
 

 

รหัสทัวร PVC1901325 
ทัวรจอรเจีย The Green nature of Georgia 8 วัน 6 คืน (ALA) 
กูดาอูรี   อางเก็บน้ําชินวารี   คัสเบกิ   ชมป�อมอันนานูรี   โบสถเกอเกติ 

อุพลิสชิเค   พิพิธภัณฑของสตาลิน   GORI   KUTAISI   BATUMI 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

07.00 น.คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท คอยใหการตอนรับ
และดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคานเตอรของสายการบินแอร อัสตานา 

10.15 น.✈ ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้(ALA) ทาอากาศยานนานาชาติ
ของคาซัคสถาน  

โดยสายการบินแอร อัสตานา เที่ยวบินที่ KC932 (ใชเวลาบิน 7 ช่ัวโมง 15 นาที) 
 
16.25 น.เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ้(ALA) 

ทาอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน  
          หางจากกรุงอัลมาตีไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร (รอเปลี่ยนเคร่ือง) 

สูเมืองทบิลิซี ประเทศจอรเจีย 
19.30 น.✈ ออกเดินทางสู เมืองทบิลิชิ ประเทศจอรเจีย 

โดยสายการบินแอร อัสตานา เที่ยวบินที่ KC139 
(ใชเวลาบินโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง 10 นาที  พักผอนรับประทานอาหารบนเคร่ืองบิน) 

21.40 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอรเจีย  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ มัคคุเทศก
ทองถิ่นรอตอนรับ ณ ทางออกของผูโดยสายขาเขา จากน้ันนําทานดินทางเขาสูตัว 
เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 

วนัแรก   กรุงเทพ -  อลัมาตี�  ALA – ทบิลชิิ TBS   (-/-/-)                          



 

 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI ระดับ 
4 ดาวหรือเทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานออกเดินทางไปตามเสนทางหลวงของจอรเจียที่มีช่ือวา Georgian Military 
Highway ถนนสายน้ีเปนถนนสายสําคัญที่สุดที่ถูกสรางข้ึนในสมัยท่ีจอรเจียอยูภายใตการ
ควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเปนเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซีย
มายังที่ภูมิภาคน้ี ถนนแหงประวัติศาสตรน้ีเปนเสนทางที่จะ 
นําทานขึ้นสู เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus 
Mountain) เปนเทือกเขาที่ต้ังอยูระหวางทวีปยุโรป และ
เอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และ
เทือกเขาคอเคซัสนอย  
ระหวางทางนําทานแวะ ชมป�อมอันนานูรี (Anauri 
Fortress) ป�อมปราการอันเกาแก ถูกสรางขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไวเปรียบเสมือน
มานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังท่ีต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิน 
ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญที่ต้ังตระหงาน จากมุมสูงของป�อมปราการน้ีจะมอง
ทัศนียภาพท่ีสวยงามของ  
อางเก็บน้ําชินวารี (ZHINVALI)ที่ซ่ึงทําใหชาวเมือง 
ทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไวใฃและช่ืนชมทัศนียภาพทิวทัศน ของภูเขาลอมรอบสถานที่แหงน้ี จากน้ัน
ออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง ริมฝم�งแมน้ํา Aragvi ผาน Jvari Pass ทีร่ะดับความ
สูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ เพ่ือเดินทาง สูเมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) 
ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) 
ช่ือน้ีเพ่ิงเปลี่ยนเมื่อป 2006 น้ีแตคนมักจะเรียกติดปากกันอยูวา คัสเบกิอยู เมืองน้ีอยูหาง

วนัที�สอง ทบิลชิิ – กูดาอรู ี–อา่งเก็บนํ�าชินวาร ี- คสัเบกิ    (B/L/D) 



 

 

จากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขา
คอเคซัสที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของ
ยอดเขาคัสเบกิอีกดวย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถิ่น  
จากน้ันเปล่ียนยานพาหนะเปนรถขับเคล่ือน 4 ลอ น่ังรถจ๊ิป 4X4 1คัน ข้ึนไดประมาณ 
6 ทานเทาน้ัน  
เพ่ือข้ึนเขาไปชมโบสถ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาราว 30 นาที สูเนินเขา ที่ต้ัง
ของโบสถสมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถเกอเกต ิ(GERGETI 
TRINITY CHURCH)  คือโบสถช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญหน่ึง
ของประเทศจอรเจีย โบสถคริสตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซเกาแกน้ี สรางดวยหินแกรนิต
ขนาดใหญมาต้ังแตศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ดวยทิวทัศนธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถเล็กๆท่ีต้ังอยู
อยางโดดเด่ียวเปลี่ยวเหงาจึงทําใหที่น่ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวมาต้ังแตสมัยที่จอรเจียยัง
อยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งต้ังอยูอยางสวยงามและโดดเดน บนเนินเขาซึ่ง
ลอมรอบไปดวยทุงหญาเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร  
***หมายเหตุ เน่ืองดวย เดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปจะเปนชวง WINTER ของ
ประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและแตละปความความหนาวเย็นของน้ําแข็ง หิมะ
ก็ไมเทากัน ทําใหทางขึ้นเขาสูโบสถสมินดา วาเมบาน้ันปดเพราะถนนลื่น กอใหเกินอันตราย 
รถบัสใหญไมสามารถขึน้ไปได โดนหนางานในแตละคร้ังจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา
เปนสําคัญ **** 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางกลับ สูเมืองกูดาอูรี GUDAURI    
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม GUDAURI INN HOTEL@GUDAURI  ระดับ 
4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชม.) ทุกวันน้ี เปนเมืองแหงประวัติศาสตร เปนที่รูจักกันดีวาเปนบานเกิดของ “โจเซฟ 
สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค
ศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียง เร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองในเมืองกอรี
แหงน้ี  
นําทาน ชมอุพลิสชิเค  (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของ
จอรเจีย มีการต้ังถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุค
โบราณกอนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชวง500 ปกอน
คริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวงที่เมืองน้ีมี
ความเจริญสุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชวง
คริสตศตวรรษที่ 13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกับศาสนสถานที่มีหอง
โถงขนาดใหญที่ชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิ
ของคนในแถบน้ีกอนที่ศาสนาคริสตจะเขาเม่ือ 1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวา
เปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางข้ึนในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 จาก 

 
 

วนัที�สาม   กูดาอรู ี GUDAURI – GORI – KUTAISI       (B/L/D)                                  



 

 

จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเปนสถานที่ท่ีได
รวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ พรอมท้ังเร่ืองราวตางๆของทานสตาลิน และยังมีการแสดงถึง
ประวัติชีวิตต้ังแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถิ่น 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน น้ันนําทานเดินทาง สูเมืองคูไตซ(ีKUTAISI) พาทาน
ยอนกลับไปเม่ือสมัยคริสตศตวรรษที่ 12-13 เมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวงเกาแก ของ
อาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณน่ันเอง 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม  TSKABULTO SPA RESORT HOTEL 

@KUTAISI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานชมตลาดผลไมและขายขาวของตางๆยามเชา ใหไดรูจักผลไมอันขึ้นช่ือของจอรเจีย 
สินคาพื่นเมือง  
 
 
 

 

วนัที�สี�   KUTAISI – BATUMI     (B/L/D)                                      



 

 

จากตัวเมืองไปไมไกลนักเปนแหลงมรดกโลกดานวัฒนธรรมของจอรเจียแหงแรก น้ันคือ 
อารามจีลาติ”  
(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวง ของเมือง ถูกคนพบในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12 ซึ่ง
ทางองคการยูเนสโกไดประกาศใหอารามจีลาติเปนมรดกโลกเม่ือ ป ค.ศ.1994 ภายใน
บริเวณอารามแบงเปนสองสวนคือโบสถเซนต นิโคลาส  
(St. Nicholas) และโบสถเซนต จอรจ (St.George) ในโบสถเซนตนิโคลัสน้ัน มีภาพเขียน
สีเฟรสโกเลาเร่ืองราวเก่ียวกับคริสตศาสนาที่สวยงามตระการ ตามากมายหลายภาพ และ
ยังคงอยูในสภาพสมบูรณ และที่สําคัญตรง บริเวณโดมขนาดใหญของโบสถซึ่งเปนภาพพระ
แมมารีน้ัน ใชกระเบ้ือง โมเสกสีทองประดับประดากวา 2 ลานช้ิน งดงามมากๆ 

 
 
 
 
 
 

 
และสถานที่สําคัญที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกอีกแหงหน่ึงของ จอรเจียคือ “มหา
วิหารบากราติ” ต้ังอยูในเมืองคูไตซี เชนกัน แมจะถูกทําลายไปบางจากพวกเติรก แตบางสวน
ก็ยังคงอยูจนถึงทุกวันน้ี สรางในปศตวรรษที่ 11 สะทอนถึงสถาปตยกรรมยุคกลางอยาง
เดนชัด แมวาตัวโบสถจะไดรับความเสียหายทั้งจากศัตรูผูรุกรานและภัยธรรมชาติมาหลาย
ศตวรรษ แตก็ไดมีการบูรณะมาโดยตลอด และสามารถชมวิวทิวทัศนโดยรอบเน่ืองจากโบสถ
ต้ังอยูบนเนินเขา Ukimerioni ทําใหสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามไดโดยรอบ 

 
 

 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถิ่น  

จากน้ันนําทานเดินทางตอไป ยังเมืองบาทูม่ี (BATUMI) 
(ระยะทางประมาณ 140 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
เมืองน้ีเปนเมืองที่ต้ังอยูริมทะเล บนชายฝم�งตะวันออกของทะเลดํา เปนเมืองหลวงของ อัตจา
รา (Ajara) เปนสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเองอยูทางดานตะวันตกของประเทศจอรเจีย
ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวางปละมีสภาพภูมิทัศนที่หลากหลายแตกตางกัน มีทั้งบริเวณ
เทือกเขาสูงที่อุดมไปดวยป�าไมเขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุม เปนหน่ึงในเมืองท่ีมี
ทิวทัศนสวยที่สุดของจอรเจีย มีความงามของธรรมชาติที่นาต่ืนตาตื่นใจ พื้นที่ดานหน่ึงของ
เมืองที่ถูกลอมดวยทิวทัศนของทะเลดํา เมืองบาทูมิ (Batumi) เปนเมืองที่มีทาเรือสําคัญ
ขนาดใหญ รวมถึงถนนที่เต็มไปดวยตนไมสองขางทาง  
นําทานชมบรรยากาศของบานเรือนเกา ในยาน Old Town และ Batumi ชม 
Piazzal Square สรางขึ้นในป 2009 เปนอาคารที่ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดัง
ชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน และในป 
2011 ที่ผานมา สถานที่แหงน้ีไดเร่ิมปรับปรุงเพ่ือใหเปนแหลงบันเทิงและพักผอนหยอนใจ
แหงใหมของเมืองประกอบไปดวยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนทคลับ ฯลฯ  
 

 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก WORLD PALACE HOTEL @BATUMI ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา 



 

 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังจากรับประทานอาหารเชาแลว เดินทางสู ทบิลิซี (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 5 ช่ัวโมง 
20 นาท ี) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ  รานอาหาร  
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทลิบิซี TBILLISI  เพ่ือชมวิหารศักด์ิสิทธิ์ของทบิลิซี 
(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกันวา HOLY SAMEBA เปนโบสถหลักของ
คริสตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางข้ึนระหวางป 1995 
และป 2004 และเปนวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 
 
 
 
 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร  
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI  
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

วนัที�หา้ BATUMI – TBILISI   (B/L/D)                                      



 

 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานดินทางเขาสูตัวเมืองทบิลิซี ถูกสรางโดยกษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) เม่ือคร้ังคริสตศรรษที่ 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปกอน เมืองน้ี
อยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลาง
การขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่เปนจุดตัดระหวาง
ทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 
นําทานเท่ียวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป�อมนาริกาลา(NARIGALA 
FORTRESS) และอนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) 
ป�อมนาริกาลาเปนปราการหินขนาดใหญต้ังอยูบนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรางข้ึนต้ังแต
คริสตศตวรรษที ่4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ตางผลัดกันเขามารุกรานนคร
เล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับได
ตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษท่ี 7 ตอมาพวกมองโกลต้ังช่ือใหใหมวา NARIN QALA 
แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อม
แหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมที่แข็งแกรงและตีไดยากที่สุด 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทุกทาน สูสะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เปนอีกหน่ึง
งานสถาปตยกรรมที่นาสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ 
Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปด

วนัที�หก TBILISI – มิสเคดา้ (MTSKHETA) – TBILISI   (B/L/D)      



 

 

อยางเปนทางการเม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถูกออกแบบและสรางท่ีอิตาลี 
และนําเขามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเขามาติดต้ังในเมือง Tbilisi ที่ต้ังน้ันอยูบนแมน้ํา 
Mtkvari River สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะ
แสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาทีกอนที่พระอาทิตยจะลับ
ขอบฟ�า 

 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถิ่น 

นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา (MTSKHETA) ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 
ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตตอนน้ีไมมีอะไรจากสมัยน้ันหลงเหลืออยูแลว ศาสนา
คริสตเขามาเผยแผในเมืองน้ีชวงศตวรรษที่ 4 องคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียน 
“โบราณสถานแหงเมืองมิสเคดา (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) 
เปนมรดกโลก เม่ือป ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนโบราณสถานแหง
เมืองมิทสเคตาใหเปนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) 
นําทานชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) 
หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสตนิกาย 
ออโธดอก สรางข้ึนเม่ือคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก  
ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซึ่งชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนีโน 
หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปจจุบัน) ได 



 

 

นําไมกางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรกในชวงโบราณกาล  
 
 
 
 

 
นําทาน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สรางราวศตวรรษที่ 11 
โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทาง 
ศาสนาที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอรเจีย สรางข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มี
ขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยน
ความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของ
จอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนส่ิงกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศ
จอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

 
 
 

 
 
  
ค่ํา     รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร  
        นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม ASTORIA HOTEL @TBILLISI 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ใหทานพักผอนจนถึงเวลาเช็คเอาท  
นําทานแวะชอปปم�งหางดัง กอนเขาสนามบิน East Point เปนหางสรรพสินคาท่ีมีรานคา

วนัที�เจด็ TBILISHI - ALMATY อลัมาตี�    (B/-/-)      



 

 

มากมาย รานอาหารและเคร่ืองด่ืม,เส้ือผา  
นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอัสมาต้ีALA เพ่ือเตรียมตัวกลับสูกรุงเทพ 

15.45 น.ออกเดินทางสู เมืองอัลมาต้ี ALA โดยสายการบินแอร อัสตานา 
เท่ียวบินที่ KC 142  

21.20 น.เดินทางถึง เมืองอัลมาตี ้รอตอไฟลสูกรุงเทพฯ 0105 KC931  

01.05 น.ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร อัสตานา เที่ยวบินที่ KC 931 
            (ใชเวลาในการเดินทาง 7 ช่ัวโมง 40 นาที) 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

อัตราคาบริการ ขั้นต่ํา 15 ทาน  

กําหนดการ
เดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวจาย
เพ่ิม 

9 -16 มิ.ย.62  49,999 บาท 48,999 บาท 47,999 บาท 11,500 บาท 

13 – 20  ก.ค.62  
27 ก.ค. – 03 ส.ค.62 
10 – 17 ส.ค.62 

51,999 บาท 50,999 บาท 49,999 บาท 11,500 บาท 

1 – 8 ก.ย.62  
8 – 15 ก.ย. 62 
15 – 22 ก.ย.62 
22 – 29 ก.ย. 62 
29 ก.ย. – 06 ต.ค.62 

49,999 บาท 48,999 บาท 47,999 บาท 11,500 บาท 

วนัที�แปด   สนามบินสุวรรณภูมิ   (-/-/-)      



 

 

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 
*** 
ราคาน้ีขายในคณะที่มากกวา 15 – 20 ทานขึ้นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน 
หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชในการนําเที่ยว 
ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีกรณีทีค่ณะออกเดินทางกรณีทีต่ํ่ากวา 15 
ทาน ทางคณะทัวรจะแจงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในกรณีท่ีคณะทัวรทุกทานตองการออกเดินทาง พรอม
มีหัวหนาทัวรไทย อํานวยความสะดวก 

งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง  
        พรอมสงรายช่ือและหนาพาสปอรตผูที่จะเดินทางทันที  

งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
กรณีท่ีตองการออกต๋ัวภายในประเทศ กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่กอนออก
บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่กิดข้ึน 
หลังจากชําระคามัดจําแลว สามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได กอนที่บริษัทฯ จะทําการออกต๋ัว
ลวงหนา 1-2 อาทิตยกอนการเดินทาง 

                                                                                                                                                                                                                                                           
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class)  , คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน หองจะเปนเตียง  TWIN ROOM รวมทัง้ส้ิน  6 คืน   
 คาอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 
  คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

เงื�อนไขการจอง 



 

 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 
1,000,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 15-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัย
อายุต่ํากวา 15 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง)  

 กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง 
(Hand carry)  
น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ 
 พนักงานยกกระเป�าตามโรงแรมที่พกั  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจาก 

เมืองไทย USD/วัน คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถิ่น  x 7 วัน = 21 USD 
 2 USD / ทาน สําหรับคนขับรถตอวัน  x 7 วัน = 14 USD 
 3 USD /ทาน สําหรับหัวหนาทัวรไทย  x 8 วัน = 24 USD 
รวมคาทิป 59 USD/ทานหรือประมาณ 1,950 บาทไทย 

 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงิน
ได  (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
 
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

กรณียกเลิก 



 

 

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล รับรอง บริษัท
จะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกคร้ัง 
ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ 

 
กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออก เมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน ทางคณะทัวร ขอเพิ่มทานละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวรทุกทานตองการออก
เดินทาง พรอมมีไกด อํานวยความสะดวก ** 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู
จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่ง
จะแจงใหทราบอีกที 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน  
เคร่ืองบินรีเลย  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

หมายเหต ุโปรดอา่น !! 



 

 

คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความ
ลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์
การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง 
สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม
รับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก  
หากทานจองรายการทัวร ของเรา ถือไดวาทานไดยอมรับและตกลงตามในรายการทัวรทุกอยาง
ตามที่แจงไวตามเอกสารดานบนแลว  
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 
**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เก่ียวของกับวันเดินทาง
ที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัว

ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 
 


