KAZAKHSTAN 7 วัน 5 คืน
อัลมาตี้ หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค ชมการสร้างกระโจมของชาวคาซัค
พิ พิธภัณฑ์กลาง ชมหุ่นจาลองชุดมนุษย์ทองคา - ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้
Mega Mall – สวนสาธารณะแพนฟี ลอฟ - เฟิ ร์ส เพรซิ เดนท์ พาร์ค
อัสตานา - Millennium Axis - ไบเทเรค ทาวเวอร์
HUB GROUP
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สุวรรณภูมิ – อัลมาตี้
คณะพร้อ มกัน ณ ท่ า อากาศยาน สุ ว รรณภู มิอ าคารผู้โ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู ท างเข้า 8
เคาน์เตอร์ U สายการบิน Air Astana โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
10.05 น. ออกเดินทางสูอ่ ลั มาตี้ โดยสายการบิน Air Astana เทีย่ วบินที่ KC932
16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี้ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อย นาท่านเดินทางเข้าสูเ่ มืองอัลมาตี้
คา่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พักที่ Kazhol Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง อัลมาตี้ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค – City Tour - Mega Mall - พิ พิธภัณฑ์กลาง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค The Huns Ethno
Village ของชนเผ่ า คาซัค ก่ อ นยุ ค ของมองโกล น าท่ า นชม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยวิทยากรของหมู่บ้าน โดยจะมีการ
แสดงทางวัฒนธรรมตัง้ แต่แรกเกิด พิธกี ้าวผ่านสู่การเป็ นผูใ้ หญ่
การแต่ ง งาน การจับ คู่แ ต่ ง งาน รวมถึง การมีส่ว นร่ ว มในเกม
พื้นเมืองคาซัคสถาน การชมวิธกี ารขี่ม้าของชาวคาซัค และยังได้ชมวิธกี ารสร้างกระโจมของชาว
คาซัคอีกด้วย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางกลับสู่นคร อัลมาตี้ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัวโมง
่
ครึ่ ง โดยประมาณ) จากนั ้น น าท่ า นชม จัตุ ร ัส อิ สระภาพ
สวนสาธารณะแพนฟี ลอฟ (Panfilov Park) และ โบสถ์เซ็น
คอฟ Zenkov Cathedral ซึ่งเป็ นโบสถ์ค ริส ออร์ เ ธอดอกซ์ ที่
สร้ า งด้ ว ยไม้ สู ง อั น ดั บ 2 ของโลก (โบสถ์ ปิ ดปรั บ ปรุ ง )
นอกจากนี้ คุ ณ ยั ง จะได้ เ ยี่ ย มชม Memorial of Glory และ
Eternal Flame อนุ ส รณ์ แ ห่ ง ความทรงจ าของนัก สู้ท่ีเ สียชีว ิต
เพื่ออิสรภาพและความเป็ นเอกราชของประเทศ นาท่านเข้าชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ลาง (Central State Museum) ที่ น่ี ห้ า ม
ถ่ายภาพ ภายในมีการจัดแสดงสิง่ ของที่หาดูได้ยากจากอดีต เช่น อาวุธ เครื่องครัว เครื่อง
แต่งกาย แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชาติพนั ธุ์ เราจะพบหุ่นจาลองชุดมนุษย์ทองค า
(Golden Man) ชาวคาซัคเชื่อว่าเป็ นต้นบรรพบุรุษ เนื่องจากมีการขุดพบร่างในชุดนักรบทา
ด้วยทองคาแท้ๆ ทีส่ ุสานใกล้เมืองอัลมาตี้ราวปี ค.ศ. 1969 ชาวคาซัคยกให้มนุษย์ทองคาเป็ น
สัญลักษณ์ ประเทศ ด้วยการสร้างเสาอนุ สาวรีย์กลางเมืองครัง้ ที่ประกาศอิสรภาพจากโซ
เวียต พิพธิ ภัณฑ์เปิ ดตัง้ แต่ 09.00-18.00 น. ปิ ดเฉพาะวันอังคาร
คา่ บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พักที่ Kazhol Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม บิ๊กอัลมาตี้ - เพรซิ เดนท์ พาร์ค - จุดชมวิ ว ค๊อกโตเบ - อัสตานา
วันแรก
07.00 น.
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เช้า

เที่ยง

คา่

วันที่สี่
เช้า
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บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเยีย่ มชมความสวยงามของทะเลสาบ บิ๊กอัลมาตี้
Big Almaty เป็ นทะเลสาบตัง้ อยู่บนเทือกเขาเทียนซานอยู่ไม่
ไกลจากเมืองอัลมาตี้เีีพยี ง 30 นาที ทะเลสาบแห่งนี้้ อมีความ
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,511 เมตรแวดล้อมด้วยยอดเขา
ใหญ่ ถึง 3 ยอดเขา ได้แ ก่ ยอดเขาโซเวีย ต Peak of Soviet,
ยอดเขา Ozerniy และ ยอดเขาทัวร์รสิ Tourist Peak สีของน้ า
เปลีย่ นไปตามฤดูกาลตัง้ แต่เขียว น้ าเงิน และสีเทอร์ควอยท์ จึง
ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของคาซัคสถาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั น้ น าท่ า นเยี่ย มชมความสวยงามของดอกไม้ท ัง้ สวนที่ เฟิ ร์ส เพรซิ เ ดนท์ พาร์ค First
President Parkสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่สี ุดของนครอัลมาตี้ ชมความสวยงามของการตกแต่ง
สวนด้ว ยน้ า พุ แ ละเสาซุ้ม โค้ง ประตู ท างเข้า สวนสาธารณะ ซึ่ง สร้า งขึ้น เพื่อ เป็ น เกีย รติ แ ด่ท่ าน
ประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถาน นาท่านเดินทางสู่จุดชม
วิว ค๊อกโตเบ Kok-Tobe จุดที่สูงที่สุดในนครอัล มาตี้ นาท่าน
ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ ( 1,130 เมตร จากระดับน้ าทะเล)
วิว จากบน Cable Car Medeo Gorge ลานสเก็ ต บนภู เ ขาสู ง
เป็ นศูนย์กฬี าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งมีพ้นื ที่ 10.5,000 ตารางเมตร
เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่อ งเที่ยวที่เป็ นต านานมากที่สุ ด ของเมือง
ท่านสามารถมองเห็นนครอัลมาตีไ้ ด้จากมุมสูงซึง่ สวยงามมากใน
ยามค่าคืน และเป็ นจุดพักผ่อ นหย่อ นใจของชาวอัล มาตี้และที่
ส าคั ญ ที่ สุ ด เป็ นที่ ต ั ้ง ของเสาส่ ง สั ญ ญาณที ว ี ข องประเทศ
คาซัค สถานซึ่งสูงถึง 350 เมตร จากนัน้ เดินทางลงจากเขาสู่
เมืองอัลมาตีด้ ว้ ย Almaty Cableway ทีม่ ชี ่อื เสียง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ส ถานี ร ถไฟ เพื่อ ขึ้น รถไฟจาก Almaty ไป
Astana (นอนรถไฟตู้นอนห้องละ 2 คน)

เมืองอัสตานา – City Tour - Millennium Axis - ไบเทเรค ทาวเวอร์
เดินทางถึง Astana นาท่านเทีย่ วชม เมืองอัสตานา (Astana)
เมืองหลวงของประเทศคาซัคสถาน มีช่อื เรียกอีกอย่างว่า NurSultan ตัง้ อยู่ทางเหนือของประเทศ บริเวณริมแม่น้า Ishim ใน
ภูมภิ าค Akmola เป็ นเมืองทีท่ นั สมัยมากทีส่ ุดเมืองหนึ่งของ
เอเชียกลางเต็มไปด้วยอาคารและสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่
และกาลังถูกพัฒนาให้กลายเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญอีกแห่งของประเทศ
KC02

เที่ยง

คา่
วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

คา่
วันที่หก

HUB GROUP

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเยี่ยมชม Millennium Axis ทางด้านซ้ายของแม่น้ าจะเห็น
สถาปั ต ยกรรมที่ส าคัญ ท่านสามารถช้อ ปปิ้ งที่ Khan Shatyr
Entertainment Center ศู น ย์ ร วมความบัน เทิง แห่ ง ใหม่ ข อง
ชาวอัสตาน่า ด้วยรูปลักษณ์อาคารทีโ่ ดดเด่นแปลกตา ทีส่ ร้างให้
เหมือนเต็นท์ของท่านข่าน ภายในมีร้านแบรนด์เนมและสินค้า
หลากหลาย ท่ า นสามารถเดิ น ชม Main Square, National
historical museum, Hasret Sultan mosque จากนัน้ นาท่านขึ้นนชมหอคอย ไบเทเรค ทาวเวอร์
(Baiterek Tower) หอคอยและจุดชมวิวสวยๆ ใจกลางเมือง ตัง้ อยู่
ภายใน Nurzhol Boulevard สูงประมาณ 105 เมตรรูปทรงคล้ายกับ
ไข่ท่ีว างอยู่ บนกิ่งก้านของต้นไม้ จุดชมวิว จะอยู่ ท่ ่ีความสูงราว 97
เมตร ซึ่ง สามารถมองเห็น วิว โดยรอบเมือ งอัส ตานาได้แ บบ 360
องศา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พักที่ Kazhol Hotel หรือเทียบเท่า
Alzhir - the camp of women’s tears - Palace of Peace and Reconciliation - อัลมาตี้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม Akmola camp of wives of motherland traitors
เป็ นค่ายกักกันภรรยาของผูท้ รยศแผ่นดิน เรื่องราวในอดีตทีพ่ วก
เขาต้อ งรับใช้ใ นค่ายพิเศษเพียงเพราะพวกเขาเป็ นแม่ภรรยา
น้องสาวและลูกสาวของผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหาว่าเป็ นกบฏ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วังสันติ ภาพและการปรองดอง (Palace of Peace
and Reconciliation) ห รื อ พี ร ะ มิ ด สั น ติ ภ า พ แ ล ะ ก า ร
ประนีประนอม (Pyramid of Peace and Accord) เป็ นอาคารจัด
แสดงสินค้าและการประชุมอเนกประสงค์ทรงพีระมิดความสูง 77
เมตร ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงนูร์-ซุลตัน รองรับการประชุมของผู้นาระดับนานาชาติ, Astana Arena อัส
ตาน่ า อารีน่า เป็ นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศและสร้างขึ้นในช่วงปี 2006 ถึง
2009, Alau Winter sport complex สนามกีฬาฤดูหนาว เป็ นสถานทีใ่ นการจัดการแข่งขันสเก็ต
และกีฬาฤดูหนาวประเภทอื่นๆ ภายในอาคารสามารถควบคุมสภาพอากาศภายในเพื่อผลิตน้ าแข็ง
ได้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางด้วยรถไฟจาก Astana ไป Almaty (นอนรถไฟตู้นอนห้องละ 2 คน)
อัลมาตี้ - คาซัคสถาน
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เดินทางถึงเมืองอัลมาตี้ นาท่านชม ตลาดกรีนบาซาร์ ซึ่ งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองอัลมาตี เลือกซื้ อผลิตภัณท์พ้ืนเมือง สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ เลือกซื้ อของฝาก ไม่ว่าจะเป็ นถัว่ ชนิด
ต่างๆ ไข่ปลาคาเวียร์ หรื อวอดก้าที่ถูกแสนถูก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ Mega Mall ซึ่งภายในมีร้าน แบรนด์เนมแบบบูติก และร้านค้ามากกว่า 100
ร้าน เช่น Zara Mango Mexx รวมถึงร้านกีฬาและมีร้านอาหารภายใน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
สุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Air Astana เทีย่ วบินที่ KC931
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เช้า

เที่ยง

คา่
วันที่ 7
01.10 น.
08.55 น.

อัตราค่าบริ การ

เมษายน
พฤษภาคม

วันเดิ นทาง
วันจักรี 5-11 เม.ย. 63
วันสงกรานต์ 12-18 เม.ย. 63
วันแรงงาน 26-2 พ.ค. 63

ราคา
39,900
45,900
39,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบิน Air Astana (KC)
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัด
กรุป๊ เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
HUB GROUP
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✗ ค่าทิปทัง้ หมด 2,000 บาท/ท่าน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื
เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
์
บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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