
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศ
คาซัคสถาน                       (-/-/D)                                                                   

07.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 
ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน Air Astana (KC) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยให้การ



 
ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
10.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air 

Astana เที่ยวบินที่ KC932 
** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้กรุงอัลมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

 น าท่านชม กรุงอัลมาตี ้(Almaty) อดีตเมืองหลวงดั้งเดิมสมยัสหภาพโซเวียตและเมืองหลวงเก่าของประเทศ
คาซัคสถาน ก่อนยา้ยไปที่กรุงอสัตาน่า (Astana) หรือเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นกรุงนูร์-ซุลตนั (Nur-Sultan) ในปี 
1998กรุงอลัมาต้ียงัเป็นเมืองศูนยก์ลางเศรษฐกิจและวฒันธรรม และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคาซคัสถาน 
ปัจจุบนัไดรั้บการขนานนามว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ทีใ่หญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมีเน้ือ
ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 9 ของโลก ที่อุดมไปดว้ยน ้ามนั แร่ยเูรเนียม และทรัพยากรธรรมชาติมากมาย นอกจากน้ียงั
มีความสวยงามทางธรรมชาติที่ไดรั้บรองจากองคก์ารยเูนสโก ให้เป็นมรดกโลกอีกหลายแห่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 น าคณะเข้าสู่ทีพ่ัก Aul Resort หรือเทียบเท่า 
 รีสอร์ทกระโจมสไตล์พื้นเมืองของประเทศคาซัคสถาน โอบล้อมด้วยธรรมชาติ บรรยากาศเย็นสบาย และมี

ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน ้า และห้องน ้าในตัว แอร์คอนดิช่ัน และฮีตเตอร์  
 (*** หมายเหตุ : กรณีรีสอร์ทกระโจมเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพาคณะนอนโรงแรมในเมือง

ใกล้เคียงแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่งทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมา
จ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ***) 

 ** กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส าหรับค้างคืน 1 คืน ส าหรับกระเป๋าใบใหญ่จะฝาก
ไว้ใต้ท้องรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน** 

  
 
 
    
 
 
 
    
 

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี ้(Husky Farm) ชมความน่ารักและถ่ายรูปกบัสุนัขแสนรู้ฮสัก้ี ซ่ึงเป็น

สุนัขพนัธ์ุที่เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว เพ่ือใช้ในการลากเลื่อนบนน ้ าแข็งหรือ
หิมะ นอกจากน้ียงัมีกิจกรรม นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน (Husky Sledding) ให้ท่านไดส้นุกสนานกับน้อง
หมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ (ไม่รวมค่ากิจกรรมนั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน ท่านละ 35-40 USD ใช้เวลา
ประมาณ 15-20 นาที ) ทั้งนี้ในแต่ละวัน กิจกรรมนั่งรถเทียมสุขัขลากเลื่อนจะจ ากัดจ านวนผู้ท ากิจกรรม เพื่อ
ไม่ให้สุนัขเหน่ือยเกินไป กรณีสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท (Shymbulak Ski Resort) ตั้งอยู่ในเทือกเขา 

Zaiilisky Alatau ห่างจากตวัเมืองอลัมาต้ี เพียง 25 กิโลเมตร ดา้นบนเป็นที่ตั้งลานสเก็ตน ้าแข็งที่ไดม้าตรฐาน
และมีช่ือเสียง ซ่ึงนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือน Shymbulak ต่างก็ยกย่องให้ที่น่ีเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
กลาง และที่น่ียงัไดรั้บยกย่องให้เป็นสถานที่จดังานแข่งกีฬาฤดูหนาวและกีฬาโอลิมปิกในปีต่างๆอีกด้วย  
อิสระให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนลานสกี ที่จะถูกปก
คลุมด้วยหิมะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปดว้ยเนินสกีส าหรับนักเล่นสกีมือใหม่ และ
ส าหรับคนที่เล่นสกีจนเป็นมือโปรแล้ว ซ่ึงปลอดภยัและไม่มีอนัตรายใดๆ การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควร
เตรียมถุงมือสกี, ผ้าพันคอ, แว่นกันแดด, เส้ือแจ๊คเก็ตกันน ้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูปที่พร้อมส าหรับการ
เล่นสกี กรุณารับฟังข้อแนะน า และวิธีการเล่นสกีจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
ของตัวผู้เล่นเอง ส าหรับท่านที่ช านาญแล้ว (** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี อาทิเช่น สกีลิฟท์, 
สโนว์สเลด และอุปกรณ์เล่นสกี ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า**) 

 หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะในการเล่นสกี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี กรณีปริมาณหิมะไม่เพียงพอ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการ
ช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นส าคัญ ***)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 น าคณะเข้าสู่ทีพ่ัก Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า 

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

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

โกลแต่มาผสมผสานวิถีชีวิตเขา้กบัคนทอ้งถิ่นที่เป็นพวกเติร์กหรือรัสเซีย ใชวิ้ถีชีวิตแบบเร่ร่อน ด ารงชีพดว้ย
การเลี้ยงสัตวใ์นทุ่งหญา้ใชชี้วิตส่วนใหญ่อยูบ่นหลงัมา้ สร้างกระโจมเพ่ือใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยั และยา้ยถิ่นฐานที่
พกัไปเร่ือยๆ ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศและแหล่งอาหารของทั้งคนและสัตวเ์ลี้ยง ชาวคาซคัในอดีตจึงไม่สร้างที่
อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นการถาวร น าท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทาง
วฒันธรรมของชาวคาซคัโดยวิทยากรของหมู่บา้น อาทิเช่น การแสดงวฒันธรรมตั้งแต่แรกเกิด พิธีกา้วผ่านสู่
การเป็นผูใ้หญ่ การแต่งงาน การจบัคู่แต่งงาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกบัการละเล่นพ้ืนเมือง วิธีการขี่ม้า 
และวิธีการสร้างกระโจมที่อยูอ่าศยัของชาวคาซคัสถาน 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงอัลมาตี้ (Almay) เมืองศูนยก์ลางเศรษฐกิจและวฒันธรรม และเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศคาซัคสถาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  น าท่านถ่ายรูปกบั สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค 
(President’s Park) สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงอลัมาต้ี ชมความสวยงามบริเวณดา้นหนา้ อนั
ตกแต่งดว้ยสวนน ้ าพุและเสาซุ้มโคง้ประตูทางเขา้ซ่ึงสร้างขึ้นเป็นเกียรติแด่ท่านประธานาธิบดีคนแรกของ
คาซัคสถาน (*** น ้ าพุในสวนจะไม่สามารถเปิดให้ชมความสวยงามได้ในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ***)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงที่ Mega Mall ห้างสรรพสินคา้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงอลัมาต้ี มีสินคา้แบรนด์เนม

แบบบูติก และร้านคา้แบรนด์เนมส์ชั้นน ากว่า 100 ร้าน อาทิเช่น Zara, Mango, Mexx ฯลฯ รวมถึง ร้านขาย
อุปกรณ์กีฬาและร้านอาหาร  

*** อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปป้ิง *** 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่ัก Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี อัลมาตี ้– จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถ์เซ็นต์คอฟ – ตลาดกรีนมาร์เก็ต – ท่าอากาศ
ยานนานาชาติอัลมาตี ้                      (B/L/D)                                                                   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม จัตุรัสอิสระภาพ (Republic Square) สวนสาธารณะซ่ึงเป็นที่ ต้ังของอนุสาวรีย์อิสระภาพ 

(Monument of Independence) และสวนสาธาระแพนฟีลอฟ (Panfilov Park) สวนสาธารณะสร้างขึ้นเพ่ือ
ร าลึกถึงเหล่าบุรุษผูก้ลา้ชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกบักอลทพันาซี ในสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 จากนั้นน า
ท่านชม โบสถ์เซ็นต์คอฟ (Zenkov Cathedral) โบสถ์คริสนิกายออร์ทอดอกซ์ที่สร้างดว้ยไมโ้ดยไม่ใช้ตะปู
แมแ้ต่ตวัเดียว และเป็นโบสถ์ที่รอดพน้จากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี 1911 อีกทั้งไดรั้บยกย่องว่า
เป็นโบสถไ์มท้ี่มีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น าท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต (Green Market) ตลาดพ้ืนเมืองจ าหน่ายสินคา้อุปโภค และ

บริโภค ทั้งเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย,ไข่ปลาคาร์เวียร์ ร้านขายของที่ระลึกทั้งของสดและแห้ง อาทิเช่น ถัว่ชนิด
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิทาชิโอ, อลัมอนด์, ผลไมแ้ห้ง ต่างๆ ซ่ึงมีราคาถูกมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านลา
ฮทั ร้านช็อคโกแลตของฝากที่มีช่ือเสียงที่สุดในอดีตสหภาพโซเวียต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมแสดงพื้นเมืองคาซัคสถาน 
 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้กรุงอัลมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน เพื่อให้

ท่านมีเวลาในการท าเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือร้านอาหาร 
วันที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้– ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                   (-/-/-)      
01.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ 

KC931 
** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 25 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
********************************************** 

** หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
 
 
 
 
 
 



 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวม 
ต๋ัว 

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 

 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,700 บาท** 

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



 
** ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะ

ได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทกุข้อ ** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวนัเดินทาง 
หรือ อพัเกรดได ้
 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Air Astana อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 23 ก.ก. 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพกั  3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  
 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 1,700 บาท (THB) 
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 
 
 



 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง  พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัที่ 1 กรุณาช าระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัที่ 3 ก่อน
เวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาที่ก  าหนด และหากท่านมี
ความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ 
(Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ท ารายการ
จองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเยน่ต ์ (ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนาม
ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารที่ตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่า
วันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า
ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   



 
4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไมถ่ึงตามจ านวน

ที่ก  าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 
วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ตท์ุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่ทาง
บริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ทีท่่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว  (Single) , ห้องพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั 
หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียง
ใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 
ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
หรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ

ทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 


