
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIAL GEORGIA  
6 วนั 4 คนื 
 

• เยีย่มชม มหาวหิารซมนิดา ซามบีา 
• ชม ป้อมนารกิาลา  
• ชม สะพานแหง่สนัตภิาพ  
• ชมความงามของ วหิารจวาร ี 
• ชม โรงอาบน ้าแรเ่กา่แก ่ทีน่ี่มชี ือ่เสยีงในเร ือ่งบ่อน ้ารอ้นก ามะถนั 
• ชม โบสถเ์กอรเ์กต,ิ Bodbe Monastery และ Velistsikhe Villages 
• ชอ้ปป้ิงที ่Chardin Street 
• ชมิไวน ์Numisi Wine Museum 
• ท าขนมหวานทอ้งถิน่ Churchkhela  
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - อลัมาต ี- ทบลิชิ ิ
 
07:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ Air Astana โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 https://youtu.be/so8N1guUbi8 
 
10:05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC932 (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 7.30 ชม.) 
 
16:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
19:30 น. ออกเดนิทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมอืงทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่

KC139 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. 15 นาท)ี 
 
21:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โนโว อเล็กซเียฟกา้ กรุงทบลิซิ ีTbilisi ประเทศจอรเ์จยี หลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั 
 
ทีพ่กั  Imperial House/Hotel Anatolia หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่2  เมืองทิบลิิซ ี- Museum Of Ethnography - มหาวิหารซมินดาซามีบา - โบสถเ์มเคต ี- ป้อม

น าริก าลา  - ส ะพ าน แห่ งส ัน ติภ าพ  - Old Georgian Bakery Tone - Old Mosque - 
Anchiskhati Basilica - โรงอาบน ้าแรเ่กา่แก ่- Chardin Street - Tbilisi Sioni 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงทบลิซิ ีเมืองหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่ีความส าคญัของประวตัิศาสตรม์ากมาย 
และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา Kura หรอื
เรยีกว่า แม่น ้ามิตควาร ีMtkvari ในภาษาทอ้งถิน่ เมอืงทบลิซิ ีมเีนือ้ทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร
ราวๆ 1,093,000 คน เมอืงนีถู้กสรา้งโดย วาคตงั กอรก์าซาล ีVakhtang Gorgasali กษตัรยิจ์อรเ์จยีแห่ง
คารต์ลี ไอบีเรยี ไดก้่อตัง้เมืองนี้ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซเีป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม 
สงัคมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร ์เมอืงนีอ้ยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และ
ปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตร ์
ในแง่ที่ต ัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชยีกบัยุโรป จากน้ันพาทุกท่านชม Museum Of Ethnography 
พิพิธพณัฑห์มู่บา้นโบราณ จากน้ันพาทุกท่านชม มหาวิหารซมินดา ซามีบา Tsminda Sameba 
Cathedral : Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมชือ่อีเลีย Elia Hill 
และถอืเป็นโบสถอ์อรท์อดอกซท์ีม่คีวามสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก ความใหญ่โตของโบสถแ์ห่งนีม้องเห็นไดใ้น
ระยะไกล หลงัคาโบสถเ์ป็นโดมสีทอง ที่ต ัง้ของโบสถบ์นเนินสูง ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นอีกจุดหน่ึงทีไ่ดร้บั
ความนยมิในการขนึ ้มาชมววิมุมสูงของเมอืง รวมทัง้ชมดวงอาทติยต์กในบรรยากาศแบบเมอืงแห่งเทพนิยาย  
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น าท่านชม โบสถเ์มเคต ีMetekhi Church เป็นโบสถเ์ก่าแกท่ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่21 ตัง้อยู่
บรเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งล่างเป็นแม่น ้ามติคาวาร ีในอดตีถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และทีพ่ านักของกษตัรยิ ์ใน
บรเิวณเดียวกนัจะมีอนุสาวรยีท์รงมา้ของกษตัรยิว์าคตงั กอรก์าซาล ีผูส้รา้งเมืองตัง้ตระหง่านอย่างสง่างาม
จากน้ันชม ป้อมนารกิาลา Narikala Fortress และ อนุสาวรยี ์มารดาแห่งจอรเ์จีย Kartlis 
Deda, Mother Georgia ป้อมนารกิาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซ ี
สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัทีต่่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ 
บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี้ราชวงศอ์ุมัยยดั Umayyad Dinasty ของชาวอาหรบัไดต้่อเติมป้อมในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ช ือ่ใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย Little Fortress นัก
ประวตัศิาสตรย์กย่องว่าป้อม นารกิาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกรง่และตไีดย้ากทีสุ่ด  
 
 

 
 
จากน้ันพาทุกท่าน สู่ สะพานแห่งสนัตภิาพ The Bridge Of Peace เป็นอกีหน่ึงงานสถาปัตยกรรมที่
น่าสนใจใน เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele De Lucchi สะพานมีความ
ยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรว่มสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 
โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบและสรา้งทีอ่ิตาล ีและน าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมือง 
Tbilisi ที่ต ั้ง น้ันอ ยู่บนแม่น ้ า  Mtkvari River สามารถ มองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และยังม ี
Illuminating ทีจ่ะแสดงแสงสจีากไฟ Led ทีต่ดิตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทกีอ่นทีพ่ระอาทติยจ์ะลบั
ขอบฟ้า แวะชมรา้น Old Georgian Bakery Tone รา้นขนมปังขึน้ช ือ่ของเมืองทบิลิซทีี่มีประวตัิมา
ยาวนาน ผ่านชม Old Mosque จากน้ันพาทุกท่านเยีย่มชม Anchiskhati Basilica โบสถเ์กา่แก่ตัง้แต่
ศตวรรษที ่6 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ัน ชม โรงอาบน ้าแรเ่ก่าแก่ Bath Houses ที่น่ีมีช ือ่เสียงในเร ือ่งบ่อน ้ารอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิ
Sulphur Spring Water จากน้ันพาทุกท่านเดินชม Jan Shardeni Kucha ถนนสายนี้ เป็นศูนยร์วม
ทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมาจงึไดเ้ปลีย่นชือ่ถนนมาเป็นซารเ์ดนี Chardin 
Street เพือ่เป็นเกยีรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝร ัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เต็มไปดว้ยรา้นคา้
แฟช ัน่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋มากมาย ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม จากน้ันพาทุกท่านชม Tbilisi 
Sioni หรอื Cathedral Of Saint Mary Of Zion โบสถศ์ลิปะแบบจอรเ์จยีออรโ์ธด็อกซท์ีส่รา้งมาตัง้แต่
ราวศรรตวรรษที ่6 

 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Imperial House/Hotel Anatolia  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3  เมอืงมสิเคดา้ - วหิารสเวตสิเคอเวร ี- วหิารจวาร ี- อะนานูร ิคอมเพล็กซ ์- ชนิวาร ี- เมอืงกดุาอุ

ร ี- Gudauri Ski Resort - โบสถเ์กอรเ์กต ิ- เทอืกเขาคสัเบก ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมอืงมสิเคดา้ Mtskheta ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมืองทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุ กว่า 3,000 ปีตัง้อยู่ห่างจากกรงุทบลิซิปีระมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 
นาท)ี และในอดตีเมอืงนีเ้คยเป็นเมอืง หลวงของอาณาจกัรอเิบเรยี ซึว่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในชว่ง 
500 ปีก่อนครสิตกาล ถึงปีค.ศ.500 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิสเคดา้ 
Historical Monument Of Mtskheta เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994 นอกจากนีอ้งคก์ารยูเนสโกไดขึน้
ทะเบยีนโบราณสถานแห่งเมอืงมิทสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site จากน้ันพาทุก
ท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ซึ่งค าว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ 
Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรยีกง่ายๆ รวมกนัก็คอืวหิารเสามีชวีติ สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งนีถ้อื
เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ช ือ่ Arsukisdze 
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนั
มานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็น
สิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี จากน้ันพาทุกท่านชม วหิารจวาร ีJvari 
Monastery สถานศกัดิส์ทิธิข์องจอรเ์จยีสรา้งขึน้เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 มีช ือ่เรยีกอกีอย่างว่า อารามแห่ง
ไมก้างเขน Monastery Of The Cross ภายในมีไมก้างเขนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางโถง มีต านานเล่าว่า 
ณ ทีต่ ัง้ของอารามแห่งนีใ้นชว่งตน้ศตวรรษที ่4 นักบุญนีโน่ Saint Nino ผูเ้ผยแผ่ศาสนาหญงิจากคปัปาโด
เกยี Cappadocia-ดนิแดนในยุคโบราณตัง้อยู่ในภาคกลางของคาบสมุทรอนาโตเลยี, ตุรกใีนปัจจบุนั เป็น
ผูน้ าครสิตศ์าสนาเขา้มาเผยแผ่ในจอรเ์จยีเป็นคร ัง้แรก และเป็นผูส้รา้งไมก้างเขนขนาดใหญ่ท าดว้ยไม ้ไวบ้น
นี้ซ ึ่งเดิมเป็นอารามแห่งหน่ึงของชาวบา้นที่นับถือลัทธิหรอืศาสนาดั้งเดิมในทอ้งถิ่น เรยีกว่าพากัน 
Paganism คือลัทธิดั้งเดิมของชาวบา้น เช่น อาจนับถือผีหรอืวิญญาณศักดิส์ิทธิท์ ั่วในในธรรมชาติ
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สนันิษฐานว่าเป็นไมก้างเขนแห่งครสิตศ์าสนาอนัแรกของจอรเ์จยีต านานเล่าว่าตอนที่นักบุญนีโน่ปักไม ้
กางเขนลงบนพืน้ดิน รูปเคารพขนาดใหญ่ของลทัธิพากนัซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาไดโ้ค่นลม้ลงมา ต่อมามี
เหตุการณป์าฏหิารยิเ์กดิขึน้ และท าใหก้ษตัรยิม์ีเรยีนที ่3 แห่งอิเบเรยี Mirian Iii Of Iberia หนัมานับถือ
ครสิตศ์าสนาอย่างจรงิจงั เล่ากนัว่าไมก้างเขนของนักบุญนีโน่หรอืจวารสีรา้งปาฏหิารยิใ์หเ้กดิขึน้บ่อยคร ัง้ 
กระทัง่ดงึดูดใหผู้แ้สวงบุญทั่วทัง้คอเคซสัเดนิทางมาทีน่ี่ จากบนเนินทีต่ ัง้ของอารามจวารยีงัมองเห็นทวิทศัน์
ของเมอืงมทิสเคตา มหาวหิารสเวต-ิโฆเวล ีและจดุบรรจบของแม่น ้ามทิควารแีละแม่น ้าอารกัวไีดอ้ย่างชดัเจน 
รวมไปถงึซากพระราชวงัเกา่ทีต่ ัง้อยู่ยงัเนินเขาฝ่ังตรงขา้มแม่น ้า 
 
 

 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันพาทุกท่านสู ่อะนานูร ิคอมเพล็กซ ์Ananuri Fortress Complex เป็นสถานทีเ่กา่แกท่ีม่คีวาม

สวยงามมากแห่งนึงของประเทศจอรเ์จยี โดยสนันิษฐานว่า Ananuri Complex น้ัน ไดถู้กสรา้งขึน้มาตัง้แต่
สมยัศตวรรษที ่13 ภายในสถานทีแ่ห่งนีป้ระกอบไปดว้ยปราสาท, โบสถ ์และป้อมปราการทีม่ีความสวยงาม
มาก แต่ทัง้นีเ้น่ืองจากวา่สถานทีแ่ห่งนีม้อีายุรว่ม 800 ปีแลว้ อกีทัง้ไดผ่้านการศกึสงครามมาหลายคร ัง้ จงึท า
ใหห้ลายๆ ส่วนของ Ananuri แตกหักพังทลายไปตามกาลเวลา แต่อย่างไรก็ตามดว้ยคุณค่าทาง
ประวตัิศาสตรข์องสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งความสวยงามต่างๆ ที่ยงัคงเหลืออยู่ โดยเฉพาะท าเลที่ต ั้งของ 
Ananuri Complex ทีอ่ยู่ตดิกบัอ่างเก็บน ้าชนิวาร ีJhinvali  ทีซ่ ึง่ท าใหช้าวเมืองทบิลิซมีีน ้าไวด้ืม่ไวใ้ช ้ก็
เลยท าใหส้ถานทีแ่ห่งนีไ้ดก้ลายเป็นหน่ึงในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 จากน้ัน
พาทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงกุดาอรุ ีGudauri ประเทศจอรเ์จยี Goergia ตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสูงจากน ้าทะเล
ประมาณ 2,000 – 3,200 เมตร เป็นเมือง Ski Resort ทีม่ีช ือ่เสยีงดา้น Freeride พาทุกท่านสู่ Gudauri 
Ski Resort ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นสกี พาท่านเดินทางขึน้ไปเที่ยวชม โบสถเ์กอรเ์กต ิ
Gergeti Trinity Church (เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ น่ังไดท่้านล่ะ 6 ท่าน) เป็นโบสถ ์
เก่าแก่และมีช ือ่เสยีงมากของประเทศจอรเ์จยี และเป็นหน่ึงในสญัลกัษณข์องประเทศนีท้ีนั่กถ่ายภาพตอ้งมา
เก็บภาพกนัใหไ้ด ้โดยโบสถแ์ห่งนี้ตัง้อยู่บน เทือกเขาคสัเบกิ Mount Kazbegi ใกล ้ๆ  กบัเมืองคสัเบก ิ
Kazbegi ทางขวามือของแม่น ้า Chkheri และมีฉากหลงัของโบสถเ์ป็นเทอืกเขาขนาดใหญ่ทีส่วยงามมาก 
โบสถเ์กอรเ์กต ิทรนิิตี ้ถูกสรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่14 พรอ้มกบัหอระฆงัทีอ่ยู่ดา้นขา้ง โดยเป็นโบสถโ์ดมเพยีง
แห่งเดยีวในจงัหวดั Khevi และเป็นโบสถท์ีส่ามารถมองเห็นเมืองคสัเบกทิีส่วยงามไดด้ว้ย ทัง้นีใ้นอดตีโบสถ ์
แห่งนีเ้คยถูกปิดไม่ใหใ้ชง้านในสมยัทีป่ระเทศจอรเ์จยีอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Imperial House/Hotel Anatolia  หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่4  เมื อ งกา คูตี  - Bodbe Monastery - Sighnaghi - Velistsikhe Villages - Numisi Wine 

Museum 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันพาทุกท่านสู่ เมอืงกาคูต ีKakheti หน่ึงในเมอืงทีเ่ล็กทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ซึง่มปีระชากรเพยีง 
2,000 กว่าคน เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลจอรเ์จยีใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วของประเทศ 
เน่ืองดว้ยทศันียภาพทาธรรมชาตอนังดงาม และความร า่รวยของประวตัิศาสตรบ์า้นเมือง โดยมีช ือ่เสียงใน
การผลิตไวน ์การทอพรมทอ้งถิน่ และอาหารรสชาตดียอดเยีย่มทีเ่รยีกว่า Mcvadi จากน้ันพาทุกท่านชม 
ส านักนักบวชจอรเ์จยีออรโ์ธด็อก Bodbe Monastery ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 9 ภายในไดร้บั
บูรณะใหม่ในศตวรรษที ่17 เป็นสถานทีฝั่งศพของนักบุญบุคคลส าคญัของจอรเ์จยีนามว่า St.Nino ปัจจบุนั
มผุีแ้สวงบุญเดนิทางมาทีนี่จ้ านวนมาก จากน้ันพาทุกท่านสู่ เมอืงซกินาก ิSighnaghi เมอืงทีม่ขีนาดเล็ก
เมอืงหน่ึงของจอรเ์จยีตัง้อยู่บนภูเขาสูง 790 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ห่างจากกรุงทบลิซิไีปทางทศิตะวนัออก 
110 กโิลเมตร เมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น “City of Love” เมอืงแห่งคู่รกัแห่งจอรเ์จยีเพราะมคีู่รกัหลายคู่
เดนิทางมาแต่งงานกนัทีเ่มอืงนี ้ตวัเมองของซกินากลิอ้มรอบดว้ยก าแพงเมอืงโบราณทีส่รา้งมาตัง้แต่ศตวรรษ
ที ่18 โดยพระบญัชาของกษตัรยิ ์Heraclius 2 เพือ่ป้องกนัการโจมตีของชนเผ่าจาก Dagestan ก าแพง
เกา่แกนี่ก้วา้ง 1.5 เมตร สูง 4.5 เมตร ยาวถงึ 4.5 กโิลเมตร และป้อมปราการทัง้หมดถงึ 23 ป้อม ไดเ้วลาพา
ทุกท่านเดนิทางไป หมู่บา้น Velistsikhe Villages หมู่บา้นทีข่ึน้ช ือ่ในเร ือ่งของการท าไวน ์ใหทุ้กท่านได ้
ใหท่้าานได ้ทดลองชมิไวน ์ซึง่ประเทศจอรเ์จยีเป็นแหล่งการเนิดไวนท์ีผ่ลติเคร ือ่งดืม่มาอย่างนอ้ย 8,000 
ปี พาทุกท่านชม พพิธิภณัฑไ์วน ์Numisi Wine Museum และใหทุ้กท่านไดม้สี่วนรว่มในการอบขนม
ปัง Mtsvadi เป็นอาหารทานเล่นทีท่ ามาจากเนือ้สตัวผ์สมเคร ือ่งปรงุต่างๆ แลว้ห่อดว้ยแป้งเหมือนเสีย่วหลง
เป่า และท า ขนมหวาน Churchkhela ทานเล่นที่ขึน้ช ือ่เป็นเม็ดถั่วทอ้งถิน่ เชน่ อลัมอนด ์วอลนัท ถั่ว 
รอ้ยเขา้ดว้ยกนัเป็นแถวยาวแลว้ชบุดว้ยแป้งเคีย่วน ้าตาลส่วนผสมของน ้าผลไมใ้หท่้านน ากลบับา้นเป็นของ
ฝาก 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันพาทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Imperial House/Hotel Anatolia  หรอืเทยีบเท่า  
 
 
วนัที ่5  ทบลิชิ ิ- อลัมาต ี
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เมอืงทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี 
 
13:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อลัมาตี เมืองอลัมาตี ประเทศคาซคัสถาน โดยสายการบิน Air 

Astana เทีย่วบนิที ่KC142 
 
19:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
วนัที ่6  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
01:00 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC931 
 
08:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  มนีาคม 

10 ม.ีค. 62 - 15 ม.ีค. 62  36,555 36,555 35,555 7,900 - 
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31 ม.ีค. 62 - 05 เม.ย. 62  38,555 38,555 37,555 7,900 - 

เดอืน  เมษายน 

07 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62  41,555 41,555 40,555 7,900 - 

21 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62  36,555 36,555 35,555 7,900 - 

เดอืน  พฤษภาคม 

05 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62  38,555 38,555 37,555 7,900 - 

12 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 * วนัพชืมงคล 36,555 36,555 35,555 7,900 - 

19 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 * วนัหยดุชดเชย 
วสิาขบูชา 

37,555 37,555 36,555 7,900 - 

26 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62  36,555 36,555 35,555 7,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Air Astana 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
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• ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 USD /ท่าน ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย พจิารณาตามพงึพอใจเพือ่ใหเ้ป็นสนิน ้าใจ 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

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

• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
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• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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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: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


