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TOUR CODE :  KZ301401MZ 
 

คาซัคสถาน  ประเทศอันกวางใหญในเอเชียกลางท่ีเปนแองอารยะธรรมยุคโบราณเม่ือกวาหกพันปท่ีแลว สงผาน
ความรุงเรืองสูอาณาจักรตางๆ หลายยุคหลายสมัยท่ีส่ังสมบมเพาะเหตุการณสําคัญตางๆ ทางประวัติศาสตร  จาก
แหลงกําเนิดของมนุษยชาติกลุมใหญในช่ืออินโดยูโรเปยน มาสูสวนหน่ึงของอาณาจักรเปอรเซีย ตามมาดวย
อาณาจักรควาริสตของชาวเติรก และเปล่ียนถายอํานาจสูเง้ือมมือของทานขานใหญแหงอาณาจกัรมองโกล “เจ็งกิส
ขาน”  ผานเขาสูยุคการคาท่ีเคยรุงเรืองสูงสุดในยุคเสนทางสายไหม  กระท่ังถูกครอบครองโดยโซเวียตรัสเซีย
ต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง   และไดรับเอกราชเม่ือปค.ศ.1991 
คาซัคสถานในวันนี้ คือประเทศท่ีมีอธิปไตยเปนของตนเอง มีความเจริญรุดหนาอยางรวดเร็วและไดเปดประเทศ
ตอนรับนักทองเท่ียวอยางเต็มประตูแลว  ชาวคาซัคท้ัง 16 ลานคนตางยินดีตอนรับชาวตางชาติใหเขามาสัมผัส
ความหลากหลายในชนชาติและวัฒนธรรมของทุกชนเผาบนทุงหญาสเตปปอันอุดมสมบูรณและสวยงามท่ีสุดแหง
หนึ่ง เคียงขางดวยเทือกเขาเทียนชานท่ีเขียวขจีราวกับผืนกํามะหยี่ท่ีโปรยปรายปกคลุมดวยปุยหมิะขาวโพลนบน
แนวสันเขาอยูช่ัวนาตาป และสยายปกโอบลอมทะเลสาบสีมรกตท้ังสามแหงท่ีสวยงามและโรแมนติคไมแพ
สวิตเซอรแลนด  เพยีงแค 6.30 ช่ัวโมงกับการบินตรงสูกรุงอัลมาต้ีเทานั้น  ทานก็จะไดสัมผัสกับดนิแดนอันแสน
สงบสุขและสวยงามแหงนั้นแลว 
 

       
 

------------------------------------คาซัคสถาน 8 วัน------------------------------------------------- 

กรุงอัลมาต้ีอดีตเมืองหลวง – หุบผาสวรรคแหงชารินแคนยอน – หมูบานชาลานุชท่ีปลายสุดของทุงหญาสเตปป – 
ทะเลสาบสีเทอรคอยซ “โคลไซ” – พักเต็นทนอนนับดาวท่ีพรางพราวริมทะเลสาบ – หุบเขาคารคาราท่ีสุดปลายฟา
ของสามประเทศ – ศูนยกฬีาหนาหนาวคิมบูลัก – “แพนฟลอฟ” สวนแหงเสรีภาพ –  มหาวิหารเซ็นคอฟ – จุดชมวิวค็
อกโตเบ – มหามัสยิดกลางแหงอัลมาต้ี – ตลาดกรีนมารเก็ต 
 
กําหนดการเดนิทางวนัท่ี   10  -  17  สิงหาคม 2557 
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วันแรกของการเดินทาง ( 10 ส.ค.57)  กรุงเทพฯ – อัลมาตี ้

07.30 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานหนาเคานเตอร R ใกลประตู 8  สายการบิน 
 Air Astana  (ใกลประตู 8 ) โดยเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ10.30 น.อกเดินทางไปยงั
ประเทศคาซัคสถาน โดยสารการบินแอร แอสตานา เท่ียวบินท่ี KC 932 ใชเวลาบินตรงสูกรุงอัลมาต้ี
ประมาณ 6.30 ช่ัวโมง 

16.20 น. เท่ียวบิน KC932 นําทานเดนิทางถึงทาอากาศยานอัลมาต้ี ซ่ึงอยูหางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียง 
เหนือ  15 กิโลเมตร  เม่ือผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและ พิธีการศุลกากรแลว  นําทานเดนิทาง 
เขาสู ท่ีพัก RAHKAT PALACE HOTEL ระดับ 5 ดาวในกรุงอัลมาต้ี 

19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

วันท่ีสองของการเดินทาง (11 ส.ค.57)  อัลมาตี้ – ชารินแคนยอน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม  จากนัน้ออกเดินทางหุบผาสวรรคในอุทยานแหงชาติชา 
  รินแคนยอน ระยะทาง 200 กโิลเมตรทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงอัลมาต้ี  ชารินแคนยอนแหงนี ้
  มีความยาวถึง  80  กิโลเมตร  มีแมน้ําชารินไหลผานตลอดแนวลึกลงไปท่ีระดับ 150-300  เมตร ทําใหเกิด 
  ทัศนียภาพสวยงามและแปลกตาโดยเฉพาะอยางยิ่งจุดท่ีเรียกกันวา  The  Valley  of  Castle หรือภาษาพื้น 
  พื้นเมืองรียกวา Dolina Zamkov  นี่คือประตูสูทุงหญาสเตปปและหุบเขาดานในของเทือกเขาเทียนชานให 
  ทานไดช่ืนชมและถายภาพเปนการโหมโรง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปกนิกท่ีบริเวณหุบผาสวรรคริมแมน้ําชารินใหเวลาทานไดมีเวลาถายภาพ 
  ในมุมมองตางๆ ตามอัธยาศัยในชวงบายจนกระทั่งไดเวลาอันสมควรแลว  เดนิทางสูเมืองชุนดจา หรือชุน 
  ช่ี (Chundja / Shonzhy ) เมืองเล็กๆ ท่ีอยูหางออกไปประมาณ 30 กิโลเมตร    โดยแวะชมและถายภาพกับ 
  มัสยิดชารเคนท (Zharkent Mosque ) ซ่ึงอยูระหวางทาง  สูเมืองชุนดจา ซ่ึงมีบอน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีเปน 
  ประโยชนตอรางกายใหทานไดผอนคลายอยางสบายอารมย 
 
 
 
 
 
 
19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
  ท่ีพัก ARMAN HOTEL  โรงแรมเล็กๆ ประจําเมืองท่ีแวดลอมไปดวยทัศนียภาพอันสวยงาม 

วันท่ีสามของการเดินทาง (12 ส.ค.57)  ทุงหญาสเตปป-หมูบานชาลานุช-ทะเลสาบโคลไซ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม จากนัน้เดนิทางเขาสูหมูบานชาลานุช  (Zhalanush)  ท่ี 
  แวดลอมไปดวยทิวทัศนอันสวยงามยิ่ง ดานหนาคือทุงหญาสเตปปท่ีสวยท่ีสุดในโลกอีกแหงหนึ่ง สวน 
  ดานหลังคือเทือกเขาเทียนชานอันเขียวขจีอยูช่ัวนาตาป ท่ีนี่จึงเรียกไดวาเปนความสวยงามท่ีธรรมชาติ 
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  สรางสรรคมาใหอยางไมมีท่ีติ เปนสวรรคบนดิน อีกแหงหนึ่งท่ีผูคนบนโลกน้ีนาจะไดมาช่ืนชมสักคร้ัง 
  หนึ่งในชีวิต 
     
 
 
 
 
 
 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปกนิกท่ีหมูบานชาลานุช  

หลังจากเต็มอ่ิมกับการบันทึกภาพอันสวยงามและประทับใจกับทุงหญาสเตปปแหงหมูบานชาลานุชแลว  
ก็ไดเวลามุงหนาสู เสนทางภูเขาลึกเขาสูออมกอดของเทือกเขาเทียนชานท่ีตระหงานเงื้อมอยูไมไกลแทบ 
วาจะย่ืนมือออกไปสัมผัสได จุดหมายก็คือทะเลสาบสีเทอรคอยซ “โคลไซ”  (Kolsai หรือ Kolsay Lake)   
ต้ังอยูในหุบเขาอันลึกลับท่ีระดับความสูง 1,800 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  โดยมีแมน้ําโคลไซสายนอย 
คอยๆ ไหลรินลงมาเพื่อเต็มน้ําในทะเลสาบใหคงท่ีและสวยงามอยูตลอดเวลา เชิญทานดื่มด่ํากับบรรยา 
กาศอันสวยงามจนเหนือคําบรรยายตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
19.30 น. รับประทานอาหารคํ่าแบบกนัเอง ปรุงกันเอง รับประทานกันเอง ภายใตแสงระยิบระยับ 
ของดวงดาวนับลานท่ีเยี่ยมหนาลงมาทักทายอยูตลอดเวลา 
 ท่ีพักคืนนี้สุดพิเศษ นอนเต็นทนับดาวกันตลอดคืนสองทานตอหนึ่งเต็นทหรือภาษาพื้นเมืองเรียกยทู 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (13 ส.ค.57)   ทะเลสาบโคลไซ 1 และโคลไซ 2 

07.00 น. อาหารเชาแบบกันเองริมทะเลสาบแสนสวยท่ีเรียกวา โคลไซ 1  (มีกุกพิเศษทําอาหารให ) หลังอาหารเชา  
เปนรายการสุดพิเศษท่ีจะไดสัมผัสและดื่มด่ํากับธรรมชาติ จากทะเลสาบโคลไซ  1  ซ่ึงพักคางคืนแลวนั้น  
เดินเทาสูทะเลสาบแหงท่ีสองท่ีเรียกวาโคลไซ 2 ท่ีมีความสวยท่ีสุดในบรรดาทะเลสาบท้ังสามแหงในหุบ
เขาแหงนี้ โดยเดินชมความงามระหวางทางไปเร่ือย ๆ แบบสบายๆ 
ไมรีบรอนเพื่อการบันทึกภาพท่ีสุดประทับใจซ่ึงยากท่ีจะไดมาเหน็ 

12.30 น. รับประทานอาหารแบบกลอง ท่ีหิ้วมาเองท่ีริมทะเลสาบโคลไซ  2 
ทะเลสาบโคลไซ 1 พักคางเปนคืนท่ีสองในบรรยากาศสุดประทับใจ 

19.30 น. อาหารค่ําม้ือพิเศษ ปรุงกันใหมๆ รอน ๆ บริการความอรอยแบบกนัเอง 
  คํ่าคืนนี้เปนคืนท่ีสองของการนอนนับดาวริมทะเลสาบโคลไซ 1 
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วันท่ีหาของการเดินทาง (14 ส.ค.57)  ทะเลสาบโคลไซ 1- ยอดเขาคารคารา 

07.00 น. อาหารเชาริมทะเลสาบโคลไซ  1 ทามกลางทิวทัศนแสนสวย  และบรรยากาศอันแสนโรแมนติค แลว 
ก็ตองโบกมืออําลาแมสาวนอยโคลไซ มุงสูสถานท่ีอีกแหงหนึ่งท่ียังรอคอยการมาเยอืนของทุกคนบน
ระดับความสูง  2,200  เมตร  ซ่ึงเปนรอยตอชายแดน ระหวาประเทศคาซัคสถาน กับประเทศคีกีสถาน  
(Kyrgyzstan) นั่นก็คือยอดเขาคารคารา (Karkara ) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันระหวางทางสูยอดเขาคารคารา 
เดินทางตอสูเต็นทแคมป ( Tent  Camp) บนยอดเขาคารคารา โดยผานเสนทาง ภูเขาท่ีมีทัศนยีภาพท่ีสวย 
งาม แตแปลกไปจากเสนทางเม่ือสองวันกอน  ท่ีจะเขาสูบริเวณทะเลสาบโคลไซ   เปนทัศนียภาพท่ีมอง 
เห็นทิวทัศนท้ังสองขางทางไดอยางกวางไกลประหนึ่งวาเรากําลังไตเมฆข้ึนไปยังเบ้ืองบนอยางนาระทึก
ใจตลอดเสนทาง เม่ือถึงแลวใหทานไดเก็บภาพในยามเยน็กอนพระอาทิตยจะลับเหล่ียมเขาท่ีสวยจับใจ 
อีกแหงหนึ่งบนโลกใบนี ้
 

 
 
 
 
 
 
19.30 น. อาหารค่ําท่ีเต็นทแคมปบนยอดเขาคารคาราท่ีอากาศเยน็สบายแมในฤดูรอน 
  ท่ีพัก Tent Camp บนยอดเขาคารคารา 

วันท่ีหกของการเดินทาง (15 ส.ค.57)  ยอดเขาคารคารา – อัลมาตี ้

07.00 น. อาหารเชาแบบกันเองท่ีเต็นทแคมป   จากนั้นใหเวลาตามอัธยาศัยในการถายภาพ  และบันทึกความทรงจํา 
อันแสนประทับใจในความงามแหงธรรมชาติอีกบรรยากาศหน่ึงท่ีแตกตางไปจากวันกอน เปนบรรยากาศ 
แบบภูเขาท่ีสูงระฟา ซ่ึงชาวพื้นถ่ินในแถบนี้ยังคงมีวิถีชีวติแบบดั้งเดิมคือการตอนฝูงปศุสัตวออก และเล็ม 
หญาตามลาดเนิน  และไหลเขาไปตามฤดูกาล  แตจะเห็นมากเปนพิเศษก็ในชวงเวลานี้ซ่ึงเปนฤดูรอน นั้น 
เอง เม่ือไดเวลาอันสมควรแลวนําทานเดินทางกลับสูกรุงอัลมาต้ี  ระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ระหวางทางสูกรุงอัลมาต้ี  และแวะพักหรือถายรูปตามหมูบาน และจุดท่ีเรา 
สามารถแวะไดแบบไป เร่ือยๆ เพื่อใหทุกทานไดสัมผัสความเปนพืน้ถ่ินของชาวคาซัคใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได โดยนาจะกลับถึงท่ีพักในกรุงอัลมาต้ีไมเกินเวลาหกโมงเย็น 

19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ินในกรุงอัลมาต้ี 
  ท่ีพัก RAKHAT PALACE HOTEL  ระดับ 5 ดาว 
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วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (16 ส.ค.57)  อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารของโรงแรม  จากนัน้เดินทางออกนอกเมืองอัลมาต้ีสูหุบเขาคิมบูลัค  
  ( Chymbulak )  ซ่ึงอยูหางออกไปประมาณ 30 นาที    ท่ีนี่คือศูนยกฬีาฤดูหนาวท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ 
  คาซัคสถาน  เคยใชจดัการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมสฤดูหนาว มาแลวเม่ือป  ค.ศ. 2011   และมีลานสเก็ต 
  น้ําแข็ง  Medeo  Skating  Ring  ท่ีใหญ และทันสมัยท่ีสุดคือมีพื้นท่ีถึง  10,500 ตารางเมตร อยูบนระดบั 
  ความสูงถึง 1,691 เมตรซ่ึงสูงท่ีสุดในโลกทีเดียว   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ินท่ีคิมบูลัค 
  หลังอาหารกลางวัน นําทานกลับมายังกรุงอัลมาต้ี เพื่อเยีย่มชมสถานท่ีตางๆ ไดแก Central Historical  
  Museum, สวนแหงเสรีภาพ  Panfilov,  มหาวหิารแหงนกิายออรโธด็อกซ  Zenkov  Cathedral, มัสยิด  
  Central Mosque, จัตุรัส Republic Square และปดทายท่ีจุดชมววิใจกลางกรุงอัลมาต้ีบนเนินเขา Kok –  
  Tobe 
 
 
 
 
 
 
 
20.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
  หลังอาหารคํ่า เดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอัลมาต้ี  ซ่ึงใชเวลาประมาณ 30 นาทีจากตัวเมืองเพ่ือทํา 
  การเช็คอินในการเดินทางกลับโดยสารการบินแอร แอสตานา 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (17 ส.ค.57)  กรุงเทพฯ 

01.00 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน  KC 931 ของสายการบินแอร แอสตานา  สายการบินแหงชาติคาซัคสถาน โดย 
  บินตรงจากกรุงอัลมาต้ีสูกรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 6 ช่ัวโมง  
08.55 น. เท่ียวบิน KC 931 นําทานเดนิทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพและประทับใจ   
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TOUR CODE :  KZ301401MZ 
 

กําหนดการเดนิทางวนัท่ี   10  -  17  สิงหาคม 2557 
 

อัตราคาบริการ         ราคาตอทาน 
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 86,900 บาท 

พักหองเดี่ยวเพิ่ม 6,900 บาท 
 
หมายเหตุ : ไมรับเด็ก และคนชรา คนที่มีโรคประจําตัว เนื่องจากวา จะตองมีการเดินเทา 

                       TREKKING  1 วัน  ตามโปรแกรม  นอนเตนท 3 คืน โรงแรม 3 คืน 
 

รับเพียง  20 ทาน เทาน้ัน 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับเปนหมูคณะ  -  คาโรงแรมที่พักตามรายการ 
คาอาหารตามรายการ    -  คาเขาชมสถานท่ีตามรายการ    
คาภาษีสนามบินตามรายการ   -  คารถ-รับสงและนําเที่ยวตามรายการ   
คาธรรมเนียมวีซา     -  คามัคคุเทศกชํานาญงานคอยอํานวยความสะดวก 
                                                                 - คาประกันอุบัติเหตุในวงเงินคนละ1,000,000.-บาท, 
คารักษาพยาบาลวงเงิน100,000.-บาท 
อัตราคาบริการไมรวม 
คาใชจายสวนตัวอาทิคาอาหาร, คาเครื่องดื่มพิเศษ, คาซักรีด,คาโทรศัพท, คาภาษีมูลคาเพ่ิม, 
คาภาษีหัก ณ ที่จาย ฯลฯ 
คาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกิน 20 กก. 
การจองและชําระเงิน 
- กรุณาชําระมัดจําทานละ10,000 บาทภายใน 3 วันจากวันจองและชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 30 วัน 
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 
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การยกเลิก 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง31วันไมเก็บคาใชจาย 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง20-30วันหักคามัดจํา5,000.-บาท 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง15-19วันไมคืนมัดจํา(10,000.-บาท) 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง4-14วันหักคาใชจาย75% ของราคาทัวร 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง1-3วันหักคาใชจาย80-100% ของราคาทัวร 
- ผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองไดเนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีหักคาใชจาย
100% 
 
หมายเหตุ 
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวรตามความจําเปนและเหมาะสม 
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบจากเหตุอันเนื่องมาจากภัยจลาจลประทวงความไมสงบทาง   
การเมืองอุบัติเหตุ 
ภัยธรรมชาติ   ปญหาการจราจร การลาชา หรือยกเลิกเท่ียวบิน แตเราจะแกไขใหดีที่สุด 
- สงวนสิทธิ์ไมขายแกบุคคลท่ีสงสัยวาจะลักลอบไปทํางานในตางประเทศ 


