสก ีข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี กรณีปรมิาณหมิะไม่

เพยีงพอ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์อง

ลกูคา้ เป็นส าคญั ***)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Kazzhol Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคาซคั (The Huns Ethno Village) ชาวคาซคัสบืเชือ้สายมาจากชาวมอง

โกลแต่มาผสมผสานวถิชีวีติเขา้กับคนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นพวกเตริ์กหรือรัสเซยี ใชว้ถิชีวีติแบบเร่ร่อน ด ารงชพีดว้ยการ

เลีย้งสัตวใ์นทุ่งหญา้ใชช้วีติส่วนใหญ่อยู่บนหลังมา้ สรา้งกระโจมเพื่อใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย และยา้ยถิน่ฐานที่พักไป

เรือ่ยๆ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและแหลง่อาหารของทัง้คนและสตัวเ์ลีย้ง ชาวคาซคัในอดตีจงึไม่สรา้งทีอ่ยูอ่าศัยหรือ

สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาเป็นการถาวร น าทา่นเพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมทางวัฒนธรรมของชาวคาซัค

โดยวทิยากรของหมู่บา้น อาทเิชน่ การแสดงวฒันธรรมตัง้แตแ่รกเกดิ พธิกีา้วผา่นสูก่ารเป็นผูใ้หญ ่การแตง่งาน การ



 

 

จับคูแ่ตง่งาน รวมไปถงึการมสีว่นร่วมกับการละเลน่พืน้เมอืง วธิกีารขีม่า้ และวธิกีารสรา้งกระโจมทีอ่ยู่อาศัยของชาว

คาซคัสถาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงอลัมาตี ้(Almay) เมอืงศนูยก์ลางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม และเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ประเทศคาซคัสถาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

 น าทา่นถ่ายรูปกับ สวนเพรสซเิดนท ์พารค์ (President’s Park) สวนสาธารณะทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของกรุงอัล

มาตี ้ชมความสวยงามบรเิวณดา้นหนา้ อันตกแตง่ดว้ยสวนน ้าพุและเสาซุม้โคง้ประตูทางเขา้ซึง่สรา้งขึน้เป็นเกยีรติ

แดท่า่นประธานาธบิดคีนแรกของคาซัคสถาน (*** น ้าพุในสวนจะไมส่ามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดหูนาว 

ประมาณชว่งเดอืนตุลาคม ถงึเดอืนพฤษภาคม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่น

โปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ ***)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่Mega Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงอัลมาตี ้มสีนิคา้แบรนดเ์นมแบบบตูกิ 

และรา้นคา้แบรนดเ์นมสช์ัน้น ากว่า 100 รา้น อาทเิชน่ Zara, Mango, Mexx ฯลฯ รวมถงึ รา้นขายอปุกรณ์กฬีาและ

รา้นอาหาร  

*** อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง *** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Kazzhol Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ อลัมาตี ้– จตุรสัอสิระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถเ์ซ็นตค์อฟ – ตลาดกรนีมารเ์ก็ต – ทา่

อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้                      (B/L/D)                                                                   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม จตัุรสัอสิระภาพ (Republic Square) สวนสาธารณะซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรยีอ์สิระภาพ 

(Monument of Independence) และสวนสาธาระแพนฟีลอฟ (Panfilov Park) สวนสาธารณะสรา้งขึน้

เพือ่ร าลกึถงึเหลา่บรุุษผูก้ลา้ชาวคาซคัทีช่ว่ยโซเวยีตรบกบักอลทพันาซ ีในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 จากนัน้น าทา่น

ชม โบสถเ์ซ็นตค์อฟ (Zenkov Cathedral) โบสถค์รสินกิายออรท์อดอกซท์ีส่รา้งดว้ยไมโ้ดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัว

เดยีว และเป็นโบสถท์ีร่อดพน้จากความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวในปี 1911 อกีทัง้ไดรั้บยกย่องวา่เป็นโบสถ์ไมท้ีม่ ี

ความสงูเป็นอนัดบั 2 ของโลก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าทา่นอสิระกับการชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกรนีมารเ์ก็ต (Green Market) ตลาดพืน้เมอืงจ าหน่ายสนิคา้อุปโภค และ

บรโิภค ทัง้เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย,ไขป่ลาคารเ์วยีร ์รา้นขายของทีร่ะลกึทัง้ของสดและแหง้ อาทเิชน่ ถั่วชนดิตา่งๆ ไม่

วา่จะเป็น พทิาชโิอ, อัลมอนด,์ ผลไมแ้หง้ ตา่งๆ ซึง่มรีาคาถูกมาก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้นลาฮัท รา้นช็อคโก

แลตของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในอดตีสหภาพโซเวยีต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง พรอ้มชมแสดงพืน้เมอืงคาซคัสถาน 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถาน 

เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าเชค็อนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

 

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้– ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ                   (-/-/-)      

01.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที่ 

KC931 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

29 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ ์2563 
29 JAN KC932 BKK-ALA 10.05-16.35+1 

02 FEB KC931 ALA-BKK 01.10-08.55 39,999 39,999 39,999 5,999 15,999 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์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 กมุภาพนัธ ์– 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 ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดนิทาง หรือ 

อพัเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Air Astana อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 23 ก.ก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 

วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา

สอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1,700 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัที ่1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า สว่นนีภ้ายในวันที ่3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ

ทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ 

ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิทฯ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ



 

 

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละ

ชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับ

เสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณี

ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุ

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรณุา

ตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ ควรแจง้ล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

ประมาณ 20-30 วันกอ่นออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไมส่ามารถ 

Upgrade ได ้โดยทัง้นีก้ารตัดสนิใจ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋วกรุป๊ ราคาประหยัดทีส่ดุ) 

 



 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบัุตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ

สว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให ้

ถอืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


