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จอรเ์จีย มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลก
ที่ยงัมีการใชอ้ยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น ้ามทค
วารี ในอดีตพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล ในระหว่าง

คริสตศ์ตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 18 
•ขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าขึ้ นป้อมนาริคาล่า •ชมโบสถเ์มเตหคี์ •แวะถ่ายรูปสะพานสนัติภาพ •ชอ้ปป้ิงชาเดนีและรุสทาเวลี 

•ชมอนานุรี •ซินวาลี •ชมโบสถเ์กอรต์ี้  •ชมวิหารจาวารี •ชมวิหารสเวติสโคเวลี •ชมพิพิธภณัฑส์ตาลิน •บา้นถ ้าอุ

พลีสต์ซีคห์ •ชมวิหารจีลาตี •ชมวิหารบากราดี •ชมเขื่อนเอนกูร่ี •ชมหมู่บา้นอุชกูลลี่ •ชมโบสถ์ลามาเรีย •ชม

เมืองบาตูมี •ล่องเรือทะเลด า 

 

§ พักโรมแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 
 

 
วันแรก กรุงเทพฯ - อีสตนับูล 

20.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สาย
การบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ (TK) ประตูทางเขา้ท่ี 9 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจ
เอกสาร และสมัภาระ 

23.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตนับูล” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 065 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ช.ม.) 

วันท่ีสอง อีสตนับูล-ทบิลิซี-ป้อมนาริคาล่า-โบสถเ์มเตหคี์- The Bridge of Peace-ถนนคนเดิน    
                  ชาเดนีกอรี-ถนนรุสทาเวลี  

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
06.15 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองทบิลิซี" โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK378 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.20 ช.ม.)   
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริม

ฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 

372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาลี (Vakhtang 

Gorgasali) กษัตริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตล ี(ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิ

เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยู่

ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยงัมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและ

ก าหนดวันเดินทาง 

เมษายน 19 – 28 มีนาคม 2565 85,900.- 

พฤษภาคม 02 – 11 พฤษภาคม 2565 85,900.- 

มิถุนายน 04 – 13 มิถุนายน 2565 85,900.- 

กรกฎาคม 02 – 11 กรกฎาคม 2565 85,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วันบิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ อีสตนับูล BKK - IST TK065 23.00-05.10+1 10.25 ชม. 
วนัท่ีสอง อีสตนับูล ทบิลิซี IST - TBS TK378 06.30-09.45 02.20 ชม. 
วนัท่ีเกา้ ทบิลิซี อีสตนับูล TBS - IST TK383 17.25-18.55 02.10 ชม. 
วนัท่ีสิบ อีสตนับูล กรุงเทพฯ IST - BKK TK068 01.25-15.00 09.35 ชม. 

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
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การคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรป

กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย หลงัจากผ่านพิธีการศุลกากร  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากน้ันน าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท่้านไดช้มป้อมปราการซึ่งเป็น

ป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความ

สม า่เสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไป

อีก และต่อมาในสมยัของกษัตริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสรา้งเพิ่มเติมขึ้ นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อ

พวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า 

ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้ังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กรื้ อ

ท าลายไป น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) เป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมือง

ของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามตควารี เป็นโบสถ์หน่ึงท่ีสรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากร

อาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริยว์าคตัง ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้รา้งป้อมและ

โบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ีต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซน้ต ์เดมิท รีอสั ท่ี 2 

ใหม้ีโดมสูงเป็นสัญลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีก

หลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีก       จากน้ันน าท่าน
แวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตล์โมเดริ์นสรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและ
กระจกใสสรา้งขา้มแม่น ้ามตควารี เพื่อเช่ือมฝ่ังเมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 
เมตร ซึ่งสะพานแห่งน้ีถือเป็นสญัลกัษณ์ของทบิลิซียุคใหม่  
จากน้ันน าท่านแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตล์โมเดริ์นสรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 2010 
โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแม่น ้ามตควารี เพื่อเชื่อมฝ่ังเมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความ

ยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งสะพานแห่งน้ีถือเป็นสญัลกัษณ์ของทบิลิซียุคใหม่ 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดนี” (Shardeni Street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าท่ีจะเป็น
แหล่งรวมของรา้นอาหารพื้ นเมืองรา้นกาแฟ ท่ีเต็มไปดว้ยผูค้น บริเวณน้ันจะมีบา้นเมืองเก่าในแบบท

บิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้แม่คา้น าส่ิงของต่างๆมาวางขายมากมาย 
จากน้ันน าท่านไปเดินเท่ียวชม ถนนรุสทาเวลี (Rustaveli) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีชื่อเสียงและ
กลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสรา้งขึ้ นท่ีมีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ี

มีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็น

สินคา้พื้ นเมืองอนัหลากหลายใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัและเลือกซื้ อสินคา้ต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

พกัท่ี   BROSSE GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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วันท่ีสาม กรุงทบิลิซี-ป้อมอนานูรี-เมืองกูดาอูรี-โบสถเ์กอรเ์กต้ี-กรุงทบิลิซี 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคัญซึ่งเป็นเสน้ทางส าหรับใช้ในดา้นการทหารท่ีเรียกว่า 

Georgian Military Highway ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยสหภาพโซเวียตในสมยัท่ีจอรเ์จียตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายังภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเส้นทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขา 

คอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหว่าง

รัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้ม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนั

เก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่น ้าอรกัวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสรา้ง ขึ้ น

ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลังท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยังมี

หอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้ องล่างและ อ่างเก็บน ้าซินวาลี 

(Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญส าหรับน าน ้าท่ีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง 

พรอ้มกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย   จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมือง

ส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยม

มาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

จากน้ันให้ท่านได้เปลี่ยนรถนั่งเป็นรถท่ีขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบก้ี 

(KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพานทส์มินดา้ (Stepantsminda) 

หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานท่ีส าหรับจ าศีล

ภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบกี้  เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริม ฝ่ังแม่น ้าเทอร์กี้ ท่ีมีความยาวประมาณ 157 

กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปาน

กลางมีความชื้ นและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี

อุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด น าท่านไปชมความ

สวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกชื่อ

เรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ี

สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้  (การเดินทางมายงัสถานท่ี

แห่งน้ี ขึ้ นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการเดินทาง

อาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางใหม้ากท่ีสุด) ไดเ้วลาน าท่านออก

เดินทางกลบัไปยงั เมืองทบิลิซี 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงพ้ืนเมือง 

พกัท่ี   BROSSE GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสี่  กรุงทบิลิซี-เมืองมิทสเคตา้-วิหารจวาร-ีวิหารสเวติสโคเวลี-เมืองกอรี- 

                  พิพิธภณัฑข์องสตาลิน-เมืองอุพลีสตซี์คห-์เมืองคูไทซี 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา้ (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี

ประมาณ 20 กม.ในจังหวดัคาร์ทลี่ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่า

แห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ี มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตรม์ากมายหลาย

แห่ง จึงได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 น าท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari 

Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหาร

แห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น ้าอรักวีและถา้มอง

ออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom 

of Iberia) ซึ่งไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 

5  น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ใน

บริเวณของมตสเคต้า ท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมี

สถาปัตยกรรมของจอรเ์จีย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไป เมืองอุพลีสตซี์คห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูกท าขึ้ นเพื่อเป็นท่ี

อยู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเริ่มตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้

ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงั

ดา้นตะวนัตก ท าใหเ้กิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็นเมืองหน่ึงท่ี

เป็นศูนยก์ลางการคา้ ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจน

กวา้งขวางใหท่้านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยก

รรมการสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่าน

อุโมงคแ์ละทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะ

ไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบ

ซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย 

ซึ่งบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้้วย ต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบส่ิงต่างๆ มากมาย 

รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินและอัญมณีต่างๆ และยงัมีเครื่องเซรามิคส์และการแกะสลักท่ีสวยงาม ซึ่ง

ส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี  

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคูไทซี (Kutaisi) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือห่างประมาณ 150 

กม. เมืองน้ีมีความเจริญเป็นอนัดบัสองรองจากทบิลีซี      

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี   NEWPORT GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีหา้ เมืองคูไทซี-วิหารจีลาตี-วิหารบากราดี-เขื่อนเอนกูรี่-เมืองเมสเทีย 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

จากน้ันน าท่านชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางดา้นวฒันธรรมและไดร้บัการขึ้ นทะเบียน 

ใหเ้ป็นมรดกโลก  ซึ่งถา้ยอ้นกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษท่ี 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของ

อาณาจกัรโคลคลิส (Empire of Colclis) และอาณาจกัรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่ทางดา้น

ของตะวันตกของประเทศ น าท่านไปชม วิหารจีลาตี  (Gelati Monastery) ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้ นในราว

ศตวรรษท่ี 12 โดยกษัตริยผู์ม้ีชื่อเสียง คือ กษัตรยเ์ดวิดท่ี 5 (King David V) ในอดีตไดใ้ชเ้ป็น สถานท่ี

ศึกษาและศาสนสถานส าหรับศูนยก์ลางการศึกษาและศูนยก์ลางวฒันธรรมท่ีมีชื่อเสียง  เป็นสถานท่ีท่ี

เก็บรวบรวมภาพจิตรกรรมฝาผนังจ านวนมากมายท่ีไดบ้อกเล่าเกี่ยวกบันักบุญและกษัตริยใ์นยุคต่างๆอยู่

ภายในใจกลางของวิหารเวอร์จิน (Virgin Cathedral) ชมวิหารบากราดี (Bagradi Cathedral) ไดถู้ก

ก่อสรา้งขึ้ นในราวปลายศตวรรษท่ี 10 โดยกษัตริยบ์ากราด ท่ี 3 ซึ่งเป็นกษัตริยอ์งค์แรกท่ีไดร้วบรวม

แควน้ต่างๆของจอร์เจีย สถานท่ีแห่งน้ีแมจ้ะถูกท าลายไปบางส่วนโดยพวกเติร์กในปี ค.ศ.1691 แต่ก็ยงั

มีเหลื่อซากปรกัหักพงัปรากฏอยู่ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเมสเทีย (Mestia) ตั้งอยู่ทางตะวนัตก

ของประเทศจอร์เจียตะวนัตกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่เหนือระดบัความสูงท่ี 1,500 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ตอนบนของ

ประเทศจอร์เจียเขา้สู่เขตภูมิภาค”สเวเนตีตอนบน” (Upper Svaneti)  เมืองเมสเทียเป็นเมืองเก่าแก่

โบราณท่ีมีมาตั้งแต่ 800 ปีมาแลว้ บา้นเรือนยังคงเป็นแบบโบราณท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวิถีชีวิตคนในยุค

สมัยก่อนในบริเวณน้ี ดว้ยลักษณะของบา้นหอคอยก่อดว้ยหินทีใชดู้แลปกป้องอยู่ติดบา้นเรือน เมสเทีย

ยงัเป็นเมืองตน้ทางของนักปีนเขาและชมป่าสนอลัไพน์อีกดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

ระหว่างทางน าท่านแวะชม เขื่อนเอนกูรี่ (Enguri Dam) เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

โลก มีความสูงอยู่ท่ี 271.5 เมตร ตั้งอยู่บนแม่น ้าเอนกูรี่ เขื่อนแห่งน้ีไดเ้ริ่มก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1961 

และไดม้ีการทดลองเปิดใชใ้นปี ค.ศ.1978 สรา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1987 และเขื่อนแห่งน้ีไดส้รา้งขึ้ น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว ซึ่งภายในเขื่อนมีจุดบริการนักท่องเท่ียว 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี   SUNSET TERRACE หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีหก เมืองเมสเทีย-หมู่บา้นอุชกูลลี่-โบสถล์ามาเรยี-เมืองเมสเทีย 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเปลี่ยนรถเป็น 4 WD เพื่อเดินทางขึ้ นเทือกเขาคอเคซัสไปยงั หมู่บา้นอุชกูลลี่ (Ushguli) ซึ่งห่าง

ออกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 03.30 ชัว่โมง อุชกูลลี่ เป็นกลุ่มหมู่บา้น

เล็กๆ 4  แห่ง ตังอยู่กลางหุบเขาสูง 2,410 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล และตีนของ ยอดเขาชาขร่า 

Shkhara summit หน่ึงในยอดเขาทีสูงทีสุดในคอเคซัส โดยมีชาวบ้านอาศัยอยู่ราว   70ครัวเรือน

ท่ามกลางหิมะท่ีปกคลุมราว 6 เดือน ท าใหอุ้ชกูลลี่กลายเป็นเมืองปิดไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้

กว่า 6 เดือนเลยทีเดียว ดว้ยความงดงามของขุนเขานานาทีรายลอ้มและเป็นชุมชนโบราณ มีโบสถเ์ก่าแก่

ราวศตวรรษท่ี 12 ตั้งอยู่บนเนินเขา ท าให ้“ดินแดนสวาเนติบน Upper Svaneti” ไดร้บัการขึ้ นทะเบียน

เป็นมรดกโลก เดินทางถึงหมู่บา้นอุชกูลลี่ น าท่านสมัผัสวิถีชีวิตของผูค้นในหมู่บา้นทีโดดเด่นดว้ยหอคอย

โบราณตังเรียงรายอยู่ทัว่หมู่บา้นนับสิบหอ มียอดเขาด าทะมึนท่ีสูงชันปกคลุมดว้ยหิมะอันขาวโพลนปก

คลุมเกือบทั้งยอดซ่อนตัวอยู่ หลังยอดเขาสูงชันสีเขียวมีหมู่บ้านตั้งอยู่ตีนเขาและธารหิมะทีละลาย

กลายเป็นสายน ้าเล็ก ๆ ไหลเป็นล่องเลาะริมหมู่บา้น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง   

จากน้ันน าท่านนัง่รถขึ้ นเนินเขาแวะชม โบสถล์ามาเรีย Lamaria Church อายุเก่าแก่ยอ้นไปถึงศตวรรษ

ที  ภายในโบสถม์ีภาพเขียนสีเฟรสโก ้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัพระเยซูและอคัรสาวก จนกระทัง่สมควรแก่

เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกัท่ีเมืองเมสเทีย 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี   SUNSET TERRACE หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีเจ็ด เมืองเมสเทีย-เมืองบาตูมี-ย่านเมืองเกา่-จตุัรสัเปียซซ่า-รูปป้ันอาลีและนีโน่ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองบาตูมี (Batumi) ระยะทางประมาณ 268 กม.ซึ่งเป็นเมืองหลวง

ของจังหวัดอะจาร่าท่ีปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณริมฝ่ังด้านตะวันออกของทะเลด า เมืองน้ีมี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 200,000 คน เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัในดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลาง

การพาณิชย์ นอกจากน้ันยังเป็นท่ีตั้งของเมืองในเขตรอ้นท่ีเต็มไปดว้ยผลิตผลของพืชผัก ผลไมต่้างๆ

หลายอย่าง และท่ีส าคัญยงัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือ ผลิตอาหาร

และยังมีการท าอุตสาหกรรมเบาอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคัญของเมืองน้ีกลายเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 เมืองน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพรอ้มกับการ

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งสถานท่ีบนัเทิงส าหรบัการพกัผ่อน มีการสรา้งโรงแรม ภตัตาคาร ไนตค์ลบัและ

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมายหลายอย่าง 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง   

น าท่านไปชมความสวยงามของเมืองท่ีเต็มไปดว้ยทิวทัศน์ของธรรมชาติอันงดงาม และยังเป็นเมือง

ส าคัญท่ีมีท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณริมฝ่ังทะเลด าดา้นตะวันออก จากน้ันใหท่้านได ้ชมบรรยากาศของ

บา้นเรือนใน ย่านเมืองเก่า (Old Town) และชมอาคารท่ีไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกท่ีมีชื่อ เสียง

สรา้งขึ้ นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกันเป็นพิเศษท่ีมีความสวยงามน่ารัก ซึ่งอาคาร

ส่วนมากถูกตกแต่งขึ้ นมาดว้ยความเพอ้ฝันอันเลื่อนลอย เป็นรูปสิงโต และบางแห่งถูกสรา้งขึ้ นโดยไม่

ทราบชื่อและท่ีมาจากนิทานโบราณ และท่ีน าความภูมิใจมาใหช้าวบาตูเมียน ก็คือ รูปของเด็กกบัขลุ่ยตน้

ออ้ (A boy with the reed-pipe) น าท่านเดินชม จตัุรัสเปียซซ่า (Piazza Square) หน่ึงในจัตุรัสส าคัญ

ของเมืองบาตูมี ซึ่งรายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเน้ือท่ีกว่า 5 ,700 ตารางเมตรใกล้

ริมอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าไดแ้รงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท ้สังเกตไดจ้าก

ภาพโมเสคและงานกระจกสีท่ีหาดูไดต้ามอาคารรอบจัตุรัส น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันอาลีและนีโน่ 

(Ali and Nino Moving Sculptures) รูปป้ันพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลด าท่ีสามารถเคลื่อนไหวไดทุ้กๆ 10 

นาที จุดประสงคท่ี์ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อแสดงถึง ความรกัของหนุ่มสาวต่างเชื้ อชาติและศาสนา และยงัแสดงถึง

สนัติภาพระหว่างประเทศจอรเ์จีย และอารเ์ซอไบจาน 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี   BEST WESTERN PREMIER หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีแปด เมืองบาตูมี-ป้อมโกนีโอ-้ล่องเรือริมฝัง่ทะเลด าของบาตูมี-ทบิลิซี 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนีโอ ้(Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกลอ้าณา

เขตประเทศตุรกี ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงัถูกเชื่อ

ว่าเป็นสถานท่ีฝังศพของนักบุญมทัธีอัส หน่ึงใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู แต่ไม่ไดม้ีการขุดเจาะสถานท่ี

เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เน่ืองจากค าสัง่หา้มของรฐับาลจอรเ์จีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการท าลายโบราณสถาน

ใหท้รุดโทรมลง น าท่าน ล่องเรือริมฝัง่ทะเลด าของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล บา้นเรอืนท่ีถูก

สรา้งขึ้ นตามแบบรูปทรงโบราณท่ีปลูกกนัอย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ 

เป็นไร่สม้ พืชพนัธุธ์ญัญาหารและตน้ชา อิสระใหท่้านไดเ้ท่ียวชมบริเวณทะเลด าจนกระทัง่สมควรแก่

เวลารบัประทานอาหาร 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง    

  ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงั เมืองทบิลิซี 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี   BROSSE GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีเกา้ ทบิลิซี-สนามบิน-เมืองอีสตนับูล 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

น าท่านชม มหาวิหารประจ าเมืองทบิลิซ ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi)  ซึ่งเป็นมหาวิหารใน

รูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธด๊อกท่ีใหญ่ท่ีสุดในจอรเ์จีย สรา้งขึ้ นระหว่างปี 1995 และปี 2004 ตั้งอยู่

ในตวัเมืองทบิลิซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของจอรเ์จีย เป็นมหาวิหารประจ าเมืองทบิลิซี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง     

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.25 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองอีสตนับูล" โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK393 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.10 ช.ม.)   

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
 

วันท่ีสิบ เมืองอีสตนับูล-กรุงเทพฯ 

01.25 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตนับูล” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 068 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 09.35 ช.ม.)  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ 
 

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

*************************************** 
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสภาวะของเงินบาทท่ีไม่

คงท่ี /การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

 

อัตราค่าบริการ 

 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 4 ท่าน ขึ้ นไป 

 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 

          85,900.- 
9,500.-        

 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหนา้ 30,000 บาท/ท่าน 

(เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตาม

วนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อีสตนับูล-ทบิลิซี-อีสตนับูล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิส แอร์

ไลน์ (TK) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง (4 ท่าน รถตู ้7 ท่ีนัง่ / 6-9 ท่าน รถมินิบสั 15 ท่ีนัง่) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินพูดภาษาองักฤษ (4 ท่าน คนขบัรถท าหน้าท่ีเป็นไกด,์ 6-9 ท่าน คนขบัรถ กบั

ไกดพ์ูดภาษาองักฤษ) 
✓ กรณีท่ีกรุ๊ป 10 ท่านขึ้ นไป มีหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าตรวจ PCR TEST ก่อนขึ้ นเครื่องกลบัประเทศไทย  
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 40 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 30 ดอลลาร ์ 
(ขึ้ นอยู่กบัความพอใจของท่าน) 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามัดจ าท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื่น (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

***หนังสือเดินทางประเทศไทยไม่ตอ้งท าวีซ่าเขา้ประเทศจอรเ์จีย*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษัทไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นหากผลตรวจ PCR ขากลับเป็นบวก และท่านไม่สามารถเดินทางกลบัได้

พรอ้มคณะ แต่ทางบริษัทจะช่วยดูแลและอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน ขณะพักรักษาตัวอยู่ต่างประเทศ จนสามารถ

เดินทางกลบัได ้

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต า่กว่า 4 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการ  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่า ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นั ่งบนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 
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▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง

อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหว่างการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  
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▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


