รหัสทัวร์ : THP3-KC-GD-8DEC17-23MAR18

รหัสทัวร์ : THP3-KC-GD-8DEC17-23MAR18
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง คา่

โรงแรมทีพ่ กั

1

กรุ งเทพ – อัลมาตี้ – ทบิลิชิ

✈

X

X

2

เมืองคัสเบกิ – ป้อมอันนานูรี – กูดารี

O

O

O

ASTORIA HOTEL หรื อเทียบเท่า

3

กูดารี – กอรี – อุพลิซิเค่ – คูทยั ซี

O

O

O

MARCO POLO HOTELหรื อเทียบเท่า

4

ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ

O

O

O

ARGO HOTEL หรื อเทียบเท่า

5

เมืองบาทูมิ – คูทยั ซี – ทบิลิชี

O

O

O

6

ทบีลิซี่

O

O

O

7

อัลมาตี้-กรุ งเทพฯ

X

O

O

8

เอธิโอเปี ย – กรุ งเทพฯ

✈

X

X

วันแรก
07.30 น.
10.30 น.

16.30 น.
19.30 น.

LEOGRANDI HOTEL
หรื อเทียบเท่า
LEOGRANDI HOTEL
หรื อเทียบเท่า

กรุงเทพ - อัลมาตี้ – ทบิลิชิ
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท คอยให้ การต้ อนรับและดูแลในการตรวจเอกสาร
การเดินทาง เคาน์เตอร์ ของสายการบินแอร์ อัสตาน่า
✈ ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัลมาตี ้ ประเทศคาซัคสถาน
โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่ า
เที่ยวบินที่ KC 932
เดินทางถึง สนามบินเมืองอัลมาตี ้ ประเทศคาซัคสถาน รอ
เปลี่ยนเครื่ องสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์ เจีย
✈ ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์ เจีย โดยสายการบิน
แอร์ อัสตาน่ า เที่ยวบินที่ KC 139
(เวลาบินโดยประมาณ 2 ชม. พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่ องบิน)
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21.40 น.

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้ า กรุงทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์ เจีย
นํ าท่านผ่า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้ าเมื อ งและศุ ล กากร และรั บกระเป๋ าสัม ภาระ มัค คุเ ทศก์ ท้ องถิ่ น รอต้ อ นรั บ ณ
ทางออกของผู้โดยสายขาเข้ า จากนัน้ นําท่านดินทางเข้ าสู่ตวั เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยังโรงแรมที่พกั ให้ ท่าน
ได้ พกั ผ่อน หลังจากเหนื่อยจากการเดินทางโดยสายบนเครื่ องบินมาเป็ นระยะทางยาวนาน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า

เมืองคัสเบกิ – ป้ อมอันนานูรี – กูดารี
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtskheta) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุด
ของจอร์เจียอายุ กว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุ งทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35
นาที) และในอดีตเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอิ เบเรีย
(Iberia Kingdom) ซึ่วเป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี
ก่ อนคริ สตกาล ถึ งปี ค.ศ.500 แต่ ตอนนี้ ไม่มีอะไรจากสมัย นั้ น
หลงเหลืออยูแ่ ล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้ ช่วงศตวรรษ
ที่ 4 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิส
เคด้า (Historical monument of Mtskheta) เป็ นมรดกโลก เมื่อปี
ค.ศ.1994 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกไดขึ้ นทะเบียนโบราณสถาน
แห่งเมืองมิท สเคต้าให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO WORLD
HERITAGE SITE)
นําท่าน ชมมหาวิหารจวารี (Jvari Monastry ) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกาย
ออโธด๊อก สร้างขึ้ นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้ เป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้
กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นั กบุญนี โน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่ งในประเทศ
ตุ ร กี ปั จ จุ บัน ) ได้นํ า ไม้ก างเขนนี้ เข้า มาพร้อ มกับ การเผยแพร่
ศาสนาคริสต์เป็ นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล
นําท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้ าง
ราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์ แ ห่ ง นี ถ้ ื อ เป็ นศูน ย์ ก ลางทางศาสนาที่
ศักดิ์สิ ทธิ์ ที่สุดของจอร์ เ จี ย สร้ างขึน้ โดยสถาปนิ กชาวจอร์ เจี ย ชื่ อ
Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทังยั
้ งเป็ น
ศูนย์ กลางที่ ทํ าให้ ช าวจอร์ เ จี ยเปลี่ ย นความเชื่ อ และหัน มานับถื อ
ศาสนาคริสต์ และให้ ศาสนาคริ สต์มาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอร์ เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่งก่อสร้ างยุค
โบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศจอร์ เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้ อย่างงดงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้ องถิ่น
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ค่า

วันที่สาม
เช้ า

จากนัน้ ออกเดินทางต่อไปตามเส้ นทางหลวง ริ ม ฝั่ ง แม่นํา้
Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร) บน
เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ (Kazbegi)
ความสูงที่ 1700 เมตร หรื อในปั จจุบนั เรี ยกว่า เมืองสเตปั นส
มินดา (Stepansminda) ชื่อนี ้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี ้แต่คน
มักจะเรี ยกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี ้อยู่ห่างจากเมือง
หลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถื อเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สําคัญของประเทศ
จอร์ เจีย มีภมู ิทศั น์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทังเป็
้ นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้ วย
ระหว่างทางนําท่านแวะชม ป้ อมอันนานูรี (Anauri Fortress)
ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้ างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชม
ร่ อ งรอยของซากกํ า แพงที่ ล้ อมรอบป้ อ มปราการแห่ ง นี ไ้ ว้
เปรี ยบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้ นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตงั ้
อยูภ่ ายใน ซึง่ เป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์ จิ ้น ภายในยังมี หอคอยทรง
สี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตงั ้ ตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนีจ้ ะ
มองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่ างเก็บนา้ ชินวารี (Zhinvali) ที่
ซึง่ ทําให้ ชาวเมืองทบิลิซีมีนํ ้าไว้ ดื่มไว้ ใฃ้ และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้ อมรอบสถานที่แห่งนี ้
บริการอาหารค่า ณ โรงแรม
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม MARCO POLO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า

กูดารี – กอรี – อุพลิซิเค่ – คูทยั ซี
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 150 กม. ใช้
เวลาเดิ น ทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุ ก วัน นี ้ เป็ น เมื อ งแห่ ง
ประวัติศาสตร์ เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีว่าเป็ นบ้ านเกิดของ “โจเซฟ สตา
ลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์ เจียที่ในอดีตเป็ นผู้ปกครอง
สหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง
เรื่ องความโหดเหี ้ยมในการปกครองในเมืองกอรี แห่งนี ้
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เที่ยง

ค่า

นําท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (Uplistsikhecave-Town) หนึ่งใน
เมืองถํา้ เก่าแก่ของจอร์ เจีย มีการตังถิ
้ ่นฐานในดินแดนแถบนี ้
กันมานานแล้ วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อน
ยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods ) ช่วง 500
ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล ถึ ง ค.ศ.500 เมื อ งนี เ้ ป็ นศูน ย์ ก ลางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี ้มีความเจริ ญสุดขีดคือ
ในช่วงคริ สตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุ กรานโดยชาวมอง
โกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้ เป็ นเมืองร้ างไป ท่านจะได้ พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่
ที่ชาวเพเก้ น (Pagan) ใช้ เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็ นลัทธิบชู าไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี ้ก่อนที่ศาสนาคริ สต์
จะเข้ า เมื่ อ 1700 ปี ก่ อ น และยัง มี ห้ องต่ า งๆ ซึ่ ง คาดว่ า เป็ นโบสถ์ เ ก่ า แก่ ข องชาวคริ ส ต์ ที่ ส ร้ างขึ น้ ในช่ ว ง
คริ สต์ศตวรรษที่ 9ชม พิพิธภัณฑ์ ท่านสตาลิน (Statlin Musuem) ซึ่งรวบรวมเรื่ องราว และสิ่งของต่างๆ ของส
ตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้ วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลิน
และข้ าวของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้ องถิ่น
หลังอาหารนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคูทัยซี (Kutaisi) (ระยะทาง 150 กม.ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30ชม.)
เมื่อเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี และเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของ Kingdom of Georgia ในศตวรรษที่ 15 ถึงปี ค.ศ.
1810
บริการอาหารค่า ณ ภัตคาคารท้ องถิ่น
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม ARGO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ยามเช้ านําทุกท่านเดิน ชมตลาดผลไม้ ของเมืองเพื่อชมวิถีชีวิต
ของชาวเมื อ ง จากนัน้ นํ า ทุก ท่ า นชม โบสถ์ Gelati (Geleti
Cathedral) วิหารเก่าแก่ที่ไ ด้ รับยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกจาก
องค์กรยูเนสโก โบสถ์ Gelati นับเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความรุ่งเรื องในยุคทองของจอร์ เจีย สร้ างโดย King David IV
แห่งจอร์ เจีย ในศตวรรษที่ 12 ในสมัยก่อนได้ ใช้ สถานที่แห่งนี ้เป็ นมหาวิทยาลัย นับได้ ว่าเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
มากที่สดุ แห่งหนึ่งของยุโรป จากนันนํ
้ าทุกท่านชม โบสถ์ Bagrati (Bagrati Cathedral) สร้ างในปี ศตวรรษที่ 11
สะท้ อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ วา่ ตัวโบสถ์จะได้ รับความเสียหายทังจากศั
้
ตรูผ้ รู ุกรานและภัย
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เที่ยง

ค่า

ธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้ มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านจะได้ ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์
ตังอยู
้ บ่ นเนินเขา Ukimerioni ทําให้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้ โดยรอบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้ องถิ่น
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองบาทูม่ ี (Batumi) (ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชม.) เมืองนี ้เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดํา เป็ นเมืองหลวงของ อัตจารา (Ajara) เป็ น
สาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยูท่ างด้ านตะวันตกของประเทศจอร์ เจียครอบคลุมพื ้นที่บริเวณกว้ างปละมี
สภาพภูมิทศั น์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทงบริ
ั ้ เวณเทือกเขาสูงที่อดุ มไปด้ วยป่ าไม้ เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียว
ชอุม่ เป็ นหนึง่ ในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สดุ ของจอร์ เจีย มีความงามของธรรมชาติที่นา่ ตื่นตาตื่นใจ พื ้นที่ด้านหนึง่
ของเมืองที่ถกู ล้ อมด้ วยทิวทัศน์ของทะเลดํา เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็ นเมืองที่มีท่าเรื อสําคัญขนาดใหญ่ รวมถึง
ถนนที่เต็มไปด้ วยต้ นไม้ สองข้ างทาง นําท่านชมบรรยากาศของบ้ านเรื อนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม
Piazzal Square สร้ างขึ ้นในปี 2009 เป็ นอาคารที่ได้ รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์ เจีย Vazha
Orbeladze สร้ างด้ วยสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผา่ นมา สถานที่แห่งนี ้ได้ เริ่มปรับปรุง
เพื่อให้ เป็ นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้ วยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั LEOGRANDI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่หา้

เมืองบาทูมิ – คูทยั ซี – ทบิลิชี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tabilisi) ระหว่างทางชม Iago’s wine cellar หมู่บา้ น Chardhakhi ณ หมู่บา้ น
แห่ งนี้ ทุกท่านจะได้ชมไร่ องุ่น โรงบ่มไวน์ที่ยงั คงการผลิ ตแบบดั้งเดิ ม ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เชื่ อว่าการ
ปลูกองุ่นเพื่อผลิ ตไวน์เริ่ มจากที่ประเทศจอร์ เจียนี้ เมื่อประมาณ 4,000 กว่าปี มาแล้ว ให้ทุกท่านได้ลิ้มชิ มไวน์รสเลิ ศ
และชื่นชมบรรยากาศไร่ องุ่นที่สวยงามสุ ดลูกหู ลูกตา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้ องถิ่น
จากนันเดิ
้ นทางต่อสู่ เมืองทบิลิซี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้ อมชมโชว์ การแสดงระบาพืน้ เมือง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

ค่า
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วันที่หก
เช้ า

เทีย่ ง

คา่
22.40 น.

วันที่เจ็ด
04.25 น.
11.30 น.
เทีย่ ง

ทบิลิชี
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํา พาท่ า นชมทัศ นี ย ภาพบรรยากาศของ เมื อ งทบิ ลิซี เมื อ ง
หลวงของประเทศจอร์ เจีย ที่มีความสําคัญของประวัติศาสตร์
มากมาย และมี โ ครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรมที่ ส วยงาม เมื อ ง
หลวงทบิลิซี เป็ นเมื องหลวงและเมื องใหญ่ที่สุดของจอร์ เจี ย
ตั้ง อยู่ริม ฝั่ ง แม่ น้ าํ คู รา (Kura) หรื อเรี ย กว่า แม่ น้ ํา มิ ต ควารี
(Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้ อที่ประมาณ 372
ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ ถูกสร้ าง
โดย วาคตัง กอร์ กาซาลี (Vakhtang Gorgasali ) กษัตริ ยจ์ อร์ เจียแห่ งคาร์ ตลี (ไอบีเรี ย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ ข้ ึนในคริ สต
ศวรรษที่ 4 เมื อ งทบิ ลี ซี เป็ นศู น ย์ก ลางการทํา อุ ต สาหกรรม สั ง คม และวัฒ นธรรมในภู มิ ภ าคคอเคซัส ใน
ประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยูใ่ นสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการ
ขนส่ งและการค้า เนื่องจากความได้เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ ในแง่ที่ต้ งั ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชี ยกับยุโรป นําท่าน
ชม โบสถ์ เมเคตี (Metekhi Church ) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มหน้าผา
ที่เบื้ องล่ างเป็ นแม่น้ าํ มิตคาวารี ในอดี ตถู กใช้เป็ นป้ อมปราการ และที่ พาํ นักของกษัตริ ย ์ ในบริ เวณเดี ยวกัน จะมี
อนุสาวรี ยท์ รงม้าของกษัตริ ยว์ าคตัง กอร์ กาซาลี ผูส้ ร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมป้ อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) สร้างขึ้ นครั้งแรกช่วงคริสตวรรษที่ 4 มีการเปลี่ยนมือผูป้ กครอง
มากมาย ทั้งช่ างอาหรับ มองโกล เปรอ์เซี ย เติ ร์ก รัสเซี ย ตัวอาคารที่ มีอยู่ในปั จจุ บันนี้ สร้างขึ้ นมาตั้งต่ ช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในนี้ คือ โบสถ์นักบุญนิ โคลาส (St.Nicholas Church) ถูก
สร้างขึ้ นในช่วงคริสตวรรษที่ 12-13 หากมองลงมาจากป้ อม ท่ านจะได้เห็นความผสมผสานกลมกลื นกัน
ระหว่างผูค้ นหลากหลายชนชาติ ที่ มาอยู่กันในเมืองนี้ ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย ชม โรง
อาบน้ าแร่เก่ าแก่ (Bath Houses) ในย่านโซโลลากี (Sololaki) ที่ นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อนํ้าร้อนกํามะถัน
ธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว
ออกเดินทางสู่เมืองอัลมาตี้ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 140

อัลมาตี้
เดินทางถึงเมืองอัลมาตี ้
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรมที่อลั มาตี ้ ให้ ทา่ นได้ รับประทานอาหารเช้ าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
Check out ออกจากที่พกั นําท่านออกเดินทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้น นําท่านท่องเที่ ยวสถานที่สําคัญของ กรุ งอัลมาตี้ เริ่ มด้วยการ ชมจัตุรัสสาธารณะ (Republic Square)
สวนสาธารณะสําคัญที่เป็ นที่ต้ งั ของ อนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence) และ สวนสาธารณะแพน
ฟิ ลอฟ (Panfilovtzev Park) สร้ างขึ้นเพื่อแสดงความรําลึ กถึ งวีรบุรุษชาวคาซัคที่ ช่วยโซเวียตรบกับนาซี ใน
สงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนําท่านชม โบถส์ คริ สต์ เซนต์ คอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่ งรอดพ้นจากความ
เสี ยหายจากแผ่นดิ นไหวในปี คศ.1911 อย่างน่ าอัศจรรย์เป็ นโบสถ์ไม้ที่ไม่ใช้ตะปู ในการสร้ าง เลยนับเป็ น1ใน 8
สถาปั ตยกรรมซึ่ งสร้างด้วยไม้ที่พิเศษที่สุดในโลก ซึ่ งตั้งอยูใ่ นสวนแห่งนี้ดว้ ย

จากนั้นก่อนเดินทางกลับบ้าน ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้ งที่ ตลาดกรีนมาร์ เก็ต GREEN MARKET ซึ่ งมีท้ งั
สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค ทั้งเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์ เวียร์ ของที่ระลึก ของสดของแห้ง อาทิ ถัว่ ชนิ ดต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆมากมาย ซึ่ งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย

พิเศษ!!! นําทุกท่านชม Falcon Show ศิลปะการบังคับนกเหยี่ยวของขาวคาซัคที่หาชมได้ ยากยิ่ง (รายการ Falcon
show มีเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้ เพราะเป็ นการแสดงกลางแจ้ ง) หรื อ นําทุกท่านขึ ้นชม Shymbulak สกีรีสอร์ ท
อันโด่งดังของเมืองอัลมาตี ้ (รายการ Shymbulak มีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านัน้ เนื่องจากในฤดูร้อนหิมะละลาย และ
ปิ ดสกีเพื่อทําการฟื น้ ฟูธรรมชาติ)
นาท่ านรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพร้ อมชมโชว์ ระบาพืน้ เมือง
หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่  สนามบินอัลมาตี ้ เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย

ค่า

วันที่แปด
01.00 น.
08.55 น.

อัลมาตี้ -กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 931
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม

***หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก***
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08-15 ธ.ค. / 26 ม.ค. – 02 ก.พ.61
54,888 บาท
52,888 บาท
50,888 บาท
9,900 บาท

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

29 ธ.ค. – 05 ม.ค.61
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

58,888 บาท
56,888 บาท
54,888 บาท
10,500 บาท

16 – 23 ก.พ./23 ก.พ. – 02 มี.ค.61
02 – 09 มี.ค./16 – 23 มี.ค. / 23 – 30 มี.ค.61
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

54,888 บาท
52,888 บาท
50,888 บาท
9,900 บาท

ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของภาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ กรณีที่คณะออกเดินทาง
ตํา่ กว่า 15 ท่าน หรือตํา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการ
เดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้ รวม






ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ , ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน รวมทังสิ
้ ้น 5 คืน
ค่าอาหารครบทุกมื ้อตลอดรายการ
ค่าวีซา่ เข้ าประเทศคาซัคสถาน **หมายเหตุ** ประเทศจอร์ เจียไม่ต้องทําวีซา่
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
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 อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย
อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยอายุตํ่ากว่า 15 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
 ค่าระวางนํ ้าหนัก 20 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้ านอาหาร, ทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย 3 USD/วัน
มากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ า
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง
พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริ ษทั ฯ จะทําการออกตัว๋ ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสําคัญ
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
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หมายเหตุ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ
คณะผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมือง
สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การแจ้ งเข้ า
แจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิ ดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้ าและออกจาก
ประเทศ

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศคาซัคสถาน
1.
2.
3.
4.

หนังสื อ passport ตัวจริ ง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลือประทับไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
รูปถ่าย 2 นิ้ ว พื้ นหลังขาว จํานวน 2 รูป
สําเนาหรือนามบัตรแสดงสถานที่ทาํ งานและตําแหน่ งงานชัดเจน
สําเนาทะเบียนบ้าน
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กรอกเอกสารยืน่ วีซ่าคาซัคสถานด้านล่างนี้!!!!
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน กรอกเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS./ MRS./ MR.)NAME................................................................ SURNAME..............................................
วัน/เดือน/ปี เกิด................................ จังหวัด........................ ประเทศ......................... สัญชาติ...........................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง..............................................วันที่ออก...............................วันหมดอายุ........................
สถานภาพ  โสด

 แต่งงาน

 หม้าย

 หย่า

 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส........................................................................................
ชื่อบิดา…………………………………………………………………………………………………………
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่)...........................................................................................
..............................................รหัสไปรษณี ย.์ .................. โทรศัพท์บา้ น......................... มือถือ.........................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................
ตําแหน่งงาน……………..................................................................................................................................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่ องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)

