
 

 
 

 
 
THE BEST GEORGIA KAZAKHSTAN 
 

• เยีย่มชม วงัของเจา้ชาย Alexander Chavchavadze  
• ชม คอนแวนตโ์บดเบ ส ำนักนำงชทีีส่ ำคญัทีสุ่ดของจอรเ์จยี 
• ชม โรงอาบน ้าแรเ่กา่แก ่ทีน่ี่มชี ือ่เสยีงในเร ือ่งบ่อน ้ำรอ้นก ำมะถนั 
• ชม สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ  
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• จดุชมววิคอ๊กโตเบ น ำท่ำน ขึน้สูย่อดเขาดว้ยเคเบิล้คาร ์ 
• ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกรนีมารเ์กต็ สนิคำ้พืน้เมอืง 

 
 
ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - ทบิลิซิ ี

 
07:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ประตูทำงเขำ้ 8 เคำนเ์ตอร ์R 

สำยกำรบนิ Air Astana โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10:15 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน อลัมาต ีโดยเทีย่วบนิที ่KC932 
 
16:25 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน อลัมาต ี(เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
19:30 น. ออกเดนิทำงต่อสู่ ประเทศจอรเ์จยี โดยสำยกำรบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC139 
 
21:40 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน โนโว อเล็กซเียฟกา้ กรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลงัผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจ

หนังสอืเดนิทำง และตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ย น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทีพ่กั Tbilisi Park hotel หรอืเทยีบเท่า     

 
 

วนัที ่2 ทบิลิซิ ี- ภูมภิาคผลติไวนค์าเคชต ิ- สนิานดาร ิ- โบดเบ - สกินาก ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่  เมืองซนิานดาร ิTsinandali น ำท่ำนเยี่ยมชม วงัของเจา้ชาย Alexandre 
Chavchavadze ทีว่งัแห่งนีท่้ำนจะไดซ้มึซบับรรยำกำศของบำ้นเรอืนชนช ัน้สูงชำวจอรเ์จยีใน ชว่งศตวรรษ
ที ่19 นอกจำกเขตวงัของเจำ้ชำยแลว้ ยงัเป็นทีอ่ยู่ของโอรสบุญธรรมของพระองค ์Alexander Griboedov 
นักประพนัธก์วี ผูท้ีม่ีช ือ่เสียงของชำวจอรเ์จยี อนัมีช ือ่เสียงลือลั่นจำกบทประพนัธล์ะครข ำขนัเร ือ่ง Woe 
from Wit หรอื ควำมฉิบหำยจำกปัญญำ ซึง่ในชว่งเขำไดใ้ชเ้วลำในกำรแต่งหนังสอืเล่มนี ้ณ ทีแ่ห่งนีด้ว้ย 
นอกจำกนี้สถำนที่นี ้ย ังเป็นเรอืนหอที่เขำและภรรยำ Nino Chavchavadze ไดใ้ชช้วีิตรว่มกนัจนเมื่อ 
Alexander Griboedov เสยีชวีติ และทีใ่หภ้รรยำแสนสวยในวยั 17 ตอ้งอยู่เพยีงล ำพงั และไม่แต่งงำนใหม่
กบัใครอกีเลย หลงัจำกน้ันน ำท่ำนสู่ เมอืงสกินาก ิSighnaghi 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  พรอ้มกบัชมิตวัอย่างไวนร์สเลศิของจอรเ์จยี ไวนจ์อรเ์จยีน้ันถอืว่ำมีช ือ่เสยีงมำกในสมยัของจกัรวรรดิ

รสัเซยี และสมยัของสภำพโซเวยีตสมยักอ่น จนถงึปัจจบุนั ไวนจ์อรเ์จยีถอืว่ำเป็นไวนร์สเยีย่มทีสุ่ดในบรรดำ
ไวนท์ีผ่ลติไดใ้นแถบเทอืกเขำคอเค-ซสั แห่งนี ้นอกจำกนีย้งัมตี ำนำนทีว่่ำเทพเจำ้ไดโอนีซสุ เทพกรกีไดม้ำ
ร ำ่เรยีนกำรท ำไวนท์ีด่นิแดนแห่งจอรเ์จยี แลว้น ำไปสอนชำวกรกีไหท้ ำกำรหมกัไวนใ์นทีสุ่ด พรอ้มกนันีย้งัมี
หลกัฐำนทำงประวตัิศำสตร ์ไหไวน ์มีอำยุกว่ำ 8,000 ปี นอกจำกนี้เชญิลิม้รสของ ชำชำ่ Chacha สุรำ
ทอ้งถิ่นของจอรเ์จยี หลงัจำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงสกินาก ิSighnaghi เมืองที่ไดช้ ือ่ว่ำ เมืองแห่ง
ควำมรกั ตัง้อยู่บนทิวทศันันสวยงำมของแม่น ้ำเลซำนิ Alazani กลำงหุบเขำคเคซสั ทีเ่มืองนีส้รำ้งทีป่ระกบ
พิธีแต่งงำนจะเปิดตลอดเวลำ ซึง่ท่ำนสำมำรถท ำกำรแต่งกำร หรอืจดทะเบียนเมื่อใดก็ได ้ในภำษำตุรก ี
Sighnaghi แปลว่ำ ร่มเงำ เมืองแห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้เมื่อศตวรรษที่ 18 ดว้ยพระรำชโอกำรแห่กษัตรยิ ์
KakhetiErekle II ผูท้ี่ทรงปกป้องกันภัยหมู่บำ้นจำกกำรโจมตีของพวกมุสลิมทำงเหนือ น ำท่ำนชม
คอนแวนตโ์บดเบ ส ำนักนำงชทีี่ส ำคญัที่สุดของจอรเ์จีย เน่ืองจำกเป็นที่ฝ่ังพระศพของนักบุญ นิโน ผู ้
เผยแพรศ่ำสนำครสิตแ์ห่งดนิแดนจอรเ์จยี พำท่ำนเดนิทำงกลบั กรุงทบิลิซิ ี   
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Tbilisi Park hotel หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที ่3  ทบิลิซิ ี- เมอืงถ า้อพัลสิทส์เิค - พพิธิภณัฑส์ตาลนิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเยีย่มชมเมืองทีส่ ำคญัในหนำ้ประวตัศิำสตรข์องจอรเ์จยีร ์ณ เมอืงถ า้ Uphlistsikhe ซึง่เคยเป็น
เมอืงป้อมปรำกำรหนำ้ด่ำนใหก้บัอำณำจกัรโบรำณไอเบอรเ์รยี เป็นทีห่นำ้เสยีดำยทีปั่จจบุนัเมอืงส่วนหนึงถูก
ท ำลำยโดยแผ่นดนิไหว และจำกกำรมขีำ้ศกึรกุรำนและท ำลำยป้อมแห่งนีล้ง   
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เยีย่มชม เมืองกอรล์ิ เมืองส ำคญัของอดีตสหภำพโซเวียต ดว้ยเป็นบำ้นเกดิจำกอดีตผูน้ ำสูงสุด โจเซฟ 
สตำรล์นิ เยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์อนัจดัแสดงเร ือ่งรำวของท่ำนผูน้ ำผูนี้ ้จำกวยัเยำว ์จนเมือ่กำ้วขึน้จุดสูงสุด
ของกำรเป็นผูน้ ำแห่งสหภำพโซเวยีต หลงัจำกน้ันเดนิทำงกลบัสู่กรงุทบิลิซิ ี

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั   Tbilisi Park hotel หรอืเทยีบเท่า             
 

วนัที ่4 มสิเคดา้ - ทบิลิซิ ี- อลัมาต ี

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำง เมอืงมสิเคดา้ Mtskheta ศูนยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศจอรเ์จยี เมืองทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ด
ของจอรเ์จยีอ ำยุกว่ำ3,000 ปี ตัง้อยู่ห่ำงจำก กรุงทบิลิซ ีประมำณ 25 กม. (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 35 
นำท)ี และในอดตีเมืองนี ้เคยเป็นเมอืงหลวงของอำณำจกัรอเิบเรยี Iberia Kingdom ซึง่เป็นรำชอำณำจกัร
ของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปี ก่อนครสิตกำล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนีไ้ม่มีอะไรจำกสมยัน้ันหลงเหลอือยู่แลว้ 
ศำสนำครสิตเ์ขำ้มำเผยแผ่เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจำกนี ้องคก์ำรยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนโบรำณสถำนแห่ง
เมืองมิทสเคต ำ้ใหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO WORLD HERITAGE SITE ชำวเมืองกล่ำวกนัว่ำนักบุญนีโน่ 
หรอืแม่ชนีีโน่แห่งคปัปำโดเกีย ปัจจุบนัอยู่ในประเทศตุรกไีดน้ ำไมก้ำงเขนนี้ เขำ้มำพรอ้มกบักำรเผยแพร่
ศำสนำครสิตเ์ป็นคร ัง้แรกในช่วงศตวรรษที่ 4 น ำท่ำนชม วิหารสเวติสเคอเวร ีSvetitkhoveli 
Cathedral สรำ้งรำวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งนีถ้อืเป็นศูนยก์ลำงทำงศำสนำทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยี
สรำ้งขึน้โดยสถำปนิกชำวจอรเ์จยี ช ือ่ Arsukisdze มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็น
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ศูนยก์ลำงทีท่ ำใหช้ำวจอรเ์จยีเปลีย่นควำมเชือ่และหนัมำนับถือศำสนำครสิต ์และใหศ้ำสนำครสิตม์ำเป็น
ศำสนำประจ ำชำติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรำ้งยุคโบรำณที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศจอรเ์จยี ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่ำงงดงำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงทบิลิซ ีเมืองหลวงของ ประเทศจอรเ์จีย ที่มีควำมส ำคญัของประวตัิศำสตร ์

มำกมำย และมีโครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำคูรำ 
Kura หรอืเรยีกว่ำ แม่น ้ำมติควำร ีMtkvari ในภำษำทอ้งถิน่ เมืองทบลิซิ ีมีเนือ้ทีป่ระมำณ 372 ตร.กม. และ
มีประชำกรรำวๆ 1,093,000 คน เมืองนีถู้กสรำ้งโดย วำคตงั กอรก์ำซำลี Vakhtang Gorgasali กษตัรยิ ์
จอรเ์จียแห่งคำรต์ลี ไอบีเรยี ไดก้่อตัง้เมืองนี้ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซเีป็นศูนยก์ลำงกำรท ำ
อุตสำหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภำคคอเคซสั ในประวตัิศำสตร ์เมืองนี้อยู่ในสำยทำงหน่ึงของ
เสน้ทำงสำยไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบำทส ำคญัในฐำนะศูนยก์ลำงกำรขนส่งและกำรคำ้ เน่ืองจำกควำม
ไดเ้ปรยีบทำงยุทธศำสตรใ์นแง่ที่ต ั้งที่เป็นจุดตัดระหว่ำงทวีปเอเชยีกบัยุโรป น ำท่ำนชม โบสถเ์มเคต ี
Metekhi Church เป็นโบสถเ์ก่ำแก่ทีส่รำ้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่21 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนำ้ผำทีเ่บือ้ง
ล่ำงเป็นแม่น ้ำมิตคำวำร ีในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปรำกำร และที่พ ำนักของกษัตรยิใ์นบรเิวณเดียวกนัจะมี
อนุสำวรยีท์รงมำ้ของกษตัรยิว์ำคตงั กอรก์ำซำลี ผูส้รำ้งเมืองตัง้ตระหง่ำนอย่ำงสง่ำงำม จำกน้ันน ำท่ำนชม 
ป้อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress สรำ้งขึน้คร ัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที่ 4 มีกำรเปลี่ยนมือ
ผูป้กครองมำกมำย ทัง้ชว่งอำหรบั มองโกล เปรอเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี ตวัอำคำรทีม่ีอยู่ในปัจจุบนันีส้รำ้งขึน้มำ
ตั้งแต่ช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 8 สัมผัสควำมงำมของโบสถท์ี่อ ยู่ภำยในนี้คือ โบสถนั์กบุญนิโคลำส 
St.Nicholas Church ถูกสรำ้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 หำกมองลงมำจำกป้อม ท่ำนจะไดเ้ห็น
ควำมผสมผสำนกลมกลนืกนัระหว่ำงผูค้นหลำกหลำยชนชำต ิทีม่ำอยู่กนัในเมืองนีท่้ำมกลำงควำมสวยงำม
ของธรรมชำติอีกดว้ย ชม โรงอาบน ้ าแร่เก่าแก่ Bath Houses ในย่ำนโซโลลำกี Sololaki ที่น่ีมี
ช ือ่เสยีงในเร ือ่งบ่อน ้ำรอ้นก ำมะถนัธรรมชำต ิSulphur Spring Water 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน โนโว 

 
22:40 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน เมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยสำยกำรบนิ Air Astana เทีย่วบนิ

ที ่KC140 
 

วนัที ่5  อลัมาต ี

 
04:20 น.  เดินทำงถึง ท่ำกำศยำน นครอลัมาต ีผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ตอ้นรบัสู่ประเทศคำซคัสถำน 

ประเทศทีเ่คยเป็นส่วนหน่ึงของอดีตสหภำพโซเวยีต ปัจจุบนัเป็นประเทศทีไ่ม่มีทำงออกทะเลใหญ่อนัดบั 1 
ของโลก และมีเนือ้ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 9 อนัอุดมไปดว้ยน ้ำมนั แรยู่เรเนียม และทพัยำกรธรรมชำติมำกมำย 
นอกจำกนีย้งัมคีวำมสวยงำมทำงธรรมชำตทิีไ่ดร้บัรองจำกองคก์ำรยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลก อกีหลำยแหล่ง   

 
05:30 น. น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กั และพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัจำกน้ันน ำท่ำนเชค็เอำทจ์ำกโรงแรม 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

แวะชม สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถเ์ซน็คอฟ โบสถค์รสิออรเ์ธอดอกซ ์ทีส่รำ้งดว้ยไม ้สูง
อนัดบั 2 ของโลก โบสถปิ์ดปรบัปรุง น ำท่ำนเดินทำงสู่ จุดชมววิคอ๊กโตเบ Kok-Tobe จุดทีสู่งทีสุ่ดใน
นครอลัมำตี น ำท่ำน ขึน้สู่ยอดเขา ดว้ยเคเบิล้คาร ์(ระดบัควำมสูงอยู่ที ่1,130 เมตร จำกระดบัน ้ำทะเล) 
ท่ำนสำมำรถมองเห็นนครอลัมำต ีไดจ้ำกมุมสูงซึง่สวยงำมมำกในยำมค ่ำคนืและเป็นจดุพกัผ่อนหย่อนใจของ
ชำวอลัมำตแีละทีส่ ำคญัทีสุ่ดเป็นทีต่ ัง้ของเสำส่งสญัญำณทวีขีองประเทศคำซคัสถำนซึง่สูงถงึ 350 เมตร 

 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Kazzhol Hotel หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่6  หมู่บา้นวฒันธรรมคาซคั - หา้งเมกามอลล ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทำงสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมคาซคั The Huns Ethno Village ของชนเผ่ำซคัทีค่รองดนิแดนแห่งนี ้
มำก่อนยุคของมองโกล เพลิดเพลินไปกบักิจกรรมทำงวฒันธรรมโดยวิทยำกรของหมู่บำ้น กำรแสดง
วฒันธรรม ตัง้แต่แรกเกดิ พธิกีำ้วผ่ำนสู่กำรเป็นผูใ้หญ่ งำนแต่งงำน กำรจบัคู่แต่งงำน รวมถงึกำรมีส่วนรว่ม
ในเกมสพ์ืน้เมอืงคำซคัสถำน กำรชมวถิกีำรขีม่ำ้ของชำวคำซคั ชมวธิกีำรสรำ้งกระโจมของชำวคำซคั 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
รว่มเรยีนรูก้ำรท ำอำหำรพืน้เมืองของชำวคำซคัสถำน โดนเฉพำะ Baursak ขนมปังพืน้เมืองสุดอรอ่ยของ
ชำวคำซคั เดินทำงกลบัสู่ นครอลัมาต ี(1 ช ัว่โมงคร ึง่ โดยประมำณ) น ำท่ำนชอปป้ิงเลือกซือ้สิน้คำ้ ณ 
หา้งเมกามอลล ์หำ้งทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดของนครอลัมำต ี

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

    
ทีพ่กั  Kazzhol Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที ่7  อลัมาต ี- สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เยีย่มชม ฟารม์สุนขัไซบเีรยีนฮสัก ีชมและสมัผสัควำมน่ำรกัของสนัุขพนัธุไ์ซบเีรยีน หำกท่ำนตอ้งกำรน่ัง
ไสลม์คี่ำใชจ้ำ่ยต่ำงหำก (ประมำณ 500บำท) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัจำกน้ันน ำท่ำนสู่ ตลาดกรนีมารเ์ก็ต ใหท่้ำนอสิระกบักำรชอ้ปป้ิงที ่ตลำดกรนีมำรเ์ก็ต ซึง่มีทัง้สนิคำ้
อุปโภคและบรโิภค ทัง้เสือ้ผำ้เคร ือ่งแต่งกำย ไข่ปลำคำรเ์วยีรข์องทีร่ะลกึ ของสด ของแหง้ อำท ิถัว่ชนิดต่ำงๆ 
ไม่ว่ำจะเป็น ถัว่พติำชโิอ อลัมอนด ์ผลไมแ้หง้ต่ำงๆ มำกมำย ซึง่รำคำถูกมำกเมือ่เทยีบกบัเมอืงไทย หลงัจำก
น้ันพำท่ำนซือ้ชอ็คโกเลตคำซคัสถำนทีร่ำ้น ลำฮทั รำ้นชอ็คโคเล็ตทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดในอดตีสหภำพโซเวยีต
สมยักอ่น 

 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน 
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วนัที ่8  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
01:00 น. ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC931 
 
08:55 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 
 
**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยีย่มชมเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองดว้ย
เหตุผลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมแตจ่ะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
คาซคั 

เดอืน  ธนัวาคม 

09 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 * วนัรฐัธรรมนูญ 59,000 59,000 59,000 6,500 รวมวซีา่ 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่ำนตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตั๋วทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวนัเดนิทำงได ้เพรำะจะมีบำง
กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นวนัเวลำบนิ มฉิะน้ันทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่ำนเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนือ้สตัวบ์ำงประเภท ใหท่้ำนโปรดระบุมำใหช้ดัเจน 
• กรุณำส่งรำยชือ่ผูเ้ดนิทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ใหก้บัเจำ้หนำ้ทีห่ลงัจำกทีไ่ดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัร ์หรอืค่ำทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัหลำยท่ำน กรณุำแจง้รำยชือ่คู่นอนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผิด ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษิทัในกำรออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมีกำรแจง้ล่วงหนำ้ก่อนออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง มิฉะน้ันถำ้แจง้หลงัจำกเจำ้หนำ้ที่

ออกเอกสำรทุกอย่ำงเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระค่ำใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจำกทีท่่ำนไดช้ ำระค่ำมดัจ ำ และค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 30 วนั ก่อนกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมำยเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท่้ำนทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่ำนไดร้ะบุไว ้
• รำคำทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำงทีร่ะบุเท่ำน้ัน 
• ทำงบรษิทัไม่มีนโยบำยในกำรจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคำ้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่ำนเดินทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพกัเดีย่ว

เพิม่ตำมรำคำทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรเ์ท่ำน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีำยุกำรใชไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน กอ่นหมดอำยุ นับจำกวนัเดนิทำง ไป-กลบั 
• ลูกคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ท่าน อำจมีค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมำตรำฐำนโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ ำหรบันักท่องเทีย่วเดนิทำงไปต่ำงประเทศ จะตอ้งมีกำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกบั

ผูใ้หบ้รกิำรในส่วนต่ำงๆ จงึรบกวนทุกท่ำนเตรยีมค่ำใชจ้ำ่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนำ้ทวัรร์ะหว่ำงกำรเดนิทำง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
• ค่ำตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่ำงประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ Air Astana 
• ค่ำทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส ำหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร ์

กำรแข่งขนักีฬำ หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อำจจะมีกำร
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 
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• ค่ำอำหำรครบทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ทำงบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 
• ค่ำรถรบั-ส่งสนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์
• ค่ำอตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
• ค่ำประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่ำนละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดินทำงเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจำ้หน้ำของบรษิัท** อตัรำเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำร
เดนิทำง 

• ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ พรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่  ำนำญทำง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
• รำคำดงักล่ำว รวมคา่วซีา่คาซคัสถานแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

• ค่ำบรกิำร และค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
• ค่ำทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนียมคอื 60 USD/ท่าน  

ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 
• ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ฉะน้ันกระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดงันี ้กระเป๋ำ

โหลดใตเ้คร ือ่งบินจ ำนวนไม่เกินท่ำนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

• ค่ำธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ ัง่เพิม่ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร และส ำหรบัรำคำนีท้ำงบรษิทัจะไม่รวมค่ำภำษีท่องเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 
• ค่ำท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%, ค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
• ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 
• ค่ำยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 
• ค่ำวซีำ่ส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรณุำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3. ใบส ำคญัถิน่

ที่อยู่ 4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ถำ้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝำก (ถำ้มี) 6. รูปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รูป ทำงบรษิัทจะเป็น
ผูด้ ำเนินกำรยืน่วซีำ่ใหท่้ำน โดยช ำระค่ำบรกิำรต่ำงหำก (ส ำหรบัหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้ง
ท ำเร ือ่งแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☐  วซีำ่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นล่วงหนำ้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี ้
ทำงบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่ำธรรมเนียมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหำย สูญเสียหรอืไดร้บับำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจลต่ำงๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บักำรยนืยนัจำกบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค ำนึงถงึ
ควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง
เน่ืองจำกมีสิง่ผิดกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองพจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทัไม่อำจคนืเงนิใหท่้ำนได ้
ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซีำ่ อนัสบืเน่ืองมำจำกผูโ้ดยสำรเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ
หรอืคนต่ำงดำ้วทีพ่ ำพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจำกมเีอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษิทัก ำกบัเท่ำน้ัน 
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5. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำ หรอืทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิัท หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงทำง
บรษิทัจะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 

การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 
• กรณุำจองล่วงหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงพรอ้มช ำระมดัจ ำ งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง  

 

 
 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนั กอ่นกำรเดนิทำง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนำ้ 45 – 59 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 5,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนำ้ 31 – 44 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนำ้ 21 – 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนำ้ 1 – 20 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทำง, ถูกปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืล่ำชำ้ของสำย

กำรบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสูญหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
กำรควบคุมของบรษิทั 

 

 
 
 
 

เอกสารวซีา่ทีต่อ้งเตรยีมใหบ้รษิทั  
• หนังสอืเดนิทำงมอีำยุเหลอืนับจำกวนัเดนิทำงสำมำรถใชง้ำนไดไ้ม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน (ถำ้ท่ำนทีม่พีำสปอรต์เล่มเกำ่ใหแ้นบมำดว้ย)  
• รูปถ่ำยส ี2” จ ำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตำด ำ, แต่งกำยสุภำพ, ไม่เอำรูปรบัปรญิญำ, ใส่ชดุครุย, หรอืใส่ชดุรำชกำร, ไม่ยิม้, พืน้

หลงัเป็นสขีำวตอ้งไม่เป็นลวดลำย และหำ้มเป็นภำพถ่ำยทีส่แกนจำกคอมพวิเตอร)์   
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แบบฟอรม์ขอยืน่วซีา่  คาซคัสถาน 
Информация о гражданине: 

 
 
 
Фамилия, имя: / Full name:     
  
Пол:/ sex:   
 
Дата  и место рождения: / Date and place of birth:    
 
Гражданство (подданство): / Citizenship:   
 
 
  
 
Национальность: / Nationality:    
 
Паспорт №: / Passport #:    
 
Дата выдачи паспорта: / Date of issue:    
 
Срок действия паспорта: / Date of expire:   
 
Место работы и должность: / Name of the company, work position:   
 
 
 
 
  
 
Адрес места жительства: / Home address:   
 
 
 
 
  
  
Информация о визовой поддержке Период пребывания: /Required period of staying:  
 
 
  
 
Кратность визы: / Entry type (single, double, multi):  
 
 
 
  
Место получения визы: / City where visa to be obtained:  Bangkok 
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Цель визита подробней: / Purpose of visit detailed:  Tourist 
  
  
Вид транспортного средства: /   
 
Travel details        
KC : date     
KC : date    
KC : date    
 
Маршрут передвижения и пункты посещения в РК: / Places/cities to visit in Kazakhstan:  
 
 
 
  
 
Адрес в Казахстане: / Address of staying in Kazakhstan:  
 
 
 
  
 
 
Important note!!! 
 
Dear visitor, please note, that upon arrival to Kazakhstan you have to register your passport in 
migratory police (OVIR) during five days from the moment of arrival. 
 
The inviting company makes this registration. In case you are doing this registration in another 
place, you have to be registered for the whole period of staying in Kazakhstan.  
 
In a case if you had not registered your passport you will be fined for 150 dollars by departure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 | ห น้ ำ  
 

ใบจองทวัร ์ จอรเ์จยี 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
 
 
 


