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กำหนดกำรเดิ น ทำง 30 พ.ค.-3 มิ . ย.
Day 1: กรุ งเทพฯ-อัลมำตี้ [KC 932 10.10-16.25]
Day 2: อัล มำตี้- ทะเลสำบบิ๊ ก อัลมำตี้- สวนเพนซิ เ ดนท์ -คัปซำไค-ภำพวำดผนังทัมกำลี
Day 3: คัปซำไค-อุทยำนอัลเทยันเม่ -ทะเลทรำยอัลทีนอีเมล-เนินทรำยซิงกิง้ ดูน-ชำเคน-ชำรีนแคนยอน-อัล
มำตี้
Day 4: อัลมำตี-้ จัตุรัสอิสรภำพ-สวนสำธำรณะแพนฟิ ลอฟ-โบสถ์ เซนต์ คอฟ-กรีนมำร์ เก็ต-สนำมบิน
Day 5: อัลมำตี-้ กรุงเทพฯ [KC 931 01.05-08.55]
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วันที่หนึ่ง

กรุ งเทพฯ-อัลมำตี้

20.00 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 แถว T แอร์ แอสตำน่ ำ (Air Astana- KC) มีเจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน
10.10 แอร์ แอสตำน่ ำ เที่ยวบินที่ KC 932 นาท่านเหิ รฟ้าสู่ นครอัลมำตี้ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
16.25 เดินทางถึงท่ ำอำกำศยำนอัลมำตี้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระ
นครอัลมำตี้ เมืองหลวงเก่าของคาซัคสถาน ประเทศที่เคยเป็ นส่ วนหนึ่ งของสหภาพโซเวียต ปั จจุบนั เป็ นประเทศ
ที่ไม่มีทางออกทะเลใหญ่อนั ดับ 1 ของโลก และมีเ นื้ อที่ใหญ่เ ป็ นอันดับ 9 อันอุดมไปด้วยน้ ามัน แร่ ยูเ รเนี ย ม
และทรัพยากรธรรมชาติมมากมาย นอกจากนี้ ยงั มีความสวยงามทางธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกอีกหลายแหล่ง
คำ่
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้าที่พกั Kazzhol Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่สอง

อัลมำตี-้ คัปซำไค

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมทะเลสำบบิ๊กอัลมำตี้ ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่อยู่บนเทือกเขาเทียนซาน ใกล้กบั นครอัลมาตี้เพียง 30
นาทีเศษ ถือเป็ นหนึ่งในทะเลสาบที่น่าประทับใจที่สุดของประเทศ ในแต่ละฤดูน้ าในทะเลสาบจะเปลี่ยนจากสี เขียว
อ่อนเป็ นสี ฟ้าเทอร์ ควอยส์แสนงดงาม จากนั้นไปชมสวนดอกไม้ เพนซิเดนท์
พำร์ ค และเดิ น ทางสู่ ค ัป ชาไค เมื อ งที่ ส ร้ า งขึ้ น บนริ ม เขื่ อ นที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
คาซัคสถาน ประกอบไปด้วยสถานบันเทิง และคาสิ โน
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ ำย นาท่านไปชมภำพวำดฝำผนังทัมกำลี ภาพวาดที่มีอายุกว่า 2,000 ปี มากกว่า
5,000 ภาพ รวมถึงภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ งเป็ นหลักฐาน
ว่าศาสนาพุทธได้เข้ามาที่ดินแดนคาซัคสถานเมื่อนานมาแล้ว
คำ่
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พกั Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ ำ

วันที่สำม

คัปซำไค-อัลมำตี้

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
จากนั้น เดิน ทางไปอุท ยำนแห่ ง ชำติอ ัล เทยัน เม่ และทะเลทรำย (186 กม., 2.20 ชม.) ชมพระอาทิต ย์ข้ึ น และ
บรรยากาศยามเช้าของความมหัศจรรย์แห่ งธรรมชาติที่รวมเอาภูเขาหิ นสี แดง สี ขาว ทะเลทราย ทะเลสาบ ภูเขาที่
ปกคลุมด้วยยอดหิ มะเข้าด้วยกัน จนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลก จากนั้นเดินทางสู่ เมืองชาเคน (120 กม., 1.30
ชม.)
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร สไตล์อุยร์ กู
บ่ ำย เยีย่ มชมมัสยิด ที่สร้างด้วยอาคารสไตล์จีนทั้งหลัง จากนั้นเดินทางไปชมชำรีนแคนยอน แคนยอนใหญ่อบั ดับ 2 ของ
โลก ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เคยเป็ นฉากถ่ายทาภาพยนตร์มาร์โคโปโล ชมพระอาทิตย์ตก
เช้ ำ
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คำ่

รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นเดินทางกลับสู่ นครอัลมาตี้
เข้าที่พกั Kazzhol Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่สี่

อัลมำตี้

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเที่ยวชมนครอัลมำตี้ อดีตเมืองหลวงของคาซัคสถานก่อนที่จะย้ายไปยังกรุ งแอสตาน่า ในปี ค.ศ.1997
แวะชมจัตุรัสอิสรภำพ สวนสำธำรณะแฟนฟิ ลอฟ และโบสถ์ เซนต์ คอฟ โบสถ์คริ สออร์โธดอกซ์
ที่สร้างด้วยไม้ สู งอันดับ 2 ของโลก
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ ำย เยี่ยมชมโรงงำนและร้ ำนช็ อคโกแลต ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในอดีตสหภาพโซเวียต เนื่ องจากใน
อดีตคาซัคสถานเป็ นแหล่งผลิตช็อคโกแลตให้กบั ทางกรุ งมอสโคว์ แวะซื้ อสิ นค้าประเภท
ธัญพืช ไม่ว่าจะเป็ น แมคคาเดเมีย วอลนัท ลูกพรุ น อินทผาลัม ที่ตลำดกรีนมำร์ เก็ต
คำ่
รับประทานอาหารในภัตตาคารอาลาชา ร้านอาหารสไตล์เอเชียกลาง พร้อมชมกำรแสดงระบำพืน้ เมือง
21.30 เดินทางไปท่ ำอำกำศยำนอัลมำตี้
เช้ ำ

วันที่ห้ำ

อัลมำตี-้ กรุงเทพฯ

01.05 แอร์ แอสตำน่ ำ เที่ยวบินที่ KC 931 นาท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
08.55 เดินทางถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
วันเดินทำง/ค่ ำบริกำร

30 พ.ค.-3 มิ . ย. 61

ผู้ใหญ่ /
เด็กพักกับผู้ใหญ่

เด็ก
เสริมเตียง

เด็ก
ไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยว

46,900.-

46,900.-

46,900.-

2,800.-

*กรุ๊ ปเดินทำงเมื่อมีผู้เดินทำง 25 ท่ ำนขึน้ ไป
อัตรำค่ ำบริกำรรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินแอร์ แอสตาน่ า รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
 ค่าที่พกั ห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับใกล้เคียง
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
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 ค่าน้ าดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด
 ค่าเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าทัวร์คนไทย) อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าคาซัคสถาน 3,600 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่ ำทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น ท่ ำนละ 25 USD, และหัวหน้ ำทัวร์ คนไทย
เอกสำรในกำรเดินทำง และยื่นวีซ่ำโครเอเชีย
 ใช้หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสี ขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80%
 สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
กำรสำรองทีน่ ั่ง
 กรอกรายละเอียดในใบสารองที่นงั่ และส่ งอีเมลหรื อแฟกซ์กลับมายังบริ ษทั
 แนบสาเนาหนังสื อเดินทางมาพร้อมกับใบสารองที่นงั่
กำรชำระเงิน
 มัดจา ท่ ำนละ 20,000 บำท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 ชาระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทาการ
กำรเปลีย่ นแปลงและกำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน ไม่ ริบเงินมัดจำ
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60-89 วัน ริบเงินมัดจำ 50 %
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-59 วัน ริบเงินมัดจำทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่ ำ 30 วัน ไม่ คืนเงินทั้งหมด
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 ราคาสาหรับเด็ก เฉพาะเด็กอายุไม่เกิน 11 ปี บริ บูรณ์นบั จากวันเดินทาง
 กรุ๊ ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผเู ้ ดินทางครบ 25 ท่ ำน ขึ้นไป
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก หรื อเปลี่ยนกาหนดการเดิ นทาง หากมีผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะทัวร์ ไม่ครบ
ตามที่กาหนดไว้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 อัตราค่าบริ ก ารคิด คานวนจากอัตราแลกเปลี่ ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบิ น ในปั จ จุ บนั บริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน
หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั เดินทาง
 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริ ยาย หากมีการยืน่ วีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี
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 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วน
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสาย
การบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออานาจ
ควบคุมของบริ ษทั
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชัว่ โมง หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวัน
โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
 ในระหว่างท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าจะบางส่ วนหรื อทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
 ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ได้ชาระให้กบั บริ ษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการเดินทางได้
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริ ษทั แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ ต่ำงๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้ ำทัวร์ เป็ นสำคัญ

