
  

 
 

 

 

UNSEEN GEORGIA KAZAKHSTAN 

จุดเด่น 

 

 เยีย่มชม วงัของเจา้ชาย Alexander Chavchavadze  

 ชม คอนแวนตโ์บดเบ ส ำนักนำงชทีีส่ ำคัญทีส่ดุของจอรเ์จยี 

 ชม ป้อมอนันานูร ีเป็นป้อมปรำกำรทีเ่กำ่แก ่

 น่ังรถจิ๊บเพือ่ท ำกำรขึน้ไปยงั วหิารเกรเ์กต ีทรนิติ ี 

 ชม โรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่ทีน่ี่มชี ือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น ้ำรอ้นก ำมะถัน 

 ชมควำมสวยงำมของ ทะเลสาบบิก๊อลัมาต ี 

 ชม จตัรุสัอสิระภาพ, สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถเ์ซ็นคอฟ  

 จุดชมววิคอ๊กโตเบ น ำทำ่น ขึน้สูย่อดเขาดว้ยเคเบิล้คาร ์ 

 ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกรนีมารเ์ก็ต สนิคำ้พืน้เมอืง 
 

ชื่อโปรแกรม UNSEEN GEORGIA KAZAKHSTAN   
จ านวน 8 วนั 6 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - อลัมาต ี– ทบลิชิ ิ



  

 
 

 

07:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตูทำงเขำ้ 8 เคำน์เตอร ์Q สำย
กำรบนิ AIR ASTANA โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ 

 

10:15 น. ออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที ่KC932 (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 6.30 ชม.) 

 

16:25 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
19:30 น. ออกเดนิทำงต่อสู ่ท่ำอำกำศยำน เมอืงทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี โดยสำยกำรบนิ AIR ASTANA  เทีย่วบนิที ่

KC139 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชม.) 
 
21:40 น.  เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน โนโว อเล็กซเียฟกา้ กรุงทบลิซิ ีTbilisi ประเทศจอรเ์จยี หลังผ่ำนพธิกีำรตรวจ

คนเขำ้เมอืง น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพั่ก 
 

 
ทีพ่กั  Tbilisi Park Hotel  หรอืเทยีบเทา่             
 

วนัที ่2 ทบิลิซิ ี- ภูมภิาคผลติไวนค์าเคชต ิ- สนิานดาร ิ- โบดเบ – สกินาก ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซนิานดาร ิTsinandali น ำท่ำนเยี่ยมชม วงัของเจ้าชาย Alexander 

Chavchavadze ทีวั่งแหง่นี้ทำ่นจะไดซ้มึซบับรรยำกำศของบำ้นเรอืนชนชัน้สงูชำวจอรเ์จยีในชว่งศตวรรษที ่19 
นอกจำกเขตวังของเจำ้ชำยแลว้ ยังเป็นทีอ่ยูข่องโอรสบญุธรรมของพระองค ์Alexander Griboedov นักประพันธ์
กว ีผูท้ีม่ชี ือ่เสยีงของชำวจอรเ์จีย อันมชีือ่เสยีงลอืลั่นจำกบทประพันธล์ะครข ำขันเรือ่ง Woe from Wit หรือ 

“ควำมฉบิหำยจำกปัญญำ” ซึง่ในชว่งเขำไดใ้ชเ้วลำในกำรแตง่หนังสอืเลม่นี้ ณ ทีแ่หง่นี้ดว้ย นอกจำกนี้สถำนทีน่ี้
ยังเป็นเรอืนหอทีเ่ขำและภรรยำ Nino Chavchavadze ไดใ้ชช้วีติร่วมกันจนเมือ่ Alexander Griboedov เสยีชวีติ
และทีใ่หภ้รรยำแสนสวยในวัย 17 ตอ้งอยู่เพยีงล ำพังและไม่แต่งงำนใหม่กับใครอกีเลย หลังจำกนั้นน ำท่ำนสู ่

เมอืงสกินาก ิSighnaghi 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 พรอ้มกับชมิตัวอยำ่งไวน์รสเลศิของจอรเ์จยี ไวน์จอรเ์จยีนัน้ถอืวำ่มชีือ่เสยีงมำกในสมัยของจักรวรรดรัิสเซยี และ
สมัยของสภำพโซเวยีตสมัยกอ่นจนถงึปัจจุบัน ไวน์จอรเ์จยีถอืว่ำเป็นไวน์รสเยีย่มทีส่ดุในบรรดำไวน์ทีผ่ลติไดใ้น
แถบเทอืกเขำคอเค-ซัสแห่งนี้ นอกจำกนี้ยังมตี ำนำนทีว่่ำเทพเจำ้ไดโอนีซสุ เทพกรกีไดม้ำร ่ำเรยีนกำรท ำไวน์

ที่ด ินแดนแห่งจอร์เจีย แลว้น ำไปสอนชำวกรีกไหท้ ำกำรหมักไวน์ในที่สุด พรอ้มกันนี้ยังมีหลักฐำนทำง
ประวัตศิำสตร ์ไหไวน์ มอีำยุกว่ำ 8,000 ปี นอกจำกนี้เชญิลิม้รสของ ชำชำ่ Chacha สรุำทอ้งถิน่ของจอรเ์จีย 

หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ เมอืงสกินาก ิSighnaghi เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำ “เมอืงแห่งควำมรัก” ตัง้อยู่บนทวิ
ทัศนันสวยงำมของแม่น ้ ำเลซำนิ Alazani กลำงหุบเขำคเคซัส ที่เมืองนี้สรำ้งที่ประกบพธิีแต่งงำนจะเปิด
ตลอดเวลำ ซึง่ทำ่นสำมำรถท ำกำรแตง่กำร หรอืจดทะเบยีนเมือ่ใดก็ได ้ในภำษำตรุก ีSighnaghi แปลวำ่ “รม่เงำ” 

เมอืงแหง่นี้ถกูสรำ้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่18 ดว้ยพระรำชโอกำรแห่กษัตรยิ ์KakhetiErekle II ผูท้ีท่รงปกป้องกันภัย
หมู่บำ้นจำกกำรโจมตขีองพวกมุสลมิทำงเหนือ น ำท่ำนชม คอนแวนตโ์บดเบ ส ำนักนำงชทีีส่ ำคัญทีส่ดุของ
จอรเ์จีย เนื่องจำกเป็นทีฝ่ั่งพระศพของนักบุญ “นิโน” ผูเ้ผยแพร่ศำสนำครสิต์แห่งดนิแดนจอรเ์จีย พำท่ำน

เดนิทำงกลับ กรุงทบิลิซิ ี   
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Tbilisi Park Hotel  หรอืเทยีบเทา่             
   



  

 
 

 

 

วนัที ่3 ทบิลิซิ ี- อนานูร ี- สเตปันสมนิดา (เมอืงคสัเบก ิKazbgi) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เพือ่เดนิทำงสู ่เมอืงคสัเบก ิKazbgi ระหว่ำงทำงน ำท่ำนแวะชม ป้อมอนันานูร ีAnanuri Fortress ป้อม
ปรำกำรเก่ำแก่ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที่16-17 ชมร่องรอยของซำกก ำแพงที่ลอ้มรอบป้อมปรำกำรแห่งนี้ไว ้
เปรยีบเสมอืนป้อมทีซ่อ่นเรน้ควำมงำมของโบสถ ์2 หลัง ทีต่ัง้อยูภ่ำยใน ซึง่เป็นโบสถข์องชำวเวอรจ์ิน้ ภำยในยัง

มหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่ำน จำกมมุสงูของป้อมปรำกำรนี้จะมองทัศนียภำพทีส่วยงำมของ อ่ำงเก็บ
น ้ำชนิวำร ีJhinvali ชืน่ชมทัศนียภำพทวิทัศน์ของภเูขำทีล่อ้มรอบสถำนทีแ่หง่นี้ หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่

เมอืงคัสเบก ิหรอืในปัจจุบันเรยีกวำ่ เมอืงสเตปันสมนิดา Stepansminda ชือ่นี้เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 นี้แต่

คนมักจะเรียกตดิปำกกันอยู่ว่ำ คัสเบก ิเมืองนี้อยู่ห่ำงจำกเมืองหลวงทบลิซิปีระมำร 157 กโิลเมตร ถือเป็น
ศนูยก์ลำงกำรทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขำคอเคซัสทีส่ ำคัญของประเทศจอรเ์จียมภีูมทิัศน์ทีส่วยงำมโดยรอบ รวมทัง้
เป็นจุดชมววิของยอดเขำคัสเบกอิกีดว้ย เยีย่มชม เมอืงคสัเบก ิแหง่นี้อยูต่นีเขำคัสเบก ิทีเ่ป็นยอดเขำทีส่งูทีส่ดุ

ของเทอืกเขำคอเคสสั มคีวำมสงูกวำ่ 5,000 เมตร  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังจำกนัน้น ำทำ่นเปลีย่นน่ังรถจิ๊ บเพือ่ท ำกำรขึน้ไปยัง วหิารเกรเ์กต ีทรนิติ ีGergety Trinity สญัญำลักษณ์
และไฮไลทท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่เมอืงคัสเบกแิหง่นี้ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  Hotel Porta Caucasia หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัที ่4 คสัเบก ิ- มสิเคดา้ - ทบิลิซิ ี– อลัมาต ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรุงทบิลิซิ ีระหวำ่งทำงแวะน ำทำ่นชม เมอืงมสิเคดา้ Mtskheta ศนูยก์ลำงทำงศำสนำของ

ประเทศจอรเ์จีย เมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุของจอรเ์จียอ ำยุกว่ำ3,000 ปี ตัง้อยู่ห่ำงจำก กรุงทบลิซิ ีประมำณ 25 กม. 
(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 35 นำที) และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจักรอเิบเรีย Iberia 
Kingdom ซึง่เป็นรำชอำณำจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปี กอ่นครสิตกำล ถงึปี ค.ศ.500 แตต่อนนี้ไมม่อีะไรจำก

สมัยนัน้หลงเหลอือยูแ่ลว้ ศำสนำครสิตเ์ขำ้มำเผยแผ่เมือ่ปี ค.ศ.1994 นอกจำกนี้ องคก์ำรยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน
โบรำณสถำนแห่งเมอืงมทิสเคต ้ำใหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO WORLD HERITAGE SITE ชำวเมอืงกล่ำวกันว่ำ
นักบุญนีโน่ หรอืแม่ชนีีโน่ แห่งคัปปำโดเกยี ปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกไีดน้ ำไมก้ำงเขนนี้ เขำ้มำพรอ้มกับกำร

เผยแพร่ศำสนำคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 4 น ำท่ำนชม วหิารสเวตสิเคอเวรี Svetitkhoveli 
Cathedral สรำ้งรำวศตวรรษที ่11 โบสถแ์หง่นี้ถอืเป็นศนูยก์ลำงทำงศำสนำทีศ่ักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุของจอรเ์จียสรำ้ง
ขึน้โดยสถำปนกิชำวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนำดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลำงที่

ท ำใหช้ำวจอรเ์จยีเปลีย่นควำมเชือ่และหันมำนับถอืศำสนำครสิต์ และใหศ้ำสนำครสิตม์ำเป็นศำสนำประจ ำชำติ
ของจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรำ้งยุคโบรำณทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จีย ภำยในมี
ภำพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยำ่งงดงำม 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรุงทบลิซิ ีเมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคัญของประวัตศิำสตรม์ำกมำย และมี

โครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำคูรำ Kura หรอืเรยีกว่ำ 
แม่น ้ ำมติควำรี Mtkvari ในภำษำทอ้งถิน่ เมืองทบลิซิ ีมีเนื้อที่ประมำณ 372 ตร.กม. และมีประชำกรรำวๆ 
1,093,000 คน เมอืงนี้ถกูสรำ้งโดย วำคตัง กอรก์ำซำล ีVakhtang Gorgasali กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งคำรต์ลี ไอบี

เรยี ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเีป็นศนูยก์ลำงกำรท ำอตุสำหกรรม สังคมและวัฒนธรรม
ในภมูภิำคคอเคซัส ในประวัตศิำสตร ์เมอืงนี้อยู่ในสำยทำงหนึ่งของเสน้ทำงสำยไหม และปัจจุบันยังมบีทบำท



  

 
 

ส ำคัญในฐำนะศูนยก์ลำงกำรขนสง่และกำรคำ้ เนื่องจำกควำมไดเ้ปรยีบทำงยุทธศำสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตัด

ระหว่ำงทวปีเอเชยีกับยุโรป น ำท่ำนชม โบสถเ์มเคต ีMetekhi Church เป็นโบสถเ์ก่ำแก่ทีส่รำ้งขึน้ในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษที ่21 ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนำ้ผำทีเ่บือ้งลำ่งเป็นแมน่ ้ำมติคำวำรี ในอดตีถูกใชเ้ป็นป้อมปรำกำร และที่
พ ำนักของกษัตรยิ์ ในบรเิวณเดียวกันจะมีอนุสำวรีย์ทรงมำ้ของกษัตรยิ์วำคตัง กอร์กำซำลี ผูส้รำ้งเมืองตั ้ง

ตระหง่ำนอยำ่งสง่ำงำม จำกนัน้น ำทำ่นชม ป้อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress สรำ้งขึน้ครัง้แรกชว่ง
ครสิตว์รรษที ่4 มกีำรเปลีย่นมอืผูป้กครองมำกมำยทัง้ชว่งอำหรับ มองโกล เปรอเ์ซยี เตริก์ รัสเซยี ตัวอำคำรทีม่ี
อยูใ่นปัจจุบันนี้สรำ้งขึน้มำตัง้แตช่ว่งครสิตศ์ตวรรษที ่8 สมัผัสควำมงำมของโบสถท์ีอ่ยูภ่ำยในนี้คอื โบสถน์กับุญ

นโิคลาส St.Nicholas Church ถกูสรำ้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 หำกมองลงมำจำกป้อม ท่ำนจะได ้
เห็นควำมผสมผสำนกลมกลนืกันระหว่ำงผูค้นหลำกหลำยชนชำติ ทีม่ำอยู่กันในเมอืงนี้ท่ำมกลำงควำมสวยงำม
ของธรรมชำตอิกีดว้ย ชม โรงอาบน า้แร่เก่าแก่ Bath Houses ในย่ำนโซโลลำก ีSololaki ทีน่ี่มชี ือ่เสยีงใน

เรือ่งบอ่น ้ำรอ้นก ำมะถันธรรมชำต ิSulphur Spring Water 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลำอันสมควรน ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนฯ โนโว 
 

22:40 น.  ออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนฯ เมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยสำยกำรบนิ AIR ASTANA  
เทีย่วบนิที ่KC140 
 

 

 

 
 
 

วนัที ่5 อลัมาต ี

 
04:20 น. เดนิทำงถงึ ทำ่กำศยำน นครอลัมาต ีผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ตอ้นรับสู ่ประเทศคาซคัสถาน ประเทศ

ทีเ่คยเป็นสว่นหนึง่ของอดตีสหภำพโซเวยีต ปัจจุบันเป็นประเทศทีไ่มม่ทีำงออกทะเลใหญอ่ันดบั 1 ของโลก และ

มเีนื้อทีใ่หญ่เป็นอันดับ 9 อันอดุมไปดว้ยน ้ำมัน แรย่เูรเนียม และทัพยำกรธรรมชำตมิำกมำย นอกจำกนี้ยังมคีวำม
สวยงำมทำงธรรมชำตทิีไ่ดรั้บรองจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอกีหลำยแหลง่   

 

05:30 น. น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพั่ก และพักผ่อนตำมอัธยำศัย Kazzhol Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จำกนัน้พำทำ่นเยีย่ม ชมควำมสวยงำมของ ทะเลสาบบิก๊อลัมาต ีเป็นทะเลสำบทีอ่ยูบ่นเทอืกเขำเทยีนซำนใกล ้
กับ นครอัลมำตเีพยีง 30 นำท ีทะเลสำบแห่งนี้อยู่สงูจำกระดับน ้ำทะเล ประมำณ 2,511 เมตรถูกแวดลอ้มดว้ย 

ยอดเขำอันใหญ่โตถงึสำมยอด ซึง่ประกอบดว้ยยอดเขำโซเวยีต Peak of Soviet, ยอดเขำ Ozerniy และยอดเขำ
ทัวรร์สิ Tourist Peak สขีองน ้ำเปลีย่นไดต้ำมฤดกูำล ไลไ่ปตัง้แตส่เีขยีวออ่นไปจนถงึสนี ้ำเงนิ และสเีทอรค์อยท ์
และดว้ยเหตนุี้เองทีน่ี่จงึไดรั้บกำรชืน่ชมวำ่เป็นทะเลสำบทีส่วยงำมมำกแหง่หนึง่ของคำซคัสถำน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

แวะชม จตัรุสัอสิระภาพ, สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถเ์ซ็นคอฟ โบสถค์รสิออรเ์ธอดอกซ ์ทีส่รำ้ง

ดว้ยไม ้สงูอันดับ 2 ของโลก (โบสถปิ์ดปรับปรุง) น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จุดชมววิคอ๊กโตเบ Kok-Tobe จุดทีส่งู
ทีส่ดุในนครอัลมำต ีน ำทำ่น ขึน้สูย่อดเขาดว้ยเคเบิล้คาร ์(ระดับควำมสงูอยูท่ี ่1,130 เมตร จำกระดับน ้ำทะเล) 
ท่ำนสำมำรถมองเห็นนครอัลมำตี ไดจ้ำกมุมสงูซึง่สวยงำมมำกในยำมค ่ำคืนและเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของ

ชำวอัลมำต ีและทีส่ ำคัญทีส่ดุเป็นทีต่ัง้ของเสำสง่สญัญำณทวีขีองประเทศคำซคัสถำนซึง่สงูถงึ 350 เมตร 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Kazzhol Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 



  

 
 

 
 
 

วนัที ่6 ทะเลสาบอซีคิ - ชารนี เคนยอ่น – อลัมาต ี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทำงสู ่ทะเลสาบอซิคิ (ระยะทำง 107 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชม.) น ้ำในทะเลสำบสะทอ้นสฟ้ีำและ
เขยีวมรกตขึน้อยูก่ับฤดกูำล เยีย่มชม พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตคิาซคัสถาน สถำนทีข่ดุคน้พบ มนุษยท์องค ำ 
หรอื Golden Man อันเป็นพระศพของขำ่นแหง่คำซคัสถำนในสมัยโบรำณทีถ่กูฝังในสสุำนหลวงแหง่นี้    

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

เดนิทำงและเยีย่มชม ชารนี แคนยอน (ระยะทำง 170 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชม.) แคนยอนใหญ่

อันดับ 2 ของโลก ใหญ่ที่สดุในเอเชยีดว้ยควำมสวยงำม และควำมมหัศจรรยท์ี่ธรรมชำตไิดส้รรค์สรำ้งไวด้ว้ย
รปูทรงของหนำ้ผำทีแ่ปลกตำลดหลั่นเป็นชัน้ๆ มองแลว้นึกถงึปรำสำทในนิยำยหรอือกีชือ่หนึ่งของหุบเหวนี้คอื 
หบุเขำปรำสำท Valley of Castles ทัง้ยังถกูขนำนนำมวำ่เป็นแบบจ ำลองของ Grand Canyon ที ่โคโลรำโด ท ำ

ใหเ้ป็นหนึง่ในสถำนที ่ถำ่ยท ำเรือ่ง "มำโคโปโล" ชมบรรยำกำศยำมเย็น 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
19:00 น. เดนิทำงกลับสูน่ครอัลมำต ี(ระยะทำง 220 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชม.) 
 

21:00 น. น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรมทีพั่ก และพักผ่อนตำมอัธยำศัย Kazzhol Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

วนัที ่7 อลัมาต ี- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เยีย่มชมควำมสวยงำมของดอกไมท้ี ่สวนเพนซเิดนท ์พารค์ สวนสำธำรณะทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุของนครอัลมำต ี
ชมควำมสวยงำมบรเิวณดำ้นหนำ้ตกแต่งดว้ยสวนน ้ำพุ และเสำซุม้โคง้ประตูทำงเขำ้สวนสำธำรณะ ซึง่สร่ำงขึน้

เป็นเกยีรตแิดท่ำ่นประธำนำธบิดคีนแรกของคำซคัสถำน 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น ำท่ำนชม กำรแสดงโชว์เหยี่ยวของชำวคำซัคที ่ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุเ์หยีย่ว Sunkar Fulcon Center ที่
นอกจำกจะไมไ่ดเ้ป็นเพยีงศนูยอ์นุรักษ์แลว้ยังเป็นศนูยเ์พำะพันธ ์และปฐมพยำบำลเหยีย่วและนกชนิดต่ำงๆ อกี
ดว้ย (****ทัง้นี้กำรเยีย่มชมขึน้ยูก่ับทำงศูนยว์่ำมกีำรแสดงหรอืไม่****) ใหท้่ำนอสิระกับกำรชอ้ปป้ิงที ่ตลาด 

กรนีมารเ์ก็ต ซึง่มทีัง้สนิคำ้อปุโภคและบรโิภค ทัง้เสือ้ผำ้เครือ่งแต่งกำย, ไข่ปลำคำรเ์วยีรข์องทีร่ะลกึ, ของสด
ของแหง้ อำท ิถ่ัวชนดิตำ่งๆ ไม่ว่ำจะเป็น ถ่ัวพติำชโิอ อัลมอนด ์ผลไมแ้หง้ต่ำงๆ มำกมำย ซึง่รำคำถูกมำกเมือ่



  

 
 

เทยีบกับเมอืงไทย หลังจำกนัน้พำทำ่นซือ้ชค็โกเลตคำซคัสถำนที ่รา้นลาฮทั รำ้นช็อคโคเล็ตทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ในอดตีสหภำพโซเวยีตสมัยกอ่น น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ณ หา้ง Mega Mall  
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลำอันสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน 
 
 

 
 

วนัที ่8 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

01:00 น. ออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ AIR ASTANA เทีย่วบนิที ่KC931 
 

08:55 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนฯ สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทับใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซี่า 

- 

เดอืน  กนัยายน 

30 ก.ย. 61 - 07 ต.ค. 61  59,900 59,900 59,900 6,500 - 

เดอืน  ตลุาคม 

28 ต.ค. 61 - 04 พ.ย. 61  59,900 59,900 59,900 6,500 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่ำ่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรณุำจองตั๋วทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวันเดนิทำงได ้เพรำะจะมบีำง
กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นวันเวลำบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนื้อสตัวบ์ำงประเภท ใหท้ำ่นโปรดระบมุำใหช้ดัเจน 
 กรณุำสง่รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีห่ลังจำกทีไ่ดช้ ำระค่ำมัดจ ำทัวร ์หรอืค่ำทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวหลำยทำ่น กรณุำแจง้รำยชือ่คูน่อนกับเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผดิ ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรสง่ส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษัิทในกำรออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมกีำรแจง้ลว่งหนำ้ก่อนออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง มฉิะนั้นถำ้แจง้หลังจำกเจำ้หนำ้ที่

ออกเอกสำรทกุอยำ่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิในสว่นนี้ 
 หลังจำกทีท่ำ่นไดช้ ำระคำ่มัดจ ำ และคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั กอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมำยเตรยีมตัวกำรเดนิทำงใหท้ำ่นทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่ำ่นไดร้ะบไุว ้
 รำคำทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ำมำรถเลือ่นวันเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลับตำมวันเดนิทำงทีร่ะบเุทำ่นัน้ 

 ทำงบรษัิทไมม่นีโยบำยในกำรจัดคูน่อนใหแ้ก่ลูกคำ้ทีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพักเดีย่ว
เพิม่ตำมรำคำทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรเ์ทำ่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีำยกุำรใชไ้มน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน กอ่นหมดอำย ุนับจำกวันเดนิทำง ไป-กลับ 
 ลกูคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ทา่น อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมำตรำฐำนโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ ำหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทำงไปตำ่งประเทศ จะตอ้งมกีำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกับ

ผูใ้หบ้รกิำรในสว่นตำ่งๆ จงึรบกวนทกุทำ่นเตรยีมคำ่ใชจ้่ำยสว่นนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนำ้ทัวรร์ะหวำ่งกำรเดนิทำง 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 



  

 
 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ AIR ASTANA  

 ค่ำทีพั่กโรงแรมระดับมำตรำฐำนหรอืเทยีบเท่ำ 3-4 ดาว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีำนเทรดแฟร์ กำร
แขง่ขันกฬีำ หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำจจะมกีำรปรับเปลีย่น

โปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 
 คำ่อำหำรครบทกุมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร ทำงบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 

 คำ่อัตรำเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิ ทำ่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงำนขับรถทีช่ ำนำญทำง (ไมร่วมทปิพนักงำนขับรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่บรกิำร และคำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

 คำ่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คำ่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขับรถตำมธรรมเนียมคอื 60 USD /ทา่น 
ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ฉะนั้นกระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดังนี้ กระเป๋ำ
โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ ำนวนไมเ่กนิทำ่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คำ่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ัง่เพิม่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร และส ำหรับรำคำนี้ทำงบรษัิทจะไมร่วมคำ่ภำษีทอ่งเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 

 คำ่ท ำใบอนุญำตกลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%, คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 

 คำ่ยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ในโรงแรมทำ่นละ 1 ใบ 
 คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอรต์ ตำ่งดำ้ว กรณุำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตัวคนตำ่งดำ้ว 3. ใบส ำคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ถำ้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝำก (ถำ้ม)ี 6. รปูถำ่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทำงบรษัิทจะเป็นผูด้ ำเนินกำร
ยืน่วซีำ่ใหท้ำ่น โดยช ำระคำ่บรกิำรตำ่งหำก (ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้

เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่) 
 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☐  วซีำ่ 

 
หมายเหต ุ

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี้ 

ทำงบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสดุวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจลตำ่งๆ 

3. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนื่องจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษัิทจะ

ค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ และบรษัิทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผู ้
เดนิทำงเนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติ
สอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษัิทไม่อำจคนืเงนิให ้

ท่ำนไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบรษัิทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซำ่ อันสบืเนื่องมำจำก
ผูโ้ดยสำรเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับ
ชำวตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้วทีพ่ ำพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจำกมเีอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 

5. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมัดจ ำ หรอืทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิท หรอืช ำระโดยตรงกับทำงทำง
บรษัิทจะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบ และยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลิก  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงพรอ้มช ำระมัดจ ำ งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช ำระทันทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำง  
 

การยกเลกิ 



  

 
 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 60 วนั กอ่นกำรเดนิทำง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนำ้ 45 – 59 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนำ้ 31 – 44 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 21 – 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนำ้ 1 – 20 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทำง, ถกูปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได ้คือ 

คำ่ธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้่ำยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืลำ่ชำ้ของสำย

กำรบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรนัดหยดุงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
กำรควบคมุของบรษัิทฯ 



  

 
 

 
เอกสารวซี่าทีต่อ้งเตรยีมใหบ้รษิทั  

 หนังสอืเดนิทำงมอีำยุเหลือนับจำกวันเดนิทำงสำมำรถใชง้ำนไดไ้ม่ต ่ำ

กวำ่ 6 เดอืน (ถำ้ทำ่นทีม่พีำสปอรต์เลม่เกำ่ใหแ้นบมำดว้ย)  

 รปูถำ่ยส ี2” จ ำนวน 2 รปู (ไมส่วมแว่นตำด ำ, แต่งกำยสภุำพ, ไม่เอำรูป

รับปรญิญำ, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุรำชกำร, ไม่ยิม้, พืน้หลังเป็นสขีำว
ตอ้งไมเ่ป็นลวดลำย และหำ้มเป็นภำพถำ่ยทีส่แกนจำกคอมพวิเตอร)์   

 

แบบฟอรม์ขอยืน่วซีา่  คาซคัสถาน 
Информация о гражданине: 

 
 
 

Фамилия, имя: / Full name:     
  
Пол:/ sex:   

 
Дата  и место рождения: / Date and place of birth:    
 

Гражданство (подданство): / Citizenship:   
 
 

  
 
Национальность: / Nationality:    

 
Паспорт №: / Passport #:    
 

Дата выдачи паспорта: / Date of issue:    
 

Срок действия паспорта: / Date of expire:   
 
Место работы и должность: / Name of the company, work position:   

 
 
 

 
  
 

Адрес места жительства: / Home address:   
 
 

 
 
  

  
Информация о визовой поддержке Период пребывания: /Required period of staying:  
 

 
  

 
Кратность визы: / Entry type (single, double, multi):  
 

 
 
  

 
Место получения визы: / City where visa to be obtained:  Bangkok 
 

  



  

 
 

Цель визита подробней: / Purpose of visit detailed:  Tourist 

  
  
Вид транспортного средства: /   

 
Travel details        
KC : date     

KC : date    
KC : date    
 

Маршрут передвижения и пункты посещения в РК: / Places/cities to visit in Kazakhstan:  
 
 

 
  

 
Адрес в Казахстане: / Address of staying in Kazakhstan:  
 

 
 
  

 
 
Important note!!! 

 
Dear visitor, please note, that upon arrival to Kazakhstan you have to register your passport in 
migratory police (OVIR) during five days from the moment of arrival. 

 
The inviting company makes this registration. In case you are doing this registration in another 
place, you have to be registered for the whole period of staying in Kazakhstan.  

 
In a case if you had not registered your passport you will be fined for 150 dollars by departure. 



  

 
 

 

ใบจองทวัร ์ จอรเ์จยี 
 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

   
   
   


