
 
 
 
 

 
 

วนัทีห่น่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอลัมาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน – กรุงอลัมาตี ้     

07.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 
เคาน์เตอร์ R สายการบิน Air Astana โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 



10.15 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอัลมาตี ้กรุงอัลมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (กรุณาเช็คเที่ยวบินใน
ตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 20 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
16.25 น. เดินทางถึง สนามบินอัลมาตี้ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง) น าเดินทางเขา้สู่ กรุงอัลมาตี ้(Almaty) อดีตเมืองหลวงดั้งเดิม
สมยัสหภาพโซเวยีตและเมืองหลวงเก่าของประเทศคาซคัสถาน ก่อนยา้ยไปท่ีกรุงอสัตาน่า (Astana) หรือเปล่ียนช่ือ
ใหม่เป็นกรุงนูร์-ซุลตนั (Nur-Sultan) ในปี 1998 กรุงอลัมาต้ียงัเป็นเมืองศูนยก์ลางเศรษฐกิจและวฒันธรรม และ
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศคาซคัสถาน ปัจจุบนัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล ท่ีใหญ่
ท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีเน้ือท่ีใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก ท่ีอุดมไปด้วยน ้ ามัน แร่ยูเรเนียม และ
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย นอกจากน้ียงัมีความสวยงามทางธรรมชาติท่ีไดรั้บรองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็น
มรดกโลกอีกหลายแห่ง  

 

 
 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
พกัที่ Aul Resort หรือเทียบเท่า 
 รีสอร์ทกระโจมสไตล์พื้นเมืองของประเทศคาซัคสถาน โอบล้อมด้วยธรรมชาติ บรรยากาศเย็นสบาย และมีส่ิง

อ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน ้า และห้องน ้าในตัว แอร์คอนดิช่ัน และฮีตเตอร์ หมายเหตุ : กรณีรีสอร์
ทกระโจมเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการพาคณะนอนโรงแรมในเมืองใกล้เคียงแทน และขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืน
เงิน ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึงทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือค านึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ** กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระส าหรับค้างคืน 1 คืน 
ส าหรับกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ใต้ท้องรถ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน** 

 
 
    
 
 
 
    



วนัทีส่อง กรุงอัลมาตี ้– จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถ์เซนต์คอฟ – ขึน้กระเช้าเคเบิล้คาร์สู่จุดชมววิค๊
อกโตเบ              

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม จัตุรัสอิสระภาพ (Republic Square) สวนสาธารณะซ่ึงเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument 

of Independence) และสวนสาธาระแพนฟีลอฟ (Panfilov Park) สวนสาธารณะสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงเหล่าบุรุษผู ้
กลา้ชาวคาซัคท่ีช่วยโซเวียตรบกบักอลทพันาซี ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซ็นต์คอฟ 
(Zenkov Cathedral) โบสถ์คริสนิกายออร์ทอดอกซ์ท่ีสร้างดว้ยไมโ้ดยไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดียว และเป็นโบสถ์ท่ี
รอดพน้จากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี 1911 อีกทั้งไดรั้บยกย่องว่าเป็นโบสถ์ไมท่ี้มีความสูงเป็นอนัดบั 2 
ของโลก   

 

 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวค๊อกโตเบ (Kok-Tobe) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในกรุงอัลมาต้ี น าท่านเปล่ียน

บรรยากาศขึน้สู่ยอดเขาด้วยเคเบิล้คาร์ (ระดบัความสูงอยูท่ี่ 1,130 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล) ท่านจะสามารถมองเห็น
กรุงอลัมาต้ี ไดจ้ากมุมสูงซ่ึงมีความสวยงามมากในยามค ่าคืนและยงัเป็นจุดพกัผ่อนหย่อนใจของชาวอลัมาต้ีและท่ี
ส าคญัท่ีสุดเป็นท่ีตั้งของเสาส่งสัญญาณทีวขีองประเทศคาซคัสถาน ซ่ึงมีความสูงถึง 350 เมตร นอกจากน้ีดา้นบนยงั
มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น สวนสนุกขนาดเล็ก ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ เช่น Fast Coaster, ชิงชา้สวรรค์, บา้นกลบัหัว 
ฯลฯ และยงัมีสวนสัตวข์นาดเล็ก, พิพิธภณัฑ์ 3 มิติ, คาเฟ่สัตว,์ ปีนก าแพง, บริการถ่ายรูปกบัเหยี่ยว, ร้านอาหารและ
ร้านขายของท่ีระลึก เป็นตน้ หมายเหตุ : กรณีสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย ท าให้กระเช้าปิดให้บริการกะทันหัน 
โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ งดคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณ ีเน่ืองจากเป็นการช าระแบบ
เหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด และอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือค านึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 
 



 
 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
พกัที่ KAZZHOL HOTEL, ALMATY หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม กรุงอลัมาตี ้– ชารีน แคนยอน – ทุ่งดอกป๊อปป้ี – กรุงอลัมาตี ้  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ชารีน แคนยอน (Charyn Canyon) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ตั้งอยูท่างตะวนัออกของ

กรุงอลัมาต้ี แกรนด์แคนยอน ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลกรองจากแกรนด์แคนยอนของอเมริกา และมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในเอเชีย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชารี ริมฝ่ังแม่น ้ าชารีน (Charyn River) ทางทิศตะวนัออกของกรุงอลัมาต้ี 
ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูปกบั ทุ่งดอกป๊อบป้ี (Poppy Fields) ท่ีเบ่งบานเต็มทอ้งทุ่งอวดสีสันฉูดฉาด ตดักบั
ทอ้งฟ้าสีสันสดใส ซ่ึงโดยปกติดอกป๊อปป้ีจะเบ่งบานเต็มท่ีในช่วงปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี อิสระให้
ท่านหามุมถ่ายรูปความสวยงามของทุ่งดอกป๊อปป้ีตามอธัยาศยั หมายเหตุ : กรณีสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย ท า
ให้ดอกป๊อปป้ีไม่เบ่งบาน หรือไม่สามารถพาเข้าไปถ่ายรูปในทุ่งดอกป๊อปป้ีได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้
ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ งดคืนเงินค่าใช้จ่ายในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทน
แล้วทั้งหมด และอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
เป็นส าคัญ ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางต่อสู่ ชารีน แคนยอน 

 



กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (แบบกล่อง) 
 น าท่านชมความสวยงามและความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของ ชารีน แคนยอน (Charyn Canyon) หุบเขาหินหนา้

ผาสูงชนัขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 90 กิโลเมตร ท่านจะพบกบัหุบเขาหนา้ผารูปทรงแปลกตาท่ีลดหลัน่
กนัเป็นชั้นๆสลบัซับซ้อน มีสีสันสวยงาม คลา้ยกบัปราสาทในเทพนิยาย จนไดรั้บขนานนามว่า หุบเขาปราสาท 
(Valley of Castle) และสถานท่ีแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ึถ่าย  าภาพยนตเ์ร่ือง มาร์โคโปโลอีกดว้ย  

 

 
 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงอลัมาตี ้
เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
พกัที่ KAZZHOL HOTEL, ALMATY หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่  กรุงอัลมาตี้ – ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี ้– กรุงอัลมาตี้ – สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค – ตลาดกรีน มาร์เก็ต – สนามบินอัล
มาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) สถานท่ี

พกัผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวอลัมาต้ี ตั้งอยู่บนเทือกเขาเทียนซาน อยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,510 เมตร ถูก
แวดลอ้มไปดว้ยยอดเขาขนาดใหญ่ 3 ยอด คือยอดเขาโซเวยีต (Peak of Soviet), ยอดเขา Ozerniy และยอดเขาทวัร์ริส 
(Tourist Peak) และทะเลสาบบ๊ิกอลัมาต้ี น้ียงัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในอลัมาต้ี 
เน่ืองจากสีของน ้าในทะเลสายนั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามฤดูกาล เร่ิมตน้ตั้งแต่สีเขียนอ่อนไปจนถึงสีน ้าเงิน  

 



 น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงอัลมาตี้ (Almay) เมืองศูนยก์ลางเศรษฐกิจและวฒันธรรม และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศคาซคัสถาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 น าท่านถ่ายรูปกบั สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค (President’s Park) สวนสาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของกรุงอลัมาต้ี 

ชมความสวยงามบริเวณดา้นหน้า อนัตกแต่งดว้ยสวนน ้ าพุและเสาซุ้มโคง้ประตูทางเขา้ซ่ึงสร้างข้ึนเป็นเกียรติแด่
ท่านประธานาธิบดีคนแรกของคาซคัสถาน หมายเหตุ : น ้าพุในสวนจะไม่สามารถเปิดให้ชมความสวยงามได้ในฤดู
หนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีเ้พ่ือค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  

 

 
 

 จากนั้นน าท่านอิสระกบัการช้อปป้ิงท่ี ตลาดกรีนมาร์เก็ต (Green Market) ตลาดพื้นเมืองจ าหน่ายสินคา้อุปโภค 
และบริโภค ทั้งเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย,ไข่ปลาคาร์เวยีร์ ร้านขายของท่ีระลึกทั้งของสดและแหง้ อาทิเช่น ถัว่ชนิดต่างๆ 
ไม่วา่จะเป็น พทิาชิโอ, อลัมอนด,์ ผลไมแ้หง้ ต่างๆ ซ่ึงมีราคาถูกมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านลาฮทั ร้านช็อคโก
แลตของฝากท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในอดีตสหภาพโซเวยีต 

 
 

 
 
 
 
 
 
เยน็ อาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอลัมาตี ้กรุงอลัมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า

เช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือร้านอาหาร 
 
 



วนัทีห้่า สนามบินอลัมาตี ้– สนามบินสุวรรณภูมิ                     

01.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทีย่วบินที ่KC931 
** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 25 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

08.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบิน ราคาทวัร์ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

05 – 09 เมษายน 2563  
(วนัจกัรี) 

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 
(วนัสงกรานต์) 

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 
(วนัฉัตรมงคล 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 มถุินายน2563 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระราชินี) 

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) อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ท่านละ 10,000 บาท ** 
** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,700 บาท** 

** ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือให้คณะได้

ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง หรือ 
อพัเกรดได ้
 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Air Astana อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 23 ก.ก. 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ท่าน 
Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ  



 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ  
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 1,700 บาท (THB) รวม
ไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 65 วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 

1 วัน หลังจากวันจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาช าระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น 
โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทาง
ในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุก
พีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 26 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระ
เงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่
กรณีใดๆก็ตาม ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 26 วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง 
ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทัฯ 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์
ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวนั
ใดวนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วนั ** 



2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า
ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้ณะได้
ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั ก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา แต่หากทาง
นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทั
ก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน
หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวซ่ีาไม่ผา่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่แบบ 2 

ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละ
ชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียง
พบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดั

รัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบิน ทีท่่านควรทราบ 
1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ี

นัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามให้มากท่ีสุด ให้ลูกคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้าก่อน
เดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพื่อช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้



3. บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 
(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษทัฯ ออกบตัรโดยสาร พร้อม
คณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พร้อมคณะ ชั้นประหยดั 
(Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั้ งน้ีการตัดสินใจ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
เจา้หนา้ท่ีสายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยดัท่ีสุด) 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้
หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 
และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้าหนงัสือเดิน 
และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง



บริษทัจะรับผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่
คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษทัท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่าน
ไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายให้ได ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมข้ึน
ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


