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จอร์ เจี ย คาซั ค สถาน
จุ ด เด่ น








ชม มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้ กาเขนอันศักดิส์ ทิ ธิ์
ชม ป้ อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัตยิ าวนาน
ชม อ่ างเก็บนา้ ชินวารี ที่ซึ่งทาให้ ชาวเมืองทบิลซิ ีมีน ้าไว้ ดื่มไว้ ใช้
ชม อุพลิสซิเค่ หนึ่งในเมืองถ ้าเก่าแก่
ชม พิพธิ ภัณฑ์ ท่านสตสลิน ซึ่งรวบรวมเรื่ องราวและสิง่ ของต่างๆ ของสตาลิน
ชม โบสถ์ Gelati Cathedral วิหารเก่าแก่ที่ได้ รับยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก
ชม โบสถ์ เมเคตี เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณริมหน้ าผา

 ชม ป้ อมปราการนาริกาลา สร้ างขึ ้นครัง้ แรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4
 ชม โบถส์ คริสต์ เซนต์ คอฟ ซึ่งรอดพ้ นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหว
 ช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดกรีนมาร์ เก็ต สินค้ าพื ้นเมือง
ชื่ อ โปรแกรม จอร์ เจี ย คาซั ค สถาน
จานวน 8 วั น 5 คื น
กาหนดการเดิ น ทาง
วันที่ 1

สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - ทบิลิชิ

07:30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน
AIR ASTANA โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 6.30 ชม.)
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์ เจีย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC139
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โนโว อเล็กซีเยฟก้ า กรุ งทบิลิซี Tbilisi ประเทศจอร์ เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมือง นาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั

10:30 น.
16:30 น.
19:30 น.
21:40 น.
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ที่พัก
วันที่ 2

Iveria Inn หรือ GTM Kapan 3* หรือเทียบเท่ า
เมืองคัสเบกิ - ป้ อมอันนานูรี - กูดารี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมื องมิสเคด้ า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์ เจีย เมือ งที่ เก่าแก่ที่สุดของ
จอร์ เจียอายุกว่า3,000 ปี ตังอยู
้ ่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต
เมืองนี ้ เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรี ย Iberia Kingdom ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรของจอร์ เจียในช่วง 500 ปี ก่อน
คริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี ้ไม่มีอะไรจากสมัยนัน้ หลงเหลืออยู่แล้ ว ศาสนาคริ สต์เข้ ามาเผยแผ่เมื่อปี ค.ศ.1994
นอกจากนี ้ องค์การยูเนสโกได้ ขึ ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมือ งมิทสเคตา้ ให้ เป็ นมรดกโลก UNESCO WORLD
HERITAGE SITE นาท่านชม มหาวิหารจวารี Jvari Monastry หรื อโบสถ์แห่งไม้ กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริ สต์
นิกายออโธด๊ อก สร้ างขึ ้นเมื่อคริ สตวรรษที่ 6 ชาวจอร์ เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี ้ เป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้
กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่านักบุญนีโน่ หรื อแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบนั )
ได้ นาไม้ กางเขนนี ้ เข้ ามาพร้ อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็ นครัง้ แรกในช่วงโบราณกาล นาท่านชม วิหารสเวติสเคอ
เวรี Svetitkhoveli Cathedral สร้ างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่ งนี ถ้ ือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สดุ ของ
จอร์ เจี ยสร้ างขึ ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์ เจี ย ชื่ อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับสองของประเทศ อี กทัง้ ยังเป็ น
ศูนย์กลางที่ทาให้ ชาวจอร์ เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริ สต์ และให้ ศาสนาคริ สต์มาเป็ นศาสนาประจา
ชาติของจอร์ เจียเมื่อ ปี ค.ศ.337 และถื อเป็ นสิ่งก่อ สร้ างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดของประเทศจอร์ เจี ย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก้ อย่างงดงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันออกเดิ
้
นทางต่อไปตามเส้ นทางหลวงริ มฝั่ งแม่นา้ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ททที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บน
เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ Kazbgi ความสูงที่ 1700 เมตร หรื อในปั จจุบนั เรี ยกว่า เมืองสเต
ปั นสมินดา Stepansminda ชื่อนี ้เพิง่ เปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี ้แต่คนมักจะเรี ยกติดปากกันอยู่วา่ คัสเบกิ เมืองนี ้อยู่ห่างจาก
เมือ งหลวงทบิลิซีประมาร 157 กิดลเมตร ถื อเป็ นศูนย์ กลางการท่องเที่ยวบนเทือ กเขาคอเคซัสที่ สาคัญ ของประเทศ
จอร์ เจียมีภมู ทิ ศั น์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้ เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้ วย ระหว่างทางนาท่านแวะชม ป้ อม
อันนานูรี Ananuri Fortress ป้อมปราการเก่าแก่ถกู สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่16-17 ชมร่ องรอยของซากกาแพงที่ล้อมรอบ
ป้อมปราการแห่งนี ้ไว้ เปรี ยบเสมือนป้อมที่ซ่อนเร้ นความงามของโบสถ์ 2 หลัง ที่ตงอยู
ั ้ ่ภายใน ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์
จิ ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตงตระหง่
ั้
าน จากมุมสูงของป้อมปราการนีจ้ ะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ
อ่ า งเก็บนา้ ชินวารี Zhinvali ที่ ซึ่งทาให้ ช าวเมือ งทบิลิซี มีนา้ ไว้ ดื่มไว้ ใช้ และชื่ นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาที่
ล้ อมรอบสถานที่แห่งนี ้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Alpina หรือ Gudauri 3* หรือเทียบเท่ า

เที่ยง

ค่า
ที่พัก
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วันที่ 3

กูดารี - กอรี - อุพลิซิเค่ - คูทัยซี

เช้ า

ค่า
ที่พัก

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวันนีเ้ ป็ น
เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็ นที่ร้ ูจักกันดีว่าเป็ นบ้ านเกินของ “โจเซฟ สตาลิน Joseph Stalin” ชาวจอร์ เจียที่ในอดีตเป็ น
ผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่ องความโหดเหีย้ มในการปกครองเมืองกอรี
แห่งนี ้ นาท่านชม อุพลิสซิเค่ Uplistsikhecave Cave Town หนึ่งในเมืองถา้ เก่าแก่ของจอร์ เจีย มีการตังถิ
้ ่นฐานใน
ดินแดนแห่งนี ้กันมานานแล้ วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ถึง ค.ศ.
500 เมืองนี ้เป็ นศูนย์ กลางทาศาสนาและวัฒนธรรม ละช่วงที่เมืองนีม้ ีความเจริ ญสุดขีดคือในช่วงศตวรรคที่ 9 ถึง 11
ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้ เป็ นเมืองร้ างไป ท่านจะได้ พบกับศาสน
สถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้ น ใช้ เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็ นลัทธิบูชาไฟ เป็ นลัทธิของคนแถบนีก้ ่อนที่
ศาสนาคริ สต์จะเข้ ามาเมื่อ 1700 ปี ก่อน และยังมีห้องต่างๆซึ่งคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริ สต์ที่สร้ างขึ ้นในช่วง
คริสต์ตวรรษที่9 ชม พิพธิ ภัณฑ์ ท่านสตสลิน Stalin Museum ซึ่งรวบรวมเรื่ องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้
รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้ วย ภายในพิพธิ ภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติของสตาลินและข้ าวของเครื่ องใช้
ต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคูทัยซี Kutaisi (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี และเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของ Kingdom Georgia ในศตวรรษที่ 15 ถึงปี ค.ศ.1810
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Argo Palace หรือ Kutaisi 3* หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

ตลาดเช้ า - โบสถ์ Gelati - โบสถ์ Bagrati - เมืองบาทูมิ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินชม ตลาดเช้ า ของเมืองเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเมือง จากนัน้ นาทุกท่านชม โบสถ์ Gelati Cathedral
วิหารเก่าแก่ที่ได้ รับยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โบสถ์ Gelati นับเป็ นสิ่งก่อ สร้ างที่สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความเจริ ญรุ่งเรื องของจอร์ เจีย สร้ างโดย King David IV แห่งจอร์ เจียในศตวรรษที่ 12 ในสมัยก่อนได้ ใช้ สถานที่แห่งนี ้
เป็ นมหาวิทยาลัยนับได้ ว่าเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่ าแก่มากที่สดุ แห่งหนึ่งของยุโรป จากนัน้ นาทุกท่านชม โบสถ์ Bagrati
Cathedral สร้ างในปี ศตวรรษที่ 11 สะท้ อนถึงสถาปั ตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ ว่าตัวโบสถ์จะได้ รับความเสรย
กายทังจากศั
้
ตรูผ้ รู ุกราน และภัยธรรมชาติหลายศตวรรษแต่ก็ได้ มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านได้ ช มวิวทิวทัศน์
โดยรอบเนื่องจากโบสถ์ตงอยู
ั ้ ่บนเนินเขา

เที่ยง

4

เที่ยง

ค่า
ที่พัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองบาทูมี Batumi (ระยะทางประมาณ 140 กม.ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.)
เมืองนี ้เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลบนชายฝั่ งตะวันออกของทะเลดา เป็ นเมืองหลวงของอัตจารา Ajara เป็ นสาธารณรัฐ
อิส ระที่ ป กครองตนเองอยู่ท างด้ า นตะวัน ตกของประเทศจอร์ เจี ย ครอบคลัม พืน้ ที่ บ ริ เ วณกว้ า งมี ส ภาพภูมิทัศ น์ ที่
หลากหลายแตกต่างกัน มีทงบริ
ั ้ เวณที่มีเทือกเขาสูงที่อดุ มไปด้ วยไม้ เขียวขจีไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่มเป็ นหนุ่งในเมือง
ที่มีทิวทัศน์ของทะเลดา เมืองบาทุมิ Batumi เป็ นเมืองที่มีท่าเรื อสาคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้ วยต้ นไม้ สอง
ข้ างทาง นาท่านชมบรรยากาศของบ้ านเรื อนเก่าในย่าน Old Town และ Batumi ชม Pizzal Square สร้ างขึ ้นในปี 2009
เป็ นอาคารที่ได้ รับการออกแบบดดยสถานปนิกชื่อดังชวจอร์ เจีย Vazha Orbeladze สร้ างด้ วยสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบ
ผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผา่ นมาสถานที่แห่งนี ้ได้ เริ่มปรับปรุงเพื่อให้ เป็ นแหล่งบันเทิง และพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่
ของเมืองประกอบด้ วยภัตาคาร, โรงแรม, ไนต์คลับ ฯลฯ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
World Palace หรือ City Hotel หรือ Piazz Inn 3* หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5

เมืองบาทูมิ - คูทัยซี - ทบิลิซี

เช้ า

ที่พัก

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi ระหว่างทางชม lago’s wine cellar หมูบ่ ้ าน Chardhakhi ณ หมูบ่ ้ านแห่ง
นี ้ทุกท่านจะได้ ชมไร่องุ่น โรงบ่มไวน์ที่ยงั คงการผลิตแบบดัง่ เดิม ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เชื่อว่าการปลูกองุ่นเพื่อ
ผลิตไวน์ เ ริ่ มจากที่ ป ระเทศจอร์ เจี ยนี เ้ มื่อ ประมาณ 4,000 กว่าปี มาแล้ ว ให้ ทุก ท่านได้ ลิม้ ชิมไวน์ รสเลิศ และชื่ นชม
บรรยากาศไร่องุ่นที่สวยงามสุดลูกหูลกู ตา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองทบิลิซี
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ชมโชว์การแสดงระบาพื ้นเมือง
Iveria Inn หรือ GTM Kapan 3* หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6

ทบิลิซี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี เมืองหลวงของ ประเทศจอร์ เจีย ที่มีความสาคัญของประวัติศาสตร์
มากมาย และมีโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมที่สวยงามและเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์ เจีย ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่นา้ คูรา Kura หรื อ

เที่ยง
ค่า
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เที่ยง

ค่า
22:40 น.
วันที่ 7
04:25 น.
เช้ า
11:30 น.
เที่ยง

เรี ยกว่า แม่น ้ามิตควารี Mtkvari ในภาษาท้ อ งถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนือ้ ที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ
1,093,000 คน เมืองนี ้ถูกสร้ างโดย วาคตัง กอร์ กาซาลี Vakhtang Gorgasali กษัตริ ย์จอร์ เจียแห่งคาร์ ตลี ไอบีเรี ย ได้
ก่อตังเมื
้ องนี ้ขึ ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซี เป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิ ภาค
คอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี อ้ ยู่ในสายทางหนึ่งของเส้ นทางสายไหม และปั จจุบันยังมีบทบาทสาคัญในฐานะ
ศูนย์กลางการขนส่งและการค้ า เนื่องจากความได้ เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ ในแง่ที่ตงที
ั ้ ่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับ
ยุโรป นาท่านชม โบสถ์ เมเคตี Metekhi Church เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 21 ตังอยู
้ ่บริ เวณริ ม
หน้ าผาที่เบื ้องล่างเป็ นแม่น ้ามิตคาวารี ในอดีตถูกใช้ เป็ นป้อมปราการ และที่พานักของกษัตริ ย์ ในบริ เวณเดียวกัน จะมี
อนุสาวรี ย์ทรงม้ าของกษัตริย์วาคตัง กอร์ กาซาลี ผู้สร้ างเมืองตังตระหง่
้
านอย่างสง่างาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านชม ป้ อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้ างขึ ้นครัง้ แรกช่วงคริ สต์วรรษที่ 4 มีการเปลี่ยนมือ
ผู้ปกครองมากมาย ทังช่
้ วงอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารที่มีอยู่ในปั จจุบนั นีส้ ร้ างขึ ้นมา ตังแต่
้ ช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในนีค้ ือ โบสถ์นักบุญนิโคลาส St.Nicholas Church ถูกสร้ างขึ ้น
ในช่วงคริ ส ต์ศตวรรษที่ 12-13 หากมองลงมาจากป้อ ม ท่านจะได้ เห็นความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างผู้ค น
หลากหลายชนชาติ ที่มาอยู่กนั ในเมืองนี ้ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้ วย ชม โรงอาบนา้ แร่ เก่ าแก่ Bath
Houses ในย่านโซโลลากี Sololaki ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่ องบ่อนา้ ร้ อนกามะถันธรรมชาติ Sulphur Spring Water อิสระช้
อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ โนโว
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC140
อัลมาตี
เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางกันต่อ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ น าท่า นท่อ งเที่ ยวสถานที่ ส าคัญ ของ กรุ งอั ลมาตี เริ่ มด้ วยการชม จัตุรั สสาธารณะ Republic Square
สวนสาธารณะสาคัญที่เป็ นที่ตงของ
ั้
อนุ สาวรี ย์อิสรภาพ Monument of Independence และ สวนสาธารณะแพน
ฟิ ลอฟ Panfilov Tsev Park สร้ างขึ ้นเพื่อแสดงความราลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับนาซีในสงครามโลก
ครัง้ ที่สอง จากนันน
้ าท่านชม โบถส์ คริสต์ เซนต์ คอฟ Zenkov Cathedral ซึ่งรอดพ้ นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหว
ในปี ค.ศ.1911 อย่างน่าอัศจรรย์เป็ นโบสถ์ไม้ ที่ไม่ใช้ ตะปูในการสร้ าง เลยนับเป็ น 1 ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งส้ รางด้ วยไม่ที่
พิเศษที่สดุ ในโลกซึ่งตังอยู
้ ่ในสวนแห่งนี ้ด้ วย จากนัน้ ก่อนเดินทางกลับบ้ าน ให้ ท่านได้ อิสระกับการ ช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาด
กรีนมาร์ เก็ต GREEN MARKET ซึ่งมีทงั ้ สินค้ าอุปโภคและบริ โภค ทัง้ เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์ เวียร์ ของสด
6

วันที่ 8

ของ อาทิ ถัว่ ชนิดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้ แห้ ง ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย
พิเศษ! นาทุกท่านชม Falcon Show ศิลปะการบังคับนกเหยี่ยวของขาวคาซัคที่หาชมได้ ยากยิ่ง (รายการ Falcon
Show มีเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้ เพราะเป็ นการแสดงกลางแจ้ ง) หรื อ นาทุกท่านขึ ้นชม สกีรีสอร์ ท Shymbulak อัน
โด่งดังของเมืองอัลมาตี (รายการ Shymbulak มีเฉพาะในฤดูหนาวนัน้ เนื่องจากในฤดูร้อนหิมะละลาย และปิ ดสกีเพื่อ
ทาการฟื น้ ฟูธรรมชาติ)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน
สมุทรปราการ (ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ

01:00 น.
08:55 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมด้ วยความประทับใจ

ค่า

อั ต ราค่ าบริ ก าร

วันเดินทาง

เดือน เมษายน
04 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
เดือน พฤษภาคม
02 พ.ค. 61 - 09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
เดือน มิถุนายน
13 มิ.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61
เดือน กรกฎาคม
11 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 61
เดือน สิงหาคม
15 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
เดือน กันยายน
05 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
เดือน ตุลาคม

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่ าน) พักห้ องละ 2 ท่ าน
เด็ ก ไม่ เกิ น เด็กไม่ เกิน 12
12 ปี พักกั บ ปี พั ก กั บ
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
ผู้ ใ ห ญ่ ผู้ ใ ห ญ่
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)

วี ซ่ า
-

55,927
55,927

54,927
54,927

52,927
52,927

9,900
9,900

-

52,927
52,927

51,927
51,927

49,927
49,927

9,900
9,900

-

52,927

51,927

49,927

9,900

-

55,927

54,927

52,927

9,900

-

55,927

54,927

52,927

9,900

-

52,927

51,927

49,927

9,900

-
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10 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
59,927
58,927
56,927
9,900
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ ที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณี ที่
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม หรื อแพ้ อาหารเนื ้อสัตว์บางประเภท ให้ ท่านโปรดระบุมาให้ ชดั เจน
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สาเนาหน้ าพาสปอร์ ต ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่หลังจากที่ได้ ชาระค่ามัดจาทัวร์ หรื อค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ กรณี
ที่ท่านเดินทางเป็ นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้ งรายชื่อคูน่ อนกับเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบ
 กรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต
ให้ ทางบริษัทในการออกตัว๋ เครื่ องบิน
 กรณี เปลี่ยนชื่ อผู้เดินทางจะต้ อ งมีการแจ้ งล่วงหน้ าก่อนออกเดินทางตามข้ อตกลง มิฉะนัน้ ถ้ าแจ้ งหลังจากเจ้ าหน้ าที่ ออก
เอกสารทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมในส่วนนี ้
 หลังจากที่ท่านได้ ชาระค่ามัดจา และค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือเรี ยบร้ อยแล้ ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริ ษัทจะจัดส่ง
ใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทางให้ ท่านทางอีเมล์ หรื อแฟกซ์ที่ท่านได้ ระบุไว้
 ราคาทัวร์ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ จะต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านัน้
 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคูน่ อนให้ แก่ลกู ค้ าที่ไม่ร้ ูจักกัน กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตาม
ราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน้
 PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 ลูกค้ าที่เดินทาง 3 ท่ าน อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้ อ ง TRP จะไม่มีในบาง
ประเทศ ยกเว้ น เด็ก Infant-12 ปี
 การให้ ทิปเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติสาหรับนักท่อ งเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้ อ งมีการเรี ยกเก็บเพื่อเป็ นสินนา้ ใจกับผู้
ให้ บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรี ยมค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้เพื่อมอบให้ หวั หน้ าทัวร์ ระหว่างการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับพร้ อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตราฐานหรื อเทียบเท่า 3-4 ดาว สาหรับพักห้ องละ 2 ท่ าน (ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรื อกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ ายพักในเมืองใกล้ เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
 ค่าอาหารครบทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 ค่าอัตราเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ที่ระบุไว้ ในรายการ
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 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนาเที่ยว และการอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้ อมพนักงานขับรถที่ชานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าบริการ และค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ ระบุในรายการ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 64 USD /ท่ าน
ตลอดทริปการเดินทาง
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ฉะนัน้ กระเป๋ าจะต้ องไม่เกณฑ์นา้ หนักดังนี ้ กระเป๋ าโหลดใต้
เครื่ องบินจานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ ้นเครื่ องได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สงั่ เพิม่ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ และสาหรับราคานี ้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิม่
 ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าว
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
 ค่ายกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ต ต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ ต 2. ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3. ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4.
สาเนาทะเบียนบ้ าน (ถ้ ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป ทางบริ ษัทจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน
โดยชาระค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซ่า)
เงื่ อ นไขการเดิ น ทาง
เอกสารในการเดินทาง
หมายเหตุ
1.

2.

3.

☒ พาสปอร์ ต

☐ วีซ่า

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณี นี ้ ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินให้ ทงหมดโดยหั
ั้
กค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ ามี) หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ าต้ องการ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นั่งบนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสาย
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4.

5.

การบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ
สิง่ ของห้ ามนาเข้ าประเทศ หรื อเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทัง้ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจ
คนเข้ าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อคนต่างด้ าวที่พาพักอยู่ในประเทศไทย
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทนบริ ษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจา หรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัท หรื อชาระโดยตรงกับทางทางบริ ษัทจะถือ
ว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้

เงื่ อ นไขการจอง / การยกเลิ ก
การจอง หรือสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางพร้ อมชาระมัดจา งวดแรก 20,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิก
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 แจ้ งล่วงหน้ า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 5,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 10,000 บาท
 แจ้ งล่วงหน้ า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจา
ตัว๋
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสด
ุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ าของสายการบิน ,
อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ
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ใบจองทัวร์ จอร์ เจีย
ชื่อ – นามสกุลผู้จอง *:
จานวนผู้เดินทาง *:
ท่ าน
โทรศัพท์ ท่ ีตดิ ต่ อสะดวก *: เบอร์ โทรศัพท์ :
เบอร์ มือถือ:
E-mail *:
จานวนวัน *:
วัน
คืน
เดินทางโดยสายการบิน:
วันเดินทาง *:

เบอร์ แฟกซ์ :

รายชื่อผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่ างประเทศระบุเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ ตรงกับหน้ าหนังสือเดินทาง):
1. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
2. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
3. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
4. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
5. ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
ห้ องพัก 1 ท่ าน:
เตียงเสริม:
อาหาร: ☐ ไม่ ทานเนือ้ วัว

ห้ อง

ห้ องพัก 2 ท่ าน:
ห้ อง

☐ ไม่ ทานเนือ้ หมู

ห้ อง

เด็กพักกับผู้ใหญ่ :
☐ ไม่ ทานสัตว์ ปีก

ห้ อ ง
☐ ทานมังสาวิรัต

ข้ อมูลเพิ่มเติม:
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