
 

 

AMAZING GRAND GEORGIA 8วนั5คนื 

 
โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์ 

 
 

เสน้ทางแนะน าสมัผสัความคลาสสคิของดนิแดนแหง่ทะเลด าและเทอืกเขาคอเคซสั 8วนั5คนื  
เทีย่วบนิสวยกบัสายการบนิ5 ดาว Turkish Airlines 

บนิเขา้ทบลีซิี/่บนิออกบาทมู ิถงึเชา้กลบัเย็น เทีย่วครบทกุไฮไลทเ์หนอืจรดใต ้ 
อาหารด ีโรงแรมมาตรฐานอนิเตอร ์4-5 ดาว  

 

ทบลีซีี-่มทิสเคตา้-คาสเบก-ิหบุเขาคอเคซสั-โกร-ีอพุลสิชเิค-  
Akhaltsikhe-ปราสาทราบตั-บอรโ์จม-ีคไูทซ-ีบาทมู ิ

 

ราคาเร ิม่ตน้ 54,890.- 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก            กรงุเทพฯ                                                                                                           

19.00 น.        คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ีเ่คารเ์ตอรเ์ชคอนิ U  ประตทูางเขา้ที ่10 อาคารผูโ้ดยสาร 
เคารเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23:00 น.        ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ชัว่โมง)  
เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ 
บนเครือ่งบนิ 
 

วนัทีส่อง        อสิตนับลู - ทบลีซิี ่                                                                                     

05:10 น.        เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK378  
06:45 น.        ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบูล (IST) สู่ สนามบนิทบลิซิี ่(TBS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ
แอรไ์ลน ์สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.)  
09.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิทบลีซิี ่ประเทศจอรเ์จีย น าท่านผานพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
จากนั้นเดินทางสู่เมืองทบีลิซี่ (TBILISI)  น าท่านชมโบสถ์ตรีนิต ี้ (Holy 
Trinity Cathedral Of Tbilisi)ห รือ  ซ ามีบ า  (Sameba Chthedral) มี
ความหมายวา่ โบสถพ ์ระตรเีอกานุภาพศกดั์สิทิธ์แิห่งกรุงทบลิซิหีรอือารามซามบีา
ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซ์

ในกรุงทบลิซิกีอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปีค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ทีส่ดุอันดับ 3 ของศาสน
สถานในนิกายออร์โธด๊อกซต์ะวันออกทั่วโลกแมจ้ะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์
ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ทีม่รีปูแบบทางศลิปะ  จากไบแซน
ไทนโ์บสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญท่ีโ่ดดเดน่มาก  
เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 

น าท่ านช ม อ นุ ส าวรีย์  CHRONICLE OF GEORGIA ที่ เส มื อ น 
STONEHENGE แห่ง Tbilisi ลักษณะเป็นแท่งหินสีด าแกะสลักขนาด
ใหญ่ยักษ์ บนแท่นหินสลักเป็นรูปต่างๆ และเรื่องราวของประเทศ
จอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย ซรุาป สถาปนกิชือ่ดัง เริม่สรา้งเมือ่ปี 1985 แต่ยัง
ไม่เสร็จ โดยไม่มีใครรูว้่าจะเลกิสรา้งตอนไหน Chronicle of Georgia 
ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง
เรื่องราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเกีย่วกับพระคัมภีร ์ส่วนกลาง คือ 
เรือ่งของชนชัน้สงูในจอรเ์จีย และสว่นบนเกีย่วกับเหตุการณ์ส าคัญของ
ประเทศ 

จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงเกา่แหง่นครหลวงทบลิซิี ่ (Old town of Tbilisi) ชมสสีนัอาคาร
บา้นเรอืน สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ทีผ่สมผสานศลิปะแบบเปอรเ์ซยีและยโุรปเป็นการบรรจกนัของตะวันออก
และตะวันตกของประเทศทีต่ัง้อยรูะหวา่งสองทวปีอยา่งจอรเ์จยีเกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทีม่เีอกลักษณ์ 
จากนัน้น าทา่นถ่ายรปูกบัสะพานสนัตภิาพ(Peace bridge) ซึง่เชือ่มระหวางตัวเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่ เปิด
ใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี  ค.ศ. 2010 จดัวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ทีส่วยงามชิน้หนึง่ซึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา  
ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Holiday Inn Tbilisi Hotel 4*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม       มทิสเคตา้ - คาสเบก ิ– หบุเขาคอเคซสั                                                                

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
เดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta)อดตีนครหลวงแหง่  แรก
ของประเทศจอร์เจีย ปัจจุบันเป็นเมืองส าคัญ ทางศาสนาครสิต ์
นิกายจอรเ์จียออรโ์ธด็อกซ ์โดยจอรเ์จียรับครสิตศ์าสนาเขา้มาใน
ประเทศเป็นครัง้แรกชว่งตน้ ครสิตศ์ตวรรษที ่4 องคก์ารยเูนสโกได ้
ขึน้ทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก 
(UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี  ค.ศ.1994 น าท่านชม 
อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน 
สถานที่ศักดิส์ทิธิย์ุคศตวรรษที่ 6 ซึง่ชาวจอร์เจียสักการะนับถือ
บูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไมก้างเขนขนาด  ยักษ์ซึ่ง
ชาวเมอืงกล่าวกนัว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกยี (ซึง่ปัจจบุันเป็น



 

 

สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญมากของประเทศ ตุรก)ี ไดน้ าไมก้างเขนนี้เขา้มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิต์
เป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล อสิระใหท้่านเก็บภาพทวิทัศน์ของเมอืงมทิสเคตา้และจุดบรรจบของแม่น ้าคูรา
และแม่น ้าอะรักวี ซึง่มีความงดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นน าท่านชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli 
cathedral) สัญลักษณ์ของการเปลีย่นความเชือ่มานับถอืศาสนาครสิตซ์ึง่กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาตขิอง
จอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ. 337 และเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในครสิตวรรษ
ที1่1 ภายในมภีาพเขยีนเฟรสโกทีง่ดงาม น าทา่นถ่ายรปูกับป้อมปราสาทอันนานูร ี(Ananuri fortress) สรา้ง
ขึน้สมัยศตวรรษที ่13 ถูกออกแบบใหม้หีอคอยสงูและมคีวามแข็งแกร่งเพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยในยามศกึสงคราม 
นับเป็นป้อมปราการของชาวครสิตใ์นอตตีกาลทีอ่าศัยอยูในภูมภิาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยูภายใตอ้ทิธพิล
ของจักรวรรดอิอตโตมันและเปอรเ์ซยีซึง่เป็นชาวมสุลมิ 
เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
เดนิทางสู่ เมอืงคาสเบก ิ(Kazbegi) เมอืงเล็กๆซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส    (Caucasus 

mountains) เมืองนี้ ถือ เป็นศูนย์กลางการท่ องเที่ ยวบน
เทอืกเขาคอเคซัส เป็นจุดชมววิยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) 
หนึง่ในยอดเขาทีส่วยทีส่ดุของเทอืกเขาคอเคซัส น าทา่นเปลีย่น
อรยิาบถ น ัง่รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (Jeep 4 wheels Drive) สู่

โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church) เป็นโบสถ์
เกา่แกก่ลางหุบเขาคอเคซสั สรา้งตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที ่15 
ดว้ย หินแกรนิตขนาดใหญ่  บนความสูง 2,170 เมตรเหนือ
ระดับน ้ าทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นเทือกเขา
คอเคซัส360องศา ระหว่างการเดินทางท่านใหท้่านไดส้ัมผัส

บรรยากาศและววิอันงดงามของธรรมชาตเิทอืกเขาคอเคซสั น าทา่นแวะใหท้า่นถา่ยรปูกบั  อนุสรณ์แหง่มติรภาพ 
(Monument of friendship) ก าแพงทรงครึง่วงกลมซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่งมติรภาพระหวางรัสเซียและ  
จอรเ์จยี  
ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Loft Gudauri Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
**หมายเหต ุ: เดนิทางเดอืน ธ.ค เป็นตน้ไป กรณีทีห่มิะตกหนกัรถไมส่ามารถขึน้เขาคาสเบก ิ

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมการเดนิทางใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศ** 
 
วนัทีส่ ี ่         โกร ี-อุพลสิชเิค – Akhaltsikhe- บอรโ์จม ี                                                                              

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
เดินท างสู่  เมืองโกรี (Gori) อดีต เมือ งอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวยีต จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองอุพลสิชิเค (Uplistsikhe) ชมหนึ่งในเมืองถ ้า
เกา่แกข่องจอรเ์จยีซึง่ตามประวัตศิาสตร ์ไดบ้ันทกึวามกีารตัง้ถิน่ฐาน
ในดนิแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยชว่งที่เมอืงน้ีมคีวามเจรญิถงึขดี
สดุ คอืในชว่งครสิตว์รรษที ่9ถงึ 11กอ่นจะถูกรุกรานและท าลายโดย
ชาวมองโกลในชว่งครสิตว์รรษที ่11 หนิผาขนาดใหญท่ีถ่กูสกดั และ
สลักเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคอืทีต่ัง้ของนครบนแนวเทอืกเขา
หนิทราย ซึง่มเีน้ือทีป่ระมาณ 8 เฮกตาร ์หรอืราว 50 ไร่ ในอดตีกาล 
นครถ ้าแห่งน้ียังเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหมที่เชื่อมต่อ
อาณาจักรไบแซนไทน ์กบั ประเทศอนิเดยีและประเทศจนี อสิระใหท้า่นเก็บภาพตามอัธยาศัย 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
เดินทางสู่เมือง Akhaltsikhe น าท่านชมป้อมปราการของ
ราบตั ปราสาทRabati เป็นอาคารยุคกลางใน Akhaltsikhe รัฐ
จอร์เจียซึ่งมีอายุยอ้นไปถึงศตวรรษที่ 13 คอมเพล็กซ์ของ
ปราสาทประกอบดว้ยสเุหรา่สเุหรา่สเุหร่ายวิโบสถค์รสิตพ์ระราชวัง
ป้อมปราการรวมถึงสวนภูมิทัศน์ไร่องุ่นบนระเบียงสระว่ายน ้ า
กลางแจง้พรอ้มน ้าพุพพิธิภัณฑ์  ประวัตศิาสตรโ์รงแรมรา้นอาหาร 
รา้นขายของ  ที่ระลกึและไวน์ เดมิเคยเป็นศูนยก์ลางของจักวรรดิ
ออตโตมัน สรา้งขึน้ในยุคกลาง ชื่อเมืองมีความหมายว่า ‘ป้อม



 

 

ปราการใหม’่ มจีดุทีน่่าสนใจหลายจดุ ทัง้สเุหรา่อัคเมดเิย (Akhmediye Mosque) โบสถอ์อรโ์ธดอกซ ์โรงละคร
กลางแจง้ และป้อมปราการชัน้ใน และมปีราสาทราบาต ิ(Rabati Castle) เป็นแลนดม์ารก์ส าคัญ โดยตัง้อยู่ชัน้
บนของเมือง เคยเป็นที่ประทับของราชวงค์จาเคล ิ(Jakeli Dynasty) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ประจ า
ภมูภิาคแซมซเค-จาวาเคต ิ(Samtskhe-Javakheti) 

จากนั้นเดินทางสู่ เมอืงบอร ์โจม ี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้อง  ประเทศ
จอรเ์จยี มปีระชากรอาศัยอยูไม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้าแร่ โดยน ้าแร่ยีห่อ้
บอรโ์จมไีดม้กีารบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิุทธิท์ี่ไหลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีน ี(Bakuriani mountain) และ
สง่ออกไปขายกว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก โดยในอดตีชาวเมอืงเชือ่กันว่าจะท าใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถ
รักษาโรครา้ยได ้ท่านสามารถลิม้ลอง น ้าแร่จากธรรมชาติของเมอืงบอรโ์จม ีหรอืสามารถซือ้ขวดทีข่ายบรเิวณ
ใกลเ้คียงเพื่อบรรจุน ้าเพื่อดื่มได ้น าท่านเขา้ชมสวนบอรโ์จม(ีBorjomi city park) สถานที่ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนของชาวเมอืงบอรโ์จม ีทีน่ิยมมาเดนิเล่นและ ผ่อนคลายโดยการแชน่ ้าแร่ในวันหยุด อสิระให ้ท่านเก็บ
ภาพววิทวิทัศนธ์รรมชาตจิากมมุสงูตามอัธยาศัย            

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Crown Plaza Borjomi Hotel5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้          บอรโ์จม ี– คไูทซ ี

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูไทซ ี(Kutaisi) ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับสามในจอรเ์จียตามธรรมเนียม

แลว้มีความส าคัญเป็นอันดับสองรองจากเมืองหลวงทบิลิซ ิ
ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศ น าท่าน เดนิเล่นผ่านถนน
และชืน่ชมโรงละครโอเปรา่ทีม่รีูปปั้นทีโ่ดดเด่นบนหลังคา เยีย่ม
ช ม โรงล ะค รแห่ ง รั ฐ  Lado Meskhishvili ซึ่ ง เป็ นห นึ่ ง ใน
สถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองนี้  ชมบา้นเดี่ยว Okros 
Chardakhi ซึง่เป็นที่ตัง้ของImereti Kings เก็บภาพประทับใจ
กับ น ้าพุColchis Fountain ตัง้อยู่จัตุรัสกลางเมืองท าดว้ยทอง
ส ารขินาดใหญ่โดดเด่นตระการตาอย่างสวยงาม  ดว้ยน ้าพุและ
รปูป้ันแพะและแกะสลัก 30 รปูเป็นของใหม่ 
เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
น าท่ านชม อารามเกลาติ (Gelati monastery)องค์กร

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามแหง่น้ีเป็นหนึง่ในมรดกโลกสถานเมือ่ปี ค.ศ.1944  อารามหลวงของเมอืง สรา้งขึน้
ตามพระประสงคข์องกษัตรยิ์ เดวดิที่ 4 กษัตรยิผ์ูป้กครองประเทศจอรเ์จีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อาราม
ประกอบดว้ยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระ แม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มี
ภาพเขยีนเฟรสโกอ้ันสวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากน้ีอารามเกลาตยิังเป็นสถาบันชัน้น าของประเทศที่
ผลตินักวทิยาศาสตร,์ นักเทววทิยา, และนักปราชญช์ือ่ดัง มากมาย  
ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Tskatubo Plaza Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก          คไูทซ-ีบาทมู ิ

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
เดนิทางสูป้่อมโกนโีอ ้(Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศตรุก ีถูก
สรา้งขึน้เพื่อ ป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากน้ียังเชือ่ว่าเป็นสถานที่ฝังร่างของ

นักบุญมัทธอีัส หนึ่ง ใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ไดม้กีาร
ขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เน่ืองจากค าสั่งหา้มของ
รัฐบาล จอรเ์จยี เหตุเกรงว่าจะเป็นการท าลายโบราณสถานใหท้รุด
โทรมลง  
เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงบาทูม ิ(Batumi) เมอืงท่าชายทะเลและ
หนึง่ในเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี ตัวเมอืงตัง้อยู่
ตดิทะเลด าทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาทูมยิัง



 

 

ไดร้ับการสนับสนุนใหเ้ป็นเมืองท่องเที่ยว ตัง้แต่ปี ค.ศ.2010 เป็นตน้มา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัว
เมอืงเกา่ น าท่านสูต่ลาดผลไมต้ามฤดกูาลใหท้า่นเลอืกซือ้ผลไมส้ดใหม่ของประเทศจอรเ์จยี ซึง่ทีต่ลาดแห่ง
น้ีมสีนิคา้วางจ าหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม ้เครือ่งเทศ และสนิคา้พื้นเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
ของ  
 ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Batumi Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด       บาทมู ิ-อสิตนับลู                                                                                      

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดนิชมนครบาทูมิ ชมแลนดม์าร์กส าคัญ ๆ ตลอดถนน 
ชมจตัุรสัปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจัตุรัสส าคัญ
ของเมอืงบาทมู ิซึง่รายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรมมากมาย
บน เนื้ อ ที่ ก ว่ า  5,700 ต ารางเมต ร  ใกล ้ริม อ่ าวท ะเลด า 
สถาปัตยกรรมโดยรอบนับวา่ไดแ้รงบันดาลใจจากประเทศอติาลี
โดยแท ้สังเกตไดจ้ากภาพ โมเสกและงานกระจกสทีี่หาดูได ้
ตามอาคารรอบจัตุรัสแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลแีละนโีน่ (Ali 
and Nino moving sculptures)งานสถาปัตยกรรมโลหะ
สมัยใหม่รูปคู่รักชายชาวอาเซอร์ไบจานและหญิงสาวชาว
จอร์เจียนในนวนิยายทอ้งถิ่น หอคอยชิงชา้สวรรค์ (Ferris 
Wheels Tower) อาคารตัวอักษร (Alphabet Tower) ทีป่ระดับ

ดว้ยตัวอักษรโลหะอันมีเอกลักษณ์ รวมถึง หอคอยแห่งบาตูม ี
(Batumi Tower) ที่ สู งถึง  200 เมต ร อิส ระให ้ท่ าน เก็ บภ าพ  
ประทับใจ น าท่านขึน้กระเชา้ชมววิ 360 องศาของเมอืงบาทูม ิ
ใหท้่านสัมผัสววิมุมสูงอันสวยงามของเมอืงบาทูมทิที่ทอดยาวจรด
ทะเลด า 
เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
น าทา่นสู ่The Batumi Bazar ชมสสีนัของตลาดทอ้งถิน่ขนาด
ใหญ ่อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและฝากของที่
ระลกึพืน้เมอืงตามอัธยาศยั  
15.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิบาทมู ิเพือ่เตรยีมเชคอนิ  
17.25 น.        ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทมูสิูส่นามบนิอสิตันบลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK393 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  
18.55 น.  เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  
 
วนัทีแ่ปด       กรุงเทพฯ 

01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.25 น.         เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 
 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2565                      ราคา/ บาท  

5-12 เม.ย 65   

6-13 เม.ย 65 

7-14 เม.ย 65 

8-15 เม.ย 65 

12-19 เม.ย 65 

54,890 

54,890 

55,500 

55,500 

55,500 



 

 

29 เม.ย – 6 พ.ค 65  

14 - 21 พ.ค 65  

30 พ.ค-6 ม.ิย 65  

2-9 ม.ิย 65 

8-15 ก.ค 65 

27 ก.ค – 3 ส.ค 65 

10-17 ส.ค 65 

21-28 ก.ย 65 

12-19 ต.ค 65 

13-20 ต.ค 65 

22-29 ต.ค 65 

9-16 พ.ย 65 

16-23 พ.ย 65 

30 พ.ย 7 ธ.ค 65 

3-10 ธ.ค 65 

7-14 ธ.ค 65 

24-31 ธ.ค 65 

31 ธ.ค 7 ม.ค 65  

55,500 

55,500 

55,500 

55,500 

55,500 

55,500 

55,500 

55,500 

54,890 

54,890 

54,890 

54,890 

54,890 

54,890 

54,890 

54,890 

55,500 

55,500 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900.- 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรงุเทพ-อสิตนับลู-ทบลีซิี/่บาทมู ิ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศจอรเ์จยี 

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

8.    คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 2000 บาท/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  



 

 

3.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

6.   คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ     

7.   คา่ตรวจ PCR หรอื Antigen Test กรณสีายการบนิหรอืสถานทีเ่ขา้ชมบางแหง่ใหแ้สดงผล 

8.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณป่ีวยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 

9.   คา่กกัตวัเขา้ประเทศไทยตามมาตรการของรฐับาลไทย  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจ าทา่นละ 25,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 15,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 20,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม ่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู

ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   



 

 

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อุบัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่อาจจะท า

ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะ

ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีที่

มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่

น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 

10 ชิน้ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความ

ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย

การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่าง

สายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5นิว้ ) + 

สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใน

น ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้เครือ่งบนิ 

(Hand carry) 

 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

 
 


