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สมัผสังดงามทีส่ดุถงึสดุของจอรเ์จยีเสน้ใหม ่ ไขม่กุของแหง่เทอีกเขาคอเคซสั 

MESTIA ทีส่ดุของความงามบนเทอืกเขาคอเคซสั ชมหมูบ่า้นเกา่ทีย่งัคง

วฒันธรรมด ัง้เดมิ USHQULI หนึง่ในมรดกของโลก และสมัผสัความหลากหลาย

ของภมูศิาสตรศ์ลิปะวฒันธรรมและประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยีจบครบในทรปิเดยีว  

บาทมู-ิ Mestia – Ushguli-อพุลสิชเิค -คไูทซ-ี Akhaltsikhe-ปราสาทRabati-

บอรโ์จม-ี คาสเบก-ิมทิสเคตา้ -ทบลีซิ ี

พกัโรงแรม4-5 ดาว บนิตรง+บนิภายใน 2 เทีย่วบนิ  

ราคาพเิศษ  67,580.- 

 



 
วนัทีห่นึง่  กรุงเทพ -อสิตนับลู 

19.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U  ประตทูางเขา้ที ่10 อาคาร

ผูโ้ดยสารเคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 069 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 

ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ 

บนเครือ่งบนิ 

วนัทีส่อง  บาทมู ิจอรเ์จยี 

05.10 น.   เดนิทางถงึกรุงอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK390  

06.45 น.   ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู ่สนามบนิบาทมู ิ โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอร์

ไลน ์มบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.)  

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิบาทมู ิ ประเทศจอรเ์จยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เดนิทางสูบ่าทมู ิ น าทา่นเดนิชมนครบาทมูชิมแลนดม์ารก์ส าคัญ ๆ ตลอดถนน ชมจตัรุสัปิอาซซา่ 

(Piazza Square) หนึง่ในจัตรุัสส าคัญของ

เมอืงบาทมู ิซึง่รายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและ

โรงแรมมากมายบนเน้ือทีก่วา่ 5,700 ตาราง

เมตร ใกลร้มิอา่วทะเลด า สถาปัตยกรรม

โดยรอบนับวา่ไดแ้รงบันดาลใจจากประเทศ

อติาลโีดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพ โมเสกและ

งานกระจกสทีีห่าดไูดต้ามอาคารรอบจัตรุัส 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ 

ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นถ่ายรปูกบัรปูปัน้อาลแีละนโีน ่(Ali and Nino moving sculptures)งานสถาปัตยกรรม

โลหะสมัยใหมร่ปูคูร่กัชายชาวอาเซอรไ์บจานและหญงิสาวชาวจอรเ์จยีนในนวนยิายทอ้งถิน่ หอคอย

ชงิชา้สวรรค ์(Ferris Wheels Tower) อาคารตัวอักษร (Alphabet Tower) ทีป่ระดับดว้ยตัวอักษรโลหะ

อันมเีอกลกัษณ์ รวมถงึ หอคอยแหง่บาตมู ี(Batumi Tower) ทีส่งูถงึ 200 เมตร อสิระใหท้า่นเก็บภาพ

ประทับใจ จากนัน้น าทา่นสู ่The Batumi Bazar ชมสสีนัของตลาดทอ้งถิน่ขนาดใหญ ่อสิระเดนิชม

บรรยากาศรมิทะเลด า  

 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Batumi Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วนัทีส่าม Mestia - Ushguli 

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นสูเ่มอืง Mestiaซึง่เป็น

ศนูยก์ลางระดับภมูภิาคหลักของ 

Zemo (Upper) Svaneti อยูเ่หนือ

ระดับน ้าทะเล 1,500 เมตร Mestia 

เป็นหมูบ่า้นกลางหบุเขาคอเคซสัที่

อยูใ่นเขต Svaneti ทีถ่อืเป็น

ศนูยก์ลางเทีย่วชมธรรมชาตใินหบุ

เขาคอเคซสั Mestia หมูบ่า้นแหง่น้ี

เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ ทีเ่งยีบสงบมาก 

น าทา่นชมพพิธิภัณฑท์ีเ่ป็นแหลง่

เรยีนรูป้ระวัตศิาสตรข์องบรเิวณหบุ

เขาคอเคซสัทีม่ชี ือ่วา่ Svaneti Museum of History and Ethnography ภายในพพิธิภัณฑแ์ห่ง

น้ีมกีารจัดแสดงสิง่ของทีถ่กูคน้พบในยคุสมัยเกา่ เชน่ เครือ่งครัว อาวธุ เครือ่งแตง่กาย รวมไปถงึรปูภาพ

และคัมภรีท์างศาสนาตา่ง ๆ อกีดว้ย เมอืงหลวง' ของ Upper Svaneti, Mestia เป็นกลุม่เล็ก ๆ ทีแ่ผ่

ก ิง่กา้นสาขาอยา่งนอ้ย 10 หมูบ่า้น ประดับประดาดว้ยหอคอย Svan ทีง่ดงามตระการตา หมูบ่า้นที่

เกา่แกท่ีส่ดุซึง่มหีอคอยสว่นใหญต่ัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าทางดา้นเหนือของเมอืง: Lekhtagi ทางตะวันตก

เฉียงเหนือ และ Lanchvali และ Lagami ทางตะวันออกเฉียงเหนือ อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ ดืม่

ด ่าไปกบับรรยากาศอันแสนบรสิทุธิแ์ละชมงดงามทีม่ฉีากหลังของภเูขาคอเคซสั 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

เดนิทางสู ่หมูบ่า้น Ushguli เป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในยโุรป สงูจากระดบัน ้าทะเล 2,100 เมตร และ

ไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ร UNESCO ในปี 1996 คนทีน่ี่ท าการเลีย้งสตัวป์ลกูพชืในตวั

หมูบ่า้นเอง ชมุชนโบราณทีไ่ดร้ับการ

ยกยอ่งเป็นมรดกของโลกจาก 

UNESCO เน่ืองจากเป็นชมุชนทีม่ี

ความเกา่แกแ่ละสามารถด ารงไวซ้ึง่

วัฒนธรรมดัง้เดมิสบืตอ่มาจากยคุอดตี 

อกีทัง้ยังมคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล

มากกวา่ 2,100 เมตร ซึง่ถอืวา่มคีวาม

สงูเป็นอันดับตน้ ๆ ของโลกอกีดว้ย 

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Gistola Hotel Mestia Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 



 
วนัทีส่ ี ่ อพุลสิชเิค -คไูทซ ี

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอุพลสิชเิค (Uplistsikhe) ชม
หนึ่งในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจียซึง่ตามประวัตศิาสตร์ 
ไดบ้ันทกึวามกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี 
โดยช่วงที่เมืองน้ีมีความเจรญิถงึขดีสุด คือในช่วงครสิต์
วรรษที ่9ถงึ 11กอ่นจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมอง
โกลในช่วงครสิตว์รรษที่ 11 หนิผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัด 
และสลักเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคอืทีต่ัง้ของนคร
บนแนวเทอืกเขาหนิทราย ซึง่มเีน้ือทีป่ระมาณ 8 เฮกตาร ์
หรอืราว 50 ไร่ ในอดตีกาล นครถ ้าแห่งน้ียังเป็นส่วนหนึ่ง
ของเสน้ทางสายไหมทีเ่ชือ่มตอ่อาณาจักรไบแซนไทน ์กบั ประเทศอนิเดยีและประเทศจนี อสิระใหท้า่น
เก็บภาพตามอัธยาศัย 
เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคไูทซ ี(Kutaisi) ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับสามในจอรเ์จยีตามธรรม

เนียมแลว้มีความส าคัญเป็นอันดับสองรองจากเมือง
หลวงทบลิซิ ิตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศ น าท่าน 
เดนิเล่นผ่านถนนและชืน่ชมโรงละครโอเปร่าที่มีรูปปั้นที่
โดดเด่นบนหลังคา เยี่ยมชมโรงละครแห่งรัฐ Lado 
Meskhishvili ซึง่เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมอันงดงามของ
เมืองนี้ ชมบา้นเดี่ยว Okros Chardakhi ซึง่เป็นที่ตัง้ของ
Imereti Kings เ ก็ บ ภ าพป ร ะทั บ ใจกั บ  น ้ า พุ Colchis 
Fountain ตัง้อยู่จัตุรัสกลางเมืองท าดว้ยทองส าริขนาด
ใหญโ่ดดเดน่ตระการตาอยา่งสวยงาม  ดว้ยน ้าพุและรปูป้ัน
แพะและแกะสลัก 30 รปูเป็นของใหม ่ 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Tskatubo Plaza Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ Akhaltsikhe-ปราสาทRabati-- บอรโ์จม ี   

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
เดนิทางสู่เมือง Akhaltsikhe น าท่านชมป้อมปราการ
ของราบตั ปราสาทRabati เป็นอาคารยุคกลางใน 
Akhaltsikhe รัฐจอรเ์จียซึง่มอีายุยอ้นไปถงึศตวรรษที ่13 
คอมเพล็กซข์องปราสาทประกอบดว้ยสเุหร่าสเุหร่าสเุหร่า
ยวิโบสถค์รสิตพ์ระราชวังป้อมปราการรวมถงึสวนภูมทิัศน์
ไร่องุ่ นบนระ เบียงสระว่ายน ้ ากลางแจ ง้พรอ้มน ้ าพุ
พพิธิภัณฑ ์ ประวัตศิาสตรโ์รงแรมรา้นอาหาร รา้นขายของ  
ทีร่ะลกึและไวน ์เดมิเคยเป็นศนูยก์ลางของจักวรรดอิอตโต
มัน สรา้งขึน้ในยุคกลาง ชือ่เมืองมีความหมายว่า ‘ป้อม
ปราการใหม่’ มจีุดทีน่่าสนใจหลายจุด ทัง้สเุหร่าอัคเมดเิย 
(Akhmediye Mosque) โบสถ์ออร์โธดอกซ์ โรงละคร
กลางแจง้ และป้อมปราการชัน้ใน และมีปราสาทราบาต ิ



 
(Rabati Castle) เป็นแลนดม์ารก์ส าคัญ โดยตัง้อยูช่ัน้บนของเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของราชวงคจ์าเคล ิ
(Jakeli Dynasty) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ประจ าภูมิภาคแซมซเค-จาวาเคติ (Samtskhe-
Javakheti) 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

เดินทางสู่ เมอืงบอร ์โจม ี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้อง ประเทศ
จอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยูไม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงระดับโลกในเรื่องน ้าแร่ โดย
น ้าแร่ยี่หอ้บอร์โจมีไดม้ีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิุทธิท์ี่ไหลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีน ี(Bakuriani 
mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชือ่กันว่าจะท าใหม้ี
สขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้ทา่นสามารถลิม้ลอง น ้าแรจ่ากธรรมชาตขิองเมอืงบอรโ์จม ี
หรือสามารถซือ้ขวดที่ขายบรเิวณใกลเ้คียงเพื่อบรรจุน ้าเพื่อดืม่ได ้อสิระใหท้่านเดนิเล่นพักผ่อนตาม
อัธยาศัย บอรโ์จม(ีBorjomi city park) สถานทีท่่องเทีย่วและพักผ่อนของชาวเมอืงบอรโ์จม ีทีน่ยิม
มาเดนิเลน่และ ผอ่นคลายโดยการแชน่ ้าแรใ่นวันหยดุ อสิระให ้ทา่นเก็บภาพววิทวิทัศนธ์รรมชาตจิากมุม
สงูตามอัธยาศัย            

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

วนัทีห่ก ป้อมปราสาทอนันานูร-ี Gergeti  trinity church-คาสเบก ิ

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าทา่นชมกบัป้อมปราสาทอันนานูร ี(Ananuri 

fortress) สรา้งขึน้สมัยศตวรรษที ่13 ถกูออกแบบ

ใหม้หีอคอยสงูและมคีวามแข็งแกรง่เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบ

ภัยในยามศกึสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาว

ครสิตใ์นอตตีกาลทีอ่าศัยอยใูนภมูภิาคคอเคซสั และ

ไมย่อมตกอยภูายใตอ้ทิธพิลของจักรวรรดอิอตโตมนั

และเปอรเ์ซยีซึง่เป็นชาวมสุลมิ  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทอ้งถิน่  

เดนิทางสู ่เมอืงคาสเบก ิ(Kazbegi) เมอืงเล็กๆซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเทอืกเขาคอเคซสั    

(Caucasus mountains) เมอืงน้ีถอืเป็นศนูยก์ลางการ

ทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั เป็นจดุชมววิยอดเขาคาส

เบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึง่ในยอดเขาทีส่วยทีส่ดุของ

เทอืกเขาคอเคซสั น าทา่นเปลีย่นอรยิาบถ น ัง่รถ

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (Jeep 4 wheels Drive) **

คา่ใชจ้า่ยรถคนัละ 350 ลารี ่/คนัน ัง่ได ้4 คน  สู่

โบสถเ์กอรเ์กตสิเมบา (gergeti  trinity church) 

เป็นโบสถเ์กา่แกก่ลางหบุเขาคอเคซสั สรา้งตัง้แตส่มัย

ครสิตศ์ตวรรษที ่15 ดว้ย หนิแกรนติขนาดใหญ ่บนความ

สงู 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล รอบตัวโบสถแ์หง่น้ี

สามารถมองเห็นเทอืกเขาคอเคซสั360องศา ระหวา่งการเดนิทางทา่นใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและ

ววิอันงดงามของธรรมชาตเิทอืกเขาคอเคซสั น าทา่นแวะใหท้า่นถ่ายรปูกบั  อนุสรณ์แหง่มติรภาพ 



 
(Monument of friendship) ก าแพงทรงครึง่วงกลมซึง่เป็นสญัลักษณ์แหง่มติรภาพระหวางรัสเซยี

และ จอรเ์จยี จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Loft Gudauri Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

**หมายเหต ุ: เดนิทางเดอืน ธ.ค เป็นตน้ไป กรณีทีห่มิะตกหนกัรถไมส่ามารถขึน้เขาคาสเบก ิ
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมการเดนิทางใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศ* 

 

วนัทีเ่จ็ด มทิสเคตา้ -ทบลีซิี ่

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
เดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta)อดตีนครหลวงแหง่  แรกของประเทศจอรเ์จยี ปัจจบุันเป็น

เมอืงส าคัญ ทางศาสนาครสิต ์นกิาย

จอรเ์จยีออรโ์ธดอ็กซ ์โดยจอรเ์จยีรับครสิต์

ศาสนาเขา้มาในประเทศเป็นครัง้แรกชว่ง

ตน้ ครสิตศ์ตวรรษที ่4 องคก์ารยเูนสโกได ้

ขึน้ทะเบยีนโบราณสถานแหง่เมอืงมทิส

เคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World 

Heritage Site) เมือ่ปี ค.ศ.1994 น าทา่น

ชม อารามจวาร ี(Jvari monastery) 

หรอือารามแหง่กางเขน สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ยคุศตวรรษที ่6 ซึง่ชาวจอรเ์จยีสกัการะนับ

ถอืบชูาเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ไีม ้

กางเขนขนาด ยักษ์ซึง่ชาวเมอืงกลา่วกนั

วา่ นักบญุนีโน่แหง่คัปปาโดเกยี (ซึง่ปัจจบุันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญมากของประเทศ ตรุก)ี ไดน้ า

ไมก้างเขนน้ีเขา้มาพรอ้มกบัการเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล อสิระใหท้า่นเก็บ

ภาพทวิทัศนข์องเมอืงมทิสเคตา้และจดุบรรจบของแมน่ ้าครูาและแมน่ ้าอะรักว ีซึง่มคีวามงดงามเป็น

อยา่งมาก จากนัน้น าทา่นชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli cathedral) สญัลักษณ์ของการ

เปลีย่นความเชือ่มานับถอืศาสนาครสิตซ์ึง่กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ. 337 

และเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที1่1 ภายในมี

ภาพเขยีนเฟรสโกทีง่ดงาม จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงทบลีซิี ่(TBILISI)   

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 
น าทา่นชมอนุสาวรยี ์CHRONICLE OF GEORGIA ที่
เสมอืน STONEHENGE แหง่ Tbilisi ลักษณะเป็นแทง่หนิ
สดี าแกะสลกัขนาดใหญย่ักษ์ บนแทน่หนิสลักเป็นรปู
ตา่งๆ และเรือ่งราวของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย ซุ
ราป สถาปนกิชือ่ดัง เริม่สรา้งเมือ่ปี 1985 แตย่ังไมเ่สร็จ 
โดยไมม่ใีครรูว้า่จะเลกิสรา้งตอนไหน Chronicle of 
Georgia ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สงู 35 
เมตร แตล่ะเสาจะแบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื 
ลา่งสดุเกีย่วกบัพระคัมภรี ์ สว่นกลาง คอื เรือ่งของชน
ชัน้สงูในจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส าคัญ
ของประเทศ 



 

 
วนัทีแ่ปด  ทบลิซิี-่ สนามบนิ  

 
เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าทา่นชมโบสถต์รนีติ ี ้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi)หรอื ซามบีา (Sameba 
Chthedral) มคีวามหมายวา่ โบสถพ ์ ระตรเีอกานุภาพศกดั์สิทิธ์แิหง่กรงุทบลิซิหีรอือารามซามบีาชือ่
เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอ็กซใ์นกรงุทบลิซิกีอ่สรา้งขึน้
ระหวา่งปีค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ีส่ดุอันดับ 3 ของศาสนสถานในนกิายออรโ์ธด๊อกซต์ะวันออกทั่วโลก
แมจ้ะมอีายไุมม่ากแตก่็เป็นโบสถต์ัวอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ทีม่รีปูแบบทางศลิปะ
จากไบแซนไทนโ์บสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญท่ีโ่ดดเดน่มากน าทา่นขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงเกา่แหง่นคร
หลวงทบลิซิี ่(Old town of Tbilisi) ชมสสีนัอาคารบา้นเรอืน สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ทีผ่สมผสาน
ศลิปะแบบเปอรเ์ซยีและยโุรปเป็นการบรรจกนัของตะวันออกและตะวันตกของประเทศทีต่ัง้อยรูะหวา่ง
สองทวปีอยา่งจอรเ์จยีเกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทีม่เีอกลกัษณ์จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัสะพาน
สนัตภิาพ(Peace bridge) ซึง่เชือ่มระหวางตัวเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี  ค.ศ. 
2010 จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึง่ซึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา  
 

 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 

จากนัน้น าทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิงมอล อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงของฝากตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสู่

สนามบนิ  

15.00 น. เดนิทางสูส่นามบนฺิ TBILISI 

17.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู TK 383  

18.55 น. ถงึสนามบนิอสิตนับลู  

วนัทีเ่กา้        กรุงเทพฯ 

01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั**** 

ค า่                รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Holiday Inn Tbilisi Hotel 4*หรอืเทยีบเทา่ 



 
ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2565 (9วนั6คนื)                      ราคา/ บาท  

6-14  ต.ค. / 21-29 ต.ค. / 28 ต.ค. – 5 พ.ย. 67,580 

11-19 พ.ย.  67,580 

พกัเดีย่วเพิม่ 9,900 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 15 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่

ทวัรเ์พิม่  ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรงุเทพ-อสิตนับลู บาทมู/ิทบลีซิี ่-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 ( 2500 บาท/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

งวดสดุทา้ย  

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 และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น

รายการ     

7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณป่ีวยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ 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 25,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวน

อยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุ

กรณี   

5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือ

การ ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญู-หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตรา ค่า

น ้ามัน หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย

การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอื

ผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ้าหนักของประตปูระมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg 

ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน า

ใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand 

carry) น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการ

ล่าชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหา

การจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  



 
2. เน่ืองจากการท่องเทีย่วน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถที่

จะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ า

การตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่า

ทัวร์ที่ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อันเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิ

กฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่ว

ใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมีความ

แตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีง

ได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 

3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเลบ็ทกุขนาดตะไบเลบ็

เป็นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึ้นบนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะ

ของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะ

อนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถงุใสพรอ้ม

ทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่ง

ไดแ้ละหา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธÍิของสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับ

กระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 

9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนัก

ของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาด

ใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่น
ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  
 

 


