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วันที่หนึ่งของการเดินทาง : กร ุงเทพ-ทาชเค้นท์ – บิชเคก
07.00 น.

10.40 น.
15.30 น.
18.10 น.
20.20 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบิน อุส
เบกิสถาน แอร์เวยส์ (HY) ประตูทางเข้าหมายเลข 8 หรื อ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านเอกสาร และสัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุ งทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยสายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์ เวยส์
เที่ยวบินที่ HY 532 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชัว่ โมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่ องบิน
เดินทางถึง สนามบินเมืองทาชเค้นท์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยานมานัส สาธารณรัฐคีรก์ ิซ โดยสายการบิน อุสเบกิสถาน
แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ HY777
เดินทางถึงท่าอากาศยานมานัส เมืองบิชเคก สาธารณรัฐคีรก์ ซิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร (เวลาที่สาธารณรัฐคีรก์ ิซจะช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 1 ชัว่ โมง)

วันที่หนึ่งของการเดินทาง : บิชเคก
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านสัมผัส เมืองบิชเคก (Bishkek) เมืองหลวงของประเทศคีรก์ ซี สถาน เป็ นเมือง
หลวงที่ขนาดกาลังดี และมีความเจริญกว่าจุดอื่นๆ ในประเทศ มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน
บรรยากาศสบายๆ และถือว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยท่ามกลางประชากรหลักทีเ่ ป็ นชนเผ่าเร่ร่อนมา
แต่โบราณ มีรา้ นกาแฟกลางแจ้งริมฟุตบาท ตลาดบาร์ซาร์ทมี่ ถี งั แบลคเคอร์แรนต์ เห็ดและสลัด
ผักดองตัง้ เรียงราย นําทุกท่านชมศูนย์กลางของเมือง จัตรุ ัสอลาทู (Ala-Too Square) จัตรุ ัสที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของบิชเคก ล้อมรอบไปด้วยอาคารสาคัญมากมาย และโดดเด่นด้วยอนุสาวรีย์
เสรีภาพเป็ นนางฟ้ านัง่ บนลูกโลกโดยทาจากสาริดสีทองแดงซึ่งดูอ่อนช้อยงดงามยิ่งนัก นาท่าน
ชม Manas Monument อนุสรณ์สถานของท่าน Manas บุคคลผูย้ ิ่งใหญ่ของประเทศ อนุสรณ์นี้
สถานตัง้ อยู่ใจกลางเมืองใน Ala-Too Square สร้างขึน้ ในปี 2554 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี
แห่งอิสรภาพของประเทศรูปปั้ นนีเ้ ป็ นตัวเอกหลักของมหากาพย์แห่งชาติที่เขียนขึน้ ในต้นฉบับของ
เปอร์เซียในศตวรรษที่ 18 แกะสลักโดย Bazarbai Sydykov และโยนในมอสโกรูปแกะสลักม้าสูง 17
เมตร (55 ฟุต) ถือดาบทีห่ ่อด้วยมือซ้ายของเขา รูปปั้ นแทนทีก่ อ่ นหน้านีส้ งู 12 เมตร (39 ฟุต)
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อนุสาวรียเ์ พื่อ Erkindik ผูห้ ญิงแทนเสรีภาพซึ่งในปี 1999 แทนที่รปู ปั้ นของเลนิน ใบหน้าตาม
ศิลปิ นคล้ายใบหน้าของนักแสดงทีม่ ชี อื่ เสียงในช่วงปลายของ Kyrgyz Suimenkul Chokmorov
จากนัน้ ชม State history museum Independence Monument ซึ่งมีอาคารของรัฐบาลตัง้ อยู่ และชม
Old square ซึ่งเป็ นจัตรุ สั หลักมาตัง้ แต่อดีต อาคารและอนุสรณ์สาคัญหลายอย่างตัง้ อยู่ที่นี่
จากนัน้ นําท่านชมคีรก์ ีซแห่งชาติ Philharmonic ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นอาคารสีขาวหิมะแห่งชาติคีรก์ ีซ
สถานตัง้ อยู่ในใจกลางบิชเคกบน Prospect Chuy ด้านหน้าของอาคาร Philharmonic มีสเี่ หลีย่ ม
จัตรุ ัสพร้อมด้วยนํา้ พุและรูปปั้ น Manas ขนาดใหญ่ รอบ ๆ ฐานของรูปปั้ น Manas เป็ นรูปปั้ นของ
Kanykei ภรรยาของ Manas และ Bakai ที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณของเขาตลอดจนรูปปั้ นครึ่งตัว
ของ Manaschy ชือ่ ดังที่รแู้ ละท่องมหากาพย์ Manas จัตรุ ัสเป็ นที่นยิ มในการพักผ่อนโดยเฉพาะใน
หมูค่ นรุน่ ใหม่

เที่ยง

เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเที่ยวชมตลาดออสห์ (Osh Bazaar) ซึ่งเป็ นตลาดแบบชาวตะวันออกที่แท้จริง และ
ไม่ เหมือนที่แห่งใด เป็ นตลาดที่เป็ นธรรมชาติที่มสี ีสนั ของคนพื้นเมืองโดยเฉพาะ ให้ทา่ นได้
พักผ่อนและ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ รวมทัง้ ผลไม้ดว้ ย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Plaza Hotel 4 * เทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง : บิชเคก - บูราน่า– อิสซิค คลู
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านสูท่ ะเลสาบอีสซิค คูล Issyk-Kul ที่ตงั้ อยู่บริเวณด้านตะวันออก ของประเทศของ
บริเวณเทือกเขาเทียนชาน เป็ นทะเลสาบที่มคี วามยาวประ 182 กม.ความกว้าง ประมาณ 60 กม.
และมีความลึกประมาณ 270 เมตร มีความกว้างใหญ่ประมาณ 6,236 ตร.กม. โดยมี แม่น ้ า 118
สายที่ไหลลงสูท่ ะเลสาบนี้ ปริมาตรที่รองรับน้ าได้ประมาณ 15,844 ตร.กม. ซึ่งเป็ นอันดับที่ 10
ของโลก และก็เป็ นอันดับที่ 2 ที่เป็ นทะเลสาบน้ าเค็มรองจากทะเลสาบแคสเปี ยน
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
ในระหว่างการเดินทางเราจะ นําท่านชมหอคอยบูราน่า (Burana Tower) ที่ถกู สร้างขึน้ ใน
ศตวรรษที่ 11 ให้เป็ น หอมินาเร่ท์ โดยข่านเนทแห่งคาราข่านนิดส์ ซึ่งเป็ นหนึง่ เดียวที่ถกู สร้างขึน้
ในเอเชียกลางที่ มีความสูงประมาณ 45 เมตร ต่อมาราว ศตวรรษที่ 15 ได้เกิด แผ่นดินไหวจึงท
าให้ ส่วนสูงลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 35 เมตรและชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง air museum of
Balbans ก่อนจะเดินทางต่อไปยังทะเลสาบอิสซิค คูล ที่ถกู ขนาดนามว่าเป็ นทะเลสาบไข่มกุ แห่ง
เอเชียกลาง
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เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Kapriz Hotel 4 * เทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง : อิสซิค คูล – คาลาโคล
เช้า

เที่ยง

เย็น

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ คาลาโคล หรือ เรียกว่า หมูบ่ า้ นชาวคีรก์ ีสที่เงียบสงบ คนที่อาศัย
อยู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรและคนเลีย้ งแกะหลาย คนอาศัยอยู่ในกระโจม เดินชมหมูบ่ า้ นและวิถี
ชีวิต ต่างๆ พร้อมช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมือง ซึ่งในระหว่างท่านเราจะพาท่านพักชมจารึกหินโบราณใน
ระหว่างทาง ซึ่งถูกสร้างขึน้ กว่า 2,000 ปี ก่อน โดย Shamans จากนัน้ นําเดินตามชายฝัง่
ทางด้านเหนือของอิสซิค คูลเพื่อยังไปเมือง คาลาโคล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สุเหร่าดันแกน (Dungan Mosque) เป็ นสุเหร่าที่ตงั้ อยู่ในเมืองของพวกดันแกนที่ได้
อพยพมาอยู่ในบริเวณ และได้สร้างชุมชนแห่งนี้ ขึน้ มาเมื่อปี ค.ศ.1877 สุเหร่าถูกสร้างขึน้ เมือ่ ปี
ค.ศ. 1904 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1907 โดยช่าง สถาปนิกของชาวจีนและช่างฝี มืออีก 20 คน
การ ก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ของไม้ทงั้ หมดโดยมิได้ใช้ตะปูเ ลย และยังมีการทาสีที่สดใสสวยงาม สี
แดง สีเขียว และสีเหลือง นอกจากนัน้ ยังมีการวาดภาพดอกไม้ รูปสัตว์ในนิยายมังกรและนก
ฟี นิกซ์อีกด้วย จากนัน้ พาท่านสัมผัส โบสถ์รสั เซียออโธดอกซ์(Russian Orthodox Cathedral)
เมือ่ เมืองคาราโคลได้ กลายเป็ นที่ตงั้ ของกองทหารของพระเจ้าซาร์แห่ง อาณาจักรรัสเซียเมือ่ ปี
ค.ศ.1869 ดินแดนแห่งนีก้ ็ได้ มีการสร้างโบสถ์ขนึ้ มา และได้เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรงในปี ค.ศ.
1889 ท าให้บา้ นเรือนได้รับความ เสียหายพร้อมด้วยสิ่งมีชวี ิตอีกอย่างมากมาย ต่อมาอีกหกปี ก็
ได้มีการซ่อมแซมบูรณะสิง่ ต่างๆจนเสร็จ เรียบร้อย ในระหว่างนัน้ ก็พร้อมด้วยการสร้างโบสถ์
ขึน้ มาและได้มีการตกแต่งให้สวยงามจนถึงทุกวันนี้

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก Green Yard * เทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง : คาลาโคล – Altin Arashan - คาลาโคล
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
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นําทางเดินทางสู่ Altin Arashan ซึ่งเป็ นหุบเขายังเปิ ดออกเผยให้เห็นทิวทัศน์อนั สวยงามของป่ า
เตียนเตียนและเนินเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าสมุนไพรส่วนล่างของหุบเขาคือนํา้ พุรอ้ นเรดอนอีก
ด้วยและยังมีจดุ ที่นา่ สนใจอื่น ๆ ได้แก่ Lake Kashka Suu และ Sharkyratma, Tash Tektir และ
Kuldurek Falls ซึ่งสามารถเข้าถึงได้หลังจากเดินป่ าสักสองสามชัว่ โมงผ่านหุบเขา สําหรับผูท้ ี่ไม่
ค่อยสนใจที่จะเดินเข้าไปในที่สงู ขึน้ มีทะเลสาบอัลไพน์อื่นทีเ่ รียกว่า Lake Ala Kol อยู่ที่ 3500
เมตร จุดที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงได้คอื กําแพง Aksu Wall ที่ปกคลุมด้วยนํา้ แข็ง
(5022 m) และ Soviet Russia Peak (4900m) หุบเขาแห่งนีย้ งั เป็ นหุบเขาที่มชี อื่ เสียงมากที่สดุ
ใน คาโลโคล

เที่ยง
เย็น

บริการอาหารกลางวัน
จากนัน้ จะนําท่านเดินชมความสวยงานของหุบเขาและป่ าไม้
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก Green Yard * เทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง : คาลาโคล – เจตี้ โอก ูช - อิสซิค ค ูล – คาลาโคล
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสูห่ บุ เขาเจตี้ โอกูช
(Jeti Oguz) ทีต่ งั้ อยู่บริเวณริมแม่นาํ้ เจตี้ โอกุซ
ห่างจากคาราโคลประมาณ 25 กม. ซึ่งเป็ น
บริเวณภูเขาหินทรายแดง และมีรปู แบบที่ มีความ
หมายถึง วัว 7 ตัว(Seven Bulls and Broken
Heart) และบางทีก่ ็สร้างภาพขึน้ มาเป็ นรูปวัว 8 ถึง
10 ตัว น าท่านชมความสวยงามซึ่งเป็ น พื้นที่ ทีม
่ ตี
มีต านานเล่าขานกันมาว่ามีววั 7 ตัวมานอนพักใน
ที่บริเวณแห่งนีท้ ี่เกิดจากน้ าท่วม และกัดเซาะ
พื้นดินจนกลายเป็ นรูปร่างของวัว และนอกจากนัน้
ก็ยงั มีต านานเล่าถึงหินทีม่ รี ปู เหมือนหัวใจ เป็ น
เรื่อง ของผูห้ ญิงสาวสวยงามอกหักที่มีผชู้ ายถึง 2
คนมาหลงรักเธอ จากนัน้ นําท่านเดินทางต่ออีก
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20 นาที เพื่อขึน้ ไปชมทัศนียภาพบนยอดเขาอันสวยงานของหุบเขาเจตี้ โอกูช

เที่ยง

เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ชมอีกหนึง่ วิถีชวี ิตที่นา่ สนใจคือการใช้นกอินทรียใ์ นการล่าสัตว์ของคน พื้นเมืองใกล้ๆ กับ
หมูบ่ า้ น Bokonbayevo หมูบ่ า้ นที่งดงามบนชายฝั ง่ ทางตอนใต้ของทะเลสาบ Issyk-Kul ซึ่งถือ
เป็ นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคีรก์ ีสถาน ตัง้ อยู่ในมุมของสวรรค์ท่ามกลางคลื่น
ของทิวทัศน์ภเู ขาและสีฟ้าสีฟ้าดวงอาทิตย์สอ่ งแสงบน Issyk-Kul ทัง้ นีเ้ ราจะพบวัฒนาธรรมการ
ใช้นกอินทรียใ์ นการล่าสัตว์ของคนพื้นเมือง ความน่าสนใจอีกมากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พัก Green Yard * เทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง : คาลาโคล – บิซเคก
เช้า

เที่ยง

เย็น

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
ท่านชมวิถีชีวิตของคนพื้นและรับชมการทําพรหม
ของคนพื้นบ้านว่ามีวิธีการทําอย่างไร และท่านสามารถ
ร่วมทําพรหมไปพร้อมกับคนพื้นเมืองคุณจะมีโอกาสที่จะ
ทําภาพของคุณเองด้วยตัวเองโดยใช้ขนสัตว์หลากสี
ประกอบเข้าด้วยกันในรูปลักษณะพิเศษที่คณ
ุ ต้องการ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมขนาดเล็ก มี
ตัวอย่างหัตถกรรมมากมายที่ชนพื้นเมืองเป็ นผูท้ าํ และ
ออกแบบมากมายทัง้ เครื่องประดับที่ทาํ มาจากเงินหรือจะ
เป็ นเสื้อเกราะหนังสัตว์ที่ทาํ จากขนของหมาป่ าและ
อุปกรณ์ตกแต่งอานม้าพรมและอื่น ๆอีกมากมาย
นําท่านสูเ่ มืองบิซเคก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Plaza Hotel 4 * เทียบเท่า

วันที่ 8 บิสเคก- อะลา อาร์ชา – บิสเคก
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะลา อาร์ชา (AlaArcha National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งนีป้ ระกอบไป
ด้วยทางแคบมีทางนํา้ ไหลของแม่นาํ้ อะลา อาร์ชา และยังมี
ภูเขาล้อมรอบ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนในช่วง
วันหยุดเพื่อปิ คนิค ขีม่ า้ เล่นสกี และไต่เขา ให้ทา่ นได้เทีย่ ว ชม
อุทยานแห่งชาติ ที่มพี ื้นที่ประมาณ 200 ตร.กม. ที่มรี ะยะทาง
จากฐานถึงจุดสูงสุดประมาณ 1,500เมตร และจากทางขึน้ สู่
จุดที่สงู สุดประมาณ 4,895 เมตรของเทือกเขาเทียนชาน
ภายในอุทยานฯ นี้ มีธารนํา้ แข็งขนาดเล็ก 20 แห่งและขนาด
ใหญ่ 50 แห่ง และมีแม่นาํ้ 2 สายที่เกิดจากการหลอมละลาย
ของหิมะ และไหลเป็ นธารน้ าแข็ง พื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้
กับนํา้ ตก และนํา้ จากใต้ดนิ และยังมีปลา จําพวกหนึง่ มี
ลักษณะคล้ายปลาแซลมอน ที่อาศัยอยู่ในแอ่งนํา้ เล็กๆ แห่งนีอ้ ีกด้วย ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองบิสเคก
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เที่ยง
เย็น

เพียง 45 กิโลเมตร ท่านสามารถเดินชมทัศนียภาพของหุบเขาได้ภายในช่วงเวลาสัน้ ๆ
บริการอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองบิซเค้ก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Plaza Hotel 4 * เทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง : บิสเคก- ทาชเค้นท์ – กร ุงเทพ
เช้า
06.45 น.
07.05 น.
10.00 น
18.15 น.

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นําทางเดินทางสูส่ นานบิน บิสเคก
เดินทางสูส่ นามบิน ทาชเค้นท์โดยสายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ HY 788 (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที) (เพื่อเปลีย่ นเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชัว่ โมง
ถึง สนามบิน ทาชเค้นท์
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ HY 533
(ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชัว่ โมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** End of Program ***

อัตราค่ าบริการ:
ราคาผู้ใหญ่ หรื อเด็ก 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ านท่ านละ

61,900

บาท

พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ

9,000

บาท

เดินทางชั้นธุรกิจเพิม่ เงินอีกท่ านละ

50,000

บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานํา้ มันทีป่ รับขึน้ ลง
แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบินประกาศปรับ
และที่มเี อกสารยืนยันเท่ านั้น (คิด ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2560) **
โปรแกรมท่ องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
อัตรานีร้ วมถึง
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินอุซเบกิชสถาน แอร์เวย์
(กระเป๋ าเดินทางจํากัดนํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโ ลกรัม ต่อท่าน)
- ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ าํ มัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าภาษีใ นประเทศคีร์กีซสถาน
- ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
- ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 5 USD/ ท่าน / วัน (คิดเป็ น 9 วัน เท่ากับ USD)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD/ ท่าน / วัน (คิดเป็ น 9 วัน เท่ากับ USD)
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไ ม่ไ ด้ระบุ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าจัดทาเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
- ค่าทําหนังสื อเดินทาง (PASSPOT)
การชําระเงิน
งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจ่ าย 20,000 บาท/ท่ าน
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนทีเ่ หลือ 25 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
- 15 วันก่อนเดินทาง หักมัดจํา 10,000 บาท + ค่าวีซ่า
- 08-14 วันก่อนเดินทาง หัก 20,000บาท + ค่าวีซ่า
- ก่ อนการเดินทาง7 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง และจะคืนสวนที่เหลือให้กบั ท่าน
หมายเหตุ:
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ตํา่ กว่ า 15 ท่ านโดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 20วัน ก่อนการเดินทาง
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสัย
อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร
ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ใ ห้ไ ด้มากที่สุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
- ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรื อ สละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ
แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่า และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
- หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
- ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
- หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
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ใบตอบรั บ การเดิน ทาง
วัน ที่เ ดิน ทาง

รายการทัวร์

ชื่อ ภาษาอังกฤษ (สะกดตรงกับ หนังสือ เดิน ทาง)
(1.)
(6.)
(2.)
(7.)
(3.)
(8.)
(4.)
(9.)
(5.)
(10.)
ตัว๋ เครื่ องบิน

 ชั ้นประหยัดตามรายการ ***

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

มือถือ

 ชันธุ
้ รกิจ จ่ายเพิม่
แฟ็ กซ์

จํานวนผู้เดินทางทั ้งหมด.................ท่าน (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กตํ่ากว่า 12 ปี ....................ท่าน)
จํานวนห้ องพักที่ใช้ ทงหมด..............ห้
ั้
อง (ห้ องคู.่ ............. ห้ องเดี่ยว............. ห้ อง 3 เตียง..............)
หมายเหตุ
อาหาร
มังสวิรัติ
ที่น่ ัง

กรุ ณาแจ้ งความประสงค์ อ่ ืน ๆ ตามที่ท่ านต้ อ งการ
ไม่ทานเนื ้อวัว
ไม่ทานเนื ้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
 ริมหน้ าต่าง

 ริมทางเดิน

 ทาน

อื่นๆ...........................................
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