
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GTK04 PARADISE GEORGIA 8วนั 5คืน 
เทยีวจอรเ์จยี... ดินแดนธรรมชาตแิหง่หบุเขาอันงดงาม 

 

‘’นงัรถ 4WD สู ่Gergeti Trinity Church โบสถ์เกา่กลางเทอืกเขาคอเคซสั’’ 
เทยีวไฮไลท!์ เดอะโครนิเคิล โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ ปอมนารกิาล โรงอาบนําโบราณ อะบาโนตูบานี ปอมอนานูร ี 

อนสุาวรียม์ิตรภาพ อทุยานแห่งชาตบิอรโ์จมิ โบสถ์ Gelati  เมอืงถาํโบราณ อนุสาวรย์ีธรรมชาติ วหิารสเวตสิเคอเวร ีมหาวิหารจ
วาร ี

สดุฟน!! พักโรงแรมใน Gudauri หรรูะดบั 4 ดาว พรอ้มวิวตระการตาของเทือกเขาคอเคซัส 
 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) 
นําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืง 30 Kg. + Carry on 7 Kg. 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดียว/เดนิทาง 
ท่านเดียว เพิม (บาท) 

ทนีัง หมายเหต ุ

24-31 พฤษภาคม 2566 49,888  
 

ไมม่ีราคาเดก็ 
 (Infant ไม่เกนิ 2ป 

12,500 บาท) 

 
 
 

7,500 

25  

07-14 มิถนุายน 2566 49,888 25  

21-28 มิถนุายน 2566 49,888 25  

12-19 กรกฎาคม 2566 49,888 25  

26 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2566 49,888 25  

16-23 สิงหาคม 2566 49,888 25  



 
 
 
 

 

 FLIGHT 
DEPARTURE:  TK069      BKK-IST     23.00-05.15  
  TK378       IST-TBS     06.30-09.45 
RETURN:   TK379       TBS-IST     10.35-12.05  
  TK058       IST-BKK     16.35-06.15 

 

 

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน 
TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปากอ่นขึน
เครอืง  

23.00 น.   นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงทบลิิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK) เทียวบนิที TK069 

 

 

 
 
05.15 น.    เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติอสิตนับลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลยีนเครอืง 
06.30 น.   นาํทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานทบลิิชิ โดย สายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK) เทียวบนิที TK378 

23-30 สงิหาคม 2566 49,888 25  

วันที โปรแกรมท่องเทยีว เช้า เทียง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  TK069 BKK-IST 23.00-05.15     

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลยีนเครือง - ท่าอากาศยา
นทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย TK378 IST-TBS 06.30-09.45 
เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย - เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพาน
สันติภาพ – นังกระเช้าเคเบลิขนึชมปอมนาริกาลา - โรงอาบนําโบราณ 
อะบาโนตูบานี - ศูนย์การค้าเมืองทบิลิซ ี

   
Best western Art Tbilisi 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

3 
เมืองทบิลิซี – ปอมอนานูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย - 
เทือกเขา Kazbegi – นังรถ 4WD ขนึชม Gergeti  Trinity Church                                                                                                                  

    Hotel in Gudauri Inn 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
พิพิธภัณฑ ์โจเซฟ สตาลิน- Uplistsikhe - เมืองถําโบราณ – 
เมืองบอร์โจมิ    

Bakuriani Inn 5*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน    

5 
เมืองบอร์โจมิ - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมิ - เมืองคูทาอีซี- โบสถ์ 
Gelati Monastery             

Aria resort and spa 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน    

6 
เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจ
วารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี      

Best western Art Tbilisi 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

7 
เมืองทบิลิซี - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลียนเครอืง 
TK379 TBS-IST 10.35-12.05     

8 TK058 IST-BKK 16.35-06.15 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

วันทหีนงึ    ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  

วันทสีอง    ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลยีนเครอืง - ท่าอากาศยานทบิลชิิ ประเทศจอรเ์จีย - เดอะโครนิเคิลออฟ
จอรเ์จีย - เมอืงทบลิิซี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสนัติภาพ – นังกระเชา้เคเบลิขนึชมปอมนารกิาลา - โรงอาบนาํโบราณ อะบาโนตู
บานี - ศูนย์การค้าเมอืงทบิลซีิ                                                                               อาหาร เทยีง,เย็น                                                                                                                         
-                                                                                                                                                                               



 
 
 
 
09.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร  

จากนันนําท่านเดินทางไปถ่ายภาพสุดชิคที เดอะโครนิเคิลออฟ
จ อ ร์ เ จี ย  ( The Chronicle of Georgia) เ ป น อ นุ ส รณ์ ท า ง
ประวัติศาสตร์ ซึงเล่าถึงเรืองราวต่างๆผ่านเสาหินขนาดใหญ่
จํานวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละต้นนันจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 
คนโอบ และโครงสร้างอันมหึมาเลยทําให้กลายเปนอนุสรณ์สถาน
ขนาดใหญ่ทีเราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเปนจุดชมวิว
มุมสูงทีสามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีทีสวยงาม 
พาทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi เปนเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ทีสุดของประเทศจอร์เจียตังอยู่ริมแม่นําคูรา ตาม
สภาพแวดล้อมทีมีนําพุร้อนธรรมชาติอยู่เปนจํานวนมาก อาคารบ้านเรือนสีพาสเทลพร้อมหลังคาสีส้มสดใสอยู่ตลอด
เส้นทาง แม้จะอยู่ในเอเชียแต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนกําลังเทียวชมยุโรป พาทุกท่าน แวะถ่ายภาพกบัสถานทีต่างๆ เรมิตน้
ที โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่ทตีงัอยู่บรเิวณรมิแม่นําคูรา โบสถ์นีเรียกได้วา่เปนจุดเรมิต้นการเดิน
ชมเมืองของนักท่องเทียว เพราะบริเวณนีสามารถมองเห็นสถานทีเทียวต่างๆ รอบเมืองได้อย่างชัดเจน จุดเด่นที
น่าสนใจคือความเก่าแก่ สวยงาม และรูปปนของกษัตริย์วาคตัง จอรก์าซาลี ผู้ค้นพบเมืองทบลิิซี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง        รับประทานอาหารเทียง (มือที1)  

จากนันนําท่านเชค็อนิที สะพานสันติภาพ (The Bridge of 
Peace) เปนสะพานทีมีความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้าม
แม่นําคูรา เพือเชือมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่
ของทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานนทีํามาจากเหลก็และ
กระจก ได้รับการยกย่องว่าเปนงานสถาปตยกรรมยุคใหม่ที
มีความสวยงามชินหนึงของประเทศ จากนันนําท่าน นัง
กระเช้าเคเบิลขึนชมปอมนาริกาลา (Narikala Fortress) 



 
 
 
 

ปอมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที 4 ซงึนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเปนปอมปราการปอมหนึงบนเส้นทางสายไหมที
แขง็แกร่งและตีได้ยากทีสุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย และชม โรงอาบนําโบราณ อะบา
โนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths)  ด้วยความทีเมืองทบิลิซีนันมีบ่อนําพุร้อนเปนจํานวนมาก แต่โรง
อาบนําแหง่นเีปนโรงอาบนําโบราณแห่งนใีช้เปนสถานทสีําหรับแช่นาํพุรอ้น ทมีีส่วนผสมของแรก่าํมะถัน ทีช่วยกาํจดัของ
เสียและทําให้ผิวพรรณเปล่งปลัง โรงอาบนําร้อนแห่งนีได้เปดให้บริการมาอย่างยาวนาน และในปจจุบันยังคงเปด
ให้บรกิารกันอยู่   
จากนันอสิระให้ทา่นได้ช้อปปงสนิค้าพืนเมืองและของทรีะลกึ ศูนย์การค้าเมืองทบลิิซี เปนศูนย์การค้าทีใหญ ่และแบรนดท์ี
มีชือเสียงเช่นกัน และร้านกาแฟน่านังหลายรา้น อิสระให้ท่านชอ้ปปงตามอัธยาศัย  

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที2)  
ทีพัก:  Best western Art Tbilisi 4* หรอืระดับใกลเ้คียงกนั    

   (ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบริษัทจะทาํการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง) 
 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มือที3) 
พาทุกท่านเยียมชม ปอมอนานูรี (Ananuri Fortress) 
ปอมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ปอมปราการนี มี
กําแพงล้อมรอบ ตังอยู่ริมแม่นํา Aragvi หนึงในแม่นํา
สายสําคัญ มองจากมุมสูงจะมองเห็นวิวสวยๆของอ่าง
เก็บนําและภูเขาทีล้อมรอบ ทีนีสร้างโดย Duke of 
Aragvi ช่วงศตวรรษที 16-17 เพือเปนปอมปราการไว้
หลบภัยในสงคราม ด้านในมีโบสถ์และหอคอยทีถูกสร้าง
ไว้อย่างอลังการ ส่วนข้างล่างเปนอ่างเก็บนํา ไว้ส่งต่อ
นํ า ไปยังเมืองหลวง เ พือผลิตกระแสไฟฟา และ 
อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย–จอร์เจีย (Friendship 
Monument) หรือ อนุสาวรีย์ สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์ 
เปนอนุสาวรีย์ทีสร้างขึนในป 1983 เพือเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปของสนธิสัญญาจอร์จีฟสค์และมิตรภาพที
ต่อเนืองระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย อนุสาวรีย์นีเปนหินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตที
มองเห็นหุบเขา Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรย์ีเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญท่คีรอบคลุม
ทัวทังโครงสรา้ง และแสดงให้เห็นฉากประวัติศาสตร์จอรเ์จียและรัสเซีย 

 
 
 

 

 

 

 

 

เทียง         รับประทานอาหารเทียง (มือที4)  

วันทสีาม    เมอืงทบลิิซี – ปอมอนานูร ี– อนุสาวรย์ีมติรภาพรัสเซียและจอรเ์จยี - เทอืกเขา Kazbegi – นงัรถ 4WD ขนึชม 
Gergeti - Trinity Church                                                                               อาหาร เชา้,เทียง,เย็น                 



 
 
 
 

จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ทีเปน
ทีรู้จักจากสถานทีทีสวยงามในเทือกเขา Greater 
Caucasus และเปนศูนย์กลางสําหรับนักเดินปาและ
การปนเขา จุดเด่นคือทุ่งหญ้าอัลไพน์และปาไม้ของ
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติโดยรอบ  โดยนําท่าน นังรถ 
4WD (Four-Wheel รถทีสามารถรับมือกับถนนที
ขรุขระ) เพือเยียมชมความมหัศจรรย์ซึงเนไฮไลท์ของ
โปรแกรม  Gergeti Trinity Church หรืออีกชือ 
Tsminda Sameba โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
แห่งจอร์เจีย ซึงทีนีก็เปนโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็
อกซ์ ซงึเปนนิกายทเีก่าแก่และทีนกีถ็อืว่าเปนชุมชนชาว
คริสต์ทเีก่าแก่มาทีสุดแหง่หนึงบนโลกนี โบสถ์ทีสรา้งขนึตังแต่ศตวรรษที 14 นีตงัอยู่บนภเูขา Kazbegi ทีมีความสูงถึง 
2,170 เมตร แม้การเดินทางขนึมาค่อนขา้งยากลําบาก เพราะถ้าเดินเท้าขนึเขาต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชวัโมง ไม่ว่าจะ
เดินทางยังไงก็คุ้มค่าแก่การมาเยือนแน่นอน 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มือที5)  
 ทีพัก: Hotel in Gudauri Inn 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน บริเวณโรงแรมพร้อมวิวภูเขาตืนตาตืนใจกับทิวทัศน์อัน
ตระการตาของเทือกเขาคอเคซัส ทําเลทตีงัดีเยียม สามารถถ่ายภาพทดีีทีสุดจากทีนัน  
(ชอืโรงแรมทีทา่นพัก ทางบรษัิทจะทาํการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนัเดินทาง) 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มือที6) 

จากนันพาทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นําสหภาพโซ
เวียต ซงึจอร์เจียคือหนึงในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมอืในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจําลองบรรยากาศสมัย
ทีท่านยังคงมีชีวิตอยู่ สิงของเครืองใช้ โต๊ะทํางาน ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ตังแต่เกิดจนกระทงัเสียชีวติ 
ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ ์ยังมีบ้านทที่านเคยใชชี้วิตในวัยเด็ก มีรถไฟทที่านเคยใชง้าน เหมือนพิพิธภณัฑท์มีีชีวิต   

เทียง          รับประทานอาหารเทียง (มือที7)  
จากนันนําท่านเดินทางไปที Uplistsikhe เพือเข้าชม เมืองถําโบราณ (Cave house) สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่ง
จอรเ์จีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติ สถานทแีห่งนีถือเปนโบราณสถานทเีก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  ถือ
กําเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเปนแค่ห้องหินทีมีเพียงแค่โครงสร้างก็ต้องทึงกับความสามารถของมนุษย์ในยุคโบราณ 
แม้จะไม่ได้มีเครอืงมือทีช่วยทุ่นแรงเหมือนยุคปจจุบัน แต่ก็สามารถสรา้งทังห้องต่างๆได้อย่างกว้างขวางและใหญ่โต  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนันพาทุกท่านไปที เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ริมแม่นํา Mtkvari ในเขตซัมซเค-จาวาเคตี 
เปนเมืองทีมีชือเสียงเกียวกับอุตสาหกรรมนาํแรม่ากทสีุดของประเทศจอรเ์จีย เพราะมีแหล่งนาํพุร้อนธรรมชาติทดีีทีสุด 

วันทสี ี    พิพิธภัณฑ ์โจเซฟ สตาลิน- Uplistsikhe - เมอืงถาํโบราณ – เมอืงบอรโ์จมิ                   อาหาร เช้า,เทียง,เย็น                 



 
 
 
 

เมือบวกกับธรรมชาติทีงดงามและอุดมสมบูรณ์จึงทําให้เมืองนกีลายเปนเมืองท่องเทียวทสีําคัญ มีโรงแรมหลากหลาย
สไตล์เปดให้บริการบ่อนําพุร้อน อากาศเย็นสบายตลอดทังป ทงันกี็มีแหล่งท่องเทยีวทีน่าสนใจให้ไปเทยีวชมมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที8)  
   ทีพัก:  Bakuriani Inn 5* หรือระดับใกลเ้คียงกัน    
   (ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบริษัทจะทาํการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มือที9) 
นําทุกท่านเดือนทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ให้ท่านได้ขึน cable car ขึนไปบนเขา เพือชมวิวเมือง
ด้านล่างทสีวยงาม เนืองจากเปนเมืองทมีีชอืเสียงเกยีวกับอุตสาหกรรมนาํแรม่ากทีสุดของประเทศจอรเ์จีย เมือเดินลง
มาสามารถเข้าไปในสวน ไปยังจุดทีมีบอ่นําแร ่ให้ท่านลองชิมนําแรธ่รรมชาติทีนีอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง          รับประทานอาหารเทียง (มือที10)  
จากนันนําท่านเดินทางสู่เมือง Kutaisi คูทาอีซ ีเปนหนึงในเมืองทีมีผู้อยู่อาศัยอยา่งต่อเนืองทีเก่าแก่ทีสุดในโลก เมอืงที
มีประชากรมากทีสุดเปนอันดับทีสามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ 
ตังอยู่ริมฝงแม่นาํรีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 221 กิโลเมตร พาทุกท่านเข้าชม โบสถ์ Gelati 
Monastery ซึงเปนโบสถ์เก่าแก่ทีสร้างมาตังแต่ป ค.ศ. 1106 ทีมีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนกําแพงโบสถ์ในทุก
ตารางนิว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนีให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ทําให้โบสถ์ Gelati Monastery 
เปนอีกสถานทีหนึงในจอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCOอีกด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที11)  
   ทีพัก:  Aria resort and spa  4* หรอืระดับใกล้เคียงกนั    
   (ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบริษัทจะทาํการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง) 
 

วันทหี้า  เมืองบอรโ์จมิ - อทุยานแห่งชาติบอร์โจมิ - เมืองคูทาอีซ-ี โบสถ์ Gelati Monastery            อาหาร เช้า,เทียง,เย็น                 



 
 
 
 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มือที12) 
พาท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถํานีถูกค้นพบและศึกษาโดยนักสํารวจถําชาวจอร์เจีย Mr. 
Jumber Jishkariani และสมาชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 และได้มีการเปลยีนถําเปนสถานทีทอ่งเทียว ภายในป 1989 
มีการวางเส้นทางเดินเท้าในถําเปนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 
เมตรถูกเจาะออกททีางออก และเรมิการก่อสร้างอาคารชนัล่าง ถํามีไฟส่องสวา่ง เพือความปลอดภัยแก่ผู้มาเยือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง         รับประทานอาหารเทียง (มือที13)  
 จากนันเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtsketa) เปนศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเก่าแก่ทีสุดของ

จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ป นําท่านถ่ายภาพด้านหน้า วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราว

ศตวรรษที 11 โบสถ์แห่งนีถือเปนศูนย์กลางทางศาสนาทีศักดิสิทธทิีสุดของจอร์เจีย สร้างขึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย 
ชือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เปนอันดับสองของประเทศ อีกทังยังเปนศูนย์กลางทีทําให้ชาวจอร์เจียเปลียนความเชือ
และหันมานับถือศาสนาครสิต์ และ เปนศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมือป ค.ศ.337 และถือเปนสงิก่อสรา้งยุคโบราณที
มีขนาดใหญ่ทีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม และนําท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari 
Monastry) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิสิทธิของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึนเมือคริสตวรรษที 6 ชาว
จอรเ์จียสักการะนบัถอืวิหารแห่งนเีปนอย่างมาก ภายในโบสถ์มไีมก้างเขนขนาดใหญ่ เดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi 

 

 

 

วันทหีก   เมืองคูทาอีซ ี- อนุสาวรย์ีธรรมชาติ – เมืองมิสเคดา้ – มหาวิหารจวาร ี– วิหารสเวติสเคอเวร ี- เมอืงทบิลิซี                                         
                   อาหาร เชา้,เทียง,เยน็                 



 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที14)  

   ทีพัก:  Best western Art Tbilisi 4* หรอืระดับใกล้เคียงกนั    
   (ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบริษัทจะทาํการแจ้งพรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มือที15) 
   ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิช ิประเทศจอรเ์จีย เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.    เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKIST AIRWAYS (TK) เทียวบินที TK379 
12.05 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลียนเครอืง  
16.35 น.    นําทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เทียวบินที TK058 
 

 
06.15 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

************************************ 
หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ,  

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรือวนัหยุด เปนตน้ โดยมิต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผู้จัดจะปรับเปลียน 
โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของท่านเปนหลกั เพือให้ทา่นท่องเทียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 
 

► เอกสารทตีอ้งทาํการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

 
เงอืนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครังนีจะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว  
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลือน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิน  
 
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 25,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเปนต้องออกตัวก่อนท่านจําเปนต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที
เหลือตามทีบรษัิทกําหนดแจ้งเท่านัน 
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง จะะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป -กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนันทางบรษัิทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ   ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 

เงอืนไขการยกเลิก 

วันทเีจ็ด     เมืองทบลิิซ ี- ทา่อากาศยานนานาชาตอิิสตันบลู แวะพักเปลยีนเครอืง                                   อาหาร เช้า  

วันทีแปด    ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ



 
 
 
 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร ์คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครอืงบิน โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ 
 

อัตราค่าบรกิารนีรวม   
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีนังเปน Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มตวักรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือนวันได)้ 
2. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวนัทเีข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2หอ้ง กรณีห้องพักในเมืองทรีะบุ

ไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษัิทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไวใ้นรายการทัวรข้์างต้น  
5. เจ้าหน้าทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่านําหนักกระเปาสายการบิน Turkish Airlines สัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึนเครืองได้ 7 

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้อง
เสียค่าปรบัตามทีสายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกค้าติดเชอืโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึง
เกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซือประกันเพิม
วงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตามพรบ.ธุรกิจนําเทียว ทีบังคับให้
บรษัิทนําเทยีวทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านนั แต่ทงัน ีท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเวน้
แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซือความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบรษัิทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร ์
9. ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบรกิารนี ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครอืงดืม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปนต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบรษัิทฯได้ออกตัวเครอืงบินและได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปาทโีรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 USD สําหรับหวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนาํใจจากท่าน  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะเลือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธกิารเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบนิมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง  



 
 
 
 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนอืงจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมือท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรือค่าทวัรท์งัหมดกบัทางบรษัิทฯ แล้ว ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงตา่งๆ 
ทังหมด  
7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงห้องพัก เปนสิทธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีหอ้งพักสําหรบัผู้สูบบุหร ี/ ปลอดบุหรีได้ 
โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรณุาแจ้งบรษัิทฯ อย่างช้า10วนักอ่นการเดนิทาง มิฉะนนั 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธใินการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 
11. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอนื ๆ   
12.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึงเกิดขึน
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซือประกันเพิมวงเงินคุ้มครอง เพิม
ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซงึความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  ประกันภัยเดินทาง
อันนีโดยทังนกีารทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร .บ .ธุรกิจนําเทียว ทีบังคับให้บริษัทนําเทยีว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้
กรณีท่านต้องการซอืความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบรษัิทฯ 

 


