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ตารางเที่ยวบิน 

BKK-ALA (อลัมาต้ี) 10.15-16.25 KC931 

(อลัมาต้ี)ALA-BKK 01.05-08.55 KC932 
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Day 1 |  กรุงเทพฯ –อลัมาตี้  (คาซัคสถาน) (-/-/-) 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการ ตรวจ

เอกสารของ สายการบินแอรแ์อสตานา KC 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติอลัมาต้ี ( ALA ) ท่าอากาศยานนานาชาติของปรเทศคาซคัสถาน  โดย

สายการบินแอรแ์อสตานา เท่ียวบินท่ี KC932  ( ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 15 นาที / บินตรง) 

 

 

 

 

 

 

 

16.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอลัมาต้ี  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร  รบักระเป๋า

สมัภาระ มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออกของผูโ้ดยสารขาเขา้ จากน้ันน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองอลัมาต้ี  และ

เดินทางไปโรงแรมท่ีพกั  ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั   

19.00 น. ไดเ้วลาเดินทางไปรบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันไดเ้วลาเดินทางไปยงัที่พกัแบบกระโจม (Yurt) Aul Resort ซ่ึงเป็นสถานท่ีสวยงามเหมาะส าหรบัการพกั 

ผ่อนหยอ่นใจ แบบกระโจมมีความพิเศษ ท่ีผสมผสานความเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองท่ีมีอายุหลายศตวรรษเขา้กบั

ความสะดวกสบายทนัสมยั โดยคอมเพลกซแ์ห่งน้ีตั้งอยูบ่นในเชิงเขา จึงท าใหเ้ป็นสถานท่ีมีอากาศเย็นสบาย

ตลอดปีและมีทศันียภาพท่ีสวยงาม 

 

Day 2 |  อลัมาตี้–Shymbulak Ski Resort(B/L/D) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ Husky Farm สมัผสัความน่ารกัและถ่ายรูปกบัสุนัขแสนรู ้ สุนัขสายพนัธุน้ี์จะอาศยัอยูใ่นเขต

หนาว หรือท่ีเรียกกนัวา่สุนัขลากเล่ือนนัน่เองท่ีฟารม์แห่งน้ี ท่านจะไดพ้บกบักิจกรรมมากมาย เช่นรถเทียมสุนัข

ลากเล่ือน การฝึกสุนัข เพลิดเพลินกบักิจกรรม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

พาท่านขี้ นกระเชา้เท่ียวชม Shymbulak Ski Resortนับเป็นสกีรี

สอรท์ท่ีมีช่ือเสียงมากทีสุดแห่งหน่ึงของคาซคัสถาน ตั้งอยูห่่าง

จากเมืองอลัมาต้ีประมาณ 25 กิโลเมตร อยูใ่นพ้ืนท่ีของMedeu 

Valley สูงจากระดบัน ้า ทะเลประมาณ 2,200-3,200 เมตร 

โดยตอ้งนัง่ก่อนโดลาขึ้ นไป มีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง ท่านสามารถด่ืมด า่

ไปกบัทิวทศัน์ชองภูเขาอนัตระการตา เทือกเขาเทียนชานท่ีราย

ลอ้ม โดยดา้นบนจะมีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ลานกิจกรรม ให้

ท่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก กนัตามอธัยาศยั  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น 

ก่อนเดินทางกลบัท่ีพกั (Soluxe Hotel Almaty) ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

http://soluxe.kz/en/415-poleznaja_informacija.html 

Day 3 |  สกีรีสอรต์Shymbulak Ski Resort -อนุสาวรีย ์อิสรภาพ –ตลาดกรีนมารเ์ก็ต – ชมการแสดงพ้ืนเมือง 

(B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากน้ันออกเดินทางไปยงั Ethno Village หมูบ่า้นวฒันธรรมสมัผสัวิถีชีวิต พ้ืนเมือง ห่างไปจากเมืองอลัมาต้ี 

ประมาณ 230 กม.  ท่ีน่ีท่านจะไดเ้ท่ียวชมวฒันธรรม ความเป็นอยูข่องชนเผ่าเร่ร่อนดั้งเดิมของชาวคาซคัสถาน   

http://soluxe.kz/en/415-poleznaja_informacija.html
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ชมการแสดงการละเล่นประจ  าชาตกิารแสดงข่ีมา้โชวเ์ตน้ร  า พรอ้มรบัประทานอาหารเท่ียง สไตลค์าซคัสถาน

ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการท าอาหาร ใหท่้านไดล้องสมัผัสและร่วมกิจกรรมดว้ยกนั   ถ่ายรูปบรรยากาศโดยรอบ 

หรือจะลองใส่ชุดประจ าชาติ เพ่ือเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัมายงั Almaty แวะใหท้่านไดถ้่ายรูปกบั President Parkซ่ึงเป็นสวนอนัสวยงามแห่ง

หน่ึงของอลัมาตี ท่ีผูค้นมกัมาเยี่ยมเยือนกนัอยูเ่สมอ ภายในจะมีสวนดอกไม ้ น ้าพุ ท่ีถูกตกแต่งประดบัประดา 

ท่านจะเพลิดเพลินกบัความงามของสวนแห่งน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนเดินทางเท่ียวชมเมืองโดยรอบกลบัเขา้เมืองเพ่ือขึ้ นชมจุดท่ีสูงสุดของเมืองอยา่งยอดเขาKok-Tobe  Hillซ่ึง

เป็นจุดสูงสุดของกรุงอลัมาต้ีท่ีความสูง 1,100 เมตรจากระดบัน ้าทะเล  โดยขึ้ นกระเชา้ลอยฟาไปบนยอดเขา 

ทจุัดชมวิวกรุงอลัมาต้ียามค า่คืน มีสวนสนุก เกมใหพ้กัผ่อน  หลงัจากถ่ายรูปวิวเมืองกนัแลว้ ก็ลงจากเขามา

รบัประทานอาหารเย็น ก่อนเดินทางสู่สนามบิน  
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เย็น  น าท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันกลบัท่ีพกั ระดบั 4 ดาว (Soluxe Hotel Almaty) หรือเทียบเท่า 

http://soluxe.kz/en/415-poleznaja_informacija.html 

Day 4 |  อนุสาวรียอิ์สรภาพ-สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ-ตลาดกรีนมารเ์ก็ต-สนามบิน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

น าท่านท่องเท่ียวสถานท่ีส าคญั ของ กรุงอลัมาตี เร่ิมดว้ยการเดินเท่ียวชม จตุัรสัสาธารณะ (Republic Square) 

อนุสาวรีย ์อิสรภาพ ( Monument of Independence )และ สวนสาธารณะ แพนฟิลอฟ ( Panfilovtzev Park) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

ช่วงบ่ายใหท่้านไดอิ้สระกบัการ ชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดกรีนมารเ์ก็ต Green marketซ่ึงมีทั้งสินคา้อุปโภค บริโภค  เคร่ือง

แต่งกาย ไขป่ลาคาเวียรว์อ้ดกา้ ถัว่ชนิดต่างๆ ในราคาถูกมาก 

http://soluxe.kz/en/415-poleznaja_informacija.html
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เย็น  น าท่านรบัประทานอาหารพ้ืนเมืองพรอ้มชมโชวต์ระการตา ณ รา้น Alasha Restaurant 

สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

Day 5 |   กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภมิู 

01.05 น. เดินทางออกจากเมืองอลัมาต้ี ดว้ยสายการบินแอรอ์าสตานา เท่ียวบินท่ี KC931  

08.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพ  

***************** 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั** 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

22-26 ก.พ. 63 

04-08 มี.ค. 63 

18-22 มี.ค. 63 

25-29 มี.ค. 63 

38,999 บาท 38,999 บาท 38,999 บาท 4,500 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไมน่้อยกวา่ 20 วนั  

หากไมช่ าระค่าใชจ้่ายภายในเวลาท่ีก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยยอมรบัเง่ือนไข 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจอง

ไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
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หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทางต า่กวา่ 20 ท่าน*** 

กรณี 15 ท่าน+1หวัหนา้ทวัร ์ ออกเดินทางได ้ไมต่อ้งเพ่ิมเงิน  

กรณี 10 ท่าน - 14 ท่าน +1หวัหนา้ทวัร ์ ตอ้งการท่ีจะออกเดินทาง เพ่ิมท่านละ 2,000บาท จากราคาทวัร ์ 

กรณี 10 ท่าน - 14 ท่าน (ไมม่ีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปดว้ย)  ไมต่อ้งเพ่ิมเงิน  

กรณี มีผูเ้ดินทางน้อยกวา่ 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 

 

ยกเลิกหลงัจากช าระเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่วีซ่า, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั้งหมดในทุกกรณี 

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-อลัมาต้ี // อลัมาต้ี – กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบใุนรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

น ้าเปล่า วนัละ1 ขวด  

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” 

เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 

ทดแทนเพยีงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอืน่ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรค์นไทย 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 3USDX 4วนั = 12 USD 

คนขบัรถทอ้งถ่ิน 2USD X 4วนั = 8 USD 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 5วนั = 15 USD รวมทั้งหมด 35USD ต่อท่านคะ่ 

ประมาณ 1,155 บาท 
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หมายเหต ุ

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

ในกรณีท่ีทวัรม์กีารยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ  

รายการอาจจะมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองพจิารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงนิใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยส์ินของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม

ว่ากรณีใดๆ  

ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบนิมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และ

เมื่อตัว๋ออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน** 

 

 


