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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี  

)พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

22 – 29 ก.ย.62 59,900 
 (เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี/Infant 

50%ของราคาทวัร)์ 

18,000 20 
 

6 – 13 ต.ค.62 62,900 18,000 20 
 

เทีย่วงา่ยไมต่อ้งท าวซี่า 
◼ FLIGHT:  
DEPARTURE: KC932 BKK-ALA 10.15-16.25 // KC139 ALA-TBS 19.30-21.40 
RETURN:       KC142  TBS-ALA 15.45-21.20 // KC931  ALA-BKK 01.50-08.55+1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ- อลัมาตี ้- ทบลิซิ ิ    

07.00 น.  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน เคานเ์ตอร ์U สาย

การบนิแอร ์อสัตานา่ (KC) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

10.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถาน โดยสาย

การบนิแอร ์อสัตานา่ เทีย่วบนิที ่KC932  (บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

16.25 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานอลัมาตี ้แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

19.30 น.   ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิแอร ์อสัตานา่ เทีย่วบนิ KC139 (บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

21.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตทิบลิซิ ิประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง 

กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงทบลิซิ ิ(TBILISI) เมอืงหลวงของจอรเ์จยี สูท่ีพ่ัก 

   ทีพ่กั :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดบั 4ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 

วนัทีส่อง เมอืงทบลิซิ ิ– เมอืงมสิเคดา้ – มหาวหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิเคอเวร ี- เมอืงทบลิซิ ิ- ป้อมนารกิาลา 
                                                                                                                      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 จากนัน้ น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคดา้ Mtskheta (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาของ
ประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 
ปี ตัง้อยูห่า่งจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. และในอดตีเมอืง
นีเ้คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอเิบเรยี (Iberia Kingdom) 
ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล 
ถงึปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลอือยู่
แลว้ น าท่านชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastry) หรือ
โบสถ์แห่งไมก้างเขนอันศักดิส์ทิธิ์  ของศานาคริสต์นิกาย
ออโธด๊อก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีสกัการะนับ
ถอืวหิารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาด
ใหญ่ ซ ึง่ชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ 
แหง่คัปปาโดเกยี (เมอืงหนึง่ในประเทศตรุกปัีจจุบัน) ไดน้ าไม ้
กางเขนนีเ้ขา้มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรก
ในชว่งโบราณกาล  
จากนั้น น าท่านชมวหิารสเวตสิเคอเวร ี (Svetitkhoveli 
Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น
ศูนย์กลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ ุดของจอร์เจีย สรา้งขึน้
โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชือ่ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ท าใหช้าว
จอร์เจยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิอง
จอร์เจยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอร์เจยี ภายในมี
ภาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม จากนัน้ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงส ิน้คา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ิจากนัน้ น าท่านน่ังกระเชา้เคเบิล้

ข ึน้ชมป้อมนารกิาลา (Narigala Fortress)ป้อมปราการโบราณ

สมัยยุคศตวรรษที ่4 ซ ึง่นักประวัตศิาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการ

ป้อมหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ อสิระให ้

ท่านไดเ้ก็บภาพมุมสงูของเมอืงทบลิซิติามอัธยาศัย (การขึน้กระเชา้

ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ วันนัน้ถา้ข ึน้ไมไ่ดจ้ าเป็นขอเปลีย่นเป็นการ

น่ังรถบัสขึน้แทน) จากนัน้ชมโรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่ถา่ยภาพดา้นนอก 

(Bath Houses) ในย่านโซโลลาก ี(Sololaki) ที่นี่มีช ือ่เสยีงในเรื่องบ่อน ้ารอ้นก ามะถันธรรมชาต ิ(Sulphur 

Spring Water) จากนั้นน าท่านผ่านชม สะพานแห่งสนัตภิาพ (THE BRIDGE OF PEACE( เป็นอีกหนึง่

งานสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจใน ออกแบบโดยสถาปัคนกิชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele De Lucchi สะพานมคีวาม

ยาวที ่150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วันที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้ง

นัน้ถูกออกแบบและสรา้งทีอ่ติาล ีทีต่ัง้นัน้อยูบ่นแมน่ ้า Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมมุจากในเมอืง 

และยังม ีilluminating ทีจ่ะแสดงแสงสจีากไฟ LED ทีต่ดิตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทกีอ่นทีพ่ระอาทติย์

จะลับขอบฟ้า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 หลงัอาหารเย็นน าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

   ทีพ่กั :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 



 
 
 

 

วนัทีส่าม         เมอืงอนันานูร–ี ป้อมอนันานูร ี– อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี-โบสถเ์กอรเ์กต ิ-เมอืงทบลิซิ ิ 
                                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืง Ananuri (ระยะทาง 69 ก.ม//ใชเ้วลา 1.30 
ช.ม.)น าท่านชมป้อมอนันานูร(ีAnauri Fortress) ป้อมปราการอัน
เกา่แก ่ถกูสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงที่
ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งนี้ไวเ้ปรียบเสมอืนม่านทีซ่อ่นเรน้ความงดงาม
ของโบสถ ์2 หลังทีต่ัง้อยูภ่ายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์นิ ภายในยัง
มหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญท่ีต่ัง้ตระหง่าน จากมมุสงูของป้อมปราการนีจ้ะ
มองทัศนียภาพทีส่วยงามของ อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(ZHINVALI) ทีซ่ ึง่
ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไวใ้ฃแ้ละชืน่ชมทัศนยีภาพทวิทัศน ์ของภเูขาลอ้มรอบสถานทีแ่หง่นี ้ 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดนิทางต่อสู ่เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) (ระยะทาง 55 ก.ม//ใชเ้วลา 1 

ช.ม)ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชงิเขาของเทือกเขาคอเคซัส แวะถ่ายรูปกับ 
Georgia-Russia Friendship Monument อ นุส า ว รี ย์ ม ิต ร ภ าพ
จอรเ์จยีเป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองสองรอ้ยปีของ
สนธสิัญญา Georgievsk และมติรภาพทีต่่อเนื่องระหว่างโซเวยีตจอรเ์จยี
กับโซเวียตรัสเซีย  จากน ัน้น าท่านเดินทางสู่เม ืองสเตปันสมติา 
(Stepantsminda) ซึง่เป็นที่รูจ้ักกันดีในชือ่เดมิว่าคัสเบก ิ(Kazbegi) 
เพิง่ถกูเปลีย่นใหมใ่นปี 2006 แตผู่ค้นก็ยังนยิมเรยีกกันวา่ “คัสเบก”ิ อยูเ่พราะตดิปากกวา่ เมอืงนีเ้ป็นเมอืงเล็ก ๆ 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศจอรเ์จยี จากน ัน้เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถจิป๊ 4WD (1 คนัน ัง่ได ้
ประมาณ 6 ท่าน) พาท่านเดนิทางขึน้ไปเทีย่วชม โบสถเ์กอรเ์กต ิ(Gergeti Trinity Church) ซึง่ตัง้อยู่
อยา่งสวยงามและโดดเดน่ บนเนนิเขาซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยทุง่หญา้เขยีวขจ ีทีร่ะดับความสงู 2,170 เมตร ซ ึง่หาก
ในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทุกท่านจะไดเ้ห็นยอดเขาคัสเบกทิีม่คีวามสงูถงึ 5,047 เมตร โดยสว่นยอดปกคลมุดว้ย
หมิะตลอดทัง้ปี เดนิทางกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ิ(ระยะทาง 154 ก.ม//ใชเ้วลา 3 ช.ม) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัทีส่ ี ่     เมอืงบาครูนิ ิ– เมอืงไซหน์าก ี– ก าแพงเมอืงโบราณ – เมอืงทบลิซิ ี   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นแวะชมรา้น Old Georgian Bakery Tone รา้นขนมปังขึน้ชือ่ของเมอืงทบิลิซิทีีม่ปีระวัตอิันยาวนาน  
(ขึน้อยูก่ับวันเปิด-ปิดของรา้นดว้ยจะไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบาครูนิ ิ(Bakuriani) (ระยะทาง 74 ก.ม//ใชเ้วลา 1.30 ช.ม)  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย     น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงไซหน์าก ีSighnaghi (ระยะทาง37ก.ม/ใช ้

เวลา40 นาที)เมืองที่ไดช้ ือ่ว่า “เมอืงแห่งความรกั” ตัง้อยู่บนทวิ
ทัศนันสวยงามของแมน่ ้าเลซาน ิAlazani กลางหบุเขาคเคซสั ทีเ่มอืง
นีส้รา้งทีป่ระกบพธิแีตง่งานจะเปิดตลอดเวลา ซ ึง่ทา่นสามารถท าการ
แต่งงาน หรือจดทะเบียนเมื่อใดก็ได ้เมืองแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เมื่อ
ศตวรรษที่ 18 ดว้ยพระราชโอการแห่งกษัตริย์ KakhetiErekle II 
มาถงึแลว้ตอ้งชมก าแพงเมอืงโบราณ (Sighnaghi City Wall) 
ทีเ่หลอืเพยีงแหง่เดยีวในจอรเ์จยี  

  ใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรูปภายในเมอืงและซือ้ของฝากกลับบา้น ทีเ่มอืงนีม้ชี ือ่เสยีงดา้นการท าไร่องุ่นซ ึง่มกี าลังการ
ผลติไวนไ์ดถ้งึ 70% ของประเทศ จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

วนัทีห่า้      เมอืงอพัลสิสคิ – เมอืงกอร ี– พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ – เมอืงทบลิซิ ิ             
                                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                      
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอพัลสิสคิ (Uplistsikhe) (ระยะทาง 86 ก.ม//ใชเ้วลา 2ช.ม) น าทา่นชม 
เมอืงถ า้อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งใน
เมอืงถ ้าทีเ่ก่าแก่ของจอร์เจยี สันนษิฐานว่ามกีารตัง้ถิน่ฐานใน
ดนิแดนแถบนี้มานานกว่า3,000 ปี หนิผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัด
และสลักเสลาเป็นชอ่งซอกหลบืไปจนถงึหอ้ง โถงใหญม่ากมาย 
เคยเป็นทีต่ัง้ของนครเก่าแกบ่นแนวเทอืกเขาหนิทราย ม ีเนือ้ที่
รวมกว่า50 ไร่ แมเ้คยไดรั้บความเสียหายไปหลายจุดจาก
แผ่นดินไหว โดยเฉพาะ บริเวณที่เป็นโรงละครฝ่ังที่เ ป็น
อัฒจันทร์ของผูช้มที่พังทลาย ท าใหเ้หลือแค่ เพียงส่วนของ
เวททีีเ่จาะเขา้ไป แต่ก็ยังคงเห็นโครงสรา้งหลักๆ ไดอ้ยู่ เมอืง 
ถ ้าอุปลสิสเิคนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโกไป เมือ่ปี ค.ศ. 2007 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงกอร ี(GORI) (ระยะทาง 15 

ก.ม//ใชเ้วลา 25 นาท)ี  ทุกวันนี้เป็นเมอืงแห่งประวัตศิาสตร์ 
เ ป็นที่รู จ้ักกันดีว่าเ ป็นบา้นเกิดของ  “โจเซฟ สตาลิน” 
(Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพ
โซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีง เรื่อง
ความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอรีแห่งนี้ น าท่านชม 
พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ (MUSEUM OF STALIN) ซึง่เป็น
สถานทีท่ีไ่ดร้วบรวมสิง่ของเครื่องใชต้่างๆ พรอ้มทัง้เรื่องราว
ต่างๆของท่านสตาลนิ และยังมกีารแสดงถงึประวัตชิวีติตัง้แต่
เกดิจนกระท่ังเสยีชวีติ เดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 
 
 
 



 
 
 

  
 
เย็น            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก               เมอืงบอรโ์จม ี- สวนบอรโ์จม ี                                                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าทา่นเทีย่วชม เมอืงบอรโ์จม ี(BORJOMI) (ระยะทาง 162 ก.ม//ใชเ้วลา 2ช.ม) เมอืงตากอากาศเล็กๆทาง

ในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยีมปีระชากรอาศัยอยูไ่มถ่งึ 15,000 คน เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก
ในเรือ่งน ้าแร่โดยไดม้กีารบรรจ ุณ ธารน ้าแร่บรสิทุธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคเุรยีน ี(BAKURIANI MOUNTAIN) 
และสง่ออกไปขายกวา่ 40 ประเทศท่ัวโลกโดยในอดตีชาวเมอืงเชือ่กันวา่จะท าใหม้สีขุภาพแขง็แรงและสามารถ
รักษาโรครา้ยได ้ แวะชอ๊ปป้ิงใหท้า่นไดล้องชมิน ้าแร่หลากหลายยีห่อ้ และสามารถซือ้กลับเป็นของฝากไดท้ีน่ี ่ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนัน้ น าท่านเขา้ชม สวนบอรโ์จม ี(BORJOMI CITY 
PARK) สถานทีท่่องเทีย่วและพักผ่อนของชาวเมอืงบอรโ์จ
มีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลาย อุทยานแห่งนี้มีน ้ าพุ
ก ามะถันดั ้งเด ิมซึง่บรรจุน ้ าแร่ Borjomi หลังจาก บริษัท 
บรรจขุวดยา้ยสถานทีผ่ลติไปทีอ่ ืน่ในเมอืงแลว้ก็บรจิาคทีด่นิ
อุทยานใหก้ับเมือง ที่นี้นอกจากสวนแลว้ยังมีทัง้สวนสนุก
ส าหรับเด็กเล็ก และ เสน้ทางศกึษาธรรมชาตทิีส่วยงาม หรอื
ท่านสนใจขึน้กระเชา้ไปชมววิบนยอดเขาก็ได ้(ราคาทัวรจ์ะ
ไมไ่ดร้วมคา่ขึน้กระเชา้ คา่ใชจ้า่ย 5 ลารีต่อ่เทีย่ว )  

  สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบั เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั

 ทีพ่กั :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

  



 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด           เมอืงทบลิซิ ิ– เมอืงอลัมาตี ้                                                                                อาหาร เชา้,เทีย่ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  อสิระใหท้า่นถา่ยรูปหรอืเดนิเทีย่วแถวทีพ่ักจนถงึเวลาน าทา่นเดนิทางไปรับประทานอาหารเทีย่ง 

 เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เมอืงทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี 
15.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอลัมาตี ้ประเทศคาซคัสถานโดยสายการบนิแอร ์อสัตานา่ เทีย่วบนิที ่KC142  

21.20 น. เดนิทางถงึ เมอืงอลัมาตี ้แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ        

 
01.05 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC931 

 
08.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

***************************** 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มัดจ า (มดัจ าทวัร)์ ทา่นละ 25,000 บาท  
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทางเท่านัน้ 
กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 ท่านตอ่หอ้ง หากโรงแรมไม่มหีอ้ง TRP 
(3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า Air Astana สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ
ภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่ีการเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที่สายการบนิเรยีก
เก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บริษัทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน

ประกนัภัยแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงัน้ี  

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ 



  

 

 

 ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 76-80 ปี

บรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 76-80 ปี

บรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกนัน้ีจากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคบั ตาม 

พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษา

เงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ

ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

7. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 
9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
7. คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่จอรเ์จยี 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกันภัยแบบ EASY 3 โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน า
เทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก



เว็บไซด ์MSIG ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 13. มัคคเุทศก ์พนักงานและ
ตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว 
อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธใน
กรณีอืน่ ๆ  

 


