
 

ประเทศจอร์เจีย...มหัศจรรย์แห่งเอเชียกลาง 
หนึ่งเดียวใต้หล้า..แห่งเทือกเขาคอเคซัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

วันแรก  กรุงเทพ – อัลมาตี ้– ทบิลิชิ 
07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดแูลในการตรวจเอกสาร

การเดนิทาง เคาน์เตอร์ของสายการบนิแอร์ อสัตานา่ 
10.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินเมืองอัลมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน โดย สายการบินแอร์ อัสตาน่า  

เที่ยวบินท่ี KC 932  
16.30 น. เดนิทางถึง สนามบินเมืองอัลมาตี ้ประเทศคาซัคสถาน รอเปล่ียนเคร่ืองสู ่เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย 
19.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองทบลิิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 139 

(เวลาบนิโดยประมาณ 2 ชม. พกัผอ่นรับประทานอาหารบนเคร่ืองบนิ) 
21.40 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโินโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋า
สมัภาระ มคัคเุทศก์ท้องถ่ินรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้ โดยสายขา
เข้า จากนัน้ น าท่านดนิทางเข้าสู่ตวั เมืองทบิลิซี และเดนิทางไปยงั
โรงแรมท่ีพัก ให้ท่านได้พักผ่อน หลังจากเหน่ือยจากการเดินทาง
โดยสายบนเคร่ืองบนิมาเป็นระยะทางยาวนาน  
พักท่ี โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง  เมืองคัสเบกิ – ป้อมอันนานูรี – กูดารี 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทกุท่านเดนิทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtskheta) ศนูย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของ
จอร์เจียอายกุว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และใน
อดีตเมืองนีเ้คยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 
500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แตต่อนนีไ้มมี่อะไรจากสมยันัน้หลงเหลืออยูแ่ล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผใ่น
เมืองนีช้่วงศตวรรษท่ี 4 องค์การยเูนสโก ได้ขึน้ทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (Historical monument 
of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1994 นอกจากนีอ้งค์การยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนโบราณสถานแห่งเมือง
มิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) 
น าท่าน ชมมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry ) หรือโบสถ์แห่งไม้
กางเขนอนัศกัดิ์สิทธ์ิ  ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึน้เม่ือคริ
สตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก 
ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นกับญุนี
โน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตรุกีปัจจุบนั) 
ได้น าไม้กางเขนนีเ้ข้ามาพร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล  



 

น าท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้าง
ราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งนีถื้อเป็นศนูย์กลางทางศาสนาท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ
ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze  
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางท่ีท า
ให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ และให้
ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 
และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อยา่งงดงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น 
จากนัน้ออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝ่ังแม่น า้ 
Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดับความสูง 2,395 เมตร) บน
เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพ่ือเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ (Kazbegi) 

ความสูงท่ี 1700 เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปัน 
สมินดา (Stepansminda) ช่ือนีเ้พิ่งเปล่ียนเม่ือปี 2006 นีแ้ต่คนมกัจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คสัเบกิอยู่ เมืองนีอ้ยู่
ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสัท่ีส าคญั
ของประเทศจอร์เจีย มีภมูิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกด้วย  
ระหว่างทางน าท่านแวะชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อม
ปราการเก่าแก่ ถกูสร้างขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซาก
ก าแพงท่ีล้อมรอบป้อมปราการแห่งนีไ้ว้เปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้น
ความงดงามของโบสถ์ 2 หลงัท่ีตัง้อยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์
จิน้ ภายในยงัมี หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน จากมมุสงูของ
ป้อมปราการนีจ้ะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเก็บน า้ชินวารี 
(Zhinvali)  ท่ีซึง่ท าให้ชาวเมืองทบลิิซีมีน า้ไว้ด่ืมไว้ใช้และช่ืนชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภเูขาล้อมรอบสถานท่ีแหง่นี ้ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  
พักท่ี โรงแรม MARCO POLO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม กูดารี – กอรี – อุพลิซิเค่ – คูทัยซี 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวนันี ้เป็น
เมืองแห่งประวตัิศาสตร์ เป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียท่ีในอดีต
เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียง เร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครอง
ในเมืองกอรีแหง่นี ้



 

น าท่าน ชม อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhecave-Town) หนึ่งใน
เมืองถ า้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบนี ้
กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อน
ยคุกลาง (Hellenistic and Late Antique periods ) ช่วง 500 
ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนีเ้ป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองนีมี้ความเจริญสุดขีด
คือ ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาว
มองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 และถกูปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกบัศาสนสถานท่ีมีห้องโถงขนาด
ใหญ่ท่ีชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนีก้่อนท่ีศาสนา
คริสต์จะเข้าเม่ือ 1700 ปีก่อน และยงัมีห้องตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถ์
เก่าแก่ของชาวคริสต์ ท่ีสร้างขึน้ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 9  
ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน (Statlin Musuem) ซึง่รวบรวมเร่ืองราว 
และสิ่งของตา่งๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิด
ด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตาลิน มีการจดัแสดงประวตัชีิวิตของสตาลิน
และข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคารท้องถิ่น 
หลงัอาหารน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคูทัยซี (Kutaisi) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
เม่ือเก่าแก่ท่ีมีอายกุว่า 3,000 ปี และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ Kingdom of Georgia ในศตวรรษท่ี 15 ถึงปี ค.ศ.
1810  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตคาคารท้องถิ่น 
  พักท่ี โรงแรม ARGO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสี  ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ยามเช้าน าทกุท่านเดินชมตลาดผลไม้ของเมืองเพ่ือชมวิถีชีวิต
ของชาวเมือง จากนัน้น าทุกท่านชม โบสถ์ Gelati (Geleti 

Cathedral) วิหารเก่าแก่ท่ีได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจาก
องค์กรยูเนสโก โบสถ์ Gelati นับเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงความรุ่งเรืองในยุคทองของจอร์เจีย สร้างโดย King 
David IV แห่งจอร์เจีย ในศตวรรษท่ี 12 ในสมัยก่อนได้ใช้
สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นมหาวิทยาลยั นบัได้วา่เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่มากท่ีสดุแหง่หนึง่ของยโุรป  



 

จากนัน้น าทุกท่านชม โบสถ์ Bagrati (Bagrati Cathedral) สร้างใน
ปีศตวรรษท่ี 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางอย่างเดน่ชดั แม้ว่า
ตวัโบสถ์จะได้รับความเสียหายทัง้จากศตัรูผู้ รุกรานและภยัธรรมชาติ
มาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอดทุกท่านจะได้ชม
วิวทิวทัศน์โดยรอบเน่ืองจากโบสถ์ตัง้อยู่บนเนินเขา Ukimerioni ท า
ให้สามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามได้โดยรอบ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคารท้องถิ่น 
จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองบาทู ม่ี 
(Batumi) (ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2  ชม.) เมืองนีเ้ป็นเมืองท่ีตัง้อยู่
ริมทะเล บนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็น
เมืองหลวงของ อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐ
อิสระท่ีปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวนัตกของประเทศจอร์เจียครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณกว้างปละมีสภาพภมูิทศัน์ท่ี
หลากหลายแตกต่างกนั มีทัง้บริเวณเทือกเขาสูงท่ีอดุมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหนึ่ง
ในเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยท่ีสุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พืน้ท่ีด้านหนึ่งของเมืองท่ีถูก
ล้อมด้วยทิวทศัน์ของทะเลด า เมืองบาทมูิ (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีทา่เรือส าคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปด้วย
ต้นไม้สองข้างทาง น าท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square 
สร้างขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารท่ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วย
สไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผา่นมา สถานท่ีแห่งนีไ้ด้เร่ิมปรับปรุงเพ่ือให้เป็นแหล่งบนัเทิง
และพกัผอ่นหยอ่นใจแหง่ใหมข่องเมืองประกอบไปด้วยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลบั ฯลฯ  

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี โรงแรม LEOGRANDI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีห้า  เมืองบาทูมิ – คูทัยซี – ทบิลิชี 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tabilisi) ระหว่างทางชม Iago’s 
wine cellar หมู่บ้าน Chardhakhi ณ หมูบ้่านแหง่นีท้กุทา่นจะได้ชมไร่องุ่น โรง
บม่ไวน์ท่ียงัคงการผลิตแบบดัง้เดิม ตามหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์เช่ือวา่การ
ปลูกองุ่นเพ่ือผลิตไวน์เร่ิมจากท่ีประเทศจอร์เจียนีเ้ม่ือประมาณ 4,000 กว่าปี
มาแล้ว ให้ทุกท่านได้ลิม้ชิมไวน์รสเลิศและช่ืนชมบรรยากาศไร่องุ่นท่ีสวยงาม
สดุลกูหลูกูตา  



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคารท้องถิ่น 
จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมืองทบิลิซี 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์การแสดง
ระบ าพืน้เมือง  
พักท่ี โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหก  ทบีลิซ่ี 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าพาทา่นชมทศันียภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย 
ท่ีมีความส าคญัของประวตัิศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 
เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของจอร์เจีย ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้คู
รา (Kura) หรือเรียกวา่ แมน่ า้มิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน เมืองทบลิิซี มีเนือ้ท่ี
ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนีถ้กูสร้างโดย วาค
ตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali ) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้

ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศวรรษท่ี 4 เมืองทบิลีซี เป็นศนูย์กลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภมูิภาค
คอเคซสั ในประวตัิศาสตร์ เมืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะ
ศนูย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชีย
กบัยโุรป น าทา่นชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church ) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ตัง้อยู่
บริเวณริมหน้าผาท่ีเบือ้งลา่งเป็นแมน่ า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใช้เป็นปอ้มปราการ และท่ีพ านกัของกษัตริย์ ในบริเวณ
เดียวกนั จะมีอนสุาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตงั กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตัง้ตระหง่านอยา่งสง่างาม  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ชม ป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) สร้างขึน้ครัง้แรกช่วงคริสตวรรษท่ี 4 มีการเปล่ียนมือผู้ปกครอง
มากมาย ทัง้ช่างอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนีส้ร้างขึน้มาตัง้แต่ช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 8 สมัผัสความงามของโบสถ์ท่ีอยู่ภายในนีคื้อ โบสถ์นักบุญนิโคลาส (St.Nicholas Church) ถูก
สร้างขึน้ในช่วงคริสตวรรษท่ี 12-13 หากมองลงมาจากป้อม ท่านจะได้เห็นความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่าง
ผู้คนหลากหลายชนชาติ ท่ีมาอยู่กันในเมืองนีท้่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย ชม โรงอาบน า้แร่
เก่าแก่ (Bath Houses) ในย่านโซโลลากี (Sololaki) ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบ่อน า้ร้อนก ามะถันธรรมชาติ (Sulphur 
Spring Water) อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโินโว 

22.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองอัลมาตี ้โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 140  



 

วันท่ีเจ็ด อัลมาตี-้กรุงเทพฯ 
04.25 น. เดนิทางถึงเมืองอัลมาตี ้ 

น าทา่นเข้าสูท่ี่พกัโรงแรมท่ีอลัมาตี ้ให้ทา่นได้รับประทานอาหารเช้าและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
11.30 น. Check out ออกจากท่ีพกั น าทา่นออกเดนิทาง 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าทุกท่านเดินทางสู่ Shymbuluk สกีรีสอร์ทใกล้
เมือง Almaty ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศคาซคัสถาน 
ตัง้อยู่ในหุบเขา Medeu ท่ีระดับความสูง 2,200 
เมตร จากระดบัน า้ทะเล ในปัจจบุนันี ้Shymbuluk 
ก าลงัได้รับความนิยมอย่างสงูส าหรับนกัสกีทัว่โลกเพราะมีลานสกีท่ีใหญ่และรีสอร์ทท่ีทนัสมยัรองรับนกัท่องเท่ียว
ได้ทกุรูปแบบ ทัง้นี ้Shymbuluk ยงัเป็นสถานท่ีจดังาน Asian Winter Games อีกด้วย  
จากนัน้ น าท่านท่องเท่ียวสถานท่ีส าคญัของ กรุงอลัมาตี ้ เร่ิมด้วยการ ชมจัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) 
สวนสาธารณะส าคญัท่ีเป็นท่ีตัง้ของ อนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence) และ สวนสาธารณะ

แพนฟิลอฟ (Panfilovtzev Park) สร้างขึน้เพ่ือแสดงความร าลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซคัท่ีช่วยโซเวียตรบกับนาซีใน
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง จากนัน้น าท่านชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่งรอดพ้นจากความ
เสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1911 อย่างน่าอศัจรรย์เป็นโบสถ์ไม้ท่ีไม่ใช้ตะปใูนการสร้าง เลยนบัเป็น 1 ใน 8 
สถาปัตยกรรมซึง่สร้างด้วยไม้ท่ีพิเศษท่ีสดุในโลก ซึง่ตัง้อยูใ่นสวนแหง่นีด้้วย 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้ก่อนเดินทางกลบับ้าน ให้ท่านได้อิสระกบัการ ช้อปปิง้ท่ี ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET ซึ่งมีทัง้
สินค้าอปุโภคและบริโภค ทัง้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย ไข่ปลาคาร์เวียร์ของท่ีระลึก ของสดของแห้ง อาทิ ถัว่ชนิดต่ างๆ 
ไมว่า่จะเป็น พิตาชิโอ อลัมอนด์ ผลไม้แห้ง ตา่งๆมากมาย ซึง่ราคาถกูมากเม่ือเทียบกบัเมืองไทย 

 

 

 



 

ค ่า  น าท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์ระบ าพืน้เมือง 

หลงัจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิอัลมาตี ้เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

วันท่ีแปด อัลมาตี-้กรุงเทพฯ 
01.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์ อสัตานา่ เท่ียวบนิท่ี KC 931 
08.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
 

***หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก** 

 

อัตรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั , คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง 
 คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน รวมทัง้สิน้ 5 คืน 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่วีซา่เข้าประเทศคาซคัสถาน **หมายเหต*ุ* ประเทศจอร์เจียไมต้่องท าวีซา่ 
 คา่รถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอบุตัิเหต ุจะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภัย 

อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัอายุต ่ากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง)  

 คา่ระวางน า้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตราค่าบริการต่อท่าน 

พฤษภาคม : 5-12  มิถุนายน : 9-16  / กรกฎาคม : 7-14 , 28 ก.ค.-4 ส.ค. 
สิงหาคม : 11-18 / กันยายน : 15-22 / ตุลาคม : 13-20 , 20-27  

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 54,888 บาท 

ราคาเดก็เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 52,888 บาท 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,888 บาท 

พักเดียว เพิ่ม 9,500 บาท 



 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 คา่บริการ และคา่ใช้จ่ายสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ 
 ทิปมคัคุเทศก์ท้องถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย 3 USD/วนั 

มากหรือน้อยขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้า 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม 

 

เงื่อนไขการจองทวัร์ 

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท หลงัจากท่ีได้ท าการจอง และท่ีนัง่จะถกูยืนยนัเม่ือได้รับคา่มดัจ าแล้วเท่านัน้ 

 หลงัจากช าระคา่มดัจ าแล้ว สามารถเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางได้ ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ลว่งหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น คา่ตัว๋เคร่ืองบิน, คา่วีซา่, 
คา่มดัจ าห้องพกั เป็นต้น)  
ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน 
โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไมส่ามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืน
เงินได้ทัง้หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึน้อยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็น
ส าคญั  
 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศคาซัคสถาน 

1. หนังสือ passport ตัวจริง 

2. รูปถ่าย 2 น้ิว พื้นหลังขาว จ านวน 2 รูป 

3. ส าเนานามบัตรแสดงสถานที่ท างานและต าแหน่งงานชัดเจน 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดนิทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับทาง
บริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าต๋ัวดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การรับผิดชอบทุกกรณี 

 



 

กรอกเอกสารยื่นวีซ่าคาซัคสถานด้านล่างนี!้!!! 

 **กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 ( MISS./ MRS./ MR.)NAME................................................................ SURNAME...................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด................................ จงัหวัด........................ ประเทศ......................... สัญชาติ.................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................วันทีอ่อก...............................วันหมดอายุ................................................. 

 สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส.................................................................................................................... 

 ชื่อบิดา……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................................................................... 

..............................................รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์บ้าน................................... มือถือ......................................... 

 ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน…………….......................................................................................................................................................... 

ส าคัญมาก  กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล 

โดยตรงกับท่าน 
 

หมายเหตุ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตสุุดวิสยับางประการ 
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่า่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของ
คณะผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 ส าหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้ง

เข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและ
ออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักลา่ว คือ ร้านยา, ร้าน
มุก, ร้านขนม ฯลฯ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไข
ดงักลา่วแล้ว 


