
 
 
 

ประเทศจอร์เจีย...มหัศจรรย์แห่งเอเชียกลาง 

หนึ�งเดยีวใต้หล้า..แห่งเทอืกเขาคอเคซัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

กาํหนดการเดินทาง  
�-�� ต.ค. / ��-�� ต.ค.  
��-�� พ.ย. / ��-�� พ.ย. 
�-�� ธ.ค. / ��-�� ธ.ค. 
�� ธ.ค.-� ม.ค. 

วันแรก  กรุงเทพ – อัลมาตี � – ทบิลิชิ 

��.�� น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดแูลในการตรวจเอกสา

การเดนิทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์ อสัตาน่า 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิเมืองอัลมาตี � ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบนิแอร์ อัสตาน่า  

เที�ยวบินที� KC ���  

��.�� น. เดินทางถึง สนามบนิเมืองอัลมาตี � ประเทศคาซัคสถาน รอเปลี�ยนเครื�องสู ่เมืองทบลิิซี ประเทศจอร์เจยี 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที�ยวบินที� KC ��� 

(เวลาบินโดยประมาณ � ชม. พกัผ่อนรับประทานอาหารบนเครื�องบิน) 

��.�� น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบลิิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย  

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋า

สมัภาระ มคัคเุทศก์ท้องถิ�นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้ โดยสายขาเข้า 

จากนั �น นําท่านดินทางเข้าสู่ตัว เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยัง

โรงแรมที�พัก ให้ท่านได้พักผ่อน หลงัจากเหนื�อยจากการเดินทางโดย

สายบนเครื�องบินมาเป็นระยะทางยาวนาน  

พักที� โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ � ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วันที�สอง  เมืองคัสเบก ิ– ป้อมอันนานูรี – โบสถ์ Gergeti Sameba  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั �นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั�งแม่นํ �า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที�

ระดบัความสงู �,��� เมตร) บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพื�อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ 

(Kazbegi) ความสงูที� ����เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา 

(Stepansminda) ชื�อนี �เพิ�งเปลี�ยนเมื�อปี ���� นี �แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า 

คัสเบกิอยู่ เมืองนี �อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ ��� กิโลเมตร ถือเป็น



 
 
 

ศนูย์กลางการทอ่งเที�ยวบนเทือกเขาคอเคซสัที�สําคญัของประเทศจอร์เจีย มีภมูิทศัน์ที�สวยงามโดยรอบ รวมทั �งเป็น

จดุชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกด้วย  

ระหว่างทางนําท่านแวะชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อม

ปราการเก่าแก่ ถกูสร้างขึ �นในสมัยศตวรรษที� ��-�� ชมร่องรอยของซาก

กําแพงที�ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี �ไว้เปรียบเสมือนม่านที�ซ่อนเร้น

ความงดงามของโบสถ์ � หลงัที�ตั �งอยู่ภายใน ซึ�งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์

จิ �น ภายในยงัมี หอคอยทรงสี�เหลี�ยมใหญ่ที�ตั �งตระหง่าน จากมมุสงูของ

ป้อมปราการนี �จะมองทัศนียภาพที�สวยงามของ อ่างเก็บนํ �าชินวารี 

(Zhinvali)  ที�ซึ�งทําให้ชาวเมืองทบิลิซีมีนํ �าไว้ดื�มไว้ใฃ้และชื�นชม

ทศันียภาพทวิทศัน์ ของภเูขาล้อมรอบสถานที�แห่งนี �  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั �นเปลี�ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื�อน � ล้อ พาท่านเดินทางขึ �นไปเที�ยว

ชม โบสถ์เกอร์เกติ (Gergeti Trinity Church) ซึ�งตั �งอยู่อย่างสวยงามและโดด

เด่น บนเนินเขาซึ�งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที�ระดบัความสงู �,��� เมตร 

ซึ�งหากในวันที�ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านจะได้เห็นยอดเขาคัสเบกิที�มีความสงูถึง 

�,��� เมตร โดยสว่นยอดปกคลมุด้วยหิมะตลอดทั �งปี  

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื �นเมือง  

พักที� โรงแรม MARCO POLO HOTEL ระดับ � ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วันที�สาม กอรี – อุพลิสซเิค่ – คูทัยซี 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พัก 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ทกุวันนี � เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ เป็นที�รู้จกักนัดีว่าเป็นบ้านเกิดของ 

“โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที�ในอดีตเป็นผู้ปกครอง

สหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที� 1920 ถึง 1950 และมีชื�อเสียง เรื�อง

ความโหดเหี �ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี � 

นําทา่น ชม อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhecave-Town) หนึ�งในเมืองถํ �าเก่าแก่

ของจอร์เจีย มีการตั �งถิ�นฐานในดินแดนแถบนี �กนัมานานแล้วกว่า ���� ปี

ก่อน ในอดีตช่วงยคุโบราณก่อนยคุกลาง (Hellenistic and Late Antique 

periods ) ช่วง ��� ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.��� เมืองนี �เป็นศนูย์กลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงที�เมือง



 
 
 

นี �มีความเจริญสดุขีดคือ ในชว่งคริสตวรรษที� � ถึง �� ก่อนจะถกูรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที� �� 

และถกูปลอ่ยให้เป็นเมืองร้างไป ทา่นจะได้พบกบัศาสนสถานที�มีห้องโถงขนาดใหญ่ที�ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที�

ประกอบพิธีกรรมซึ�งเป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบนี �ก่อนที�ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื�อ ���� ปีก่อน และยงัมี

ห้องต่างๆ ซึ�งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที�สร้างขึ �นในช่วงคริสต์ศตวรรษที� �ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตา

ลิน (Statlin Musuem) ซึ�งรวบรวมเรื�องราว และสิ�งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตวัอาคารที�สตาลนิเกิด

ด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตาลนิ มีการจดัแสดงประวติัชีวิตของสตาลนิที�ใช้ในระหว่าง เดนิทางสู ่เมืองทบลิิซ ี

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ�น 

หลงัอาหารนําทกุท่านเดินทางสู่ เมืองคทูยัซี (Kutaisi) เมื�องเก่าแก่ที�มี

อายุกว่า �,��� ปี และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ Kingdom of 

Georgia ในศตวรรษที� �� ถึงปี ค.ศ.����  

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตคาคารท้องถิ�น 

  พักที� โรงแรม ARGO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันที�สี  ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทมู ิ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ยามเช้านําทกุทา่นเดนิชมตลาดผลไม้ของเมืองเพื�อชมวิถีชีวิตของชาวเมือง จากนั �นนํา

ทกุท่านชม โบสถ์ Gelati (Geleti Cathedral) วิหารเก่าแก่ที�ได้รับยกย่องให้เป็นมรดก

โลกจากองค์กรยูเนสโก โบสถ์ Gelati นับเป็นสิ�งก่อสร้างที�สะท้อนให้เห็นถึงความ

รุ่งเรืองในยคุทองของจอร์เจีย สร้างโดย King David IV แห่งจอร์เจีย ในศตวรรษที� �� 

ในสมัยก่อนได้ใช้สถานที�แห่งนี �เป็นมหาวิทยาลยั นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลยัที�เก่าแก่

มากที�สุดแห่งหนึ�งของยุโรป จากนั �นนําทุกท่านชม โบสถ์ Bagrati (Bagrati 

Cathedral) สร้างในปีศตวรรษที� �� สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางอย่างเด่นชดั 

แม้ว่าตวัโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั �งจากศัตรูผู้ รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ทกุ

ทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์โดยรอบเนื�องจากโบสถ์ตั �งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทําให้สามารถมองเห็นทศันียภาพที�สวยงามได้โดยรอบ  

 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ�น 

 

 



 
 
 

นําทกุท่านเดินทางสู ่เมืองบาทมิู (Batumi) จากนั �นนําท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองบาทมีู� (Batumi) ระยะทาง

ประมาณ ��� กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชม. เมืองนี �เป็นเมืองที�ตั �งอยู่ริมทะเล บนชายฝั�งตะวนัออกของทะเล

ดํา เป็นเมืองหลวงของ อตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที�ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวนัตกของประเทศ

จอร์เจียครอบคลมุพื �นที�บริเวณกว้างปละมีสภาพภมิูทศัน์ที�หลากหลายแตกต่างกัน มีทั �งบริเวณเทือกเขาสงูที�อดุม

ไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที�เขียวชอุม่ เป็นหนึ�งในเมืองที�มีทิวทศัน์สวยที�สดุของจอร์เจีย มีความงามของ

ธรรมชาตทีิ�น่าตื�นตาตื�นใจ พื �นที�ด้านหนึ�งของเมืองที�ถกูล้อมด้วยทิวทศัน์ของทะเลดํา เมืองบาทมูิ (Batumi) เป็น

เมืองที�มีท่าเรือสําคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที�เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง นําท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือน

เก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สร้างขึ �นในปี ���� เป็นอาคารที�ได้รับการออกแบบ

โดยสถาปนิกชื�อดงัชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 

ที�ผ่านมา สถานที�แห่งนี �ได้เริ�มปรับปรุงเพื�อให้เป็นแหลง่บันเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจแหง่ใหม่ของเมืองประกอบไป

ด้วยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลบั ฯลฯ  

คํ�า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที� โรงแรม LEOGRANDI HOTEL ระดับ � ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที�ห้า  เมืองบาทมูิ – มิสเคด้า – ทบิลิชี 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทกุท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tabilisi) ระหว่างทางผ่าน เมืองมิสเคด้า (Mtskheta) ศนูย์กลางทาง

ศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที�เก่าแก่ที�สดุของจอร์เจียอายุกว่า �,��� ปี ตั �งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 

�� กม. และในอดีตเมืองนี �เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ�วเป็นราชอาณาจกัรของ

จอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.��� แต่ตอนนี �ไม่มีอะไรจากสมยันั �นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์

เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี �ช่วงศตวรรษที� � องค์การยูเนสโก ได้ขึ �นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า 

(Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื�อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี �องค์การยเูนสโกไดขึ �นทะเบียน

โบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD 

HERITAGE SITE) 

นําท่าน ชมมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry ) หรือโบสถ์แห่งไม้

กางเขนอนัศกัดิ�สทิธิ�  ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ �นเมื�อคริสต

วรรษที� � ชาวจอร์เจียสกัการะนับถือวิหารแห่งนี �เป็นอย่างมาก ภายใน

โบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ�งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือ



 
 
 

แม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ�งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นําไม้กางเขนนี �เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่

ศาสนาคริสต์เป็นครั �งแรกในช่วงโบราณกาล  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ�น 

นําท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้าง

ราวศตวรรษที�  �� โบสถ์แห่งนี �ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที�

ศักดิ�สิทธิ�ที�สุดของจอร์เจีย สร้างขึ �นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื�อ 

Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทั �งยงัเป็น

ศูนย์กลางที�ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี�ยนความเชื�อและหันมานับถือ

ศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของ

จอร์เจียเมื�อปี ค.ศ.��� และถือเป็นสิ�งก่อสร้างยุคโบราณที�มีขนาด

ใหญ่ที�สดุของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนั �นเดินทางต่อสู ่เมืองทบลิิซี 

คํ�า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที� โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ � ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วันที�หก  ภูมิภาคคาเคต ิ- เส้นทางแห่งไวน์ – ซกินากี– ทบีลิซี� 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําพาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี เมืองหลวง

ของประเทศจอร์เจีย ที�มีความสําคญัของประวตัิศาสตร์มากมาย และ

มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที�สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมือง

หลวงและเมืองใหญ่ที�สดุของจอร์เจีย ตั �งอยู่ริมฝั�งแม่นํ �าครูา (Kura) 

หรือเรียกว่า แม่นํ �ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ�น เมืองทบิลิซี มี

เนื �อที�ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ �,���,��� คน 

เมืองนี �ถกูสร้างโดย วาคตงั กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali ) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั �ง

เมืองนี �ขึ �นในคริสตศวรรษที� � เมืองทบิลซีี เป็นศนูย์กลางการทําอตุสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภูมิภาคคอเค

ซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี �อยู่ในสายทางหนึ�งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะ

ศนูย์กลางการขนสง่และการค้า เนื�องจากความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ที�ตั �งที�เป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชีย

กบัยโุรป นําทา่นชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church ) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที�สร้างขึ �นในช่วงคริสต์ศตวรรษที� �� ตั �งอยู่



 
 
 

บริเวณริมหน้าผาที�เบื �องลา่งเป็นแม่นํ �ามิตคาวารี ในอดีตถกูใช้เป็นป้อมปราการ และที�พํานักของกษัตริย์ ในบริเวณ

เดียวกนั จะมีอนสุาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตงั กอร์กาซาล ีผู้สร้างเมืองตั �งตระหง่านอยา่งสง่างาม  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) สร้างขึ �นครั �งแรกช่วงคริสตวรรษที� 4 มีการเปลี�ยนมือผู้ปกครอง

มากมาย ทั �งช่างอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารที�มีอยู่ในปัจจุบันนี �สร้างขึ �นมาตั �งต่ช่วง

คริสต์ศตวรรษที� � สมัผสัความงามของโบสถ์ที�อยู่ภายในนี �คือ โบสถ์นกับุญนิโคลาส (St.Nicholas Church) ถูก

สร้างขึ �นในช่วงคริสตวรรษที� ��-�� หากมองลงมาจากป้อม ท่านจะได้เห็นความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่าง

ผู้คนหลากหลายชนชาติ ที�มาอยู่กันในเมืองนี �ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย ชม โรงอาบนํ �าแร่

เก่าแก่ (Bath Houses) ในย่านโซโลลากี (Sololaki) ที�นี�มีชื�อเสียงในเรื�องบ่อนํ �าร้อนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur 

Spring Water)  

อสิระช้อปปิ�งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนําทกุท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโินโว 

��.�� น. ออกเดินทางสูเ่มืองอัลมาตี � โดยสายการบนิแอร์ อัสตาน่า เที�ยวบนิที� KC 140  

 

วันที�เจด็ อัลมาตี �-กรุงเทพฯ 

��.�� น. เดินทางถึงเมืองอัลมาตี � เพื�อเปลี�ยนเครื�องเดินทางสูก่รุงเทพฯ ด้วยเที�ยวบินที� KC ��� 

นําท่านเข้าสูที่�พกัโรงแรมที�อลัมาตี � ให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้าและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

��.�� น. Check out ออกจากที�พกั นําท่านออกเดินทาง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารพื �นเมือง 

จากนั �น นําท่านท่องเที�ยวสถานที�สําคญัของ กรุงอัลมาตี �  เริ�มด้วยการ ชมจัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) 

สวนสาธารณะสําคญัที�เป็นที�ตั �งของ อนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence) และ สวนสาธารณะ

แพนฟิลอฟ (Panfilovtzev  Park) สร้างขึ �นเพื�อแสดงความรําลกึถึงวีรบุรุษชาวคาซคัที�ช่วยโซเวียตรบกับนาซีใน

สงครามโลกครั �งที�สอง จากนั �นนําท่านชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ�งรอดพ้นจากความ

เสียหายจากแผ่นดินไหวในปี คศ.���� อย่างน่าอัศจรรย์เป็นโบสถ์ไม้ที�ไม่ใช้ตะปูในการสร้าง เลยนับเป็น�ใน � 

สถาปัตยกรรมซึ�งสร้างด้วยไม้ที�พิเศษที�สดุในโลก ซึ�งตั �งอยู่ในสวนแห่งนี �ด้วย 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

จากนั �นก่อนเดินทางกลบับ้าน ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ�งที� ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET ซึ�งมีทั �งสินค้า

อปุโภคและบริโภค ทั �งเสื �อผ้าเครื�องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์เวียร์ของที�ระลกึ ของสดของแห้ง อาทิ ถั�วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ 

อลัมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆมากมาย ซึ�งราคาถกูมากเมื�อเทียบกบัเมอืงไทย 

 

 

 

 

นําท่านชม โชว์นกเหยี�ยว (FALCON SHOW) ที�ขึ �นชื�อที�สดุของประเทศคาซคัสถาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินและ

ตื�นเต้นกับศิลปะ การบงัคบัเหยี�ยวของชาวคาซคัสถาน ที�มีมาแต่โบราณ  

เย็น  นําท่านรับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน  

หลงัจากนั �น นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบินอลัมาตี � เพื�อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

วันที�แปด อัลมาตี �-กรุงเทพฯ 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อสัตาน่า เที�ยวบินที� KC 931 

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูพิร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

  อัตราค่าบริการต่อท่าน สาํหรับคณะ �� ท่านขึ �นไป (นักท่องเที�ยวชาวไทย ไม่ต้องวซ่ีา) 

��-�� ก.ย. / �-�� ต.ค. 
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ �-� ท่าน) ��,��� บาท 



 
 
 

 

 

 

ราคาเดก็เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ � ท่าน) ��,��� บาท 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ � ท่าน) ��,��� บาท 

พกัเดยีว เพิ�ม �,��� บาท 

  อัตราค่าบริการต่อท่าน สาํหรับคณะ �� ท่านขึ �นไป (นักท่องเที�ยวชาวไทย ไม่ต้องวซ่ีา) 

��-�� ต.ค. 
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ �-� ท่าน) ��,��� บาท 

ราคาเดก็เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ � ท่าน) ��,��� บาท 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ � ท่าน) ��,��� บาท 

พกัเดยีว เพิ�ม �,��� บาท 

  อัตราค่าบริการต่อท่าน สาํหรับคณะ �� ท่านขึ �นไป (นักท่องเที�ยวชาวไทย ไม่ต้องวซ่ีา) 

��-�� พ.ย. / ��-�� พ.ย. 

�-�� ธ.ค. / ��-�� ธ.ค. / �� ธ.ค. – � ม.ค. �� 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ �-� ท่าน) ��,��� บาท 

ราคาเดก็เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ � ท่าน) ��,��� บาท 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ � ท่าน) ��,��� บาท 

พกัเดยีว เพิ�ม �,��� บาท 



 
 
 

 

อัตรานี �รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบินไป-กลบั , คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 คา่ที�พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน รวมทั �งสิ �น 5 คืน 

 คา่อาหารครบทกุมื �อตลอดรายการ 

 คา่รถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 

 อตัราคา่เข้าชมสถานที�ที�ระบไุว้ในรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอบุติัเหต ุจะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั 

อายรุะหวา่ง ��-�� ปี ในกรณีที�ผู้ เอาประกนัภยัอายตุํ�ากว่า �� ปี หรือ ระหว่าง ��-�� ปี คุ้มครอง �� % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั 

ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัเงื�อนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกวา่ �� ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคุ้มครอง)  

 คา่ระวางนํ �าหนกั 2� กิโลกรัม 

อัตรานี �ไม่รวม 

 ภาษีมลูคา่เพิ�ม � % และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

 คา่บริการ และคา่ใช้จ่ายสว่นตวัที�ไมร่ะบไุว้ในรายการ 

 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ�น � USD/วนั, พนกังานขับรถ � USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย � USD/วนั 

มากหรือน้อยขึ �นอยู่กบัความพอใจของลกูค้า 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอื�น ที�ไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม 

 

เงื�อนไขการจองทวัร์ 

 กรุณาวางเงินมดัจํา ทา่นละ ��,��� บาท หลงัจากที�ได้ทําการจอง และที�นั�งจะถกูยืนยนัเมื�อได้รับคา่มดัจําแล้วเทา่นั �น 

 หลงัจากชําระคา่มดัจําแล้ว สามารถเปลี�ยนชื�อผู้เดินทางได้ ก่อนที�บริษัทฯ จะทาํการออกตั�วลว่งหน้า �-� อาทติย์กอ่นการเดินทาง 

  

กรณียกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง �� วนัขึ �นไป คนืเงินทั �งหมด 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ��-29 วนั เกบ็คา่ใช้จ่าย ยดึเงินมดัจําทั �งหมด ในทกุรณี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง � – �� วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ��% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า � – � วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั �งหมด ��� % ของราคาทวัร์ในทกุรณี 



 
 
 

 

หมายเหตุ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี � เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตุสดุวิสยับางประการ 

เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เนื�องจากรายการทวัร์นี �เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธิ�การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า

ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่ืนเงินในทกุกรณี 

 เมื�อทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ

ขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้เพื�อความเหมาะสม ทั �งนี �ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของ

คณะผู้ เดินทางเป็นสําคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�ทา่นถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

 สําหรับ ผู้ โดยสาร ที�ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้ง

เข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและ

ออกจากประเทศ 

 การทอ่งเที�ยวประเทศเวียดนามนั �นจะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการสง่เสริมการท่องเที�ยวดงักล่าว คือ ร้านยา, ร้าน

มุก, ร้านขนม ฯลฯ หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไข

ดงักลา่วแล้ว 

 

หนังสือเดนิทางต้องมอีายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า � เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

และมหีน้าที�เหลอืไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า � หน้า 

** กรณ ีถือหนังสือเดนิทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมลูเพิ�มเตมิ ** 

ในกรณีที�ผู้โดยสาร มีไฟล์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวข้องกับวันเดนิทางที�ท่านได้ทาํการจองไว้กบัทาง

บริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที�ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตั�วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ใน

การรับผิดชอบทุกกรณี 

 


