
 

 

 

 EHC-KC-6D4N-KAZAKHSTAN 

6 วนั 4 คืน ไฮไลท์คาซัคสถาน 
(อสัตานา – อลัมาต ี– ทะเลสาบอลัมาต ี– กระเช้าขึน้เขาชามบูลคั)  

 

 

เปิดทริป...สู่ “ประเทศ คาซัคสถาน” บินตรง + บินภายใน สู่กรุงอสัตานา 

เร่ิมต้น 48,800 บาท 

(คนไทยไม่ต้องท าวซ่ีา...ราคารวมทิปทุกอย่างแล้ว) 
 

ราคาทัวร์ 48,900 บาท :  1-6 ธ.ค. 62 / 20 – 25 ธ.ค. 62 / 27 ม.ค.- 1 ก.พ. 63 / 14-19 ก.พ. 63  
 22-27 ก.พ. 63 / 14-19 มี.ค. 63 / 20-25 ม.ีค. 63 

   



 

 

 

 EHC-KC-6D4N-KAZAKHSTAN 

6 วนั 4 คืน ไฮไลท์คาซัคสถาน 
(อสัตานา – อลัมาต ี– ทะเลสาบอลัมาต ี– กระเช้าขึน้เขาชามบูลคั)  

 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – อสัตานา (พกัค้าง 2 คืน) 
 

07.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน R (แถว R 16-19) ประตูทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสาร 
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ แอสตาน่า (KC) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงอลัมาตี ประเทศคาซคัสถาน โดยเท่ียวบิน KC932 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7.10 ชัว่โมง) สายการ
บินมีบริการ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

16.35 น. เดินทางถึงกรุงอลัมาตี ประเทศคาซคัสถาน น าท่านแวะเปล่ียนเท่ียวบินสู่กรุงอสัตานา 
17.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินอสัตานา โดยเท่ียวบิน KC995 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 
20.30 น. เดินทางถึงสนามบินอสัตานา น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Hilton Garden Inn Hotel Astana / Empire Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 

 
 



 

 

 

 EHC-KC-6D4N-KAZAKHSTAN 

วนัทีส่อง อสัตานา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองอสัตานา (Astana)  เมืองหลวงของประเทศคาซัคสถาน มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า Nur-Sultan 
ตั้งอยูท่างเหนือของประเทศ บริเวณริมแม่น ้ า Ishim ในภูมิภาค  Akmola เป็นเมืองท่ีทนัสมยัมากท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของเอเชียกลาง เต็มไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ และก าลงัถูกพฒันาให้กลายเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกแห่งของประเทศ น าท่านข้ึนชมหอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ (Baiterek Tower) หอคอยและจุด
ชมววิสวยๆ ใจกลางเมือง ตั้งอยูภ่ายใน Nurzhol Boulevard สูงประมาณ 105 เมตร รูปทรงคลา้ยกบัไข่ท่ีวางอยูบ่น
ก่ิงกา้นของตน้ไม ้จุดชมวิวจะอยูท่ี่ความสูงราว  97 เมตร ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวโดยรอบเมืองอสัตานาไดแ้บบ 
360 องศา จากนั้นน าท่านเขา้ชมมสัยิดฮาสรัท สุลตาน (Hazrat Sultan Mosque) ซ่ึงเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เมืองอสัตานา และมีขนาดใหญ่อนัดบั 1 ในเอเชียกลาง มีพื้นท่ีการก่อสร้างทั้งหมด 17,000 ตารางเมตร ยอดโดม
กลางสูง 51 เมตร มีหอสวดทั้ง 4 ดา้น สูง 77 เมตร สถาปัตยกรรมสวยงาม สีขาวโดดเด่น ดา้นในสวยหรูโอ่อ่า 
ประดบัประดาไปดว้ยของตกแต่งสีเหลืองทอง ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน (National 
Museum of the Republic of Kazakhstan) ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ พร้อมทั้งวตัถุโบราณ ขา้วของ
เคร่ืองใชต่้างๆ ในคาซคัสถาน มีสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีสวยงามแปลกตา มีทั้งหมด 7 โซน 9 ชั้น จดัแสดงอยา่ง
น่าสนใจ พร้อมกบัเทคโนโลยอีนัทนัสมยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางชมวงัสันติภาพและการปรองดอง (Palace of Peace and Reconciliation)  เป็นอาคารจดัแสดง
สินคา้และการประชุมอเนกประสงค ์รูปทรงพีระมิด สูงประมาณ 77 เมตร น าท่านเขา้ชมมสัยิดนูร์ อสัตานา (Nur 
Astana Mosque) มสัยดิขนาดใหญ่อีกแห่ง ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในเอเชียกลาง ยอดโดมอาคารหลกัสูง 40 
เมตร ส่วนหอสวดสูง 63 เมตร มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ Khan Shatyr Entertainment 
Center ศูนยค์วามบนัเทิงและการช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ดา้นนอกมีรูปร่างเป็นกระโจมสีขาวโดดเด่น ส่วนดา้นใน
เป็นร้านคา้ ร้านอาหาร มีเคร่ืองเล่นและสวนน ้ าในร่ม พร้อมกบัการจดัตกแต่งสถานท่ีในสไตล์สวนทรอปิคอล 
อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและเลือกซ้ือของตามอธัยาศยั 

 
 



 

 

 

 EHC-KC-6D4N-KAZAKHSTAN 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Hilton Garden Inn Hotel Astana / Empire Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 
วนัทีส่าม อสัตานา – อลัมาตี (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียค์าซคั อาลี (Monument Kazakh Eli) ตั้งอยูบ่ริเวณ Independence Square สัญลกัษณ์

ส าคญัของเมืองอสัตานา เป็นเสาสีขาว มีรูปป้ันนกสีทองดา้นบน สูง 91 เมตร หมายถึง ปี ค.ศ. 1991 ซ่ึงเป็นปีท่ี
คาซคัสถานไดรั้บอิสรภาพ นอกจาน้ีท่ีฐานส่ีเหล่ียมดา้นล่าง มีภาพนูนต ่าแสดงถึงประวติัศาสตร์การเป็นอิสระ
ของคาซัคสถานอีกด้วย ได้เวลาน าท่านผ่านชม Akorda อาคารท่ีท าการของรัฐบาลและประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐคาซัคสถาน มีสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Singing Fountain น ้ าพุกลาง
สวนสาธารณะใจกลางเมือง ตั้งอยูร่ะหวา่ง Akorda และ Baiterek Tower ยามค ่าคืนจะมีการแสดงน ้ าพุ พร้อมกบั
แสงสีสวยงาม จากนั้นแวะถ่ายรูปกบัอสัตานา โอเปร่าเฮา้ส์ (Astana Opera) โรงละครขนาดใหญ่ สถานท่ีจดั
แสดงคอนเสิร์ตคลาสสิกและละครเวทีท่ีส าคญัของอสัตานา มีสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณ สวยงามสะดุดตา 
จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์การก่อตั้งประเทศคาซคัสถาน (The Museum of the First President of the 
Republic of Kazakhstan) พิพิธภณัฑ์และห้องสมุดท่ีจดัแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตร์เก่ียวกับการก่อตั้ ง
สาธารณรัฐคาซคัสถาน และรวบรวมของส าคญัไวม้ากกวา่ 37,733 ช้ิน และมีหนงัสือรวมกวา่ 2,240 เล่ม 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 
15.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงอลัมาตี โดยเท่ียวบิน KC854 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 
17.10 น. เดินทางถึงสนามบินอลัมาตี 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Holiday Inn Almaty / Ramada Hotel Almaty **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 



 

 

 

 EHC-KC-6D4N-KAZAKHSTAN 

วนัทีส่ี่  อลัมาตี – ทะเลสาบอลัมาตี  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านทางชมความมหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ‘Zhasylkol’ หรือ ‘Big Almaty Lake’ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน อญัมณี

แห่งอลัมาตี ทะเลสาบแห่งน้ี อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดลอ้มดว้ย ยอดเขาอนัใหญ่โตถึง
สามยอด คือ ยอดเขาโซเวียต (Peak of Soviet) , ยอดเขา Ozerniy และยอดเขาทวัร์ริส (Tourist Peak) ท่ีถูกโอบ
ลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามของเทือกเขาสูงท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู ่อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ Ili-Alatau 
เหนือโกรกธารของแม่น ้ า Bolshaya Almatinka  ความพิเศษอยูท่ี่สีของน ้ าในทะเลสาบ โดยจะเปล่ียนไปตามแต่
ละฤดูกาล ตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ และภาพของทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขา
สูง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั (ช่วงหนา้หนาวหากมีการปิดถนนและการจราจรสู่ Big 
Almaty Lake จะน าท่านชมทะเลสาบ Issyk Lake ทดแทน) ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่อลัมาตี 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 บ่าย น าท่านข้ึนเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาคอคโตเบ (Kok-Tobe) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดในเมืองอลัมาตี สูงถึง 1,130 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ณ จุดชมววิเห็นน้ีท่านจะไดช้มทศันียภาพและความสวยงามของเมืองอลัมาตีจากมุมสูง 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์แห่งกรุงอลัมาตี
(Central Historical Museum) พิพิธภณัฑ์ท่ีแสดงประวติัความเป็นมาของชาวคาซคัสถาน ทั้งภาพถ่ายแบะสัตถุ
โบราณท่ีสามารถคน้พบ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและการด าเนินชีวิตของชาวคาซคัในอดีต ไดเ้วลา 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกรีนมาร์เกต (Green Bazaar)  ซ่ึงมีทั้งสินคา้อุปโภค และบริโภค ทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย, 
ไข่ปลาคาร์เวียร์ และของท่ีระลึก, ของสด, ของแห้ง อาทิ ถัว่ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อลัมอนด ์        
ผลไมแ้ห้งต่างๆมากมาย ให้ไดเ้ลือกซ้ือ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat) อนัเป็นถนนแหล่งรวม
สินคา้ หลากหลายชนิด ทั้งของท่ีระลึกและภาพวาดต่างๆ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Holiday Inn Almaty / Ramada Hotel Almaty **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 



 

 

 

 EHC-KC-6D4N-KAZAKHSTAN 

วนัที่ห้า  อลัมาตี – ชามบูลคั  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองชามบูลคั (Shymbulak) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของคาซัคสถาน 
ตั้งอยูห่่างจากเมืองอลัมาตีประมาณ 25 กิโลเมตร อยูใ่นพื้นท่ีของ Medeu Valley ในเขตเทือกเขา Trans-Ili Alatau 
สูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,200-3,200 เมตร น าท่านนัง่กระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu ข้ึนสู่ลานสกีซ่ึงมี
พื้นท่ีกวา้งขวาง ครบถว้นไปด้วยอุปกรณ์เล่นกีฬาฤดูหนาว ท าให้ท่ีน่ีกลายเป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาฤดู
หนาวระดบันานาชาติมาแลว้หลายรายการ อิสระใหท้่านไดส้ัมผสัทศันียภาพและวิวทิวทศัน์แห่งเทือกเขาทรานส์ 
อาลิ อลาทอ และเก็บภาพความประทบัใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมกรุงอลัมาตี (Almaty) อดีตเมืองหลวงของประเทศคาซคัสถานจนถึงปี 1998 ก่อนท่ีจะยา้ยมาเป็น
เมืองอสัตานา น าท่านชมอนุสาวรียอิ์สรภาพ (Monument of Independence) ซ่ึงสามารถมองเห็นเทือกเขาเทียน
ชานของจีนไดอ้ยา่งเด่นชดั  อนุสาวรียแ์ห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของเสาหินท่ีสูงมากถึง 46 เมตร  ดา้นบนเป็นรูปป้ันของ 
มนุษยท์องค าข่ีเสือด าติดปีก ซ่ึงชาวคาซัคสถานมีความเช่ือว่ามนุษยท์องค านั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา ได้
เวลาน าท่านชมสวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilov Park) ซ่ึงสร้างเพื่อร าลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซคัท่ีช่วยโซเวียต 
รบกบันาซีในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบถส์คริสตเ์ซนคอฟ (Zenkov Cathedral) ซ่ึง
สร้างดว้ยไมโ้ดยไม่ใชต้ะปูในการสร้างโบสถแ์ห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านสู่ Esentai Mall ซ่ึงเป็นห้างสรรพสินคา้ขนาด
ใหญ่ท่ีมีทั้งสินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่วา่จะเป็น Louis Vuitton, Fendi, Burberry และร้านคา้กวา่ 160 ร้านให้
ไดเ้ลือกชอ้ปป้ิง อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
22.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน 
 

วนัที่หก กรุงเทพมหานคร 
 

01.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน KC931 (ใชเ้วลาบิน 7 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการระหวา่งเท่ียวบิน 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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6 วนั 4 คืน ไฮไลท์คาซัคสถาน 
(อสัตานา – อลัมาต ี– ทะเลสาบอลัมาต ี– กระเช้าขึน้เขาชามบูลคั)  

ราคาทวัร์ 48,800 บาท : 1-6 ธ.ค. 62 / 20 – 25 ธ.ค. 62/ 27 ม.ค.- 1 ก.พ. 63 / 14-19 ก.พ. 63 / 22-27 ก.พ. 63  
  14-19 ม.ีค. 63 / 20-25 มี.ค. 63 

  อตัราค่าบริการ  (บาท)  ธ.ค. – มี.ค. 2563 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 48,800 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 5,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 46,800 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ (เท่ียวบิน KC เท่านั้น) 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

สอบถาม 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวคาซคัสถาน (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน KC (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ,  
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 
 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 90 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วนั หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60-89 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 30-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-29 วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั
ในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  ICAO  

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
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 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋า
ใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง  

6 วนั 4 คืน ไฮไลท์คาซัคสถาน 
(อสัตานา – อลัมาต ี– ทะเลสาบอลัมาต ี– กระเช้าขึน้เขาชามบูลคั)  

ราคาทัวร์ 48,800 บาท    1-6 ธ.ค. 62     20 – 25 ธ.ค. 62    27 ม.ค.- 1 ก.พ. 63  
     14-19 ก.พ. 63    22-27 ก.พ. 63     14-19 มี.ค. 63  
       20-25 มี.ค. 63 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 
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โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์....................................................... 
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*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 


