
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสัอนัยิง่ใหญ่ 
ทบิลิซี-มทิสเคตา้-กดูาอรีู-คาฃเบกี้-กอรี-อพัลสิตซิ์คห-์คไูทซี-บาตมูี-อลัมาตี ้

 

   พิเศษ !! แวะเท่ียวประเทศคาซคัสถาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 
ตลุำคม 13-20 ตุลาคม 2560 57,900.- 

ธนัวำคม 01-08 ธนัวาคม 2560 57,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ อลัมาต้ี BKK-ALA KC-932 10.30-16.30 

วนัท่ีแรก อลัมาต้ี ทบิลิซี ALA-TBS KC-139 19.30-21.40 

วนัท่ีหก ทบิลิซี อลัมาต้ี TBS-ALA KC-140 22.40-04.15+1 

วนัท่ีแปด อลัมาต้ี กรุงเทพฯ ALA-BKK KC-931 01.00-08.55 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อลัมำตี้ -ทบิลิซี  

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ทางเขา้ท่ี 4 พบกบัเจา้หนา้ท่ี 
ของบริษัทฯ ท่ีชั้น 4 แถว R เคำน์เตอรส์ำยกำรบินแอรแ์อสตำน่ำ (KC) 
ประต ู8-9 โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

10.30 น. “ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่ เมืองอลัมำตี้  โดยเที่ยวบินที่ KC932  

16.30 น. เดินทางถึง สนำมบินอลัมำตี้  ประเทศคำซคัสถำน เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

19.30 น. “ ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี (TBILISI) โดยเที่ยวบินที่  KC139  

21.40 น. ถึงสนามบิน กรุงทบิลิซี (TBILISI) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... กรุงทบิลิซี (TBILISI) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ท่ีสุดของจอรเ์จีย ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้ำคูรำ (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ำมตควำรี 
(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมี

ประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย วำคตัง จอร์กำซำลี 

(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ี
ขึ้ นในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม

และวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึง

ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยงัมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการ

ขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็น

จุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียุโรป หลงัจากน้ันน าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม 

 

 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ เมืองทบิลิซี 

วนัที่สอง ทบิลิซี-มิทสเคตำ้-กูดำอูลี-คำซเบก้ี-ทบิลิซี  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคตำ้ (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจงัหวดัคารท์ล่ีทางดา้น

ตะวนัออกของจอรเ์จีย เมืองน้ีนับวา่เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ 

และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ี มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้น
ประวติัศาสตรม์ากมายหลายแห่ง จึงไดร้บักำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ.1994 น าท่านไปชม วิหำรจวำรี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหาร
ในรปูแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหาร

แห่งน้ีตั้งอยูบ่นภเูขาท่ีมีแมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น้ามิควารี และ

แม่น ้าอรกัวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึง

ในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครอง
ดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5  

น าท่านไปชม วิหำรสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็น
โบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมีรปูแบบของจอรเ์จียออรโ์ธ 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ด๊อกถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอรเ์จีย 
น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้น

การทหารท่ีเรียกว่า Georgian Military Highway ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยสหภาพ
โซเวียตในสมยัท่ีจอรเ์จียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงั

ภมูิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขา  
คอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็น
เสน้กั้นพรมแดนระหว่างรสัเซียและจอรเ์จีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้ม ป้อมอ

นำนูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบ
และตั้งอยู่ริมแม่น ้าอรกัวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้ง 

ขึ้ นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลังท่ีถูก

สรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพ

ทิวทัศน์อันสวยงามของเ บ้ืองล่างและ  อ่ำงเก็บน ้ ำ ซินวำลี  (Zhinvali 
Reservoir) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้่งต่อไป
ยงัเมืองหลวง พรอ้มกบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 
จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดำอูรี (GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรี
สอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมี

ความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ี
พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน

เมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา  
(ใหท้่ำนไดแ้วะถ่ำยรูปวิวทิวทศันบริเวณเทือกเขำคอเคซสั) 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคำซเบก้ี (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่
ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพำนทส์มินดำ้ หลงัจากนักบุญในนิกายออร์

โธด๊อกช่ือ สเตฟำน ไดม้าพ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนา

ขึ้ นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูต่ามริม ฝัง่แมน่ ้าเทอรก้ี์ท่ีมีความยาว

ประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1 ,740 
เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมีความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 

14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ี

ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด 
น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) 
ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่า ทสมินดำ ซำมีบำ 

(Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์ักด์ิแห่งน้ีสถานท่ี
แห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี  
 (การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้ นอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูก
ปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด)  
ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงัเมืองทบิลิซี 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ เมืองทบิลิซี 

วนัที่สำม ทบิลิซี-กอร-ีอพัลิสตซิ์คห-์คูไทซี  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยู่ทางดา้นตะวนัตก ระยะทาง
ห่างประมาณ 70 กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของ

จงัหวดัชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ใหท่้านไดช้มความสวยงาม

ของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคัญทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้ง

ของกองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมกับทางดา้นตะวนัออกและดา้น
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ตะวนัตก นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตำลิน อดีต

ผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซำนเดอร ์นำดีรำซี ผู ้

เป็นนักออกแบบช่ือดังในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต  น าท่านชม 

พิพิธภณัฑข์องสตำลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวม
ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึง

ประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต    
เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอุพลีสตซี์คห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูก

ท าขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อน

คริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือ

แถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก 

ท าใหเ้กิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็น

เมืองหน่ึงท่ีเป็นศูนย์กลางการค้า ได้ถูกสร้างขึ้ นในราว  1 ,000 ปีก่อน
คริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง 
ใหท่้านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้ก

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลำง และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมี

บริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหินและเจาะลึก

เขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงค์

และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยงัส่วน

ต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะ

เป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่ง

ถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย 

ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ี

ดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมา

นักโบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญั

มณีต่างๆ และยงัมีเคร่ืองเซรามิคสแ์ละการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ 

เหลา่น้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี สมควรแก่เวลา
...น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองคูไทซี (Kutaisi) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตก
เฉียงเหนือห่างประมาณ 150 กม. เมืองน้ีมีความเจริญเป็นอนัดบัสองรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ARGO BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่ำ เมืองไคไทซี 

วนัที่สี่ คูไทซี-บำตมีู  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
 น าท่านไปชมวิหำรเจลำตี (Gelati Monastery) ซ่ึงได้ถูกสรา้งขึ้ นในราว

ศตวรรษท่ี 12 โดยกษัตริยผ์ูม้ีช่ือเสียง คือ กษัตรยเ์ดวิดที่ 5 (King David V)
ในอดีตไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีศึกษาและศาสนสถานส าหรบัศูนยก์ลางการศึกษาและ

ศูนยก์ลางวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียง เป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมภาพจิตรกรรมฝา

ผนังจ านวนมากมายท่ีไดบ้อกเล่าเก่ียวกับนักบุญและกษัตริยใ์นยุคต่างๆอยู่

ภายในใจกลางของวิหำรเวอรจ์นิ (Virgin Cathedral) 
น าท่านชมวิหำรบำกรำดี (Bagradi Cathedral) ไดถู้กก่อสรา้งขึ้ นในราวปลาย
ศตวรรษท่ี 10โดยกษัตริยบ์ากราด ท่ี 3 ซ่ึงเป็นกษัตริยอ์งคแ์รกท่ีไดร้วบรวม

แควน้ต่างๆของจอรเ์จีย สถานท่ีแห่งน้ีแมจ้ะถูกท าลายไปบางส่วนโดยพวกเติรก์
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ในปีค.ศ.1691 แต่ก็ยงัมีเหล่ือซากปรกัหกัพงัปรากฏอยู่   
น าท่านชม ถ ้ำโพรมิธีอุส (Promatheus Cave) หน่ึงในถ ้าอนัน่าอศัจรรยข์อง
ชาวจอรเ์จีย ถูกคน้พบครั้งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.

2012 เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเขา้ชมมากมายในแต่ละปี พบความ

สวยงามของหินงอกหินยอ้ยท่ีสะทอ้นแสงสีตระการตาภายในตวัถ ้า 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบกล่อง (Picnic lunch box)  

 น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองบำตูมี (Batumi) ระยะทางประมาณ 140 กม. 
ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัอะจาร่าท่ีปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณริมฝั่ง

ดา้นตะวนัออกของทะเลด า เมืองน้ีมีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 200,000 

คน เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัในดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์

นอกจากน้ันยังเป็นท่ีตั้งของเมืองในเขตรอ้นท่ีเต็มไปดว้ยผลิตผลของพืชผัก 

ผลไมต่้างๆหลายอยา่ง และท่ีส าคญัยงัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของเมือง 

รวมถึงโรงงานต่อเรือ ผลิตอาหารและยงัมีการท าอุตสาหกรรมเบาอีกหลาย

อย่าง ซ่ึงต่อมาดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญัของเมืองน้ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 เมืองน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วพรอ้มกบั

การปรับปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งสถานท่ีบนัเทิงส าหรบัการพักผ่อน มีการสรา้ง

โรงแรม ภัตตาคาร ไนต์คลบัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆมากมายหลาย

อยา่งฯ 

น าท่านล่องเรือริมฝั ง่ทะเลด ำของบำตูมี  ชมความสวยงามของทะเล 

บา้นเรือนท่ีถูกสรา้งขึ้ นตามแบบรูปทรงโบราณท่ีปลกูกนัอย่างสวยงามตามริม

ทะเล พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่สม้ พืชพนัธุ์ธัญญาหารและ

ตน้ชา 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ (Batumi Aquarium) ซ่ึงภายนอกของ

อาคารเป็นรูปทรงท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากกอ้นหินท่ีถูกน ้าทะเลกดัเซาะ จน

เป็นรูปทรง กลมมนท่ีอยู่บนชายหาดบาทูมีท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนั และสามารถส่ือ

ถึงความเป็นหน่ึงเดียวกับทอ้งทะเลไดอ้ย่างชัดเจน  พิพิธภัณฑป์ระกอบดว้ย

กลุ่มอาคารรูปทรงกลมมนจ านวน 4 หลงั อาคารน้ีไดถู้กออกแบบสรา้งโดย

สถาปนิกชาวเยอรมันท่ีชนะรางวัลท่ี 1 คือ เฮนน่ิง ลำร์เซ่น (Henning 
Larsen) แบบของอาคารเป็นรปูทรงกอ้นหิน 4 กอ้นท่ีถูกวางซอ้นติดต่อกนั ซ่ึง
แสดงพันธุ์สัตว์น ้ าท่ีมีความแตกต่างกันหลายประเภท และยังให้มีความ

หมายถึงชีวิตสัตวข์องทอ้งทะเลต่างๆ คือ ทะเลอีเจียนและเมดิเตอร์เรเนียน 

มหาสมุทรอินเดีย ทะเลด าและทะเลแดง  ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินเดินชมความ

ส ว ย ง า ม ข อ ง ชี วิ ต สั ต ว์ ใ ต้ ท ะ เ ล  ท่ี มี เ น้ื อ ท่ี ภ า ย ใ น ป ร ะ ม า ณ                      
2,000 ตร.เมตร ทุกอาคารมีส่วนเช่ือมต่อกนัซ่ึงท าใหส้ามารถเดินชมไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
 LEO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ เมืองบำตมีู 

วนัที่หำ้ บำตมีู-ทบิลิซี  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น าท่านไปชมความสวยงามของเมืองท่ีเต็มไปดว้ยทิวทัศน์ของธรรมชาติอัน  
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งดงาม และยงัเป็นเมืองส าคญัท่ีมีท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณริมฝั่งทะเลด าดา้น

ตะวนัออก 

จากน้ันใหท่้านได้ ชมบรรยำกำศของบำ้นเรือนในย่ำนเมืองเก่ำ (Old 
Town) และชมอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงสรา้งขึ้ นใน
รปูแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกนัเป็นพิเศษท่ีมีความสวยงามน่ารกั 

ซ่ึงอาคารส่วนมากถูกตกแต่งข้ึนมาดว้ยความเพอ้ฝันอนัเล่ือนลอย เป็นรูปสิงโต 

และบางแห่งถูกสรา้งขึ้ นโดยไม่ทราบช่ือและท่ีมาจากนิทานโบราณ และท่ีน า

ความภูมิใจมาใหช้าวบาตูเมียน ก็คือ รูปของเด็กกบัขลุ่ยตน้ออ้ (A boy with 
the reed-pipe) 
น าท่านเดินชม จตัุรสัเปียซซ่ำ (Piazza Square) หน่ึงในจตุัรสัส าคญัของ

เมืองบาตูมี ซ่ึงรายลอ้มด้วยรา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเน้ือท่ีกว่า 

5,700 ตารางเมตรใกลริ้มอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าไดแ้รง

บนัดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสี

ท่ีหาดไูดต้ามอาคารรอบจตุัรสั 

น าท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนีโอ ้(Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝัง่
ทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศตุรกี ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือป้องกันการรุกรานของ

อาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากน้ียังถูกเช่ือว่าเป็นสถานท่ีฝังศพของ

นักบุญมัทธีอัส หน่ึงใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะ
สถานท่ีเพ่ือพิสจูน์แต่อยา่งใด เน่ืองจากค าสัง่หา้มของรฐับาลจอรเ์จีย เหตุเกรง

วา่จะเป็นการท าลายโบราณสถานใหท้รุดโทรมลง 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองทบิลิซี ท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัออกระยะทางห่าง

ประมาณ 350 กม. ระหว่างทางใหท่้านไดช้มความสวยงามของทิวทัศน์และ

ธรรมชาติท่ีอยูส่องขา้งทาง 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ เมืองทบิลิซี 

วนัที่หก ทบิลิซี-อลัมำตี้   
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น าท่านไปเท่ียวชม ย่ำนเมืองเก่ำของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซ่ึงจะท า
ท่านได้พบเ ห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเ รือน ท่ี เ ป็น

สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนั ระหว่างศิลปะของเปอรเ์ซียและ
ยุโรป ท าใหจ้อรเ์จียมีเอกลกัษณแ์ละสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกใน

ประเทศเดียว 
น าท่านไปชม โบสถเ์มเตคี (Metekhi Church) เป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์
อยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถ์

หน่ึงท่ีสรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมา

แต่ก่อน กษัตริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณ
น้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษัตริยเ์ซน้ตเ์ดมิทรีอสั 
ท่ี 2 ใหม้ีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูก
ท าลายและไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมอง
โกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งขึ้ นใหมอี่ก 
น าท่านไปชม วิหำรซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย
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ออร์โธด๊อกท่ีถูกสร้างขึ้ นในเมืองน้ี ช่ือของโบสถ์ได้น ามาจากดินแดนอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม สถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม้ี่ช่ือเป็น ซิโอนี

แห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้ก

ท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึ้ นใหม่หลายครั้งดว้ยกัน จนกระทัง่

เป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ีและไดม้ีการเปล่ียนแปลงบา้งในราวศตวรรษ

ท่ี 17-19 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้า สู่ ป้อมนำริคำล่ำ (Narikala Fortress) ใหท่้านชม
ป้อมปราการ ซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของ

ชูริส ทซิเค อันหมายถึง รูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอกัน และต่อมาในราว

ศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาด ไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก 

และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสรา้ง

เพ่ิมเติมขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อม

แห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายถึง ป้อมอนัเล็ก (Little 
Fortress) และต่อมาบางส่วนก็ไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหว และได้
ถูกร้ือท าลายไป 

 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
20.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง  

22.40 น. “ ออกเดินทางสู่ เมืองอลัมาต้ี  โดยเท่ียวบินท่ี KC140  

วนัที่เจ็ด เมืองอลัมำตี้  – กรุงเทพฯ   

04.15 น. เดินทางถึง สนำมบินอลัมำตี้  ประเทศคำซคัสถำน เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

 เมืองอลัมำตี้  (Almaty) เป็นเมืองหลวงเดิมตั้งแต่ สมยัรวมอยู่ในสหภาพโซ

เวียต มีอายุประมาณ150 ปี รัสเซียสรา้งเมืองอลัมาตีขึ้ นมาเพ่ือเป็นจุด

ยุทธศาสตรเ์พ่ือควบคุมชายแดนติดต่อกบัประเทศจีน โดยมีเทือกเขาเทียน

ซานอนัสงูใหญ่ตั้งตระหง่านอยูเ่ป็นพรมแดนธรรมชาติ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศคาซคัสถาน มีประชากร 1,226,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 8% ของ

ประชากรในประเทศคาซตัสถาน และเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 

น ำท่ำนเขำ้พกัที่โรงแรม (รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม) 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านเดินทางขึ้ นยอดเขาชิมบูลคัส ์(Shymbulak Ski Resort) ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของชิมบลูคัสส์กีรีสอรท์ เป็นท่ีพกัผ่อนของชาวอลัมาต้ี  ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ขึ้ น

ไปยอดเขา เพ่ือเล่นหิมะ ตอ้งใส่เส้ือโคท้กนัหนาวดว้ยเพราะอากาศหนาวเย็น

มาก อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ  3,200 เมตร อิสระใหท่้านถ่ายรูปบน

ยอดเขา รีสอรท์น้ีเปิดใหบ้ริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือน เมษาและ

พฤษภาคม จากน้ันแวะชมลานเล่นเสก็ตน ้าแข็งมีดิโอ (Medeo skating rink) 

ขนาดเท่ากบัสนามท่ีใชใ้นการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิคท่ีใหญ่ท่ีสุดเลยทีเดียว 

น าท่านไปชมจตัุรสัสำธำรณะ (Public Square) รวมทั้งเทือกเขาเทียนชานท่ี
อยูด่า้นหลงัอยา่งเด่นชดั มีลานอนุสาวรียส์ าคญัหลายแห่งตามรปูแบบรสัเซีย  

อนุสำวรียแ์ห่งอิสรภำพ  เป็นเสาหินท่ีสูงมากถึง 46 เมตร  ดา้นบนเป็นรูป

ป้ันของมนุษยท์องค ำ ขี่หลงัเสือด าติดปีก มนุษยท์องค าจริง ๆ คือ เส้ือผา้ของ
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ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำง 15 ท่ำน ข้ึนไป 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 มตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ ลดทา่นละ 

                57,900.- 
             8,000.- 

24,000.- 
กำรจองทวัร ์(กรุณำจองทวัรอ์ยำ่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทำง) : 
  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 20,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม :  

มนุษย์โบราณประดับดว้ยทองค าท่ีถูกขุดคน้พบขึ้ น ชาวคาซัคถือว่ามนุษย์

ทองค าเป็นบรรพบุรุษของพวกตน น าท่านไปชมอนุสำวรีย ์อิสระภำพ 

(Monument of Independence) รวมทั้งเห็นเทือกเขาเทียนชานอย่างเด่นชดั
อีกดว้ยจากน้ันเดินชมสวนสำธำรณะแพนฟิลอฟ (Panfilovtzev Park) ซ่ึง
สรา้งเพ่ือร าลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซคัท่ีช่วยโซเวียตลบกบันาซีในสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 น าท่านชมโบถสค์ริสตเ์ซนคอฟ (Zenkov Cathedral) หรือโบสถแ์อ

สเซนชนั ตั้งอยู่ในใจกลางสวนแห่งน้ี สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1907 ถือเป็นโบสถ์

ไมท่ี้สูงเป็นอับดับสองของโลกซ่ึงถูกสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลังโดยไม่ใชต้ะปูเลย มี

สีสนัสดใสของสถาปัตยกรรมดว้ยการสรา้งท่ีงดงามและเป็นสถานท่ีส าหรบัท า

พิธีทางดา้นศาสนาคริสตนิ์กายออรโ์ธด๊อกของชาวรสัเซีย 

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พรอ้มโชวพ้ื์นเมือง  

20.30 น. น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

วนัที่แปด กรุงเทพฯ   
01.00 น. “ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี KC931  

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี  
 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
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  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินแอร ์แอสตาน่า (KC) 
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 รถโคช้รบัอากาศขนาด 28-42 ท่ีนัง่(ขึ้ นอยูก่บัขนาดของกรุป๊) 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าคาซคัสถาน 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 25 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ดอลลาร ์ 
(ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิกกำรจองทวัร ์: 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด (ยกเว ้นค่าวี ซ่าท่ียื่นและตั ๋ว

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ี เ ดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือน
ตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจ ากับทางสาย
การบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามัดจ าท่ีพัก 

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

หมำยเหตุ : 
  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหา
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สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี  บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและ

ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ 

เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความ

ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน

เคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระ

ค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) 

เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ ( Join Tour) ลูกคา้ตอ้ง

ด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง 

รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ 

ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไป

แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ 

Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ ยนืยนัการ

เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์น

ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัท

จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้

ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึง

มกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดั

หอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่ง ในยุโรป จะไม่ มี เค ร่ืองปรับอากาศเ น่ืองจากอยู่ ในแถบท่ี มี อุณหภู มิต ่า 

เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุก

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตัวขึ้ นบนเคร่ืองบินโดย
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เด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท า

การตรวจอยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 

100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตาม

มาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถ

น าขึ้ นเคร่ืองได ้และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการ

สญูหาย สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 

USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา 

(Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุก

ประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้

ท่านได ้ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมลล์

.................................................... 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 20,00 บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า ______ บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า ______ บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 
              (............................................................)  

  วันที่................................................ 
 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


