
 

 

 

 

  



 

 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิอลัมาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถาน – กรุงอลัมาตี ้     

 

07.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 

8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิ Air Astana โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอลัมาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC932 (กรุณาเช็คเทีย่วบนิ

ในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

16.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอลัมาตี ้เมอืงอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถาน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

 

 น าเดนิทางเขา้สู ่กรุงอลัมาตี ้(Almaty) อดตีเมืองหลวงดัง้เดมิสมัยสหภาพโซเวยีตและเมืองหลวงเก่าของประเทศ

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

มาตีย้ังเป็นเมอืงศนูยก์ลางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม และเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศคาซัคสถาน ปัจจุบันไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออกทะเล ทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 1 ของโลก และมเีนื้อทีใ่หญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก ทีอ่ดุม

ไปดว้ยน ้ามัน แร่ยูเรเนียม และทรัพยากรธรรมชาตมิากมาย นอกจากนี้ยังมีความสวยงามทางธรรมชาตทิีไ่ดรั้บรองจาก

องคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกอกีหลายแหง่  

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ Aul Resort หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 รสีอรท์กระโจมสไตลพ์ืน้เมอืงของประเทศคาซคัสถาน โอบลอ้มดว้ยธรรมชาต ิบรรยากาศเย็นสบาย และมสี ิง่

อ านวยความสะดวกไมว่า่จะเป็นหอ้งอาบน า้ และหอ้งน า้ในตวั แอรค์อนดชิ ัน่ และฮตีเตอร ์ 

 หมายเหต ุ: กรณีรสีอรท์กระโจมเต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาคณะนอนโรงแรมในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 ** กรุณาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนื 1 คนื ส าหรบักระเป๋าใบใหญจ่ะฝากไว้

ใตท้อ้งรถ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น** 

 

  

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง กรุงอลัมาตี ้– จตุรสัอสิระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถเ์ซนตค์อฟ – ข ึน้กระเชา้เคเบิล้คารส์ูจุ่ดชม

ววิคอ๊กโตเบ              

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านชม  จตัุร สัอ ิสระภาพ (Republic Square) สวนสาธารณะซึ่ง เป็นที่ต ัง้ของอนุสาวรีย ์อ ิสระภาพ 

(Monument of Independence) และสวนสาธาระแพนฟีลอฟ (Panfilov Park) สวนสาธารณะสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึ

ถงึเหลา่บรุุษผูก้ลา้ชาวคาซคัทีช่ว่ยโซเวยีตรบกบักอลทพันาซ ีในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2  

 

 จากนัน้น าทา่นชม โบสถเ์ซ็นตค์อฟ (Zenkov Cathedral) โบสถค์รสินกิายออรท์อดอกซท์ีส่รา้งดว้ยไมโ้ดยไม่ใชต้ะปู

แมแ้ตต่ัวเดยีว และเป็นโบสถท์ีร่อดพน้จากความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวในปี 1911 อกีทัง้ไดรั้บยกยอ่งว่าเป็นโบสถไ์มท้ีม่ ี

ความสงูเป็นอนัดบั 2 ของโลก   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิคอ๊กโตเบ (Kok-Tobe) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในกรุงอัลมาตี ้น าทา่นเปลีย่นบรรยากาศ

ขึน้สูย่อดเขาดว้ยเคเบิล้คาร ์(ระดบัความสงูอยู่ที ่1,130 เมตรจากระดับน ้าทะเล) ทา่นจะสามารถมองเห็นกรุงอลัมาตี ้ได ้

จากมมุสงูซึง่มคีวามสวยงามมากในยามค า่คนืและยังเป็นจดุพักผอ่นหย่อนใจของชาวอลัมาตีแ้ละทีส่ าคญัทีส่ดุเป็นทีต่ัง้ของ

เสาสง่สญัญาณทวีขีองประเทศคาซัคสถาน ซึง่มคีวามสงูถงึ 350 เมตร นอกจากนี้ดา้นบนยังมกีจิกรรมตา่งๆ อาทเิชน่ สวน

สนุกขนาดเล็ก ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ เชน่ Fast Coaster, ชงิชา้สวรรค,์ บา้นกลับหัว ฯลฯ และยังมสีวนสัตวข์นาดเล็ก, 

พพิธิภัณฑ ์3 มติ,ิ คาเฟ่สตัว,์ ปีนก าแพง, บรกิารถา่ยรูปกบัเหยีย่ว, รา้นอาหารและรา้นขายของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

 หมายเหตุ : กรณีสภาพภูมอิากาศไม่เอือ้อ านวย ท าใหก้ระเชา้ปิดใหบ้รกิารกะทนัหนั โดยไม่สามารถแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืค่าใชจ้่ายทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบั

ตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ KAZZHOL HOTEL, ALMATY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม กรุงอลัมาตี ้– ชารนี แคนยอน – ทุง่ดอกป๊อปป้ี – กรุงอลัมาตี ้  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ชารนี แคนยอน (Charyn Canyon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางตะวันออกของ

กรุงอัลมาตี ้แกรนดแ์คนยอน ทีใ่หญ่เป็นอันดับที ่2 ของโลกรองจากแกรนดแ์คนยอนของอเมรกิา และมขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

เอเชยี ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาตชิารี รมิฝ่ังแม่น ้าชารนี (Charyn River) ทางทศิตะวันออกของกรุงอัลมาตี ้ ระหวา่งทางน า

ทา่นแวะถ่ายรูปกับ ทุง่ดอกป๊อบป้ี (Poppy Fields) ทีเ่บง่บานเต็มทอ้งทุง่อวดสสีนัฉูดฉาด ตัดกับทอ้งฟ้าสสีนัสดใส ซึง่

โดยปกตดิอกป๊อปป้ีจะเบ่งบานเต็มทีใ่นช่วงปลายเดอืนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี อสิระใหท้่านหามุมถ่ายรูปความ

สวยงามของทุง่ดอกป๊อปป้ีตามอธัยาศยั  

 หมายเหต ุ: กรณีสภาพภูมอิากาศไมเ่อือ้อ านวย ท าใหด้อกป๊อปป้ีไมเ่บง่บาน หรอืไมส่ามารถพาเขา้ไปถา่ยรูปใน

ทุง่ดอกป๊อปป้ีได ้โดยไม่สามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยในทุก

กรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้าม

ความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่ชารนี แคนยอน 

 

 

 



 

 

 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (แบบกลอ่ง) 
 

 น าทา่นชมความสวยงามและความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตขิอง ชารนี แคนยอน (Charyn Canyon) หุบเขาหนิหนา้ผา

สงูชนัขนาดใหญ ่ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 90 กโิลเมตร ทา่นจะพบกบัหุบเขาหนา้ผารูปทรงแปลกตาทีล่ดหลั่นกนัเป็นชัน้ๆ

สลบัซบัซอ้น มสีสีนัสวยงาม คลา้ยกบัปราสาทในเทพนยิาย จนไดรั้บขนานนามวา่ หบุเขาปราสาท (Valley of Castle) และ

สถานทีแ่หง่นียั้งใชเ้ป็นสถานทึถ่า่ย าภาพยนตเ์รือ่ง มารโ์คโปโลอกีดว้ย  
 



 

 

 
 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงอลัมาตี ้

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ KAZZHOL HOTEL, ALMATY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  กรุงอลัมาตี ้– ทะเลสาบบิก๊อลัมาตี ้– กรุงอลัมาตี ้– สวนเพรสซเิดนท ์พารค์ – ตลาดกรนี มารเ์ก็ต – สนามบนิอลั

มาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถาน     

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบบิก๊อลัมาตี ้(Big Almaty Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี สถานที่

พักผ่อนหย่อนใจยอดนยิมของชาวอัลมาตี ้ตัง้อยู่บนเทอืกเขาเทยีนซาน อยู่สงูจากระดับน ้าทะเล 2,510 เมตร ถูกแวดลอ้ม

ไปดว้ยยอดเขาขนาดใหญ่ 3 ยอด คอืยอดเขาโซเวยีต (Peak of Soviet), ยอดเขา Ozerniy และยอดเขาทัวรร์สิ (Tourist 

Peak) และทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี ้นี้ยังไดรั้บการขนานนามวา่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดในอัลมาตี ้เนื่องจากสขีอง

น ้าในทะเลสายนัน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามฤดกูาล เริม่ตน้ตัง้แตส่เีขยีนออ่นไปจนถงึสนี ้าเงนิ  

  



 

 

 
  

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงอลัมาตี ้(Almay) เมอืงศนูยก์ลางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม และเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ

คาซคัสถาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าทา่นถ่ายรูปกับ สวนเพรสซเิดนท ์พารค์ (President’s Park) สวนสาธารณะทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของกรุงอัลมาตี ้ชม

ความสวยงามบริเวณดา้นหนา้ อันตกแต่งดว้ยสวนน ้ าพุและเสาซุม้โคง้ประตูทางเขา้ซึ่งสรา้งขึน้เป็นเกียรตแิด่ท่าน

ประธานาธบิดคีนแรกของคาซคัสถาน 

 หมายเหต ุ: น า้พใุนสวนจะไมส่ามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดหูนาว ประมาณชว่งเดอืนตลุาคม ถงึเดอืน

พฤษภาคม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม 

ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั  

 



 

 

 
 

 จากนัน้น าท่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกรนีมารเ์ก็ต (Green Market) ตลาดพืน้เมอืงจ าหน่ายสนิคา้อุปโภค และ

บรโิภค ทัง้เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย,ไขป่ลาคารเ์วยีร ์รา้นขายของทีร่ะลกึทัง้ของสดและแหง้ อาทเิชน่ ถั่วชนดิตา่งๆ ไม่วา่จะ

เป็น พทิาชโิอ, อลัมอนด,์ ผลไมแ้หง้ ตา่งๆ ซึง่มรีาคาถกูมาก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้นลาฮัท รา้นชอ็คโกแลตของฝาก

ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในอดตีสหภาพโซเวยีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอลัมาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถาน เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท า

เชค็อนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

 



 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิอลัมาตี ้– สนามบนิสวุรรณภูม ิ                    

 

01.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่KC931 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 

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

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

05 – 09 เมษายน 2563  

(วนัจกัร)ี 

05 APR KC932 BKK-ALA 10.15-16.25 
09 APR KC931 ALA-BKK 01.05-08.55 40,999 5,999 25,999 

12 – 16 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 

12 APR KC932 BKK-ALA 10.15-16.25 
16 APR KC931 ALA-BKK 01.05-08.55 42,999 6,999 26,999 

03 – 07 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล และวนัวสิาขบูชา) 

03 MAY KC932 BKK-ALA 10.15-16.25 
07 MAY KC931 ALA-BKK 01.05-08.55 40,999 5,999 25,999 

31 พฤษภาคม – 04 มถินุายน2563 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระราชนิ)ี 

05 APR KC932 BKK-ALA 10.15-16.25 
09 APR KC931 ALA-BKK 01.05-08.55 40,999 5,999 25,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

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

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรด

ได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Air Astana อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

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

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ท่าน Triple 

ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้

เป็นส าคญั 



 

 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา

คา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 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 ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 

15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัที ่1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า สว่นนีภ้ายในวนัที ่3 กอ่นเวลา 

14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงค์

จะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพี

เรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ

ทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน

ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิทฯ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยัน

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด 

พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้่ายตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   



 

 

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

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น

ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศ

ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน 

และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 

อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได  ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

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

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ ควรแจง้ล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 

20-30 วันก่อนออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade 

ได ้โดยทัง้นีก้ารตัดสนิใจ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋วกรุป๊ ราคาประหยัดทีส่ดุ) 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 



 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอื

การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


