
 

 

รหัสทัวร ZET1901402 
ทัวรคาซคัสถาน อัลมาต้ี ชิมบูลกั 5 วัน 3 คืน (KC) 
ฟารมสุนัขฮัสกี้   ชิมบูลัก สกีรสีอรท   หมูบานวัฒนธรรมคาซัค 
สวนเพรสซิเดนท พารค   Mega Mall   จัตุรัสอิสรภาพ 
สวนสาธารณะแพนฟลอฟ   โบสถเซน็ตคอฟ   ตลาดกรีนมารเก็ต 
 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติอัล
มาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน        
(-/-/D)                                                                   

07.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร R สายการ
บิน Air Astana (KC) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
10.15 น. นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศ

คาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินที ่KC932 
** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 20 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ืองบิน ** 
16.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน 

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
ประมาณ 1 ชั่วโมง)  

 นําทานชม กรุงอัลมาตี ้(Almaty) อดีตเมืองหลวงดั้งเดิมสมัยสหภาพโซเวียตและ
เมืองหลวงเกาของประเทศคาซัคสถาน กอนยายไปที่กรุงอัสตานา (Astana) หรือ
เปลี่ยนชื่อใหมเปนกรุงนูร-ซุลตัน (Nur-Sultan) ในป 1998กรุงอัลมาตี้ยังเปน
เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และเมืองที่ใหญที่ส ุดของประเทศ
คาซัคสถาน ปจจุบันไดรับการขนานนามวาเปนประเทศที่ไมมีทางออกทะเล ที่ใหญ
ที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลก และมีเนื้อที่ใหญเปนอันดับ 9 ของโลก ที่อุดมไปดวย
น้ํามัน แรยูเรเนียม และทรัพยากรธรรมชาติมากมาย นอกจากน้ียังมีความสวยงาม
ทางธรรมชาติที่ไดรับรองจากองคการยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกอีกหลายแหง  

 



 

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นําคณะเขาสูที่พัก Aul Resort หรือเทียบเทา 
 รีสอรทกระโจมสไตลพ้ืนเมืองของประเทศคาซัคสถาน โอบลอมดวยธรรมชาติ 

บรรยากาศเย็นสบาย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกไมวาจะเปนหองอาบนํ้า 
และหองนํ้าในตัว แอรคอนดิช่ัน และฮีตเตอร  

 (*** หมายเหตุ : กรณีรีสอรทกระโจมเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพา
คณะนอนโรงแรมในเมืองใกลเคียงแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงิน ไมวา
สวนใด สวนหนึ่งทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลว
ทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถงึผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ***) 

 ** กรุณาเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืน 1 คืน 
สําหรับกระเป�าใบใหญจะฝากไวใตทองรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของทาน** 



 

 

  
วันที่สอง ฟารมสุนัขฮัสกี้ – ชิมบูลัก สกีรีสอรท – อัลมาตี้            

(B/L/D 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ฟารมสุนัขพันธุ ฮัสกี ้ (Husky Farm) ชมความนารักและ

ถายรูปกับสุนัขแสนรูฮัสกี้ ซึ่งเปนสุนัขพันธุที่เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก โดย
อาศัยอยูในเขตหนาว เพื่อใชในการลากเลื่อนบนนํ้าแข็งหรือหิมะ นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรม นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน (Husky Sledding) ใหทานไดสนุกสนาน
กับนองหมาที่จะพาทานตะลุยหิมะ (ไมรวมคากิจกรรมนั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน 
ทานละ 35-40 USD ใชเวลาประมาณ 15-20 นาที ) ทั ้งนี ้ในแตละวัน 
กิจกรรมน่ังรถเทียมสุขัขลากเลื่อนจะจํากัดจํานวนผูทํากิจกรรม เพ่ือไมใหสุนัข
เหน่ือยเกินไป กรณีสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา  

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําทานเปลี่ยนบรรยากาศน่ังกระเชาขึน้สู ชิมบูลัก สกีรีสอรท (Shymbulak Ski 

Resort) ตั ้งอยูในเทือกเขา Zaiilisky Alatau หางจากตัวเมืองอัลมาตี้ เพียง 
25 กิโลเมตร ดานบนเปนที่ตั้งลานสเก็ตนํ้าแข็งที่ไดมาตรฐานและมีชื่อเสียง ซึ่ง
นักทองเที่ยวที่เคยมาเยือน Shymbulak ตางก็ยกยองใหที่นี่เปนสวิสเซอรแลนด
แหงเอเชียกลาง และที่น่ียังไดรับยกยองใหเปนสถานที่จัดงานแขงกีฬาฤดูหนาวและ
กีฬาโอลิมปกในปตางๆอีกดวย  อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศสกีรีสอรท หรือ
สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี ที่จะถูกปกคลุมดวยหิมะขาวโพลน
โดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปดวยเนินสกีสําหรับนักเลนสกีมือใหม และ
สําหรับคนที่เลนสกีจนเปนมือโปรแลว ซึ ่งปลอดภัยและไมมีอันตรายใดๆ การ
เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียมถุงมือสกี, ผาพันคอ, แวนกันแดด, เสื้อ
แจคเก็ตกันนํ้าหรือผารม และกางเกงรัดรูปที่พรอมสําหรับการเลนสกี กรุณา
รับฟงขอแนะนํา และวิธีการเลนสกีจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทั้งนี้เพ่ือ
ความปลอดภัยของตัวผูเลนเอง สําหรับทานที่ชํานาญแลว (** ราคาทัวรยังไม
รวมคาอุปกรณการเลนสกี อาทิเชน สกีลิฟท, สโนวสเลด และอุปกรณเลนสกี 
ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรุณาแจงหัวหนาทัวรใหทราบลวงหนา**) 

 หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะในการเลนสกี ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป 
กรณีปริมาณหิมะไมเพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย 
ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับ
ผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา 
เปนสําคัญ ***)  

 
 



 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นําคณะเขาสูที่พัก Kazzhol Hotel หรอืเทียบเทา 
 
วันที่สาม อัลมาตี้ – หมูบานวัฒนธรรมคาซัค – อัลมาตี้ – สวนเพรสซิเดนท พารค – 

Mega Mall        (B/L/-)                                                                  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมคาซัค (The Huns Ethno Village) ชาว

คาซัคสืบเชื้อสายมาจากชาวมองโกลแตมาผสมผสานวิถีชีวิตเขากับคนทองถิ่นที่
เปนพวกเติรกหรือรัสเซีย ใชวิถีชีวิตแบบเรรอน ดํารงชีพดวยการเลี้ยงสัตวในทุง
หญาใชชีวิตสวนใหญอยูบนหลังมา สรางกระโจมเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัย และยายถิ่น
ฐานที่พักไปเร่ือยๆ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและแหลงอาหารของท้ังคนและสัตวเลี้ยง 
ชาวคาซัคในอดีตจึงไมสรางที่อยูอาศัยหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เปนการถาวร นําทานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวคาซัคโดย
วิทยากรของหมูบาน อาทิเชน การแสดงวัฒนธรรมตั้งแตแรกเกิด พิธีกาวผานสูการ



 

 

เปนผูใหญ การแตงงาน การจับคูแตงงาน รวมไปถึงการมีสวนรวมกับการละเลน
พื้นเมือง วธิกีารขี่มา และวิธีการสรางกระโจมที่อยูอาศัยของชาวคาซัคสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําทานเดินทางกลับสู กรุงอัลมาตี้ (Almay) เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม และเมืองทีใ่หญทีสุ่ดของประเทศคาซัคสถาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง)  

 นําทานถายรูปกับ สวนเพรสซิเดนท พารค (President’s Park) สวนสาธารณะ
ที่มีขนาดใหญที่สุดของกรุงอัลมาตี้ ชมความสวยงามบริเวณดานหนา อันตกแตง
ด วยสวนนํ ้าพุและเสาซุ มโค งประตูทางเขาซ ึ ่งสร างขึ ้นเป นเก ียรติแดท าน
ประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถาน (*** นํ้าพุในสวนจะไมสามารถเปดใหชม
ความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม โดย
ไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ***)  



 

 

 
 
 จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�งที่ Mega Mall หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในกรุงอัล

มาตี้ มีสินคาแบรนดเนมแบบบูติก และรานคาแบรนดเนมสชั้นนํากวา 100 ราน 
อาทเิชน Zara, Mango, Mexx ฯลฯ รวมถึง รานขายอุปกรณกีฬาและรานอาหาร  

*** อาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปم�ง *** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Kazzhol Hotel หรอืเทียบเทา 

 
วันที่สี่ อัลมาตี้ – จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟลอฟ – โบสถเซ็นตคอฟ – 

ตลาดกรีนมารเก็ต – ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้         
(B/L/D)                                                                   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม จัตุรัสอิสระภาพ (Republic Square) สวนสาธารณะซึ่งเปนที่ตั้ง

ของอนุสาวรียอิสระภาพ (Monument of Independence) และสวนสาธา
ระแพนฟลอฟ (Panfilov Park) สวนสาธารณะสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงเหลาบุรุษผู
กลาชาวคาซัคที่ชวยโซเวียตรบกบักอลทัพนาซี ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากน้ัน
นําทานชม โบสถเซ็นตคอฟ (Zenkov Cathedral) โบสถคริสนิกายออรทอ
ดอกซที่สรางดวยไมโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว และเปนโบสถที่รอดพนจากความ



 

 

เสียหายจากแผนดินไหวในป 1911 อีกทั้งไดรับยกยองวาเปนโบสถไมที่มีความสูง
เปนอันดับ 2 ของโลก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําทานอิสระกับการชอปปم�งที ่ ตลาดกรีนมารเก็ต (Green Market) ตลาด

พื้นเมืองจําหนายสินคาอุปโภค และบริโภค ทั้งเสื้อผาเครื่องแตงกาย,ไขปลาคาร
เวียร รานขายของท่ีระลึกทั้งของสดและแหง อาทเิชน ถั่วชนิดตางๆ ไมวาจะเปน พิ
ทาชิโอ, อัลมอนด, ผลไมแหง ตางๆ ซึ่งมีราคาถูกมาก จากน้ันนําทานเดินทางสูราน
ลาฮัท รานช็อคโกแลตของฝากที่มีชื่อเสียงที่สุดในอดีตสหภาพโซเวียต 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง พรอมชมแสดงพื ้นเมือง

คาซัคสถาน 
 ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ กรุงอัล

มาตี้ ประเทศคาซัคสถาน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําเช็คอิน และมีเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือรานอาหาร 

 
วันที่หา ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้ – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ                   (-/-/-)      
01.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ 

Air Astana เท่ียวบินที ่KC931 
** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 25 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ืองบิน ** 
08.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ 
 

********************************************** 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไม
รวม 
ตั๋ว 

29 มกราคม – 02 
กุมภาพันธ 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 กุมภาพันธ 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 กุมภาพันธ – 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 ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,700 บาท** 

 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

10,000 บาท ** 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ



 

 

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการ) ** 

 
** ทางบริษัทขอความกรณุาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย

ละเอียดทุกขอ ** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Air Astana 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีนํ้าหนักรวมกันไม
เกิน 23 ก.ก. 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบ ุ
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที ่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ  
 คาอาหารตามที่รายการระบ ุ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม



 

 

นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที ่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปหัวหนาทัวร พนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง
ตามธรรมเนียม 1,700 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวนเด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาชําระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน 
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหาก
ทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามา
ใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธิ์
ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัทฯ 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั ้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ



 

 

ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี ่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


