
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chill Kazakhstan 
7 วนั 5 คนื 

• ชมความสวยงามของทะเลสาบ บิก๊อลัมาต ี 
• ชม สวนเพนซเิดนท ์พารค์ ทีม่กีารตกแต่งดว้ยดอกไมแ้ละน ้าพุอย่างลงตวั 
• ชม ชารนี แคนยอน แคนยอนใหญอ่นัดบั 2 ของโลกใหญท่ีสุ่ดในเอเชยี 

• ชม หมู่บา้นวฒันธรรมคาซคั ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ ์
• ชอ้ปป้ิง ณ Mega Mall, ตลาดกรนีมารเ์กต็ 

• ชม จตัรุสัอสิระภาพ สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถเ์ซน็คอฟ  
• รา้นลาฮทั รา้นชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในอดตีสหภาพโซเวยีตสมยักอ่น 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เตริก์เมนิสถาน - อลัมาต ี
 
11:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 7 เคานเ์ตอร ์P 

สายการบนิ Turkmenistan Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
14:05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนิสถาน โดยเทีย่วบนิที ่T5648 
 
19:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนิสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
21:00 น. ออกเดนิทางต่อสู่ อลัมาต ีโดยสายการบนิ Turkmenistan Airlines เทีย่วบนิที ่T5715 
 
00:45 น.+1 เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อลัมาตี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ย น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 
 
ทีพ่กั  Kazzhol Hotel  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่2 อลัมาต ี- บิก๊อลัมาต ี- ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุเ์หยีย่ว - สวนเพนซเิดนทพ์ารค์ - จดุชมววิ Kok Tobe 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเยีย่มชมความสวยงามของทะเลสาบ บิก๊อลัมาต ีอนัเป็น ทะเลสาบทีอ่ยู่บนเทือกเขาเทียน
ซานใกลก้บั นครอลัมาตเีพยีง 30 นาท ีทะเลสาบแห่งนี ้อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล ประมาณ 2,511 เมตรถูก
แวดลอ้มดว้ย ยอดเขาอนัใหญ่โตถงึสามยอด ซึง่ประกอบดว้ย ยอดเขาโซเวยีต Peak of Soviet, ยอด
เขา Ozerniy  และ ยอดเขาทวัรร์สิ Tourist Peak  สขีองน ้าเปลีย่นไดต้ามฤดูกาล ไล่ไปตัง้แต่ สเีขยีว
อ่อนไปจนถึงสนี ้าเงนิ และสีเทอรค์อยท ์และดว้ยเหตุนีเ้องทีน่ี่จงึไดร้บัการชืน่ชมว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงาม
มากแห่งหน่ึงของคาซคัสถาน จากน้ันน าท่านชม การแสดงโชวเ์หยีย่วของชาวคาซคัที ่ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุ ์
เหยีย่ว Sunkar Falcon Center ทีน่อกจากจะไม่ไดเ้ป็นเพยีงศูนยอ์นุรกัษแ์ลว้ยงัเป็นศูนยเ์พาะพนัธแ์ละ
ปฐมพยาบาลเหยีย่วและนกชนิดต่างๆ อกีดว้ย (ทางศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุเ์หยีย่วจะเปิดใหเ้ขา้ชม ต ัง้แต่
วนัที ่21 เมษายน เป็นตน้ไป) (***ท ัง้นีก้ารเยีย่มชมขึน้ยู่กบัทางศูนยว์่ามกีารแสดงหรอืไม่***) 
 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเยีย่มชมความสวยงามของดอกไมท้ี ่สวนเพนซเิดนท ์พารค์ First President Park 
สวนสาธารณะทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดของนครอลัมาตี ชมความสวยงามบรเิวณดา้นหนา้ อนัตกแต่งดว้ยสวน
น ้าพุและเสาซุม้โคง้ประตูทางเขา้สวนสาธารณะ ซึง่สรา่งขึน้เป็นเกยีรติแด่ท่านประธานาธิบดีคนแรกของ
คาซคัสถาน น าท่านเดนิทางสู่ จุดชม ววิคอ๊กโตเบ Kok-Tobe จดุทีสู่งทีสุ่ดในนครอลัมาต ีน าท่าน ขึน้สู่
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ยอดเขาดว้ยเคเบิล้คาร ์(ระดบัความสูงอยู่ที ่1,130 เมตร จากระดบัน ้าทะเล) ท่านสามารถมองเห็นนครอลั
มาต ีไดจ้ากมุมสูงซึง่สวยงามมากในยามค ่าคนืและเป็นจดุพกัผ่อนหย่อนใจของชาวอลัมาตแีละทีส่ าคญัทีสุ่ด
เป็นทีต่ ัง้ของเสาส่งสญัญาณทวีขีองประเทศคาซคัสถานซึง่สูงถงึ 350 เมตร 
 

 

 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Kazzhol Hotel  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3  ชารนี เคนย่อน - อลัมาต ี
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านเดนิทางและเยีย่มชม ชารนี แคนยอน Charyn Canyon (170 Km. 3 Hrs.)  แคนยอน

ใหญ่อนัดบั 2 ของโลกใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีดว้ยความสวยงามและความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาต ิไดส้รรคส์รา้งไว ้
ดว้ยรปูทรงของหนา้ผาทีแ่ปลกตา ลดหลั่นเป็นช ัน้ๆ มองแลว้นึกถงึปราสาท ในนิยาย หรอือกีช ือ่หน่ึงของหุบ
เหวนี้คือ หุบเขาปราสาท Valley of Castles ทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็น แบบจ าลองของ Grand 
Canyon ที ่โคโลราโด ท าใหเ้ป็นหน่ึงในสถานที ่ถ่ายท าเร ือ่ง "มาโคโปโล" ชมบรรยากาศยามเย็น 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
(รา้นอาหารภายในชารนีแคนย่อนจะเปิดใหบ้รกิารภายในวนัที ่21 เมษายนเป็นตน้ไป กรุป๊ทีเ่ดนิทางก่อน
หนา้วนัที ่21 เมษายน ทางบรษิทัจะจดั BOXSET ให)้ 
จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัสู่ นครอลัมาต ี(220 Km. 4 Hrs.) 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  
ทีพ่กั   Kazzhol Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่4 หมู่บา้นวฒันธรรมคาซคั - ชอ้ปป้ิง Mega Mall 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมคาซคั The Huns Ethno Village ของชนเผ่าซคัที่ครอง

ดินแดนแห่งนีม้าก่อนยุคของมองโกล น าท่านเพลิดเพลินไปกบักจิกรรมทางวฒันธรรมโดยวิทยากรของ
หมู่บา้น การแสดงวฒันธรรม ตัง้แต่แรกเกดิ พิธกีา้วผ่านสู่การเป็นผูใ้หญ่ งานแต่งงาน การจบัคู่แต่งงาน 
รวมถงึการมสี่วนรว่มในเกมสพ์ืน้เมอืงคาซคัสถาน การชมวถิกีารขีม่า้ของชาวคาซคั ชมวธิกีารสรา้งกระโจม
ของชาวคาซคั 

 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัสู่ นครอลัมาต ี(1 ช ัว่โมงคร ึง่ โดยประมาณ) จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ณ Mega 

Mall ซึง่รา้นแบรนดเ์นมแบบบูตกิ รา้นคา้มากกว่า 100 รา้น เชน่ Zara, Mango, Mexx ฯลฯ รวมถงึ รา้น
กฬีาและมรีา้นอาหาร นอกจากนีภ้ายนอกอาคารจะมสีวนสาธารณะ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พรอ้มสนุกไปกบัการแสดงพืน้เมอืง   
 
ทีพ่กั  Kazzhol Hotel  หรอืเทยีบเท่า     
         
วนัที ่5  จตัรุสัอสิรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ - ชอ้ปป้ิง กรนีมารเ์กต็ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านแวะชม จตัุรสัอสิระภาพ สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถเ์ซน็คอฟ โบสถค์ร ิ

สออรเ์ธอดอกซ ์ทีส่รา้งดว้ยไมสู้งอนัดบั 2 ของโลก (โบสถปิ์ดปรบัปรุง) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านอสิระกบัการชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกรนีมารเ์ก็ต ซึง่มีทัง้สนิคา้อุปโภค และบรโิภค ทัง้เสือ้ผา้เคร ือ่งแต่ง
กาย, ไข่ปลาคารเ์วียรข์องที่ระลึก, ของสด ของแหง้ อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชโิอ อลัมอนด ์
ผลไมแ้หง้ ต่างๆมากมาย ซึง่ราคาถูกมากเมื่อเทียบกบัเมืองไทย หลังจากน้ันพาท่านซือ้ช็อคโกแลต
คาซคัสถานที ่รา้นลาฮทั รา้นชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในอดตีสหภาพโซเวยีตสมยักอ่น 
 
 

 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Kazzhol Hotel  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่6  อลัมาต ี- คาซคัสถาน 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิอลัมาต ี 
 
13:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนิสถาน โดยสายการบิน Turkmenistan 

Airlines เทีย่วบนิที ่T5718 
 
15:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนิสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
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18:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkmenistan Airlines เทีย่วบนิที ่T5641 
 
วนัที ่7  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
02:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
**หมายเหต*ุ* 
โปรแกรมแต่ละสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยีย่มชมเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้น่ือง
ดว้ยเหตผุลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุแตจ่ะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 
 
อตัราคา่บรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
คาซคั 

เดอืน  มนีาคม 
03 ม.ีค. 62 - 09 ม.ีค. 62  43,900 43,900 43,900 6,900 3,000 
24 ม.ีค. 62 - 30 ม.ีค. 62  43,900 43,900 43,900 6,900 3,000 
เดอืน  เมษายน 
07 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62  43,900 43,900 43,900 6,900 3,000 
14 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 * วนัสงกรานต ์ 43,900 43,900 43,900 6,900 3,000 

21 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62  43,900 43,900 43,900 6,900 3,000 

28 เม.ย. 62 - 04 ม.ิย. 62 * วนัแรงงาน 43,900 43,900 43,900 6,900 3,000 
เดอืน  พฤษภาคม 
12 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 * วนัพชืมงคล 43,900 43,900 43,900 6,900 3,000 

19 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62  43,900 43,900 43,900 6,900 3,000 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
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• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั
ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

• หลงัจากช าระเงินมดัจ า แลว้ไดม้กีารยืน่ VISA และ LOI ไม่สามารถคนืเงิน 
• หากยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงินมดัจ า  
• การยืน่ LOI ใชส้ าเนาพาสปอรต์ และ แบบฟอรม์การยืน่LOI ใชเ้วลาในการยืน่ประมาณ 3 สปัดาห ์
• การยืน่ VISA ใชพ้าสปอรต์เล่มจรงิ, รูปถา่ยพืน้หลงัสขีาว 2 รูป และ แบบฟอรม์การยืน่ขอวซีา่ ใชเ้วลา

ในการยืน่ประมาณ 2  สปัดาห ์
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Turkmenistan Airlines 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 USD /ท่าน ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย พจิารณาตามพงึพอใจเพือ่ใหเ้ป็นสนิน ้าใจ 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้คร ือ่งบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

• คา่วซีา่ 3,000 บาท / ท่าน 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
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2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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เอกสารวซีา่ทีต่อ้งเตรยีมใหบ้รษิทั  
• หนังสอืเดนิทางมีอายุเหลอืนับจากวนัเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

(ถา้ท่านทีม่พีาสปอรต์เล่มเกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
• รปูถ่ายส ี2” จ านวน 2 รปู (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารปูรบัปรญิญา, 

ใส่ชดุครุย, หรอืใส่ชดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้หลงัเป็นสีขาวตอ้งไม่เป็นลวดลาย และ
หา้มเป็นภาพถ่ายทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

 
แบบฟอรม์ขอยืน่วซีา่  คาซคัสถาน 

Информация о гражданине: 
 
 
 
Фамилия, имя: / Full name:     
  
Пол:/ sex:   
 
Дата  и место рождения: / Date and place of birth:    
 
Гражданство (подданство): / Citizenship:   
 
 
  
 
Национальность: / Nationality:    
 
Паспорт №: / Passport #:    
 
Дата выдачи паспорта: / Date of issue:    
 
Срок действия паспорта: / Date of expire:   
 
Место работы и должность: / Name of the company, work position:   
 
 
 
 
  
 
Адрес места жительства: / Home address:   
 
 
 
 
  
  
Информация о визовой поддержке Период пребывания: /Required period of staying:  
 
 
  
 
Кратность визы: / Entry type (single, double, multi):  
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Место получения визы: / City where visa to be obtained:  Bangkok 
 
  
Цель визита подробней: / Purpose of visit detailed:  Tourist 
  
  
Вид транспортного средства: /   
 
Travel details        
KC : date     
KC : date    
KC : date    
 
Маршрут передвижения и пункты посещения в РК: / Places/cities to visit in Kazakhstan:  
 
 
 
  
 
Адрес в Казахстане: / Address of staying in Kazakhstan:  
 
 
 
  
 
 
Important note!!! 
 
Dear visitor, please note, that upon arrival to Kazakhstan you have to register your passport in 
migratory police (OVIR) during five days from the moment of arrival. 
 
The inviting company makes this registration. In case you are doing this registration in another 
place, you have to be registered for the whole period of staying in Kazakhstan.  
 
In a case if you had not registered your passport you will be fined for 150 dollars by departure. 
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ใบจองทวัร ์ คาซคัสถาน 

 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
 
 


