
   

ทวัรแ์กรนดค์าซคัสถาน 5วนั 3คนื (KC) 

 
 

แกรนด ์คาซคัสถาน 

จุดเด่น 

 

 ชมดอกไมท้ี ่สวนเพนซเิดนท ์พารค์ สวนทีม่เีรือ่งราวและประวตัศิาสตรใ์หศ้กึษา 

 ชมภาพสลักหนิ ทมักาล ีมรดกโลก อายุกวา่ 2,000 ปี 

 ชมความงามของ ทะเลสาบอซิคิ  

 อลงัการกับภาพความยิง่ใหญข่อง ชารนี แคนยอน แคนยอนทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก 

 ชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิก๊อลัมาต ี 

 ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกรนีมารเ์ก็ต  

 ชมววิ คอ๊กโตเบ น าทา่นขึน้สูย่อดเขาดว้ย เคเบิล้คาร ์ 
 

ชื่อโปรแกรม แกรนด ์คาซคัสถาน   

จ านวน 5 วนั 3 คนื 



   

ทวัรแ์กรนดค์าซคัสถาน 5วนั 3คนื (KC) 

 

 

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 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
ตอ้นรับสูป่ระเทศคาซัคสถาน ประเทศทีเ่คยเป็นสว่นหนึ่งของอดตีสหภาพโซเวยีต ปัจจุบันเป็นประเทศทีไ่ม่มี

ทางออกทะเลใหญอ่นัดบั 1 ของโลก และมเีนือ้ทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 9 อันอดุมไปดว้ยน ้ามัน แร่ยูเรเนียม และทัพยา

กรธรรมชาตมิากมาย นอกจากนี้ยังมคีวามสวยงามทางธรรมชาตทิีไ่ดรั้บรองจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดก
โลกอีกหลายแหล่ง เดินทางสู่รีสอร์ตที่อยู่ตีนเขาเกรย์ ดว้ยบรรยากาศเย็นสบาย เขา้สู่พักกระโจมสไตล์

คาซคัสถาน ซึง่มสี ิง่อ านวยความสะดวกไมว่า่จะเป็นหอ้งอาบน ้า และหอ้งสขุาในตวั 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Aul Resort หรอืเทยีบเทา่             

 

วนัที ่2 อลัมาต ี- คปัชาไค 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชมดอกไมท้ี ่สวนเพนซเิดนท ์พารค์ FIRST PRESIDENT PARK สวนอันสวยงามแห่ง
นครอัลมาต ีทีผู่ค้นมักมาเยยีมเยือนกันอยู่เสมอ ภายในสวนดอกไมป้ระกอบดว้ยน ้าพุ ดอกไมแ้ละตน้ไมท้ีถู่ก

ตกแตง่ประดบัประดา มทีางเดนิใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเพลดิเพลนิกบัความงามของสวนแห่งนี้ เหมาะกับเป็นทีพั่กผ่อน

กอ่นจะเดนิทางเป็นอย่างยิง่สวนแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพือ่ เป็นเกยีรตแิก่การมสีว่นร่วมในการวิง่คบเพลงิโอลมิปิกที่
ปักกิง่ สวนแหง่นีส้รา้งโดย ประธานาธบิดคีาซคัสถาน Nursultan Nazarbayev ในปี 2544  

  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคปัชาไค KAPSHAGAI เยีย่มชมภาพสลักหนิ ทมักาล ีTamgaly มรดกโลก อายุ
กว่า 2,000 ปี โดยรอบบรเิวณมภีาพสลักหนิกว่า 5,000 ภาพ รวมถงึสักการะภาพสลักของ "องคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้" อนัสลกัดว้ยศลิปะแบบธเิบต จ านวน 2 ชดุ ซึง่เป็นหลักฐานวา่ศาสนาพุทธไดเ้ขา้มาทีด่นิแดน

คาซคัสถาน ในชว่งศตวรรษที ่18 ทัง้นีภ้าพสว่นมากตอ้งท าการปีนขึน้เขาเพือ่ท าการชม เดนิทางถงึ เมอืงคปัชา
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ไค เมืองทีส่รา้งขึน้บนริมเขือ่นทีใ่หญ่ที่สุดในคาซัคสถาน ประกอบไปดว้ยสถานบันเทงิ คาสโิน รับประทาน

อาหาร 
  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Aul Resort หรอืเทยีบเทา่             

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

วนัที ่3 ทะเลสาบอซีคิ - ชารนี เคนยอ่น - อลัมาต ี

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบอซิคิ Issyk Lake (ระยะทาง 107 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) น ้าในทะเลสาบ
สะทอ้นสฟ้ีา และเขยีวมรกตขึน้อยู่กับฤดูกาล เยีย่มชมพพิธิภัณฑสถานแห่งชาตคิาซัคสถาน สถานทีขุ่ดคน้พบ 

มนุษยท์องค า Golden Man อนัเป็นพระศพของขา่นแหง่คาซคัสถานในสมัยโบราณทีถ่กูฝังในสสุานหลวงแหง่นี ้   

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลังจากนัน้พาทา่นเยีย่มชมความยิง่ใหญ่ของ ชารนี แคนยอน CHARYN CANYON (ระยะทาง 170 กม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) แคนยอนใหญ่อันดับ 2 ของโลก ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ดว้ยความสวยงามและความ

มหัศจรรยท์ีธ่รรมชาต ิไดส้รรคส์รา้งไวด้ว้ยรูปทรงของหนา้ผาทีแ่ปลกตา ลดหลัน่เป็นชัน้ๆ มองแลว้นกึถงึปราสาท 

ในนิยาย หรอือกีชือ่หนึ่งของหุบเหวนี้คอื หุบเขาปราสาท Valley of Castles ทัง้ยังถูกขนานนามว่าเป็น 
แบบจ าลองของ Grand Canyon ที ่โคโลราโด ท าใหเ้ป็นหนึ่งในสถานที่ ถ่ายท าเรื่อง "มาโคโปโล" ชม

บรรยากาศยามเย็น  
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 เดนิทางกลบัสู ่นครอลัมาต ี(ระยะทาง 220 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

 

ทีพ่กั  Aul Resort หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

วนัที ่4 ทะเลสาบบิก๊อลัมาต ี- ตลาดกรนีมารเ์ก็ต - ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุเ์หยีย่ว - คอ๊กโตเบ 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เยีย่มชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิก๊อลัมาต ีAlmaty Big Lake อันเป็นทะเลสาบทีอ่ยู่บนเทอืกเขาเทยีน
ซานใกลก้บันครอลัมาตเีพยีง 30 นาท ีทะเลสาบแหง่นีอ้ยูส่งูจากระดบัน ้าทะเล ประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดลอ้ม

ดว้ย ยอดเขาอันใหญ่โตถงึสามยอด ซึง่ประกอบดว้ย ยอดเขาโซเวยีต Peak of Soviet, ยอดเขา Ozerniy และ

ยอดเขาทวัรร์สิ Tourist Peak สขีองน ้าเปลีย่นไดต้ามฤดกูาลไลไ่ปตัง้แตส่เีขยีวออ่นไปจนถงึสนี ้าเงนิและสเีทอร์
คอยท ์และดว้ยเหตนุี้เองทีน่ี่จงึไดรั้บการชืน่ชมวา่เป็นทะเลสาบทีส่วยงามมากแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน แวะชม 

"จัตรัุสอสิระภาพ" สวนสาธารณะ แพนฟีลอฟและโบสถ ์"เซ็นคอฟ" โบสถค์รสิออรเ์ธอดอกซ ์ทีส่รา้งดว้ยไม ้สงู
อนัดบั 2 ของโลก (โบสถปิ์ดปรับปรุง) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ใหท้า่นอสิระกบัการชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกรนีมารเ์ก็ต Green Market ซึง่มทีัง้สนิคา้อปุโภคและบรโิภค ทัง้เสือ้ผา้

เครื่องแต่งกาย, ไข่ปลาคาร์เวยีร์ของทีร่ะลกึ, ของสดของแหง้ อาท ิถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พติาชโิอ อัล
มอนด์ ผลไมแ้หง้ ต่างๆ มากมาย ซึง่ราคาถูกมากเมื่อเทยีบกับเมืองไทย หลังจากนั้นพาท่านซือ้ช็คโกเลต

คาซัคสถานทีร่า้น ลาฮัท รา้นช็อคโคเล็ตทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในอดตีสหภาพโซเวยีตสมัยกอ่น น าทา่นชมการแสดง
โชวเ์หยีย่วของชาวคาซัคที ่ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุเ์หยีย่ว Sunkar Fulcon Center ทีน่อกจากจะไม่ไดเ้ป็นเพยีง

ศูนย์อนุรักษ์แลว้ยังเป็นศูนยเ์พาะพันธ์ ปฐมพยาบาลเหยีย่ว และนกชนิดต่างๆ อกีดว้ย **ท ัง้นีก้ารเยีย่มชม

ขึน้อยูก่บัทางศูนยว์า่มกีารแสดงหรอืไม่** น าทา่นเดนิทางสูจุ่ดชมววิ คอ๊กโตเบ Kok Tobe Hill จุดทีส่งู
ทีส่ดุในนครอัลมาต ีน าท่านขึน้สูย่อดเขา ดว้ย เคเบิล้คาร ์ระดับความสงูอยู่ที ่1,130 เมตร จากระดับน ้าทะเล 

ท่านสามารถมองเห็นนครอัลมาตไีดจ้ากมุมสูงซึง่สวยงามมากในยามค ่าคนื และเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของ
ชาวอลัมาต ีและทีส่ าคญัทีส่ดุเป็นทีต่ัง้ของเสาสง่สญัญาณทวีขีองประเทศคาซคัสถานซึง่สงูถงึ 350 เมตร 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
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)ิ 

 

01:00 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

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 
คาซคัฯ 
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กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

เดอืน  สงิหาคม 

12 ส.ค. 61 - 16 ส.ค. 61 * วนัแม่ 49,000 49,000 49,000 2,800 3,000 

เดอืน  ตุลาคม 

21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 * วนัปิยมหาราช 49,000 49,000 49,000 2,800 3,000 

 
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  

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 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
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ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 คา่วซีา่ 3,000 บาท / ทา่น 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

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 และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ 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 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 15,000 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  

 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 
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เอกสารวซีา่ทีต่อ้งเตรยีมใหบ้รษิทั  

 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่า

กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถา่ยส ี2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาด า, แตง่กายสภุาพ, ไม่เอารูป

รับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้หลังเป็นสขีาว
ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถา่ยทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

 
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 *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  
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 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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