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แกรนด ์คาซคัสถาน 

จุดเด่น 

 

 ทะเลสาบบิก๊อลัมาตี ้ธรรมชาตรัิงสรรคท์ีห่าชมไดย้าก 

 คปัชาไค สถานทีพั่กผ่อน และ คาสโิน 

 อลัเทยนัเม ่อทุยานทีม่ภีมูทิศันอ์นัแปลกตา 

 เนนิทรายรอ้งเพลงแหง่คาซคั  เนนิทรายทีส่ง่เสยีงเพลงออกมาขับขานกบัธรรมชาต ิ

 ชมความยิง่ใหญ่ของ ชารนิ แคนยอน  

 ชม โรงงาน และ รา้นช็อคโคแลต ที่ม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุใน โซเวยีตสมัยกอ่น ของฝากคนทีบ่า้น 
 

ชื่อโปรแกรม แกรนด ์คาซคัสถาน   
จ านวน 5 วนั 4 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อลัมาต ี

 
07:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิ AIR ASTANA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

10:10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีนครอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC932 (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 7.30 ชม.) 
 

17:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อลัมาต ีนครอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น า
ทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Kazzhol Almaty หรอืเทยีบเทา่             
 

วนัที ่2 อลัมาต ี- ทะเลสาบบิก๊อลัมาต ี- สวนเพนซเิดนท ์- คปัชาไค - ภาพวาดฝาผนงัทมักาล ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบบิก๊อลัมาต ีALMATY BIG LAKE เป็นสถานทีพั่กผ่อนในฤดรูอ้นของชาวอัลมาต ี 

ทีส่รา้งความประทับใจไปอกีแบบหนึ่ง ทะเลสาบแห่งนี้ อยู่สงูจากระดับน ้าทะเลกลางภูเขาเทยีนซาน ประมาณ 

2,510 เมตรถูกแวดลอ้มไปดว้ยยอดเขาอันใหญ่โตถงึสามยอด ซึง่ประกอบดว้ย ยอดเขาคอนซลิส ์ยอดเขาโอ
เซอรน์ี และยอดเขาทัวรร์สิ สสีันของน ้าจะเปลีย่นแปลงไดต้ามฤดกูาล ไลไ่ปตัง้แต ่สเีขยีวออ่นไปจนถงึสนี ้าเงนิ 

เขม้ และดว้ยเหตนุี้นี่เองทีน่ี่จงึไดรั้บการชืน่ชมว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามมาก แห่งหนึ่งของ อัลมาตี ้จากนัน้น า
ทา่นชม สวนเพนซเิดนท ์FIRST PRESIDENT PARK สวนอันสวยงามแห่งนครอัลมาตี ทีผู่ค้นมักมาเยยีม

เยอืนกนัอยูเ่สมอ ภายในสวนดอกไมป้ระกอบดว้ยน ้าพุ ดอกไมแ้ละตน้ไม ้ทีถู่กตกแตง่ประดับประดา มทีางเดนิให ้
ทกุทา่นไดเ้ดนิเพลดิเพลนิ กับความงามของสวนแห่งนี้ เหมาะกับเป็นทีพั่กผ่อนกอ่นจะเดนิทางเป็นอย่างยิง่สวน

แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อ เป็นเกยีรตแิก่การมีส่วนร่วมในการวิง่คบเพลงิโอลมิปิก ทีปั่กกิง่ สวนแห่งนี้สรา้งโดย 

ประธานาธิบดคีาซัคสถาน Nursultan Nazarbayev ในปี 2544 หลังจากนั้นเดนิทางสู่ เมอืงคปัชาไค 
KAPSHAGAI เมอืงในเขตปกครองของนครอัลมาตตีัง้ อยู่บรเิวณรมิเขือ่นเก็บน ้า ทะเลสาบคับชาไค สถานที่

แหง่นีเ้ป็นอกีหนึง่จดุยอดนยิมส าหรับการพักผอ่นของชาวอลัมาตมี ีสถานบันเทงิตา่งๆ สวนน ้า คาสโินมากมาย ที่
สามารถเลน่ได ้โรงแรม และสถานตากอากาศมากมาย  

  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลังจากนัน้น าท่านไป ชม ภาพวาดฝาผนงั ทมักาล ีรวมถงึภาพขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

อายุมากกว่า 2,000 ปีเป็นหลักฐานส าคัญทีแ่สดงว่าพุทธศาสนาไดเ้ดนิทางมาถงึยัง ดนิแดนแห่งนี้ เมื่อนาน
มาแลว้ 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  HOTEL หรอืเทยีบเทา่             
   

 

วนัที ่3 อุทยานแหง่ชาต ิอลัเทยนัเม ่- เนนิทรายรอ้งเพลงแหง่คาซคั - ชาเคน - ชารนิ แคนยอน 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ อุทยานแหง่ชาต ิอลัเทยนัเม ่ALTYN-EMEL NATIONAL PARK เป็นอทุยานแห่งชาติ

ในคาซัคสถานครอบคลมุพืน้ทีม่ากกวา่ 4600 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยู่ระหวา่งแม่น ้า ไลลี ่lli River และ เทอืกเขา 
อคัเทา Ak-Tau อทุยานแห่งนี้ประกอบดว้ยภูมปิระเทศตา่งๆ ไดแ้ก ่ทะเลทรายทรายภูเขาและพชืพรรณ สถานที่

ส าคัญอกีแห่งหนึง่ คอื เนนิทรายรอ้งเพลงแหง่คาซคั SINGING DUNE เป็นภูเขาทรายสอีอ่นมคีวามยาว 3 
กโิลเมตรและสงู 150 เมตร ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาต ิAltyn-Emel หากจาก Almaty  182 กม. Singing Dunes 

เป็นปรากฏการณ์แหง่ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงมากของ Almaty เมือ่สายลม แสงแดด และ พืน้ทรายมาบรรจบกัน ก็

จะเกดิเสยีงคลา้ยกับคนเป่า Organ อันไพเราะจงึไดช้ือ่ วา่เนินทรายรอ้งเพลง หลังจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงชาเคน (ระยะทาง 120 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ พาทา่นเยีย่มชมสเุหร่า มัสยสิ ทีส่รา้งดว้ยอาคารรูปแบบจนี ทัง้หลัง จากนัน้น า
ทา่น ชมความยิง่ใหญข่อง ชารนิ แคนยอน CHARYN CANYON ชารนิ แคนยอน ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาตชิา

รนิ อยู่ทางตะวันออกของอัลมาต ีเป็นอกีแหน่งหนึง่ทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็นแกรนแคนยอนจ าลอง หุบเขามี

ความยาวประมาณ 90 กโิลเมตร เป็นสว่นหนึ่งของอุทยานแห่งชาต ิCharyn ลักษณะการเกดิของ ชารนิ แคน
ยอน มคีวามคลา้ย กับแกรดแ์คนยอนของสหรัฐอเมริกา เกดิจากการกัดกร่อนของลม และแม่น ้าจงึท าใหเ้กดิ

รูปแบบธรรมชาตอิันสวยงาม หายาก และสสีันสวยงาม และแคนยอนทีน่ี้ยังใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็น
สถานทีถ่า่ยท าหนังเรือ่ง มาโคโปโล ชมพระอาทติยต์กยามเย็นทีน่ี ้จะสวยงามเป็นพเิศษ 

 

 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 เดนิทางกลบัสู ่นครอลัมาต ี

 
ทีพ่กั  Kazzhol Almaty หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 
นครอลัมาต ี- จตุรสัสาธารณะ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - โบถสค์รสิตเ์ซนตค์อฟ - โรงงาน และ 
รา้นช็อคโคแลต 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เยีย่มชม นครอลัมาต ีอดตีเมอืงหลวงของคาซัคสถาน กอ่นทีจ่ะยา้ยไปยัง กรุงแอสตานา ในปี 1997 แวะชมชม

จตุรสัแหง่สาธารณะและแอสตานา REPUBLIC SQUARE and Astana แวะเยีย่มชมอนุสาวรยีอ์สิระภาพ 
Monument of Independence และ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ PANFILOVTZEV PARK สรา้งขึน้เพื่อ

แสดงความร าลกึถงึวรีบุรุษชาวคาซัคทีช่ว่ยโซเวยีตรบกับนาซใีนสงครามโลกครัง้ทีส่อง จากนัน้น าชม โบถส์

ครสิตเ์ซนตค์อฟ ZENKOV CATHEDRAL โบสถค์รสิออร์เธอร์ดอกซ ์สรา้งดว้ยไม ้ซึง่ไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัว
เดยีว มคีวามสงูอนัดบั 2 ของโลก ซึง่รอดพน้จากความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวขนาด 7 รกิเตอร ์ในปี คศ.1911 

อยา่งน่าอศัจรรยนั์บเป็น 1 ใน 8 สถาปัตยกรรมซึง่สรา้งดว้ยไมท้ีพ่เิศษทีส่ดุในโลก ซึง่ตัง้อยูใ่นสวนแหง่นีด้ว้ย 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัจากนัน้น าทา่นไปชม โรงงานและรา้นช็อคโคแลตราคทั ที่ม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุใน โซเวยีตสมัยกอ่น เนื่องจาก
ประเทศคาวัคสถานเป็นแหลงผลติ ช็อคโคแลต ใหม้อสโควท์ีด่ทีีส่ดุ ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากแสนอร่อย

ไปใหท้ีบ่า้นนอกจากนี้ยังมสีนิคา้จาก แมคคาเดเมยี วอลนัท ลกูพรุน อนิพาลัม อกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
ของฝากกนัอยา่งสบายใจ 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มการแสดง ระบ าพืน้เมอืง 
 

21:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฯ อลัมาต ี
 

22:30 น. เชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

 

วนัที ่5 อลัมาต ี- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
01:15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC931 

 
08:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฯ สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

คาซคัฯ 

เดอืน  พฤษภาคม 

30 พ.ค. 61 - 03 ม.ิย. 61  46,900 46,900 46,900 3,500 3,600 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA  

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแขง่ขัน

กฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 คา่วซีา่ 3,600 บาท / ทา่น 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
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หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  
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 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 


