
 Толтырыңыз, сканерлеңіз жəне брондау бөліміне жіберіңіз  
 mail: astana.reservations@hilton.com; astana.info@hilton.com;  
Тел: +77172 649900 
Hilton Astana Expo, Сауран 46, Нұр-Сұлтан 
010000, Қазақстан Республикасы 

 
 

Брондау нысаны 

AGRICOMхалықаралық конференциясы 
2023 жылғы 15-16 наурыз 

 
Тегі (А-т, А-ша)   Аты  
Келу күні мен уақыты   Шығу күні мен уақыты  
Тел.: E-mail:  Hilton Honors нөмірі    

Нөмір санатын таңдаңыз 
Нөмір 
санаты 

Deluxe Room (32 ш.м) 
Бір орындық/ 
Екі орындық 

King Suite (50 ш.м) 
Бір орындық/ 
Екі орындық 

Superior suite (70 ш.м) 
Бір орындық/ 
Екі орындық 

Premium suite (97 ш.м) 
Бір орындық/ 
Екі орындық 

Құны 50 000 / 57 000 KZT 75 000 / 82 000 KZT 105 000 / 112 000 KZT 150 000 / 157 000 KZT 

Кереует түрі King / Twin King King King 

Қажет болған жағдайда, трансфер 
Машина түрі  
(бір жақты құны) 

Белгілеу Келу күні мен 
уақыты 

Шығу күні мен 
уақыты 

Рейс туралы 
мəліметтер 

Жеке (3 адамға дейін) 11 000 
kzt 

    

Топтық (10 адамға дейін) 20 
000 kzt 

    

 

ҚР азаматтары үшін төлем əдісі (Kaspi.kz): Несие картасымен - шот алу үшін келесі бөлімді толтырыңыз. 
Карта иесінің аты Ұялы тел. нөмірі 

  

 
Сондай-ақ, Сіз шот-фактура үшін компанияның деректемелерін жібере аласыз. 

 
Бұған қол қою арқылы, Мен, Қонақ үй жоғарыда көрсетілген қызметтердің сомасын несиелік картамнан алатынына келісемін. 

 
Қолы Күні    

E- 

БРОНДАУ ЖƏНЕ ЖОЮ ШАРТТАРЫ 
• Барлық тарифтерге 12% ҚҚС, таңғы ас жəне СПА кіреді 
• Кіру 15:00-де жəне шығу 12: 00-де жүзеге асырылатынын ескеріңіз 
• 10:00-ге дейін ерте тіркелу салықтарды қоса алғанда, бөлме құнының 100%, 10:00-ден 15:00-ге дейін-

50% мөлшерінде төленеді. 
• 12:00-ден 18:00-ге дейін кеш шығу 50% мөлшерінде, 18:00-ден кейін – 100% мөлшерінде, салықтарды 

қоса алғанда, нөмір құнынан төленеді. 
• Осы арнайы тариф бойынша брондау нөмірлердің қолжетімділігі бойынша 2023 жылғы 10 наурызға 

дейін, 100% алдын ала төлем бойынша мүмкін болады. 
• Қонақ келмеген немесе брондауды кеш тоқтатқан жағдайда (келгенге дейін 48 сағат бұрын) қонақ 

үй толық тұру кезеңі үшін айыппұл есептейді. 
• Бір түнде несие картасын немесе депозитті беру арқылы брондауыңызды растаңыз. 


