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ก าหนดการเดินทาง: 26 ก.ค. – 1 ส.ค. 2563 

 
 
07.00 น. กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประตูทางเข้า 8 แถว U เคาน์เตอร์สายการบิน Air Astana  โดยเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การ

ตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสาร เชค็อนิ และสมัภาระในการเดนิทาง 
10.15 น. ลดัฟ้าสู่ประเทศคาซคัสถาน โดย สายการบิน Air Astana  เทีย่วบนิที ่KC 932 

16.20 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอิลัลามาตี้ (ALA) นครอลัมาตี้ ประเทศคาซคัสถาน แวะเปลีย่นเครื่อง 
เพื่อเดนิทางต่อไปยงัประเทศครีก์ซีสถาน 

18.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงบชิเคก้ ประเทศครีก์ซีสถาน โดย สายการบิน Air Astana  เทีย่วบนิที ่KC 109 

18.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตมิานาส (FRU) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางเขา้
สู่ตวัเมอืง รบัประทานอาหารเยน็ จากนัน้เขา้สูท่ีพ่กั 

ทีพ่กั  เมอืงบชิเคก้ Bishkek-Garden SPA ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู – อลัมาต้ี – บิชเค้ก    (– /–/D) 
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เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชมเมอืงกรุงบสิเค้ก โดยไปยงั โพเบด้า 

สแควร์ Pobeda Square หรอื วคิทอรี่ สแควร์ Victory Square เป็นลานสาธารณะในกรุงบชิเค้ก สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1984 อุทศิให้กบัชยัชนะที่มเีหนือกองทพันาซเียอรมานี และฉลองครบรอบ 40 ปีของการ
ได้รบัเอกราชจากสหภาพโซเวยีต โดดเด่นด้วยรูปัน่ของหญิงสาวที่รอสามกีลบับ้านจากสงคราม โดยมี
ไฟนิรนัดร (Eternity of Flame) พวยพุ่งอยู่ในหลุมหนิแกรนิตสแีดงตัง้อยู่กลางลาน โดยจะมกีาร์ดจาก
หน่วยอารกัขาแห่งชาตคิรีก์ซีสถานมาท าพธิเีปลีย่นเวรยามทุก ๆ ชัว่โมง 

จากนัน้ น าท่านไปยงั สวนดบูอฟวีย ์Duboviy Park หรอืสวนโอค้ Oak Park เป็นสวนสาธารณะทีด่ทีีสุ่ดกลางใจ
เมอืงที่สวยงาม เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เขยีวชอุ่ม โดยเฉพาะต้นโอ้ค สวนกุหลาบ น ้าพุที่สวยงาม 
และรูปป้ันอนุสาวรีย์ ประติมากรรมต่าง ๆ ที่อายุย้อนไปในยุคโซเวียตรสัเซีย นอกจากนี้ยงัมีการจดั
แสดงศสิปะกลางแจง้ รวมไปถงึเป็นแหล่งชุมนุมของเหล่าศลิปินทอ้งถิน่มาขายภาพวาดและงานฝีมอื 

จากนัน้ น าท่านไปยงั อลา-ตู สแควร ์Ala-too Square หรอื อลา-ตู อเยนต ิเป็นจตัุรสัหลกัของกรุงบชิเคก้ สรา้ง
ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1984 เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปีของการเป็นสาธารณรฐัสงัคมนิยมครี์กีเซีย (สาธารณรฐั
ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีตรสัเซยี) ก่อนที่จะแยกตวัอสิระเป็นประเทศครี์กสีถานในปัจจุบนั 
ครัง้หนึ่งจตัุรสัแห่งนี้เคยมรีูปป้ันเลนิน (ตัง้อยู่ตามหวัเมอืงต่าง ๆ ของรสัเซยี) แต่ไดถู้กเอายา้ยออกไปใน
ปีค.ศ. 2003 แล้วถูกแทนที่ด้วยรูปป้ันของมานัส (ผู้น ามองโกลเผ่าโอยรตัในบทกวมีหากาพย์โบราณ) 
เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีของการเป็นอิสระของครี์กีซสถาน จตัุรสัแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ชุมนุมประท้วง
รฐับาลครัง้ใหญ่ในปีค.ศ.2005 ใน “การปฏวิตัทิวิลปิ” มคีนตาย 2 ศพและบาดเจบ็กว่า 100 คน และบงัคบั
ใหป้ระธานาธบิดคีนแรกของประเทศลาออกและหลบหนีออกนอกประเทศไป 

จากนัน้ ไปยงั โรงแสดงดนตรีประสานเสียงแห่งชาติ Kyrgys National Philharmonic อาคารรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้
สขีาวเหมอืนหมิะใจกลางกรุงบสิเคก้ มนี ้าพุและรูปป้ันมานาส ตัง้อยู่ด้านหน้าอาคาร โดยรอบฐานรูปป้ัน
มานาสมรีูปป้ันของ “คานิก ีKanikei” ภรรยาของมานาสและรูปสลกัครึง่ตวัของ “บาไก Bakai” โหราจารย์
ของเขา ในท่าขบัขานบทกวมีหากาพย์ความเป็นราชาธปิไตยของมานาส นอกจากนี้ยงัมกีารจารกึชื่อ
ของนักแต่งเพลงและนักดนตรอีจัฉรยิะอย่าง “ต๊กโตกึล ซตัตึลกานอฟ” ซึ่งเป็นผู้แต่งกลอนสดและกวี
ให้แก่มานาส เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลด้านศิลปะคีร์กีซดัง้เดิมมากที่สุดและเป็นหนึ่งในผู้สร้าง
วรรณกรรมคีร์กีซสมยัใหม่ด้วยเช่นกัน จตัุรสัแห่งนี้เป็นพกัผ่อนและพบปะยอดนิยมของชาวบิชเค้ก  
โดยเฉพาะหมู่คนหนุ่มสาว 

จากนัน้ ชมสถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจอื่น ๆ ในกรุงบชิเคก้ 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่โบกอนบาเยโว่ ห่างไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ ระยะทาง 271 กม. ราว 4 ชัว่โมง 30 
นาท ีระหว่างทางแวะชม บูราน่า ทาวเวอร ์Burana Tower หรอื บูราน่า มนิาเร่ท ์Burana Minaret เป็น
หอคอยขนาดใหญ่ สงู 25 เมตร บรเิวณหอคอยมแีผ่นจารกึศพและ “บอลบลัส”์ หนิแกะสลกัรูปคนครึง่ตวั
สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 7 ตัง้เรยีงรายอยู่มากมาย เนินก าแพงดนิของป้อมปราการและที่ฝังศพของ
ผู้ปกครอง 3 หลุม อาณาบริเวณนี้เคยเป็นเมืองบาลาซากวน Balasagun เมืองโบราณของชาวซอค 
เดยีน ปกครองโดยราชวงศ์คารา-คานิด ระหว่างศตวรรษที ่10-12 โดยรวบรวมชาวเตริก์เผ่าต่าง ๆ ในทุ่ง
หญ้าในดนิแดนทรานโซซาเนียและเอเชยีกลางเขา้ไวด้ว้ยกนั  

วนัท่ีสอง  บิชเค้ก – บูราน่า ทาวเวอร ์– โบกอนบาเยโว่     (B/L/D) 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบอีซซิก-กูลฝัง่ทศิใต้ โดยนัง่รถไปบนถนนหลวงสาย A363 ที่ลดัเลาะไปตาม
ขอบของทะเลสาบอซีซกิ-กลู ใหท้่านชมทศันียภาพของเทอืกเขาเทยีนซานตอนกลาง ทีย่อดเขาหมิะขาว
หลากหลายยอด ตัง้ตระหง่านเป็นฉากหลงัใหก้บัยอดเนินเขาดา้นหน้าที่ราบเรยีบเขยีวขจดีว้ยทุ่งหญ้าส
เตปป์ ราวกบัพรมทีถ่กัทอโดยธรรมชาติ จนถงึ โบกอนบาเยโว Bokonbayevo เป็นเมอืงหลกัใหญ่ที่สุด
และเป็นประตูสู่สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณทะเลสาบอิซซึก-คูลและเขตภูเขาฝัง่ใต้ และการแสดง
วฒันธรรรมทีห่าดูไดย้าก เช่น การฝึกอนิทรใีหล้่าเหยื่อ เป็นตน้ เขา้สู่แคมป์ทีพ่กัในโบกอนบาเยโว 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ แคมป์ที่พัก (Yurt camp) ให้ท่านได้ลิ้มรสเนื้อแกะเสียบเหล็กย่างไฟ 
บรรยากาศรอบกองไฟ พรอ้มดว้ยการขบักล่อมดว้ยเสยีงเพลงและดนตรพีืน้ถิน่  

จากนัน้ ใหท้่านพกัผ่อนในกระโจมหรอืเยริต์แบบครีก์ซี หรอืนอนนับดาวรมิทะเลสาบอซีซกิ-กูล ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั เมอืงอซีซกิ-คูล Yurt 
 

 

 
เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม ครอบครวันักล่าสตัวด์้วยนกอินทรี 

Eagle Hunters ซึ่งยงัคงวถิีการล่าสตัว์โบราณไว้จนถงึปัจจุบนัและเป็นวฒันธรรมทีส่่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ให้
ท่านไดถ้่ายภาพร่วมกบันกอนิทรหีรอืเหยีย่วทีย่นืบนแขน (ถา้แขนรบัน ้าหนักนกได)้ 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยงัเจตี้ โอกุซ ห่างไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 122 กม. ราว 2 ชัว่โมง 
 เดนิทางถงึเจตี้ โอกุซ  น าท่านแวะชม สคาซก้า แคนยอน Skazka Canyon หุบเขาทีต่ัง้ชื่อตามภูมทิศัน์

หนิทีม่รีูปทรงแปลกประหลาด เป็นประตมิากรรมทีเ่กดิจากการกดักร่อนของกระแสลมหลายหมื่นปี บาง
กลุ่มกอ้นถูกตัง้ชื่อตามจนิตนาการ เช่น ก าแพงเมอืงจนี เนื่องจากหน้าตาของหนิดูคลา้ยก าแพงเมอืงจนี 
เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกใกลแ้ม่น ้าท่ามกลางป่าสนอลัไพน์ 
บ่าย น าท่านไปยงั ยอดเขาหินเจด็กระทิง Seven bulls ชมววิยอดเขาสแีดงตัง้สลบักนัอยู่ 7 ยอดดูคลา้ยฝงู

กระทงิที่ดุดนั และธารน ้าใสไหลแรงอยู่เบื้องล่างลดัเลาะไปตามตนีเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเทีย่ว
ส าคญัของประเทศครี์กีซสถานเช่นกนั และสมัผสัวถิีชวีติของคนเลี้ยงสตัว์เร่ร่อนที่อยู่กระโจมง่าย ๆ ที่
ยา้ยถิน่ไปเรื่อย ๆ บนทุ่งหญ้าและเนินเขาในป่าสนอลัไพน์ของเทอืกเขาเทยีนซาน 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคารากูล ห่างไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 31 กม. ราว 45 นาท ี
 เดนิทางถึงคารากึล น าท่านเขา้ชม ชม โบสถ์พระตรีเอกนุภาพศกัด์ิสิทธ์ิแห่งคารากึล Holy Trinity 

Cathedral in Karakul เป็นโบสถ์ครสิต์นิกายรสัเซยีน ออรโ์ธดอกซ์ ซึง่ก่อสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงัและใช้การ
เดือยด้วยไม้แทนตะปู ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เคยถูกใช้เป็นที่ส านักงานของภาครฐั ระหว่างการ
ปกครองยุคสหภาพโซเวยีตรสัเซีย ต่อมาได้กลบัมาใช้เป็นโบสถ์อีกครัง้ หลงัการล่มสลายของระบอบ
คอมมวินิสต์ในรสัเซยี 

จากนัน้ เขา้ชม สุเหร่าดงุกนั Dungan Mosque  สุเหร่าทีไ่ดร้บัอทิธพิลทางศลิปะจากประเทศจนี โดยเป็นชาวหุย
ซึง่เป็นมุสลมิจากจนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากในเมอืงนี้ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1907-1910 โครงสรา้งอาคารเป็น
ไมท้ีใ่ชเ้พยีงการเขา้เดอืยไมแ้ทนตะปูเหลก็เช่นเดยีวกนั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าทีบ่า้นครอบครวัมุสลมิทอ้งถิน่ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั เมอืงคารากูล Karagat Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีสาม  อีซซิก-กลู เลค – เจต้ี โอกซุ – คารากลู      (B/L/D) 
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เชา้ หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านเดินทางสู่ชายแดนคีร์กีซสถาน-
คาซคัสถาน หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านเดนิทางต่อสู่ทะเลสาบโกลไซ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหว่างทาง  
จากนัน้ เดนิทางต่อสู่ ทะเลสาบคาอินดี้ Kaindy Lake หรอื คายนีดี้ โกล ีQaıyńdy kóli เป็นทะเลสาบส่วนหนึ่ง

อุทยานแห่งชาติโกซาย มีความหมายว่า “ทะเลสาบต้นเบิร์ช” ตัง้อยู่กลางป่าสนที่งดงามบนเทอืกเขา
เทยีนซานที่ระดบัความสูง 2,000 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ซึ่งเกิดจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในปีค.ศ. 
1911 ท าใหเ้กดิหนิปูนสไลดข์วางช่องเขาและธารน ้า กลายเป็นทะเลสาบยาว 400 เมตร และจุดทีล่กึทีสุ่ด
ลกึ 30 เมตร ภายในทะเลสาบมตีน้ “สปรูซเอเชยี Asian spruce” ซึง่เป็นสายพนัธุท์ีม่เีฉพาะบนเทอืกเขา
เทยีนซานในเอเชยีกลางเท่านัน้ ยนืตายอยู่ในน ้าดูคล้ายเสากระโดงเรอื ซึ่งมกัเรยีกพื้นที่แถบนี้ว่า “ป่า
จมน ้า” และน ้าในทะเลสาบมสีนี ้าเงนิอมเขยีวซึ่งเกดิจากแร่ธาตุในหนิปูน สาหร่าย และพชืน ้าอื่น ๆ  ช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาทะเลสาบแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดบันานาชาติ และมชีื่อเสยีงใน
เรื่องการด าน ้าน ้าแขง็และตกปลาเทราต์ในฤดูหนาวดว้ย 

จากนัน้ น าท่านไปยงั อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโกลซาย Kolsay Lakes National Park ได้ฉายาว่า “ไข่มุก
แห่งเทยีนซาน” ตัง้อยู่แนวลาดชนัของเทอืกเขาเทยีนฝัง่เหนือ ภายในอุทยานประกอบไปดว้ยทะเลสาบ 3 
แห่งไดแ้ก่ ทะเลสาบโกซายล่าง Lower Kolsay Lake เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากแลนดส์ไลด ์ยาว 400 เมตร 
ลกึ 80 เมตร ทะเลสาบโกซายกลาง Middle Kolsay Lake เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุด ยาว 5 กม. ลกึ 50 
เมตร และเป็นทะเลสาบสวยทีสุ่ดในกลุ่มทะเลสาบโกซาย โดยน าท่านมาสมัผสัความงดงาม ณ ทะเลสาบ
แห่งนี้ที่เต็มไปดว้ยความงดงามทางธรรมชาติ เต็มไปด้วยป่าสปรูซ ทุ่งหญ้า ดอกไม้ป่า และเหด็ป่า  ให้
ท่านไดข้ีม่า้ชมธรรมชาตบินเนินเขาและรมิทะเล รวมถงึสตัวป่์าในทอ้งถิ่น (Optional Tour) ทะเลสาบโก
ซานบน Upper Kolsay Lake ตัง้อยู่ไหล่เขาทีส่งูขึน้ไป ระยะทางราว 6 กม. เป็นทะเลสาบทีล่อ้มรอบดว้ย
ตน้สปรูซและทุ่งป่าสน สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางไปยงัหมู่บา้นซาตี้ 

ค ่า หลงัรบัประทานอาหารค ่า ณ เกสต์เฮา้ในหมู่บา้นซาตี้ ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั หมู่บา้นซาตี้ Guesthouse 
  

 

 

เชา้ หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ เกตส์เฮ้าที่พกั น าท่านเดินทางไปยงัชาริน แคนย่อน ห่างไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 92 กม. ราว 1 ชัว่โมง 45 นาท ี
ชาริน แคนย่อน Charyn Canyon เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตชิารนิ ตัง้อยู่ใกล้ชายแดนประเทศ
จนี เป็นแคนย่อนที่ยาว 90 กม. มสีสีนั รูปร่าง และขนาดแตกต่างกนั ไม่เหมอืนที่ใดในคาซคัสถาน มี
ลกัษณะคล้ายกบั ”แกรนด์ แคนย่อน” ในรฐัโคโลราโด้ในอเมรกิาเหนือแมจ้ะมขีนาดเล็กกว่า ความสูงที่
ลาดชนัของหุบเขาประมาณ 150-300 เมตร มหีุบผาจ านวนมากก่อตวัขึ้นจากการพดัพาและกดักร่อน
ของลมและน ้า ท าใหเ้กดิ “หุบเขาปราสาท Valley of Castles” ทีส่วยงาม ณ ทีแ่ห่งนี้ท่านจะถูกหอ้มลอ้ม
ด้วยหอคอยแฟนซทีี่เกดิจากตะกอนดนิทบัถมกนันานหลายล้านปี เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ 
หุบเขายาวมากกว่า 2 กม. และกวา้งราว 20-80 เมตร ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัจนิตนาการท่ามกลาง
หอคอยและเสาหน้าตาแปลกประหลาดทีร่งัสรรคโ์ดยธรรมชาตนิับล้านปี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

วนัท่ีส่ี  คารากลู – ทะเลสาบคายินดี้ – ทะเลสาบโกลไซ – หมู่บ้านซาต้ี              (B/L/D) 

วนัท่ีห้า  หมู่บ้านซาต้ี – ชาริน แคนย่อน – อลัมาต้ี                       (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลบัสู่นครอลัมาตี้ ห่างไปทางทศิตะวนัตก ระยะทาง 226 กม. ราว 3 ชัว่โมง 30 นาท ี
อลัมาต้ี Almaty อดตีเมอืงหลวงเก่าของประเทศคาซคัสถานก่อนที่จะย้ายไปยงักรุงอสัตาน่า ทางตอน
เหนือของประเทศ ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของคาซัคสถานและยงัคงเป็นศูนย์กลางการค้าและ
วฒันธรรมของประเทศ และเมอืงทีม่คีวามเป็นสากลมากทีสุ่ด 

 เดนิทางถึงนครอลัมาตี้ น าท่านเดนิทางไปยงั ก๊อก-โตเบ้ ฮิลล์ Kok-Tobe Hill เนินบนภูเขาก๊อก-โตเบ้ 
สงู 1,100 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซึง่เป็นที่ตัง้เสาสญัญาณกระจายคลื่นวทิยุและโทรทศัน์ สงู 350 เมตร 
ซึ่งสูงที่สุดในโลก (นับจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง) เป็นจุดชมววินครอลัมาตี้จากเนินเขาก๊อก-โตเบ้ที่
ยอดเยีย่มมาก ใหท้ศันียภาพอนังดงามของนครอลัมาตี้ในทุกทศิทุกทาง โดยน าท่านชมความงดงามของ
อดตีเมอืงหลวงของประเทศคาซคัสถานจากหอสงัเกตการณ์ สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัลงมาสู่ใจกลาง
นครอลัมาตี้ โดยเคเบลิคารท์ีม่ชีื่อเสยีงของนครอลัมาตี้ 

20.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้ น าท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั กรุงอลัมาตี้ Grand Voyage ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 

 

เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของนครอลั
มาตี้ ท าใหรู้จ้กัประวตัศิาสตรแ์ละพฒันาการของอดตีเมอืงหลวงและเมอืงเอกทางภาคใตข้องประเทศ น า
ท่านไปยงั กรีน บาซาร์ Green Bazaar หรอื ซีโลนี่จ์ บาซาร์ Zelionyj Bazaar ตลาดนี้เป็นศูนย์กลาง
ของชวีติประจ าวนัของชาวอลัมาตี้ ซึ่งแต่เดมิเริม่จาการเป็นตลาดคา้ขายผกั ผลไม้ท้องถิน่ เช่นเดยีวกบั
หลายตลาดในอลัมาตี้ แต่ต่อมามกีารขายสนิคา้หลากหลายประเภทมากขึน้ จนกลายเป็นสถานทีท่ีด่ทีีส่ดุ
ในการสมัผสับรรยากาศแท้จรงิของความเป็นเอเชยีกลาง เต็มไปดว้ยสสีนัและฝูงชน ซึ่งอย่าลมื “ต่อรอง
ราคา” ซึง่เป็นวฒันธรรมของชาวเอเชยีกลางตัง้แต่โบราณ และลองลิ้มรสอาหารพืน้ถิน่หรอืสนิคา้ทอ้งถิ่น
ทีม่อีย่างหลากหลาย 

จากนัน้ น าท่านไปยงั แพนฟิลอฟ พาร์ค Panfilov Park ตัง้อยู่กลางใจนครอลัมาตี้ สร้างขึ้นเพื่ออุทศิแด่วรีบุรุษ
แพนฟิลอฟ ซึ่งเป็นเหล่าทหารหาญ 28 นายของหน่วยทหารราบอลัมาตี้ที่เสยีชวีติในการสูร้บกบัทหาร
นาซนีอกกรุงมอสโคว ์และอวิาน แพนฟิลอฟ เป็นชื่อของนายพลผูบ้งัคบับญัชากอง 316 ในครัง้นัน้แมจ้ะ
มีผู้บาดเจ็บล้มตายจ านวนมาก แต่ก็สามารถชะลอการเข้าตีเมืองหลวงของศัตรูได้อย่างมีนัยส าคญั 
ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้จะมี ไฟนิรนัดร (Eternal Flame) ระลกึถึงสงครามกลางเมอืงของจกัรวรรดิ
รสัเซียในปีค.ศ. 1917-20 และสงครามโลกครัง้ที่สองในปีค.ศ. 1941-45 พวงพุ่งอยู่หน้าอนุสาวรยี์สีด า
ขนาดใหญ่ของเหล่าทหารจากสาธารณรฐัโซเวยีตทัง้ 15 แห่ง ชม วิหารเซนคอฟ Zenkov Cathedral 
อาจเป็นมหาวหิารไมใ้นครสิต์ศาสนานิกายรสัเซยีนออร์โธด๊อกซ์แห่งเดยีวในโลก สร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปู
เป็นการเขา้ไมด้้วยเดอืยไม ้หลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมวินิสต์ มหาวหิารแห่งนี้
ถูกใช้เป็นพิพิธภณัฑ์หลังการล้มสลายของสหภาพโซเวียต ได้รบัการบูรณะให้กลบัมาเป็นมหาวหิาร
รสัเซยีนออรโ์ธด๊อกซ์เช่นเดมิในปีค.ศ. 1990  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตารทอ้งถิน่ 
จากนัน้ น าท่านไปยัง มัดเดโอ้ จอร์จ Medeo Gorge เป็นที่ตัง้ของลานสเก็ตบนภูเขาสูงที่สุดในโลกที่ให้

นักสปีดสเกต็สามารถเล่นได้ตลอดวนัตลอดคนื ซึ่งนักสเก็ตทัง้หลายจะเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงและ

วนัท่ีหก  อลัมาต้ี (ซิต้ี ทวัร)์ – มดัเดโอ้ จอรจ์                       (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

แสงสใีนสเตเดีย้ม และเป็นสถานทีจ่ดัการแขง่ขนัสเกต็น ้าแขง็ระดบันานาชาต ิเช่น รายการ 2017 Winter 
Univesiade และเขื่อนป้องกันเมืองจากโคลนถล่ม น าท่านขึ้นสู่ ชิมบูลัก สกี รีสอร์ต Shymbulak ski 
resort เป็นสกรีสีอรต์ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีกลาง ตัง้อยู่ตอนบนของหุบเขามดัเดโอ ้บนความสงู 2,200 เมตร 
เหนือระดบัน ้าทะเล ในเทอืกเขาทรานส์-อลิี ่อลาเตาของเทอืกเขาเทยีนซาน เป็นสถานทีเ่หล่านักสกนีิยม
มาเล่นกนัเป็นจ านวนมากตลอดฤดูหนาว ช่วงเดอืนพฤศจกิายนถึงพฤษภาคม) สมควรแก่เวลา น าท่าน
กลบัเขา้เมอืง โดยใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ก่อนกลบับา้นที ่เมกา มอล Mega Mall ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิค้า
ใหญ่ทีสุ่ดของคาซคัสถานตามอธัยาศยั 

ค ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พร้อมชมการแสดงท้องถิ่นสะท้อนถึงเอกลกัษณ์ประจ าชาติ
ก่อนกลบัประเทศไทย 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเขา้สู่ท่าอากาศนานาชาตอิลัมาตี้ เพื่อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 
 

 

01.15 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดย สายการบิน Air Astana  เทีย่วบนิที ่KC 931 

08.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ(BKK) โดยสวสัดภิาพและประทบัใจมริูล้มื 
----------------------------------------------------------------------- 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุดอลล่ารส์หรฐั 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 

 จ านวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2ท่าน พกัเด่ียวเพ่ิม 
16 – 20 ท่าน 57,800.- 7,500.- 
10 – 15 ท่าน 64,800.- 7,500.- 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั เสน้ทางทีร่ะบุในโปรแกรม ชัน้ท่องเทีย่ว (ไป–กลบัพรอ้มคณะ) สายการบนิ Air Astana   

 ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร ์

 โรงแรมทีพ่กัตามระบุ หรอืเทยีบเท่าในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ  

 ค่ารถ-รบัส่ง น าเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ านาญเสน้ทาง 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าวซี่าเขา้ประเทศครีก์ซีสถาน 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหน้าทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

วนัท่ีเจด็  อลัมาต้ี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู                      (–/–/–) 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม         
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพกั  

 ค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

 ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต์ / ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซน็ต ์

 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท้์องถ่ินท่านละ 30 USD ตลอดทริป 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
❖ กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

❖ กรุณาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 25 วนั 

หมายเหตุ  

• รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

• บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
• บรษิัทฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในกรณีที่ ไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้ อนัเนื่องมาจาก  

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื่นๆ ทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย 
การถูกท าร้ายการสูญหาย ความล่าช้า หรอื จากอุบตัิเหตุต่าง ๆ   จะไม่มกีารคนืเงนิใด  ๆ  ทัง้สิ้น แต่ทัง้นี้ ทาง
บรษิทัฯจะจดัหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานี้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรอื ห้ามเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสาร เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

• ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบนิ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

• พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการให้ค าสญัญาใด  ๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิัทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

 


