
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้กรุงอัลมาตี ้

ประเทศคาซัคสถาน  (-/-/D)                                                                   
 

07.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้ โดยสารขาออก 
ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน Air Astana (KC) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 



 
 
 
 
 

10.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้กรุงอัลมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการ
บิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC932 ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่ วโมง 20 นาที บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้กรุงอัลมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน น าท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านชม                
กรุงอัลมาตี ้(Almaty) อดีตเมืองหลวงดัง้เดิมสมัยสหภาพโซเวียตและเมืองหลวงเก่าของประเทศ
คาซคัสถาน ก่อนย้ายไปที่กรุงอสัตาน่า (Astana) หรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรุงนูร์-ซุลตนั (Nur-Sultan) ใน
ปี 1998กรุงอัลมาตีย้ังเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และเมืองท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศ
คาซคัสถาน ปัจจุบนัได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ท่ีใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 
ของโลก และมีเนือ้ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 9 ของโลก ที่อดุมไปด้วยน า้มนั แร่ยเูรเนียม และทรัพยากรธรรมชาติ
มากมาย นอกจากนีย้งัมีความสวยงามทางธรรมชาติที่ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก
อีกหลายแห่ง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Aul Resort หรือเทียบเท่า 

 รีสอร์ทกระโจมสไตล์พืน้เมืองของประเทศคาซัคสถาน โอบล้อมด้วยธรรมชาติ บรรยากาศเย็น
สบาย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน า้ และห้องน า้ในตัว แอร์คอนดิชั่น 
และฮีตเตอร์ (*** หมายเหตุ : กรณีรีสอร์ทกระโจมเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพา
คณะนอนโรงแรมในเมืองใกล้เคียงแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงนิ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึงทุก
กรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั ้งหมด  ทัง้นีเ้พื่ อค านึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ***) 

 

 ** กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส าหรับค้างคืน 1 คืน ส าหรับกระเป๋า
ใบใหญ่จะฝากไว้ใต้ท้องรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน** 

  

วันที่สอง ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้– ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท – อัลมาตี ้              (B/L/D)                                                                   
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี ้(Husky Farm) ชมความน่ารักและถ่ายรูปกบัสนุขัแสนรู้ฮสักี ้ซึง่

เป็นสุนัขพันธุ์ที่เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบน
น า้แข็งหรือหิมะ นอกจากนีย้ังมีกิจกรรม น่ังรถเทียมสุนัขลากเลื่อน (Husky Sledding) ให้ท่านได้
สนุกสนานกบัน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ (ไม่รวมค่ากิจกรรมน่ังรถเทียมสุนัขลากเลื่อน ท่าน
ละ 35-40 USD ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ) ทัง้นีใ้นแต่ละวัน กิจกรรมน่ังรถเทียมสุขัขลาก
เล่ือนจะจ ากัดจ านวนผู้ท ากิจกรรม เพ่ือไม่ให้สุนัขเหน่ือยเกินไป กรณีสนใจกรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า  

 



กลางวัน บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกระเช้าขึน้สู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท (Shymbulak Ski Resort) ตัง้อยู่ใน

เทือกเขา Zaiilisky Alatau ห่างจากตวัเมืองอลัมาตี ้เพียง 25 กิโลเมตร ด้านบนเป็นที่ตัง้ลานสเก็ตน า้แข็ง
ที่ได้มาตรฐานและมีชื่อเสียง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ เคยมาเยือน Shymbulak ต่างก็ยกย่องให้ที่นี่ เป็น
สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง และที่นี่ยงัได้รับยกย่องให้เป็นสถานที่จดังานแข่งกีฬาฤดหูนาวและกีฬา
โอลิมปิกในปีต่างๆอีกด้วย  อิสระให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกบั
กิจกรรมบนลานสกี ที่จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกี
ส าหรับนกัเล่นสกีมือใหม่ และส าหรับคนที่เล่นสกีจนเป็นมือโปรแล้ว ซึ่งปลอดภยัและไม่มีอนัตรายใดๆ 
การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียมถุงมือสกี, ผ้าพันคอ, แว่นกันแดด, เสือ้แจ๊คเก็ตกันน า้
หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูปที่พร้อมส าหรับการเล่นสกี กรุณารับฟังข้อแนะน า และวิธีการเล่น
สกีจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภัยของตัวผู้ เล่นเอง ส าหรับท่านที่
ช านาญแล้ว (** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี อาทิเช่น สกีลิฟท์, สโนว์สเลด และ
อุปกรณ์เล่นสกี ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า**) 

 หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะในการเล่นสกี ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี กรณีปริมาณ
หิมะไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับ
ท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ทัง้นีท้างบริษัท
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นส าคัญ ***)  

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม อัลมาตี ้– หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค – อัลมาตี ้– สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค – Mega Mall        
(B/L/-)                                                                   

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค (The Huns Ethno Village) ชาวคาซคัสืบเชือ้สายมาจาก

ชาวมองโกลแต่มาผสมผสานวิถีชีวิตเข้ากบัคนท้องถิ่นที่เป็นพวกเติร์กหรือรัสเซีย ใช้วิถีชีวิตแบบเร่ร่อน 
ด ารงชีพด้วยการเลีย้งสตัว์ในทุ่งหญ้าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนหลงัม้า สร้างกระโจมเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
และย้ายถิ่นฐานที่พักไปเร่ือยๆ ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและแหล่งอาหารของทัง้คนและสัตว์เลีย้ง ชาว
คาซัคในอดีตจึงไม่สร้างที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นการถาวร น าท่าน
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวคาซัคโดยวิทยากรของหมู่บ้าน อาทิเช่น การแสดง
วฒันธรรมตัง้แต่แรกเกิด พิธีก้าวผ่านสูก่ารเป็นผู้ใหญ่ การแต่งงาน การจบัคู่แต่งงาน รวมไปถึงการมีสว่น
ร่วมกบัการละเลน่พืน้เมือง วิธีการขี่ม้า และวิธีการสร้างกระโจมที่อยู่อาศยัของชาวคาซคัสถาน 

กลางวัน บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงอัลมาตี ้(Almay) เมืองศนูย์กลางเศรษฐกิจและวฒันธรรม และเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสดุของประเทศคาซคัสถาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านถ่ายรูปกบั สวนเพรสซิเดนท์ 
พาร์ค (President’s Park) สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของกรุงอลัมาตี ้ชมความสวยงามบริเวณ
ด้านหน้า อันตกแต่งด้วยสวนน า้พุและเสาซุ้ มโค้งประตูทางเข้าซึ่งสร้างขึน้เป็นเกียรติแด่ท่าน
ประธานาธิบดีคนแรกของคาซคัสถาน (*** น า้พใุนสวนจะไม่สามารถเปิดให้ชมความสวยงามได้ในฤดู



หนาว ประมาณช่วงเดือนตลุาคม ถึงเดือนพฤษภาคม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั)  

 จากนัน้น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี Mega Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สดุในกรุงอลัมาตี ้มีสินค้าแบรนด์เนม
แบบบูติก และร้านค้าแบรนด์เนมส์ชัน้น ากว่า 100 ร้าน อาทิเช่น Zara, Mango, Mexx ฯลฯ รวมถึง ร้าน
ขายอปุกรณ์กีฬาและร้านอาหาร  

 *** อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปป้ิง *** 
 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ อัลมาตี ้– จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถ์เซ็นต์คอฟ – ตลาดกรีนมาร์
เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้            (B/L/D)                                                                   

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม จัตุ รัสอิสระภาพ (Republic Square) สวนสาธารณะซึ่ งเป็นที่ตั ้งของอนุสาวรีย์

อิสระภาพ (Monument of Independence) และสวนสาธาระแพนฟีลอฟ  (Panfilov Park) 
สวนสาธารณะสร้างขึน้เพื่อร าลึกถึงเหล่าบุรุษผู้กล้าชาวคาซคัที่ช่วยโซเวียตรบกับกอลทพันาซี ในสมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 2 จากนัน้น าท่านชม โบสถ์เซ็นต์คอฟ (Zenkov Cathedral) โบสถ์คริสนิกายออร์ทอ
ดอกซ์ที่สร้างด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว และเป็นโบสถ์ที่รอดพ้นจากความเสียหายจาก
แผ่นดินไหวในปี 1911 อีกทัง้ได้รับยกย่องว่าเป็นโบสถ์ไม้ที่มีความสงูเป็นอนัดบั 2 ของโลก   

กลางวัน บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น าท่านอิสระกับการช้อปปิง้ที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต (Green Market) ตลาดพืน้เมืองจ าหน่ายสินค้า

อุปโภค และบริโภค ทัง้เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย,ไข่ปลาคาร์เวียร์ ร้านขายของที่ระลึกทัง้ของสดและแห้ง 
อาทิเช่น ถัว่ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิทาชิโอ, อลัมอนด์, ผลไม้แห้ง ต่างๆ ซึ่งมีราคาถูกมาก จากนัน้น า
ท่านเดินทางสูร้่านลาฮทั ร้านช็อคโกแลตของฝากที่มีชื่อเสียงที่สดุในอดีตสหภาพโซเวียต 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง พร้อมชมแสดงพืน้เมืองคาซัคสถาน 
 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้กรุงอัลมาตี ้ประเทศ

คาซัคสถาน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี 
หรือร้านอาหาร 

 

วันที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้– ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (-/-/-)      

01.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana 

เที่ยวบินที่ KC931 ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่ วโมง 25 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ืองบิน ** 

08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
************************************** 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
 
 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ห้อง
ละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง (เด็ก
อายุไม่เกิน
12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็ก
ไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ปี) 

พัก 
เดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวม 
ตั๋ว 

29 มกราคม – 
 02 กุมภาพันธ์ 

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  
กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ –  
01 มีนาคม 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  
มีนาคม 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  
มีนาคม 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 

 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,700 บาท** 
 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
 

** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่
ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ 

(ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ  
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวัน
เดินทาง หรือ อพัเกรดได้ 
 ค่าภาษีน า้มนั ภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Air Astana อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 1 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกนัไม่เกิน 23 ก.ก. 



 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพกั 3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุ เต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบ ุ 
 ค่าอาหารตามที่รายการระบ ุ 
 ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้
ระบไุว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 
1,700 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทัง้นี ้
ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง 
2.  พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากวันจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัที่ 1 

กรุณาช าระเงินมัดจ า ส่วนนีภ้ายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 13.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็ค
ที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิ
ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทาง
บริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

3. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทวัร์นัน้ๆทนัที 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนั
จนัทร์ ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัทฯ 

 
 
 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบ
อ านาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่าย
ตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจดัเตรียม การจดัการน าเที่ยว
ให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบลว่งหน้า
อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยว
ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้
จริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วัน
จนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 
 
 
 



ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ท่ีท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกั

คู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้อง
เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) 
และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่
เกิดขึน้จากนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนั 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ สายการบิน ท่ีท่านควรทราบ 
1. เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกที่นัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สดุ ให้ลกูค้าผู้ เดินทางที่มาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกัน 
หรือ ใกล้กนัให้มากที่สดุเท่าที่จะสามารถท าได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้า
ก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อช าระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถ
ยกเลิกได้ 

3. บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชัน้
ธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ กรณีนี ้ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบตัร
โดยสาร พร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร 
พร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทัง้นีก้าร
ตดัสินใจ ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่สายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยดัที่สดุ) 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ท่ีท่านควรทราบ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 
2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไป
พร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกบัการขอ
อนุญาตการใช้หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุ



ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่
ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนงัสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั น้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน า้มนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้
ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

9. นกัท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่
เหตุที่เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะสว่นที่บริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้อง
ช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลกัปฏิบติัเท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุ
ภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

11. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

12. คณะทวัร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกบั
ผู้ เดินทาง กรณีที่เกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  


