ั สถาน
แกรนด์ คาซ ค
จุ ด เด่น








ชมดอกไม ้ที สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค สวนทีมีเรืองราวและประวัตศ
ิ าสตร์ให ้ศึกษา
ชมภาพสลักหิน ท ัมกาลี มรดกโลก อายุกว่า 2,000 ปี
ิ
ชมความงามของ ทะเลสาบอิซค
อลังการกับภาพความยิงใหญ่ของ ชารีน แคนยอน แคนยอนทีใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก
ชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิกอ ัลมาตี
ช ้อปปิ งที ตลาดกรีนมาร์เก็ต
่ อดเขาด ้วย เคเบิลคาร์
ชมวิว ค๊อกโตเบ นํ าท่านขึนสูย

ั สถาน
ชือโปรแกรม แกรนด์ คาซ ค
จํา นวน 5 ว น
ั 3 คืน

กํา หนดการเดิน ทาง
ว ันที 1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - อ ัลมาตี

07:30 น.

คณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูทางเข ้า 8 เคาน์เตอร์ Q สาย
การบิน AIR ASTANA โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ

10:10 น.

ั สถาน โดยเทียวบินที KC932 (ใช ้เวลา
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อ ัลมาตี นครอ ัลมาตี ประเทศคาซค
เดินทางประมาณ 7.30 ชม.)

17:00 น.

ั สถาน หลั ง ผ่ า นพิธ ีก ารตรวจคนเข ้าเมือ ง
เดิน ทางถึง ท่า อากาศยาน อ ล
ั มาตี นครอ ล
ั มาตี ประเทศคาซ ค
่ ระเทศคาซัคสถาน ประเทศทีเคยเป็ นส่วนหนึงของอดีตสหภาพโซเวียต ปั จจุบันเป็ นประเทศทีไม่ม ี
ต ้อนรั บ สูป
ทางออกทะเลใหญ่อน
ั ดับ 1 ของโลก และมีเนือทีใหญ่เป็ นอันดับ 9 อันอุดมไปด ้วยนํ ามัน แร่ยูเรเนียม และทัพยา
กรธรรมชาติมากมาย นอกจากนียังมีความสวยงามทางธรรมชาติทได
ี ้รั บรองจากองค์การยูเ นสโก ให ้เป็ นมรดก
โลกอีก หลายแหล่ ง เดิน ทางสู่ร ี ส อร์ ต ทีอยู่ ต ีน เขาเกรย์ ด ้วยบรรยากาศเย็ น สบาย เข ้าสู่พั ก กระโจมสไตล์
ิ านวยความสะดวกไม่วา่ จะเป็ นห ้องอาบนํ า และห ้องสุขาในตัว
คาซัคสถาน ซึงมีสงอํ

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร

ทีพ ัก

Aul Resort หรือเทียบเท่า

ว ันที 2

อ ัลมาตี - ค ัปชาไค

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนํ าท่า นชมดอกไม ้ที สวนเพนซิเ ดนท์ พาร์ค FIRST PRESIDENT PARK สวนอัน สวยงามแห่ง
นครอัล มาตี ทีผู ้คนมั ก มาเยีย มเยือ นกัน อยู่เ สมอ ภายในสวนดอกไม ้ประกอบด ้วยนํ าพุ ดอกไม ้และต ้นไม ้ทีถูก
ตกแต่งประดับประดา มีทางเดินให ้ทุกท่านได ้เดินเพลิดเพลินกับความงามของสวนแห่งนี เหมาะกับเป็ นทีพักผ่อน
ก่อนจะเดินทางเป็ นอย่างยิงสวนแห่งนีถูกสร ้างขึนเพือ เป็ นเกียรติแก่การมีสว่ นร่วมในการวิงคบเพลิงโอลิมปิ กที
ปั กกิง สวนแห่งนีสร ้างโดย ประธานาธิบดีคาซัคสถาน Nursultan Nazarbayev ในปี 2544

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
หลังจากนันเดินทางสู่ เมืองค ัปชาไค KAPSHAGAI เยียมชมภาพสลักหิน ท ัมกาลี Tamgaly มรดกโลก อายุ
กว่า 2,000 ปี โดยรอบบริเ วณมีภ าพสลักหินกว่า 5,000 ภาพ รวมถึงสักการะภาพสลักของ "องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ ้า" อันสลักด ้วยศิลปะแบบธิเบต จํานวน 2 ชุด ซึงเป็ นหลักฐานว่าศาสนาพุทธได ้เข ้ามาทีดินแดน
คาซัคสถาน ในช่วงศตวรรษที 18 ทังนีภาพส่วนมากต ้องทําการปี นขึนเขาเพือทําการชม เดินทางถึง เมืองค ัปชา
ไค เมือ งทีสร ้างขึนบนริม เขือนทีใหญ่ท ีสุด ในคาซั ค สถาน ประกอบไปด ้วยสถานบัน เทิง คาสิโ น รั บ ประทาน
อาหาร

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร

ทีพ ัก

Aul Resort หรือเทียบเท่า

ว ันที 3

ิ - ชารีน เคนย่อน - อ ัลมาตี
ทะเลสาบอีซค

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ิ Issyk Lake (ระยะทาง 107 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นํ าในทะเลสาบ
เดินทางสู่ ทะเลสาบอิซค
สะท ้อนสีฟ้า และเขียวมรกตขึนอยู่กับฤดูกาล เยียมชมพิพธ
ิ ภัณฑสถานแห่งชาติคาซัคสถาน สถานทีขุดค ้นพบ
มนุษย์ทองคํา Golden Man อันเป็ นพระศพของข่านแห่งคาซัคสถานในสมัยโบราณทีถูกฝั งในสุสานหลวงแห่งนี

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

หลังจากนั นพาท่านเยียมชมความยิงใหญ่ของ ชารีน แคนยอน CHARYN CANYON (ระยะทาง 170 กม. ใช ้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) แคนยอนใหญ่อันดับ 2 ของโลก ใหญ่ทสุ
ี ดในเอเชีย ด ้วยความสวยงามและความ
มหัศจรรย์ทธรรมชาติ
ี
ได ้สรรค์สร ้างไว ้ด ้วยรูปทรงของหน ้าผาทีแปลกตา ลดหลันเป็ นชันๆ มองแล ้วนึกถึงปราสาท
ในนิยาย หรืออีกชือหนึงของหุบเหวนีคือ หุบ เขาปราสาท Valley of Castles ทังยังถูกขนานนามว่าเป็ น
แบบจํ าลองของ Grand Canyon ที โคโลราโด ทํ าให ้เป็ นหนึงในสถานที ถ่า ยทํ าเรือง "มาโคโปโล" ชม
บรรยากาศยามเย็น
คํา

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ นครอ ัลมาตี (ระยะทาง 220 กม. ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

ทีพ ัก

Aul Resort หรือเทียบเท่า

ว ันที 4

ทะเลสาบบิกอ ัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - ศูนย์อนุร ักษ์พ ันธุเ์ หยียว - ค๊อกโตเบ

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เยียมชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิกอ ัลมาตี Almaty Big Lake อันเป็ นทะเลสาบทีอยู่บนเทือกเขาเทียน
ซานใกล ้กับนครอัลมาตีเพียง 30 นาที ทะเลสาบแห่งนีอยูส
่ งู จากระดับนํ าทะเล ประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดล ้อม
ด ้วย ยอดเขาอันใหญ่โตถึงสามยอด ซึงประกอบด ้วย ยอดเขาโซเวียต Peak of Soviet, ยอดเขา Ozerniy และ
ยอดเขาทัวร์รส
ิ Tourist Peak สีของนํ าเปลียนได ้ตามฤดูกาลไล่ไปตังแต่สเี ขียวอ่อนไปจนถึงสีนําเงินและสีเทอร์
คอยท์ และด ้วยเหตุนีเองทีนีจึงได ้รับการชืนชมว่าเป็ นทะเลสาบทีสวยงามมากแห่งหนึงของคาซัคสถาน แวะชม
"จัตรุ ัสอิสระภาพ" สวนสาธารณะ แพนฟี ลอฟและโบสถ์ "เซ็นคอฟ" โบสถ์คริสออร์เธอดอกซ์ ทีสร ้างด ้วยไม ้ สูง
อันดับ 2 ของโลก (โบสถ์ปิดปรับปรุง)

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
ให ้ท่านอิสระกับการช ้อปปิ งที ตลาดกรีนมาร์เก็ ต Green Market ซึงมีทังสินค ้าอุปโภคและบริโภค ทังเสือผ ้า
เครืองแต่งกาย, ไข่ปลาคาร์เ วียร์ข องทีระลึก , ของสดของแห ้ง อาทิ ถั วชนิด ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น พิต าชิโอ อัล
มอนด์ ผลไม ้แห ้ง ต่า งๆ มากมาย ซึงราคาถูก มากเมือเทีย บกั บ เมือ งไทย หลัง จากนั นพาท่า นซือช็ ค โกเลต
ื
คาซัคสถานทีร ้าน ลาฮัท ร ้านช็อคโคเล็ตทีมีชอเสี
ยงทีสุดในอดีตสหภาพโซเวียตสมัยก่อน นํ าท่านชมการแสดง
โชว์เหยียวของชาวคาซัคที ศูนย์อนุร ักษ์พ ันธุเ์ หยียว Sunkar Fulcon Center ทีนอกจากจะไม่ได ้เป็ นเพียง
ศูนย์อนุ รั กษ์ แ ล ้วยั งเป็ นศูนย์เ พาะพั นธ์ ปฐมพยาบาลเหยียว และนกชนิดต่างๆ อีก ด ้วย **ทงนี
ั การเยียมชม
่ ุดชมวิว ค๊อกโตเบ Kok Tobe Hill จุดทีสูง
ขึนอยูก
่ ับทางศูนย์วา
่ มีการแสดงหรือไม่** นํ าท่านเดินทางสูจ
่ อดเขา ด ้วย เคเบิลคาร์ ระดับความสูงอยู่ท ี 1,130 เมตร จากระดับนํ าทะเล
ทีสุดในนครอัลมาตี นํ าท่านขึนสูย
ท่า นสามารถมองเห็ นนครอัลมาตีไ ด ้จากมุมสูง ซึงสวยงามมากในยามคํ าคืน และเป็ นจุด พั ก ผ่อนหย่อ นใจของ
ชาวอัลมาตี และทีสําคัญทีสุดเป็ นทีตังของเสาส่งสัญญาณทีวข
ี องประเทศคาซัคสถานซึงสูงถึง 350 เมตร

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร พร้อมการแสดง ระบําพืนเมือง

21:30 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ อ ัลมาตี

22:30 น.

เช็คอินและโหลดสัมภาระ

ว ันที 5

อ ัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ

01:00 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เทียวบินที KC931

08:55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร ้อมด ้วยความประทับใจ

อต
ั ราค่า บริก าร

ว ันเดินทาง

เดือน สิงหาคม
12 ส.ค. 61 - 16 ส.ค. 61
เดือน ตุลาคม
21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61

หมายเหตุ

ผูใ้ หญ่

ราคาท ัวร์ (บาท / ท่าน) พ ักห้องละ 2 ท่าน
เด็ กไม่เกิน
เด็ กไม่เกิน
่
12 ปี พ ัก
12 ปี พ ักก ับ
พ ัก
วีซา
ั
ก ับผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
เดียว
คาซคฯ
(มีเตียง)
(ไม่มเี ตียง)

* วันแม่

49,000

49,000

49,000

2,800

3,000

* วันปิ ยมหาราช

49,000

49,000

49,000

2,800

3,000

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรณีทท่
ี านต ้องออกตัวเครืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัวทีสามารถเลือนเวลา และวันเดินทางได ้ เพราะจะมีบาง
กรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนวันเวลาบิน มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
 กรณีทท่
ี านเป็ นอิสลาม หรือแพ ้อาหารเนือสัตว์บางประเภท ให ้ท่านโปรดระบุมาให ้ชัดเจน
 กรุณาส่งรายชือผู ้เดินทาง สําเนาหน ้าพาสปอร์ต ให ้กับเจ ้าหน ้าทีหลังจากทีได ้ชําระค่ามัดจํ าทัวร์ หรือค่าทัวร์สว่ นที
เหลือ กรณีทท่
ี านเดินทางเป็ นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ ้งรายชือคูน
่ อนกับเจ ้าหน ้าทีให ้ทราบ
 กรณีทออกตั
ี
วเครืองบินแล ้วสะกดชือ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รั บผิดชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน ้า
พาสปอร์ตให ้ทางบริษัทในการออกตัวเครืองบิน









กรณีเปลียนชือผู ้เดินทางจะต ้องมีการแจ ้งล่วงหน ้าก่อนออกเดินทางตามข ้อตกลง มิฉะนั นถ ้าแจ ้งหลังจากเจ ้าหน ้าที
ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร ้อยแล ้ว จะต ้องชําระค่าใช ้จ่ายเพิมเติมในส่วนนี
หลังจากทีท่านได ้ชําระค่ามัดจํา และค่าทัวร์สว่ นทีเหลือเรียบร ้อยแล ้ว ภายใน 3-7 ว ัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ
จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให ้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ทท่
ี านได ้ระบุไว ้
ราคาทัวร์ใช ้ตัวเครืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือนวันเดินทางได ้จะต ้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางทีระบุเท่านัน
ทางบริษัทไม่มน
ี โยบายในการจัดคูน
่ อนให ้แก่ลก
ู ค ้าทีไม่รู ้จักกัน กรณีทท่
ี านเดินทาง 1 ท่าน จะต ้องจ่ายค่าพั กเดียว
เพิมตามราคาทีระบุไว ้ในรายการทัวร์เท่านัน
PASSPORT ต ้องมีอายุการใช ้ไม่น ้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
ลูกค ้าทีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติม (พักเดียว) ขึนอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห ้อง TRP จะไม่มใี น
บางประเทศ ยกเว ้น เด็ก Infant-12 ปี
การให ้ทิปเป็ นธรรมเนียมปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับนักท่องเทียวเดินทางไปต่างประเทศ จะต ้องมีการเรียกเก็บเพือเป็ นสินนํ าใจกับ
ผู ้ให ้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช ้จ่ายส่วนนีเพือมอบให ้หัวหน ้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

อ ัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับพร ้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA
 ค่าทีพั กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สําหรั บพักห ้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การ
แข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการย ้ายพักในเมืองใกล ้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลียน
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ค่าอาหารครบทุกมือ ตามทีระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธินการเปลียนแปลง
 ค่าอัตราเข ้าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่าประกันภัยอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการทีระบุ พร ้อมพนักงานขับรถทีชํานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าบริการ และค่าใช ้จ่ายส่วนตัวทีไม่ได ้ระบุในรายการ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท ้องถิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
 ค่านํ าหนั กกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกํ าหนด ฉะนั นกระเป๋ าจะต ้องไม่เ กณฑ์นําหนั กดังนี กระเป๋ า
โหลดใต ้เครืองบินจํานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกร ัม และกรณีถอ
ื ขึนเครืองได ้ไม่เกิน 7 กิโลกร ัม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารทีสังเพิม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ และสําหรับราคานีทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษี ทอ
่ งเทียวหากมีการเก็บเพิม
 ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด ้าว
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%, ค่าภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนักเกินสายการบินกําหนด
 ค่ายกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ต ต่างด ้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจําตัวคนต่างด ้าว 3. ใบสําคัญถินที
อยู่ 4. สําเนาทะเบียนบ ้าน (ถ ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็ นผู ้ดําเนินการ
ยืนวีซา่ ให ้ท่าน โดยชําระค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด ้าว เจ ้าของหนั งสือเดินทางต ้องทําเรืองแจ ้ง
เข ้า-ออกด ้วยตนเองก่อนจะยืนวีซา่ )
่ 3,000 บาท / ท่าน
 ค่าวีซา

เงือนไขการเดิน ทาง
เอกสารในการเดินทาง

☒ พาสปอร์ต

☒ วีซา่

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า ในกรณีทไม่
ี สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 15 ท่าน ซึงในกรณีนี
ทางบริษัทยินดีคน
ื เงินให ้ทังหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซา่ (ถ ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าต ้องการ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไม่อาจแก ้ไขได ้
และจะไม่รั บผิดชอบใดๆ ในกรณีทสู
ี ญหาย สูญเสียหรือได ้รั บบาดเจ็ บทีนอกเหนือความรั บ ผิดชอบของหัวหน ้าทัว ร์
ั
และเหตุสด
ุ วิสยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครังหนึง หลังจากได ้สํารองทีนั งบนเครือง และโรงแรม
ทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร ้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่า ช ้าของสายการบิน โรงแรมทีพั ก ในต่า งประเทศ เหตุก ารณ์ ท างการเมือ งและภั ย ธรรมชาติฯ ลฯ โดยบริษั ทจะ
คํ า นึง ถึง ความสะดวกของผู ้เดิน ทางเป็ นสํา คัญ และบริษั ทจะไม่ รั บ ผิด ชอบในกรณี ท ีกองตรวจคนเข ้าเมือ งห ้ามผู ้
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห ้ามนํ าเข ้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต ้อง หรือความประพฤติ
เดินทางเนืองจากมีสงผิ
ส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข ้าเมืองพิจารณาแล ้ว ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้
ท่า นได ้ไม่ว่า ทังหมดหรือ บางส่ว น ทางบริษั ทจะไม่รั บ ผิด ชอบในกรณี ท ีสถานทูต งดออกวีซ่า อั น สืบ เนืองมาจาก
ผู ้โดยสารเอง รวมทังบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กับ
ชาวต่างชาติ หรือคนต่างด ้าวทีพําพักอยูใ่ นประเทศไทย
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลง
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มส
ี ท
นามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
5. เมือท่านได ้ชํา ระเงินมัดจํ า หรือทังหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือนไขต่างๆ ของบริษัททีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด

เงือนไขการจอง / การยกเลิก
การจอง หรือสํารองทีนงั
 กรุณาจองล่วงหน ้าก่อนการเดินทางพร ้อมชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท
 ส่วนทีเหลือชําระทันทีกอ
่ นการเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 ว ัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิก
 แจ ้งล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 60 ว ัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินม ัดจําทงหมด
ั
 แจ ้งล่วงหน ้า 45 – 59 ว ัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท
 แจ ้งล่วงหน ้า 31 – 44 ว ัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 15,000 บาท
 แจ ้งล่วงหน ้า 21 – 30 ว ัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 50% ของราคาท ัวร์
 แจ ้งล่วงหน ้า 1 – 20 ว ัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาท ัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข ้าเมือง จะไม่มก
ี ารคืนเงินทงหมด
ั
 กรณีเจ็ บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง ทางบริษัทฯ จะทําการ
เลือนการเดิน ทางของท่ า นไปยั ง คณะต่ อ ไป แต่ ทั งนี ท่ า นจะต ้องชํ า ระค่ า ใช ้จ่ า ยทีไม่ ส ามารถเรี ย กคืน ได ้ คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว
ั เช่น การยกเลิกหรือล่าช ้าของสาย
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายใดๆ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสด
ุ วิสย
การบิน, อุบัตเิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนั ดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่างๆ ทีเกิดขึนเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ

่ ทีต้องเตรียมให้บริษ ัท
เอกสารวีซา
 หนั งสือเดินทางมีอายุเ หลือนั บจากวันเดินทางสามารถใช ้งานได ้ไม่ตํา
กว่า 6 เดือน (ถ ้าท่านทีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าให ้แนบมาด ้วย)
 รูปถ่ายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูป
รับปริญญา, ใส่ชด
ุ ครุย, หรือใส่ชด
ุ ราชการ, ไม่ยม,
ิ พืนหลังเป็ นสีขาว
ต ้องไม่เป็ นลวดลาย และห ้ามเป็ นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์)

ั
่ คาซคสถาน
แบบฟอร์มขอยืนวีซา
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):

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.

ั
ใบจองท ัวร์ คาซคสถาน
ชือ – นามสกุลผูจ
้ อง *:
จํานวนผูเ้ ดินทาง *:
ท่าน
ั ทติ
ั :
โทรศพท์
ี ดต่อสะดวก *: เบอร์โทรศพท์
เบอร์มอ
ื ถือ:
E-mail *:
จํานวนว ัน *:
ว ัน
คืน
เดินทางโดยสายการบิน:
ว ันเดินทาง *:

เบอร์แฟกซ:์

รายชือผูเ้ ดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอ ังกฤษ ให้ตรงก ับหน้าหน ังสือเดินทาง):
1. ชือ – นามสกุล:
เลขทีพาสปอร์ต:
สะสมไมล์ (ถ้ามี)
2. ชือ – นามสกุล:
เลขทีพาสปอร์ต:
สะสมไมล์ (ถ้ามี)
3. ชือ – นามสกุล:
เลขทีพาสปอร์ต:
สะสมไมล์ (ถ้ามี)
4. ชือ – นามสกุล:
เลขทีพาสปอร์ต:
สะสมไมล์ (ถ้ามี)
5. ชือ – นามสกุล:
เลขทีพาสปอร์ต:
สะสมไมล์ (ถ้ามี)
ห้องพ ัก 1 ท่าน:

ห้อง

ห้องพ ัก 2 ท่าน:

ห้อง

เตียงเสริม:

ห้อง

เด็ กพ ักก ับผูใ้ หญ่:

ห้อง

อาหาร: ไม่ทานเนือว ัว
ข้อมูลเพิมเติม:

ไม่ทานเนือหมู

ั ปีก ทานม ังสาวิร ัต
ไม่ทานสตว์

