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จอรเ์จยี คาซคัสถาน 

จุดเด่น 

 

 ชม มหาวหิารจวาร ีโบสถแ์หง่ไมก้าเขนอนัศักดิส์ทิธิ ์ 

 ชม ป้อมอนันานูร ีป้อมปราการเกา่แกท่ีม่ปีระวตัยิาวนาน 

 ชม อา่งเก็บน า้ชนิวาร ีทีซ่ ึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไวใ้ช ้ 

 ชม อุพลสิซเิค ่หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แก่ 

 ชม พพิธิภณัฑท์า่นสตสลนิ ซึง่รวบรวมเรือ่งราวและสิง่ของตา่งๆ ของสตาลนิ 

 ชม โบสถ ์Gelati Cathedral วหิารเกา่แกท่ีไ่ดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก 

 ชม โบสถเ์มเคต ีเป็นโบสถเ์กา่แกท่ีต่ัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผา 

 ชม ป้อมปราการนารกิาลา สรา้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 

 ชม โบถสค์รสิตเ์ซนตค์อฟ ซึง่รอดพน้จากความเสยีหายจากแผน่ดนิไหว 

 ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกรนีมารเ์ก็ต สนิคา้พืน้เมอืง 
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ชื่อโปรแกรม จอรเ์จยี คาซคัสถาน 
จ านวน 8 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อลัมาต ี- ทบลิชิ ิ

 
07:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิ AIR ASTANA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

10:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC932 (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 6.30 ชม.) 

 

16:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

19:30 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อากาศยาน เมอืงทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ AIR ASTANA  เทีย่วบนิที ่
KC139 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

 

21:40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โนโว อเล็กซเียฟกา้ กรุงทบลิซิ ี Tbilisi ประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 

 
ทีพ่กั  Iveria Inn หรอื GTM Kapan  3* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2 เมอืงคสัเบก ิ- ป้อมอนันานูร ี- กดูาร ี

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคดา้ Mtskheta ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ของจอร์เจยีอ ายุกว่า3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจ ากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี 

และในอดตีเมอืงนี ้เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอเิบเรยี Iberia Kingdom ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยี

ในชว่ง 500 ปี กอ่นครสิตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แตต่อนนี้ไม่มอีะไรจากสมัยนัน้หลงเหลอือยู่แลว้ ศาสนาครสิตเ์ขา้
มาเผยแผ่เมือ่ปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้ องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนโบราณสถานแห่งเมอืงมทิสเคต ้าใหเ้ป็น

มรดกโลก UNESCO WORLD HERITAGE SITE น าทา่นชม มหาวหิารจวาร ีJvari Monastry หรอืโบสถแ์ห่ง
ไมก้าเขนอันศักดิส์ทิธิ ์ของศานาครสิตน์กิายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีสักก าระนับถอื

วหิารแหง่นี ้เป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ ซึง่ชาวเมอืงกลา่วกันวา่นักบญุนีโน่ หรอืแม่ชนีีโน่ 

แหง่คปัป าโดเกยี เมอืงหนึง่ในประเทศตรุกปัีจจุบัน) ไดน้ าไมก้างเขนนี้ เขา้มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิต์
เป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล น าทา่นชม วหิารสเวตสิเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral สรา้งราวศตวรรษ

ที ่11 โบสถแ์หง่นีถ้อืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ 
Arsukisdze มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่

และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอื
เป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ออกเดนิทางตอ่ไปตามเสน้ทางหลวงรมิฝ่ังแม่น ้า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ทททีร่ะดับความสงู 2,395 

เมตร บนเทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดนิทางสู ่เมอืงคสัเบก ิKazbgi ความสงูที ่1700 เมตร หรอืในปัจจุบัน
เรยีกวา่ เมอืงสเตปนัสมนิดา Stepansminda ชือ่นีเ้พิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 นี้แตค่นมักจะเรยีกตดิปากกันอยู่วา่ 
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คสัเบก ิเมอืงนีอ้ยู่ห่างจากเมอืงหลวงทบลิซิปีระมาร 157 กดิลเมตร ถอืเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขา

คอเคซัสทีส่ าคัญของประเทศจอร์เจียมภีูมทิัศน์ทีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคัสเบกอิกี
ดว้ย ระหวา่งทางน าทา่นแวะชม ป้อมอนันานูร ีAnanuri Fortress ป้อมปราการเกา่แกถู่กสรา้งขึน้ในศตวรรษ

ที1่6-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการแห่งนี้ไวเ้ปรยีบเสมอืนป้อมทีซ่อ่นเรน้ความงามของ
โบสถ ์2 หลัง ทีต่ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่าน 

จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน า้ชนิวาร ีZhinvali ทีซ่ ึง่ท าให ้

ชาวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไวใ้ช ้และชืน่ชมทศันยีภาพทวิทศันข์องภเูขาทีล่อ้มรอบสถานทีแ่หง่นี ้ 
 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Alpina หรอื Gudauri 3* หรอืเทยีบเทา่             

   

วนัที ่3 กดูาร ี- กอร ี- อุพลซิเิค ่- คูทยัซ ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงกอร ีGori (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุก
วนันีเ้ป็นเมอืงแหง่ประวตัศิาสตรเ์ป็นทีรู่จ้ักกันดวีา่เป็นบา้นเกนิของ “โจเซฟ สตาลนิ Joseph Stalin” ชาวจอรเ์จยี

ทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีตในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีงเรือ่งความโหดเหีย้มใน
การปกครองเมอืงกอรแีห่งนี้ น าทา่นชม อุพลสิซเิค ่Uplistsikhecave Cave Town หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แก่

ของจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแหง่นีก้นัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยุคโบราณกอ่นยุคกลาง 

ชว่ง 500 ปีก่อนครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทาศาสนาและวัฒนธรรม ละชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวาม
เจรญิสดุขดีคอืในชว่งศตวรรคที ่9 ถงึ 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูก

ปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่ีหอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ ใชเ้ป็นทีป่ระกอบ
พธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟ เป็นลัทธขิองคนแถบนี้กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้มาเมือ่ 1700 ปีก่อน และยังมหีอ้ง

ตา่งๆซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตต์วรรษที9่ ชม พพิธิภณัฑท์า่นสตสลนิ 
Stalin Museum ซึง่รวบรวมเรือ่งราวและสิง่ของตา่งๆ ของสตาลนิเอาไวร้วมไปถงึตัวอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย 

ภายในพพิธิภัณฑส์ตาลนิ มกีารจัดแสดงประวตัขิองสตาลนิและขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหารน าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคูทยัซ ีKutaisi (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ชม.) เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายุกวา่ 3,000 ปี และเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของ Kingdom Georgia ในศตวรรษที ่

15 ถงึปี ค.ศ.1810  
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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ทีพ่กั  Argo Palace หรอื Kutaisi 3* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4 ตลาดเชา้ - โบสถ ์Gelati - โบสถ ์Bagrati - เมอืงบาทมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทุกท่านเดนิชม ตลาดเชา้ ของเมอืงเพือ่ชมวถิชีวีติของชาวเมอืง จากนัน้น าทุกท่านชม โบสถ ์ Gelati 

Cathedral วหิารเกา่แกท่ีไ่ดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้โบสถ ์Gelati นับเป็นสิง่กอ่สรา้งที่
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุ่งเรืองของจอร์เจยี สรา้งโดย King David IV แห่งจอร์เจยีในศตวรรษที1่2 ใน

สมัยก่อนไดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นมหาวทิยาลัยนับไดว้่าเป็นมหาวทิยาลัยทีเ่ก่าแก่มากทีส่ดุแห่งหนึ่งของยุโรป 

จากนัน้น าทกุทา่นชม โบสถ ์ Bagrati Cathedral สรา้งในปีศตวรรษที ่11 สะทอ้นถงึสถาปัตยกรรมยุคกลาง
อยา่งเดน่ชดั แมว้า่ตัวโบสถจ์ะไดรั้บความเสรยกายทัง้จากศัตรูผูรุ้กราน และภัยธรรมชาตหิลายศตวรรษแตก็่ไดม้ี

การบรูณะมาโดยตลอด ทกุทา่นไดช้มววิทวิทศันโ์ดยรอบเนื่องจากโบสถต์ัง้อยู่บนเนนิเขา 
 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงบาทูม ีBatumi (ระยะทางประมาณ 140 กม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2
ชม.) เมอืงนี้เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอัตจารา Ajara เป็น

สาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวันตกของประเทศจอร์เจยีครอบคลัมพื้นทีบ่รเิวณกวา้งมสีภาพ
ภูมทิัศน์ทีห่ลากหลายแตกตา่งกัน มทีัง้บรเิวณทีม่เีทอืกเขาสงูทีอุ่ดมไปดว้ยไมเ้ขยีวขจไีปจนถงึเนินเขาทีเ่ขยีว

ชอุม่เป็นหนุ่งในเมอืงทีม่ทีวิทัศน์ของทะเลด า เมอืงบาทมุ ิBatumi เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคัญขนาดใหญ่ รวมถงึ

ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง น าทา่นชมบรรยากาศของบา้นเรอืนเกา่ในย่าน Old Town และ Batumi ชม 
Pizzal Square สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบดดยสถานปนกิชือ่ดังชวจอรเ์จยี Vazha 

Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ทีผ่่านมาสถานทีแ่ห่งนี้ไดเ้ริม่ปรับปรุง
เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่บนัเทงิ และพักผอ่นหยอ่นใจแหง่ใหมข่องเมอืงประกอบดว้ยภัตาคาร, โรงแรม, ไนตค์ลบั ฯลฯ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  World Palace หรอื City Hotel หรอื Piazz Inn 3* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่5 เมอืงบาทมู ิ- คูทยัซ ี- ทบลิซิ ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ีTbilisi ระหวา่งทางชม lago’s wine cellar หมู่บา้น Chardhakhi 

ณ หมูบ่า้นแห่งนี้ทกุทา่นจะไดช้มไร่องุ่น โรงบม่ไวน์ทีย่ังคงการผลติแบบดั่งเดมิ ตามหลักฐานทางประวัตศิาสตร์
เชือ่วา่การปลูกองุ่นเพือ่ผลติไวน์เริม่จากทีป่ระเทศจอรเ์จยีนี้เมือ่ประมาณ 4,000 กวา่ปีมาแลว้ ใหทุ้กทา่นไดล้ิม้

ชมิไวนร์สเลศิและชืน่ชมบรรยากาศไร่องุน่ทีส่วยงามสดุลกูหูลกูตา 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ชมโชวก์ารแสดงระบ าพืน้เมอืง 
 

ทีพ่กั  Iveria Inn หรอื GTM Kapan  3* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่6 ทบลิซิ ี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของ เมอืงทบลิซิ ีเมืองหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่ีความส าคัญของ
ประวัตศิาสตร์มากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอร์เจยี ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แมน่ ้าครูา Kura หรอืเรยีกวา่ แมน่ ้ามติควาร ีMtkvari ในภาษาทอ้งถิน่ เมอืงทบลิซิ ีมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. 
และมปีระชากรราวๆ 1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตัง กอร์กาซาล ีVakhtang Gorgasali กษัตรยิ์

จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไอบีเรีย ไดก้่อตัง้เมืองนี้ข ึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 4 เมืองทบลิซิีเป็นศูนย์กลางการท า

อตุสาหกรรม สงัคมและวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตร์ เมอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทาง
สายไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทาง

ยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกับยุโรป น าทา่นชม โบสถเ์มเคต ีMetekhi Church เป็น
โบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่21 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งลา่งเป็นแม่น ้ามติคาวาร ีในอดตี

ถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ และทีพ่ านักของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกัน จะมอีนุสาวรยีท์รงมา้ของกษัตรยิว์าคตัง กอร์

กาซาล ีผูส้รา้งเมอืงตัง้ตระหงา่นอยา่งสงา่งาม 
 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้น าทา่นชม ป้อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 มกีาร
เปลีย่นมอืผูป้กครองมากมาย ทัง้ชว่งอาหรับ มองโกล เปรอเ์ซยี เตริก์ รัสเซยี ตัวอาคารทีม่อียู่ในปัจจุบันนี้สรา้ง

ขึน้มาตัง้แต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในนี้คือ โบสถ์นักบุญนิโคลาส 
St.Nicholas Church ถูกสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 หากมองลงมาจากป้อม ทา่นจะไดเ้ห็นความ

ผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างผูค้นหลากหลายชนชาต ิที่มาอยู่กันในเมืองนี้ท่ามกลางความสวยงามของ
ธรรมชาตอิกีดว้ย ชม โรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่Bath Houses ในย่านโซโลลาก ีSololaki ทีน่ี่มชี ือ่เสยีงในเรือ่งบอ่

น ้ารอ้นก ามะถันธรรมชาต ิSulphur Spring Water อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฯ โนโว 

 
22:40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฯ เมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่

KC140 
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วนัที ่7 อลัมาต ี

 

04:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฯ เมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
11:30 น. น าทา่นออกเดนิทางกนัตอ่ 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้น าทา่นทอ่งเทีย่วสถานทีส่ าคัญของ กรุงอลัมาต ีเริม่ดว้ยการชม จตัุรสัสาธารณะ Republic Square 

สวนสาธารณะส าคัญที่เป็นที่ตัง้ของ อนุสาวรยีอ์สิรภาพ Monument of Independence และ 
สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ Panfilov Tsev Park สรา้งขึน้เพือ่แสดงความร าลกึถงึวรีบรุุษชาวคาซัคทีช่ว่ย

โซเวยีตรบกับนาซใีนสงครามโลกครัง้ทีส่อง จากนัน้น าทา่นชม โบถสค์รสิตเ์ซนตค์อฟ Zenkov Cathedral 
ซึง่รอดพน้จากความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ.1911 อย่างน่าอัศจรรยเ์ป็นโบสถไ์มท้ีไ่ม่ใชต้ะปูในการ

สรา้ง เลยนับเป็น 1 ใน 8 สถาปัตยกรรมซึง่สร้างดว้ยไม่ทีพ่เิศษทีส่ดุในโลกซึง่ตัง้อยู่ในสวนแห่งนี้ดว้ย จากนัน้

กอ่นเดนิทางกลบับา้น ใหท้า่นไดอ้สิระกับการ ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกรนีมารเ์ก็ต GREEN MARKET ซึง่มทีัง้สนิคา้
อปุโภคและบรโิภค ทัง้เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย ไขป่ลาคารเ์วยีร ์ของสดของ อาท ิถั่วชนดิตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น พติาชิ

โอ อัลมอนด ์ผลไมแ้หง้ ต่างๆมากมาย ซึง่ราคาถูกมากเมือ่เทยีบกับเมอืงไทย พเิศษ! น าทุกท่านชม Falcon 
Show ศลิปะการบังคับนกเหยีย่วของขาวคาซัคทีห่าชมไดย้ากยิง่ (รายการ Falcon Show มเีฉพาะในชว่งฤดู

รอ้นเท่านัน้ เพราะเป็นการแสดงกลางแจง้) หรือ น าทุกท่านขึน้ชม สกรีสีอรท์ Shymbulak อันโด่งดังของ
เมอืงอลัมาต ี(รายการ Shymbulak มเีฉพาะในฤดหูนาวนัน้ เนือ่งจากในฤดรูอ้นหมิะละลาย และปิดสกเีพือ่ท าการ

ฟ้ืนฟธูรรมชาต)ิ 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน 
 

วนัที ่8 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

01:00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC931 
 

08:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฯ สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  กรกฎาคม 

11 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 61  55,927 54,927 52,927 9,900 - 

เดอืน  สงิหาคม 

15 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61  55,927 54,927 52,927 9,900 - 

เดอืน  กนัยายน 

05 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61  52,927 51,927 49,927 9,900 - 

เดอืน  ตุลาคม 

10 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61  59,927 58,927 56,927 9,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA  

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 64 USD /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
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 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
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การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 

 


