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วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-อัลมาตี้-ทบิลซิ ่ี

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน Air Astana (KC) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตร
โดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ อัลมาตี้ โดยสายการบิน Air Astana เทีย่ วบินที่ KC932 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 7 ชัว่ โมง 30 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอลั มาตี้ ประเทศคาซัคสถาน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่าน
เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) จากนัน้ ให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองทบิลิซ่ี ประเทศ
จอร์เจีย
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC139 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง 15 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 3 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ น
เวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองTbilisi (ทบิลซิ ี) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Riverside Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า
ป้ อม Ananuri Fortress-เมืองหุบเขา Stepantsminda-โบสถ์ Gregeti Trinity Church- Rustaveli Flea market

10.10 น.
16.35 น.

19.30 น.
21.45 น.

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ป้ อม Ananuri Fortress ถูกก่อสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 เพือ่ ใช้เป็ นที่พานักของขุนนางชัน้ สูงในยุคสมัยหนึ่งที่
สาคัญ และได้ร่วมเป็ นหนึ่งในประวัตศิ าสตร์การสูร้ บมากมายทีเ่ คยเกิดขึ้นในแถบพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นการถูกเผาโดยข้าศึก
เมื่อปี 1739 หรือการแก่งแย่งบัลลังก์ของกษัตริยใ์ นอดีต จนกระทัง่ มันได้รบั การบูรณะอีกครัง้ ในปี 2007 หลังจากที่องค์กร
UNESCO ได้ประกาศให้เป็ นหนึ่งในมรดกของโลก ทุกท่านยังจะได้ชมวิวอันแสนสงบจากแม่นา้ Aragvi River ซึ่งไหลผ่าน
ปราสาทโบราณแห่งนี้ โดยการเดินทางจะใช้เวลาเพียงแค่ 45 นาทีจากตัวเมืองทบิลซิ เิ ท่านัน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง
เมืองแห่งหุบเขา Stepantsminda เมืองขนาดเล็กทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยู่ในอาณาเขตของ
จังหวัด Khevi โดยมีภมู ปิ ระเทศทีถ่ ูกโอบล้อมไปด้วยหุบเขาสีเขียวขจี ตัง้ อยู่บนความสูง 1,740 เมตรจากระดับนา้ ทะเล และ
ยังถูกตัดผ่านด้วยแม่นา้ Terek Rivers เป็ นเมืองที่ข้นึ ชื่อเรื่องความเงียบสงบ บรรยากาศอันปลอดโปร่ง มีความสาคัญต่อ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจีย และเป็ นหนึ่งในจุดมุง่ หมายของผูท้ ช่ี ่นื ชอบการปี นเขาจากทัว่ โลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เปลีย่ นยานพาหนะเป็ นรถขับเคลือ่ น 4 ล้อ นัง่ รถจิป๊ 4X4 1คัน ขึ้นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านัน้
เพือ่ ขึ้นเขาไปชม โบสถ์ Gregeti Trinity Church ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที สู่เนินเขา
โบสถ์น้ ีตงั้ กูกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญญาลักษณ์สาคัญของประเทศ จอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์ โธด็อกซ์
เก่าแก่น้ ี สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ ในปี ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาความสู ง 2,170 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล ด้ว ย
ทิว ทัศน์ธรรมชาติท่ีสวยงามจึง เป็ นจุดจนใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศนี้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี
(Tbilisi) จากนัน้ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งที่ถนนคนเดิน Rustaveli Flea market เป็ นถนนที่มสี นิ ค้ามากมาย อาทิของที่
ระลึด ของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง โดยบริเวณนี้จะมีรา้ นอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปิ ด

รหัสทัวร์ : THF4-KC-GD-22MAR-12APR19

คา่

ให้บริการ 24 ชัว่ โมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็ น Landmark สาหรับการถ่ายภาพของ
นักท่องเทีย่ ว
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Riverside Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองกอรี-่ พิพธิ ภัณฑ์สตาลิน-อุพลิสชิเค่-เมืองมิสเคด้า-ชมวิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ร้านไวน์พ้ นื เมือง-ชมโชว์
ระบาพื้นเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง กอรี่ Gori เป็ นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็ นที่รูจ้ กั กันดีว่าเป็ น บ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph
Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ นผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่อื เสียง เรื่องความ
โหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ สตาลิน Joseph stalin museum ผูน้ าของลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็ นคลังข้อมูลหลักของอาคารที่
ซับซ้อนคือ หอศิลป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธิคของสตาลิน เริ่มขึ้นเมือ่ ปี พ. ศ. 2494 ในฐานะพิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่ง
ลัทธิสงั คมนิยม แต่อย่างเห็นได้ชดั ว่าตัง้ ใจจะเป็ นอนุ สรณ์แก่สตาลินผูเ้ สียชีวติ ในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูก
แบ่งออกเป็ นหกโถง ตามลาดับเวลาและมีหลายรายการที่ถูกต้องหรือถูกกล่าวหาโดยสตาลินรวมทัง้ เฟอร์นิเจอร์สานักงานของ
เขาผลงานส่วนตัวและของที่ระลึกที่เขาทาไว้ตลอดหลายปี ท่ผี ่านมา นอกจากนี้ยงั มีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่าย
ภาพวาดและบทความในหนังสือพิมพ์ การแสดงผลสรุปด้วยหนึ่งในสิบสองชุดของ หน้ากาก แห่ง ความตาย ของสตาลินถ่าย
ไม่นานหลังจากทีเ่ ขาเสียชีวติ นาท่านสู่ อุพลิสชิเค่ (Ulistsikhe Cave) หนึ่งในเมืองถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ ถิ่นฐานใน
ดินแดนแถบนี้กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique
periods) ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มคี วาม
เจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้
เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มหี อ้ งโถงขนาดใหญ่ท่ชี าวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็ น
ลัทธิบูชาไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็ นโบสถ์
เก่าแก่ของชาวคริสต์ ทีส่ ร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtskheta) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ท่สี ุดของจอร์เจียอายุ
กว่า 3,000 ปี ตัง้ อยู่ห่างจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเป็ นเมือง
หลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึว่ เป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 องค์การยูเนสโก ได้
ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็ นมรดกโลก เมือ่ ปี
ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO WORLD
HERITAGE SITE) จากนัน้ นาท่านเดินทางชม ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral)หรือ Samtavro
monastery อารามจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ และสานักแม่ชี ST.NINO ซึ่งสร้างมาตัง้ แต่ ศตวรรษที่ 4 โดยพระเจ้า MIRIAN ที่
3 แห่งอาณาจักรไอบีเรีย โบสถ์แห่งนี้ได้รบั การบูรณะใหญ่ในศตวรรษที่ 11 ในสมัยพระเจ้า GIORGI ที่ 1 สถานที่น้ ีเป็ นที่ฝงั
พระศพของพระเจ้า MIRIAN ที่ 1 และพระมเหสีรวมถึงนักบุญคนสาคัญของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ
Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลีย่ นความเชื่อและหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมือ่ ปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณ
ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

เที่ยง
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วันที่ส่ี

นาท่านเดินทางไปชมความงาม ที่ วิหารจวารี Jvari monastery ตัง้ อยู่บนยอดเขาหินที่บรรจบกันของ แม่นา้ Mtkvari และ
Aragvi ซึง่ สามารถมองเห็นเมือง Mtskheta ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของ อาณาจักรแห่งไอบีเรียตามบัญชีดงั้ เดิมในสถานที่แห่ง
นี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 นักบุญนีโญ ผูใ้ ห้กาเนิดสตรีผูใ้ ห้กาเนิดเครดิตกับการแปลงพระมหากษัตริย ์ เมียร์ท่ี 3 ให้กบั ศาสนา
คริสต์ สร้างไม้กางเขนขนาดใหญ่บนไซต์ของวิหารนอกรีต ไม้กางเขนมีรายงานว่าสามารถทางานปาฏิหาริ ยไ์ ด้จึงได้ดึงดูดผู ้
แสวงบุญจากทัว่ ทุกแห่ง คอเคซัส คริสตจักรเล็ก ๆ ถูกสร้างขึ้นทีเ่ ศษไม้ครอสใน c.545 ชื่อ "โบสถ์เล็ก ๆ แห่ง Jvari"
อาคารปัจ จุบนั หรือ "โบสถ์ใหญ่ ของ Jvari" โดยทัว่ ไปถือได้ว่าถูกสร้างขึ้นระหว่ าง 590 และ 605 โดย Erismtavari
Stepanoz I นี่คือพื้นฐานของ จารึก Jvari บนซุม้ ซึง่ กล่าวถึงผูส้ ร้างหลักของโบสถ์: Stephanos the patricius, Demetrius
the hypatos และ Adarnase the hypatos ศาสตราจารย์ ไซริล Toumanoff ไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้ระบุบุคคลเหล่านี้
เป็ น Stepanoz II , Demetre (พี่ชายของ Stepanoz I) และ Adarnase II (บุตรของ Stepanoz II) ตามลาดับ จากนัน้ นา
ทุกท่าน ร้านไวน์พ้ นื เมือง ให้ท่านได้ทดลองชิม ไวน์ ซึ่งประเทศจอร์เจียเป็ นแหล่งกาเนิดไวน์ ที่ผลิตเครื่องดื่มมาอย่างน้อย
8,000 ปี ท่นี ่ีคุณสามารถลองทาไวน์ได้ทงั้ ในโรงงานและโรงงานขนาดเล็กที่ครอบครัวเป็ นเจ้าของประเภทไวน์แตกต่างจากไวน์
แห้งกึ่งหวานและหวานขาวและแดง
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบาพื้นเมือง
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Riverside Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า
ทบิลซิ -ี มหาวิหารศักดิ์สทิ ธิ์ทบิลิซี-โบสถ์Metekhi-ป้ อมปราการนาริกาลา-โรงอาบน้ าแร่เก่าแก่-สะพานแห่งสันติภาพ-ทบิ

ลิซ-ี อัลมาตี้
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็ตเอ้าท์
นาท่านชมตัวเมืองทบิลซิ ี เมืองทบิลซิ เี ดิมมีช่อื ว่า “ทิฟลิส” เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยู่บนฝัง่
แม่นา้ คูรา มีอาคารสาคัญๆ หลายแห่ง เช่น พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติจอร์เจีย โรงละครโอเปร่า โรงละครสัตว์ มหาวิหารซาเม
บา พระราชวังวอรอนต์ซอฟ เป็ นต้น ในยุคทีด่ นิ แดนแถบนี้ยงั เป็ นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ทบิลซิ ถี ูกจัดให้ติดอันดับหนึ่ง
ในสีข่ องเมืองยอดนิยมของสหภาพโซเวียตด้วยจานวนพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี อี ยู่มากมาย จากนัน้ นาท่านชม
มหาวิหารศักดิ์สทิ ธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็ นโบสถ์หลักของ
คริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทัง้ ยังถูกจัดให้เป็ นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มขี นาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และ
มีความสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์ Metekhi Church โบสถ์น้ ีปรากฏเป็ นภาพในโปสต์การ์ด
มากที่สุดเพราะมีจุดเด่นคือ ตัง้ อยู่ตรงส่วนของหน้าผาเหนือแม่นา้ คูราและไม่ว่ามองจากทางใดจะเห็นโบสถ์แห่งนี้เสมอ ที่น่ี
ท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ดงั้ เดิมที่น่าสนใจของจอร์เจีย ที่ซ่งึ ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย ์ ‘Vakhtang I Gorgasali’ เมือ่ ราว
ยุคศตวรรษที่ 12 เพือ่ ใช้เป็ นป้ อมปราการสาหรับป้ องกันเมืองจากข้าศึก แม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะผ่านประสบการณ์รา้ ยๆ ในอดีต
มาอย่างโชกโชน แต่ปจั จุบนั มันได้กลายเป็ นย่านเมืองเก่าแห่งประวัติศาสตร์จอร์เจีย ที่ตงั้ ตระหง่านอยู่บนหุบเขา พร้อม
สถาปัตยกรรมสิง่ ก่อสร้างที่ยงั หลงเหลืออยู่จากยุคโบราณให้คุณได้เข้าไปสัมผัส และนาชมอนุ สาวรียก์ ษัตริยว์ าคตังจอร์กาซาลี
อดีตกษัตริยผ์ ูส้ ร้างเมือง จากนัน้ นาท่านชม ป้ อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ป้ อมปราการเก่าแก่ท่ตี งั้ ตระหง่าน
อยู่เหนือตัวเมืองทบิลซิ ี สามารถมองเห็นตัวเมืองทัง้ เมืองได้จากป้ อมปราการแห่งนี้ เริ่มสร้างขึ้นตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่ 4 โดยเริ่ม
จากการใช้เป็ นป้ อมสังเกตการณ์เพือ่ การปกป้ องดินแดนและขยายอาณาเขตของป้ อมมาเรื่อยๆ นับเป็ นป้ อมที่มคี วามแข็งแกร่ง
ที่สุดแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหม เคยได้รบั ความเสียหายจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมือ่ ปี ค.ศ. 1827 และยังคงเหลือสภาพ
ความเสียหายเอาไว้ให้เห็น ในบริเวณด้านล่างของป้ อมปราการมีอาคารสาคัญอีกแห่งคือโบสถ์ St.Nicholas ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่
เมือ่ ปี ค.ศ. 1996-1997 แทนที่ของเดิมที่สร้างขึ้นตัง้ แต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 แต่ไ ด้รบั ความเสียหายจากเหตุเพลิง ไหม้ ชม
ย่านเมืองเก่าทบิลซิ ี ที่มสี ถาปัตยกรรมสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ จากนัน้ ชม โรงอาบน้ าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่น่ีมี
ชื่อเสียงในเรื่องบ่อนา้ ร้อนกามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากนัน้ นาทุกท่าน สู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The
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เที่ยง
บ่าย
15.30 น.
21.20 น.

วันที่หา้
01.10 น.
08.55 น.

Bridge of peace) เป็ นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลืย่ นชื่อ
Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ่ วันที่ 6
พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนัน้ ถูกออกแบบและสร้างที่อิ ตาลี และนาเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตัง้ ในเมือง
Tbilisi ที่ตงั้ นัน้ อยู่บนแม่นา้ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดง
แสงสีจากไฟ LED ทีต่ ดิ ตัวรอบตัวสะพานเป็ นเวลา 90 นาทีก่อนทีพ่ ระอาทิตย์จะลับขอบฟ้ า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลซิ ี ประเทศจอร์เจีย
บินลัดฟ้ าสู่ อัลมาตี้ โดยสายการบิน Air Astana เทีย่ วบินที่ KC142 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่ โมง 50 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอลั มาตี้ ประเทศคาซัคสถาน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่าน
เป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) จากนัน้ ให้ท่านเปลีย่ นเทีย่ วบินเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
อัลมาตี้-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางต่อเครื่อง เพือ่ กลับสู่ประเทศไทยออกเดินทาง โดยสายการบิน Air Astana เทีย่ วบินที่ KC931 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื่อนไขการให้บริการ

จอร์เจีย มหัศจรรย์เทือกเขาคอเคซัส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Astana
กาหนดการเดินทาง

22-26 มี.ค.62
29 มี.ค.-02 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62 *สงกรานต์

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12 เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่
ไม่เอาตัว๋ เครือ่ งบิน
ละ2-3ท่าน
ปี เสริมเตียง
เสริมเตียง

38,883
38,883
43,334

38,883
38,883
43,334

36,883
36,883
41,334

18,883
18,883
21,334

อัตราค่าบริการนี้ รวม









ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง

พักเดี่ยว

5,900
5,900
5,900
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 ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14 ท่าน ต้อง
เพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท
2.ในกรณีท่ที างประเทศจอร์เจียสัง่ ให้มกี ารระงับการให้วซี ่าา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
เพิม่ เติมตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เพือ่ ดาเนินการขอวีซ่าโดยตรงกับทางศูนย์รบั ยืน่ วีซ่า
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์

รหัสทัวร์ : THF4-KC-GD-22MAR-12APR19
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

