
 

 

รหัสทัวร PVC1902918 

ทัวรจอรเจีย Countdown in Georgia 8 วัน 5 คืน (KC) 
เทือกเขาคอเคซัส ชมป�อมอันนานูรี อางเก็บน้ําชินวารี เมืองกูดาอูรี เมืองกอรี ชมอุพลิสชิเค  

พิพิธภัณฑของสตาลิน มหาวิหารบากราติ ประติมากรรม Ali and Nino เมืองทลิบิซี  

ชมป�อมนาริกาลา สะพานแหงสันติภาพ เมืองมิสเคดา ชมมหาวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  29 ธ.ค.61 กรุงเทพ -  อัลมาต้ี ALA – ทบิลิชิ TBS   (-/-/-)                         

07.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท คอยใหการตอนรับ
และดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคานเตอรของสายการบินแอร อัสตานา  

10.05 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาต้ี (ALA) ทาอากาศยานนานาชาติของ
คาซัคสถาน  
โดยสายการบินแอร อัสตานา เท่ียวบินที่ KC932 (ใชเวลาบิน 7 ช่ัวโมง 15 นาที) 

 
16.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอัลมาต้ี (ALA) ทาอากาศยานนานาชาติของ

คาซัคสถาน  
(รอเปล่ียนเครื่อง) สูเมอืงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย 

19.30 น.  ออกเดินทางสู เมืองทบิลิชิ ประเทศจอรเจีย โดยสายการบินแอร อัสตานา เท่ียวบินที่ 
KC139 
(ใชเวลาบินโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง 10 นาที  พักผอนรับประทานอาหารบนเคร่ืองบิน) 



 

 

21.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลซิ ิTBILISI  (TBS) ประเทศจอรเจีย  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ มัคคุเทศก
ทองถิ่นรอตอนรับ ณ ทางออกของผูโดยสายขาเขา จากน้ันนําทานดินทางเขาสูตัว 
เมืองทบิลิซ ีและเดินทางไปยงัโรงแรมที่พัก  
ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสอง 30 ธ.ค.61 ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อางเก็บน้ําชินวารี - คัสเบกิ    (B/L/D)   

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานออกเดินทางไปตามเสนทางหลวงของจอรเจียท่ีมีชื่อวา 
Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเปนถนนสายสําคัญ
ท่ีสุดที่ถูกสรางข้ึนในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคมุจากสหภาพ
โซเวียด เพ่ือใชเปนเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจาก
รัสเซียมายังท่ีภูมิภาคน้ี ถนนแหงประวัตศิาสตรน้ีเปนเสนทางท่ีจะ 
นําทานข้ึนสู เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เปน
เทือกเขาท่ีต้ังอยูระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน 
คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัสนอย  
ระหวางทางนําทานแวะ ชมป�อมอันนานูรี (Anauri Fortress) 
ป�อมปราการอันเกาแก ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 ชม
รองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไว
เปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลัง
ท่ีต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิน ภายในยังมี 
หอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีต้ังตระหงาน จากมุมสูงของป�อม
ปราการน้ีจะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของ  
อางเก็บน้ําชินวารี (ZHINVALI)ท่ีซึ่งทําใหชาวเมือง 
ทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไวใฃและช่ืนชมทัศนียภาพทิวทัศน ของภูเขา



 

 

ลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี จากน้ันออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง ริมฝم�งแมน้ํา Aragvi 
ผาน Jvari Pass ท่ีระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ เพ่ือเดินทาง สู
เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสงูท่ี 1,700เมตร หรือในปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมนิ
ดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปล่ียนเมื่อป 2006 น้ีแตคนมักจะเรียกตดิปากกันอยูวา 
คัสเบกิอยู เมืองน้ีอยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กโิลเมตร ถือเปนศูนยกลาง
การทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัสท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมทัิศนที่สวยงามโดยรอบ 
รวมท้ังเปนจดุชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกดวย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคารทองถิ่น  
 ***หมายเหตุ เดือนพฤศจิกายน – ถงึเมษายน ของทุกปจะเปนชวง WINTER ของประเทศ
จอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและแตละปความความหนาวเย็นของน้ําแข็ง หิมะก็ไม
เทากัน ทําใหทางข้ึนเขาสูโบสถสมินดา วาเมบาน้ันปดเพราะถนนลื่น กอใหเกินอันตราย  6 
เดือนดังกลาว จะไมสามารถเท่ียวในโปรแกรมของ โบสถเกอเกติ (GERGETI TRINITY 
CHURCH)  ได**** 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

จะนําทานไปยัง เมืองกดูาอูรี GUDAURI   ต้ังอยูท่ีระดับความสูงจากน้ําทะเลประมาณ 
2,000 – 3,200 เมตร เปนเมือง Ski Resort ท่ีมีชื่อเสียงดาน Freeride (ภูเขาลูกใหญ 
และหิมะตกตอเน่ือง หิมะแบบฟูๆปกคลุม และเปนที่นิยมมากๆในเทือกเขาคอเคซัส ตั้งอยู
หางจากตัวเมืองหลวงทบิลซิี่ (Tbilisi) ขึ้นเหนือมาประมาณ 120 กม. โดยใชเสนทางหลวง
ทหารจอรเจียสายประวัติศาสตร ( Georgian Military Highway )  
ทานใดสนใจ สามารถ สอบถาม หนางาน หรือเขาเว็บไซตเช็คราคาเครื่องเลนไดคะ  



 

 

Ski/Snowboard Season ปกติเปด กลางเดือนธันวาคม – กลางเดือนเมษายนของทุกป 
https://www.skiresort.info/ski-resort/hochkoenig-maria-
almdientenmuehlbach/ 
https://www.skiresort.info/ski-resort/gudauri/trail-map/ 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม GUDAURI INN HOTEL@GUDAURI  ระดบั 4 

ดาวหรือเทียบเทา 
 

วันท่ีสาม  31 ธ.ค.61 กูดาอูรี  GUDAURI – GORI – KUTAISI       (B/L/D)                               

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชม.) ทุกวันน้ี เปนเมืองแหงประวัตศิาสตร เปนที่รูจักกันดีวาเปนบานเกิดของ “โจเซฟ 
สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค
ศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เร่ืองความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรี
แหงน้ี  
นําทาน ชมอุพลิสชิเค (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย 
มีการต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุคโบราณ



 

 

กอนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชวง500 ปกอนคริสตกาล 
ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวงที่เมืองน้ีมีความเจริญ
สุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษท่ี 9 ถงึ 11 กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกบัศาสนสถานท่ีมีหอง
โถงขนาดใหญท่ีชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิ
ของคนในแถบน้ีกอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเมื่อ 1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวา
เปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 จาก 

 
 
 

 
 

จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีได
รวบรวมสิ่งของเคร่ืองใชตางๆ พรอมท้ังเร่ืองราวตางๆของทานสตาลิน และยังมีการแสดงถึง
ประวติัชีวติตัง้แตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคารทองถิ่น 

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

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม  TSKABULTO SPA RESORT HOTEL 

@KUTAISI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ีส่ี  01 ม.ค.63  KUTAISI – BATUMI     (B/L/D)                                   

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานชมตลาดผลไมและขายขาวของตางๆยามเชา ใหไดรูจกัผลไมอันข้ึนช่ือของจอรเจีย 
สินคาพ่ืนเมือง  
 
 
 
 
 
 
จากตัวเมืองไปไมไกลนักเปนแหลงมรดกโลกดานวัฒนธรรมของจอรเจียแหงแรก น้ันคือ 
อารามจีลาติ”  
(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวง ของเมือง ถูกคนพบในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12 ซึง่
ทางองคการยูเนสโกไดประกาศใหอารามจีลาติเปนมรดกโลกเมื่อ ป ค.ศ.1994 ภายใน
บริเวณอารามแบงเปนสองสวนคือโบสถเซนต นิโคลาส  
(St. Nicholas) และโบสถเซนต จอรจ (St.George) ในโบสถเซนตนิโคลสัน้ัน มีภาพเขียน
สีเฟรสโกเลาเร่ืองราวเกี่ยวกบัคริสตศาสนาท่ีสวยงามตระการ ตามากมายหลายภาพ และ
ยังคงอยูในสภาพสมบูรณ และท่ีสําคัญตรง บริเวณโดมขนาดใหญของโบสถซึ่งเปนภาพพระ
แมมารีน้ัน ใชกระเบ้ือง โมเสกสีทองประดับประดากวา 2 ลานช้ิน งดงามมากๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

และสถานท่ีสําคัญท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกอีกแหงหน่ึงของ จอรเจียคือ “มหา
วิหารบากราติ” ต้ังอยูในเมืองคูไตซี เชนกัน แมจะถูกทําลายไปบางจากพวกเติรก แตบางสวน
ก็ยังคงอยูจนถึงทุกวันน้ี สรางในปศตวรรษท่ี 11 สะทอนถึงสถาปตยกรรมยุคกลางอยาง
เดนชัด แมวาตัวโบสถจะไดรับความเสียหายท้ังจากศัตรูผูรุกรานและภัยธรรมชาติมาหลาย
ศตวรรษ แตก็ไดมกีารบูรณะมาโดยตลอด และสามารถชมวิวทิวทัศนโดยรอบเน่ืองจากโบสถ
ต้ังอยูบนเนินเขา Ukimerioni ทําใหสามารถมองเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามไดโดยรอบ 

 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคารทองถิ่น  

จากน้ันนําทานเดินทางตอไป ยังเมืองบาทูมี่ (BATUMI) (ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช
เวลาเดินทางประมาณ  

2 ชม.) เมืองน้ีเปนเมืองที่ต้ังอยูริมทะเล บนชายฝم�งตะวันออกของทะเลดํา เปนเมืองหลวง
ของ  
อัตจารา (Ajara) เปนสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยูทางดานตะวันตกของประเทศ
จอรเจียครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกวางปละมีสภาพภูมิทัศนที่หลากหลายแตกตางกัน มีท้ัง
บริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปดวยป�าไมเขียวขจี ไปจนถงึเนินเขาท่ีเขียวชอุม เปนหน่ึงในเมอืง
ท่ีมีทิวทัศนสวยท่ีสุดของจอรเจีย มคีวามงามของธรรมชาติที่นาต่ืนตาต่ืนใจ พื้นท่ีดานหน่ึง
ของเมืองที่ถูกลอมดวยทิวทัศนของทะเลดํา เมืองบาทูมิ (Batumi) เปนเมืองท่ีมีทาเรือ
สําคัญขนาดใหญ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปดวยตนไมสองขางทาง  
จากน้ันนําทาน ชม รูปปم�นความรักในบาทูมีเปนอนุสาวรียท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเมืองชายทะเล
บาตูม ีซึ่งเปนรูปปم�นขนาดใหญที่แสดงถึงความรักที่แทจริง ประวัติของประติมากรรม "Ali 
and Nino" ดวยเพราะเหตุผลทางศาสนาท้ังคูจึงไมสามารถอยูดวยกันไดเพราะผูชายคนน้ัน
เปนมุสลิมและผูหญิงคนน้ันเปนคริสเตียน พวกเขาตองอดทนท้ังการปฏิวัติและสงครามกลาง
เมืองเพ่ือเปนพยานในการกอตัวของสาธารณรัฐอาเซอรไบจาน โดยอาลีและนีโมจะคอยๆ
ขยับเขาหากัน เปล่ียนทาทุก ๆ 10 นาทีจนกระทั่งพวกเขาพบกันและรวมเขาเปนหน่ึงเดียว  

 



 

 

 

 

 

 
 
นําทานชมบรรยากาศของบานเรือนเกา ในยาน Old Town และ Batumi ชม Piazzal 
Square สรางขึ้นในป 2009 เปนอาคารที่ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาว
จอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน และในป 
2011 ท่ีผานมา สถานท่ีแหงน้ีไดเร่ิมปรับปรุงเพ่ือใหเปนแหลงบันเทิงและพักผอนหยอนใจ
แหงใหมของเมืองประกอบไปดวยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนทคลับ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก WORLD PALACE HOTEL @BATUMI ระดบั 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 
 
วันท่ีหา 02 ม.ค.63 BATUMI  – TBILISI   (B/L/D)                               

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังจากรับประทานอาหารเชาแลว เดินทางสู ทบิลิซี (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชัว่โมง 
20 นาที ) 

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ  รานอาหาร  
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทลิบิซี TBILLISI  เพ่ือชมวิหารศกัดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี 
(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกันวา HOLY SAMEBA เปนโบสถหลักของ



 

 

คริสตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 
และป 2004 และเปนวิหารท่ีสูงที่สุด อันดับท่ี 3 ของโบสถออรโธ 

ดอกในโลก 
 
 
 

 

 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร  
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI  ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา 

วันท่ีหก 03 ม.ค.63 TBILISI – มิสเคดา (MTSKHETA) – TBILISI - ALMATY อัลมาต้ี     
(B/L/D   

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานดินทางเขาสูตัวเมืองทบิลิซ ีถูกสรางโดยกษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสตศรรษท่ี 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปกอน เมืองน้ี
อยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลาง
การขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังท่ีเปนจุดตัดระหวาง
ทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 
นําทานเท่ียวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป�อมนาริกาลา(NARIGALA 
FORTRESS) และอนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) 
ป�อมนาริกาลาเปนปราการหินขนาดใหญต้ังอยูบนเนินเขาเหนือนครทบิลิซ ีสรางขึ้นต้ังแต
คริสตศตวรรษท่ี 4 ผานผูปกครองมาหลายยคุหลายสมัยที่ตางผลัดกันเขามารุกรานนคร
เล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับได



 

 

ตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษท่ี 7 ตอมาพวกมองโกลต้ังช่ือใหใหมวา NARIN QALA 
แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อม
แหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมที่แข็งแกรงและตีไดยากท่ีสุด 
 
 
 
 

 
 

ผานชมโรงอาบน้ํา SULFUR BATH บริเวณน้ีเปนโรงอาบน้ํามีทั้งท่ีเปนสาธารณะและ
สวนตัว เน่ืองจากบริเวณใกลเคียงมีลําธารท่ีมสีายแรกํามะถัน ปะปนอยู หากลงไปเดินตรงลาํ
ธารเล็กๆ เราก็จะไดกลิ่นของกํามะถันดวย 
บริเวณน้ีจะเห็นเปนโดม แตะละโดมคือ 1 หองอาบน้ํา โดยเช่ือวาการมาอาบน้ําผสมกํามะถัน
น้ี จะทําใหรางกายสะอาดและดีตอสุขภาพ 

 

 
 
 
 
จากน้ันนําทุกทาน สูสะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เปนอีกหน่ึงงาน
สถาปตยกรรมท่ีนาสนใจใน 
เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปคนิกชาวอิตาเลื่ยนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมี
ความยาวท่ี 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปดอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถกูออกแบบและสรางท่ีอิตาลี และนําเขามาโดยรถบรรทุก 
200 คัน เพ่ือเขามาติดต้ังในเมือง Tbilisi ท่ีต้ังน้ันอยูบนแมน้ํา Mtkvari River สามารถ
มองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังม ีilluminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติด
ตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาทีกอนท่ีพระอาทิตยจะลับขอบฟ�า 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคารทองถิ่น 

นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา (MTSKHETA) ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเจีย เมืองท่ีเกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ตั้งอยูหางจากกรงุทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 
ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตตอนน้ีไมมีอะไรจากสมัยน้ันหลงเหลืออยูแลว ศาสนา
คริสตเขามาเผยแผในเมืองน้ีชวงศตวรรษท่ี 4 องคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียน “โบราณสถาน
แหงเมืองมิสเคดา (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เปนมรดกโลก เมื่อ
ป ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนโบราณสถานแหงเมืองมิทสเคตาให
เปนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) 
นําทานชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิ์สิทธ์ิ 

ของศานาคริสตนิกาย 
ออโธดอก สรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก 

ภายในโบสถมีไมกางเขน 
ขนาดใหญ ซึ่งชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกยี (เมืองหน่ึงใน

ประเทศตุรกีปจจบัุน) ได 
นําไมกางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรกในชวงโบราณกาล  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
นําทาน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สรางราวศตวรรษที่ 11 
โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทาง 
ศาสนาท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจยี ชื่อ Arsukisdze มี
ขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยน
ความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของ
จอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนส่ิงกอสรางยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศ
จอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

 
 
 

 
 
 
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตคาคารทองถิ่น 
20.00 น.   นําทานเดินทางสูสนามบินทบิลิซี เพ่ือเดินทางสู ประเทศคาซัคสถาน เมืองอัลมาต้ี 
 
วันท่ีเจ็ด 04 ม.ค.63 TBILISI – ALMATY (CITY TOUR KAZAKH)   (B/L/D)  
    

 
00.05 น.   ออกเดินทาง สูเมืองอัลมาต้ี โดยสายการบินแอร อัสตานา เท่ียวบินที่ KC 140 
05.50 น.   เดินทางถงึสนามบิน อัลมาต้ี (คาซัคสถาน TBS) 



 

 

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทุกทานสู โรงแรมท่ีพัก ใหทุกทานไดพักผอนตาม
อัธยาศัย  

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ................................. @ALMATY ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

จากน้ันนําทานทองเท่ียวสถานท่ีสําคัญของ กรงุอัลมาต้ี  เร่ิมดวยการ ชมจตุรัสสาธารณะ 
(Republic Square) สวนสาธารณะสําคัญท่ีเปนท่ีต้ังของอนุสาวรียอิสระภาพ 
(Monument of Independence) และสวนสาธารณะแพนฟลอฟ (Panfilovtzev  
Park) สรางขึ้นเพ่ือแสดงความรําลึกถึงวรีบรุุษชาวคาซัคท่ีชวยโซเวยีตรบกับนาซีใน
สงครามโลกคร้ังที่สอง จากน้ันนําทานชม โบถสคริสตเซนตคอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่ง
รอดพนจากความเสียหายจากแผนดินไหวในป คศ.1911 อยางนาอัศจรรยเปนโบสถไมท่ีไม
ใชตะปูในการสราง เลยนับเปน1ใน 8 สถาปตยกรรมซึง่สรางดวยไมทีพ่ิเศษท่ีสุดในโลก ซึง่
ต้ังอยูในสวนแหงน้ีดวย 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคารทองถิ่น 

จากน้ัน ใหทานไดอิสระกับการ ชอปปم�งที ่ตลาดกรีนมารเกต็ GREEN MARKET ซึ่งมีทั้ง
สินคาอุปโภคและบริโภค ท้ังเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย ไขปลาคารเวียรของที่ระลึก ของสดของ
แหง อาทิ ถั่วชนิดตางๆ ไมวาจะเปน  
พิตาชิโอ อัลมอนด ผลไมแหง ตางๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย 

 
 
 
 
 

 



 

 

ค่ํา      บรกิารอาหารค่ํา ณ  รานอาหารทองถิ่น 
19.00 น.นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอัสมาต้ี ALA เพ่ือเตรียมตัวกลับสูกรงุเทพ 
 
วันท่ีแปด  05 ม.ค.63 สนามบินสุวรรณภมูิ   (-/-/-)      

 01.10 น.ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร อัสตานา เท่ียวบินที่ KC 931 
          (ใชเวลาในการเดินทาง 7 ช่ัวโมง 40 นาที) 
08.55 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอมความประทับใจมิรูลมื 
 

             
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 
*** 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยนืยันการเดินทาง จะมกีาร
เปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต่ํากวา 15 ทาน ทางคณะทัวรจะแจงคาใชจายท่ี
เพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีคณะทัวรทุกทานตองการออกเดินทาง พรอมมีหัวหนาทัวรไทย อํานวยความ
สะดวก 

เอกสารที่ใชประกอบในการยื่นวีซา คาซัคสถาน ** จอรเจีย ไมตองยื่นวีซา สําหรับนักทองเท่ียวถือ
หนังสือเดินทางไทย ** 
 พาสปอรตมีอายุนานกวา 6 เดือน และมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 รูปถายพ้ืนหลังสีขาว ขนาด 2น้ิว 2 รูป หนาตรง ไมยิ้ม ไมเห็นฟน  
 สําเนาหรือนามบัตรแสดงสถานท่ีทํางานและตําแหนงงานชัดเจน 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

อัตราคาบริการ 
ราคาผูใหญ (พักหองละ 2-3 ทาน) 53,999 บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน) 52,999 บาท 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง (พักกับผูใหญ 2 ทาน) 51,999 บาท 
พักเดียว เพ่ิม 12,500 บาท 



 

 

สถานกงสุลคาซัคสถานประจําประเทศไทย   919/501 หอง 4301 ช้ัน 43 อาคาร จิวเวอร่ี เท
รด เซ็นเตอร 
ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 0-22346365,0-22346366 
แฟกซ. 0-22346368 // E-Mail: mail@kazembassythailand.org 
http://www.kazembassythailand.org/ 

งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน ภายใน 3 วนัหลังจากที่มีการจอง  
        พรอมสงรายช่ือและหนาพาสปอรตผูท่ีจะเดินทางทันที  

งวดท่ี 2 : ชําระสวนท่ีเหลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
กรณีท่ีตองการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาท่ีกอนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
หลังจากชําระคามดัจาํแลว สามารถเปล่ียนช่ือผูเดินทางได กอนท่ีบริษัทฯ จะทําการออกต๋ัว

ลวงหนา 1-2 อาทิตยกอนการเดินทาง                                                                                                                                      

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยดั (Economy Class)  , คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาท่ีพักโรงแรมระดบัมาตรฐาน หองจะเปนเตียง  TWIN ROOM รวมทั้งส้ิน  6 คืน   
 คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
  คารถรบั-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภยั อายุระหวาง 15-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัย
อายุต่ํากวา 15 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทัง้น้ี

อตัราคา่บริการนี� รวม 

เงื�อนไขการจอง 



 

 

ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง)  

 กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง 
(Hand carry)  
น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 คาบรกิาร และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ 
 พนักงานยกกระเป�าตามโรงแรมท่ีพัก  
 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 บรษิัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงิน
ได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะ
ทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 

อตัราคา่บริการนี� ไม่รวม 

กรณียกเลิก 



 

 

กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออก เมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม
วาเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน ทางคณะทัวร ขอเพ่ิมทานละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทัวรทุกทานตองการออก
เดินทาง พรอมมีไกด อํานวยความสะดวก ** 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู
จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเกบ็คาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่ง
จะแจงใหทราบอีกที 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน  
เคร่ืองบินรีเลย  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความ
ลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
ในทุกกรณี 
เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง 

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 



 

 

สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม
รับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก  
หากทานจองรายการทัวร ของเรา ถือไดวาทานไดยอมรับและตกลงตามในรายการทัวรทุกอยาง
ตามที่แจงไวตามเอกสารดานบนแลว  
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวนัเดินทาง
ท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัว
ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 
 
 


