
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GTK03 WINTER SNOW IN GEORGIA 8วัน5คนื 

เที่ยวจอรเ์จยี... ตะลยุสดุขอบเอเชีย ฟีลเหมอืนยโุรป 
 

‘’นัง่รถ 4WD สู่  Gergeti Trinity Church โบสถเ์กา่กลางเทอืกเขาคอเคซสัแหง่จอรเ์จยี’’ 
โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ เดอะโครนเิคลิออฟจอร์เจีย ป้อมอนานูรี อนุสาวรีย์มติรภาพรัสเซีย–จอร์เจีย  

พิพิธภัณฑ์โจเซฟ เมืองถ า้โบราณ อุทยานแห่งชาติบอร์โจมิ  โบสถ์ Gelati มหาวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี  
สุดฟนิ!! พักโรงแรมใน Gudauri หรรูะดบั 4 ดาว พร้อมวิวตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสที่มหีมิะปกคลุม 

 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINE  

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 Kg. + Carry on 7 Kg. 
 

 
 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเด่ียว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 
ที่นั่ง หมายเหตุ 

09-16 กุมภาพันธ ์66 57,888  

ไม่มีราคาเด็ก 

 (Infant ไม่เกิน 2ปี 
12,500 บาท) 

 

 

8,500 

25  

23 กุมภาพันธ ์– 02 มีนาคม 66 57,888 25  

02-09 มีนาคม 66 57,888 25  

16-23 มีนาคม 66 57,888 25  



 

 

◼ FLIGHT 

DEPARTURE:  TK065      BKK-IST    22.55-05.45  

  TK378       IST-TBS    07.45-11.05 

RETURN:   TK383       TBS-IST     17.55-19.30  

  TK064      IST-BKK    20.55-10.10 

 

, 

 

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน TURKISH 

AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปา๋ก่อนข้ึนเคร่ือง  

22.55 น.     น าท่านเดินทางสู ่เมืองทบิลซีิ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน TK065 

 

 

 
 

 

05.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรก ีแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

07.45 น.     น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานทบลิิชิ ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ TK378 

11.05 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานทบิลชิิ ประเทศจอร์เจีย น าทา่นผา่นข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกีารทางศุลกากร พา
ทุกท่านเดินทางไปสู ่เมืองทบิลชิิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอร์เจียต้ังอยูริ่มแมน่ ้าคูรา ตาม
สภาพแวดล้อมที่มีน ้าพุร้อนธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก อาคารบ้านเรือนสพีาสเทลพร้อมหลงัคาสสี้มสดใสอยู่ตลอด
เส้นทาง แม้จะอยู่ในเอเชียแต่ก็ใหค้วามรู้สึกเหมือนก าลงัเที่ยวชมยโุรป พาทุกทา่น แวะถา่ยภาพกบัสถานทีต่า่งๆ เริม่ตน้
ที่ โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ต้ังอยูบ่ริเวณริมแม่น ้าครูา โบสถ์นี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นการเดิน
ชมเมืองของนักท่องเที่ยว เพราะบริเวณนี้สามารถมองเห็นสถานที่เที่ยวต่างๆ รอบเมืองได้อย่างชัดเจน จุดเด่นที่
น่าสนใจคือความเก่าแก ่สวยงาม และรูปปั้ นของกษัตริยว์าคตัง จอร์กาซาล ีผู้ค้นพบเมอืงทบิลซีิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

เที่ยง        รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่)  

วันที่หนึ่ง   ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  

วันที่สอง    ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบล ูแวะเปลีย่นเคร่ือง - ท่าอากาศยานทบิลชิิ ประเทศจอร์เจีย – เมืองทบลิิซี –  
 โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสนัติภาพ - The Chronicle of Georgia                          อาหาร เที่ยง, เยน็                                                                                                                                                                                                                                              
-                                                                                                                                                                               

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 

สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นสะพานที่มคีวามยาวถงึ 150 เมตร ใช้ข้ามแม่น ้าครูา เพื่อเช่ือมระหว่างตัว
เมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานนี้ท ามาจากเหล็กและกระจก  ได้รับการยกย่องว่าเป็น
งานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามช้ินหนึง่ของประเทศ และ เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (The Chronicle of 

Georgia) เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงเลา่ถงึเร่ืองราวต่างๆผา่นเสาหนิขนาดใหญ่จ านวน 16 ต้น โดยเสาหนิแต่ละ
ต้นนั้นจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบ และโครงสร้างอันมหึมาเลยท าให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่เรา
สามารถมองเหน็ได้จากระยะไกล และเป็นจุดชมวิวมมุสงูทีส่ามารถเหน็วิวเมอืงทบิลซีิและทะเลสาบทบิลซีิที่สวยงาม 

 เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่2)  

      ที่พัก:  Best western Art Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกนั    
      (ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที3่) 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปสู ่เมืองกอรี (Gori) ต้ังอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น ้าสองสาย ได้แก่ แม่น ้ามตกวารีและ
แม่น ้าลีอัฆวี พาทุกท่านเย ีย่มชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการนี้ มี
ก าแพงล้อมรอบ ต้ังอยู่ริมแม่น ้า Aragvi หนึ่งในแม่น ้าสายส าคัญ มองจากมุมสงูจะมองเหน็วิวสวยๆของอ่างเกบ็น า้
และภูเขาที่ล้อมรอบ ที่นี่สร้างโดย Duke of Aragvi ช่วงศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นป้อมปราการไว้หลบภยัในสงคราม 
ด้านในมีโบสถ์และหอคอยที่ถูกสร้างไว้อย่างอลังการ ส่วนข้างล่างเป็นอ่างเก็บน ้า ไว้ส่งต่อน ้าไปยังเมืองหลวง เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า และ อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย–จอร์เจีย (Friendship Monument) หรือ อนุสาวรีย์ สนธิสัญญา
จอร์จีฟสค์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างข้ึนในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปีของสนธิสัญญาจอร์จีฟสค์และ
มิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย อนุสาวรีย์นีเ้ป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้าง
คอนกรีตที่มองเห็นหุบเขา Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรีย์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาด
ใหญ่ที่ครอบคลุมทั่วทั้งโครงสร้าง และแสดงใหเ้หน็ฉากประวัติศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม   เมืองทบิลซีิ – เมืองกอรี – ป้อมอนานูรี – อนุสาวรียม์ิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย - เทือกเขา Kazbegi –  

    นั่งรถ 4WD ข้ึนชม Gergeti Trinity Church                                                                          อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                                   



 

 

เที่ยง            รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที4่)  

จากนั้นน าทุกท่าน เดินทางสู่  เทือกเขา 
Kazbegi ที่เป็นที่รู้จักจากสถานทีท่ี่สวยงาม
ในเทือกเขา Greater Caucasus และเป็น
ศูนย์กลางส าหรับนักเดินป่าและการปีน
เขา จุดเด่นคือทุ่งหญ้าอัลไพนแ์ละป่าไมข้อง
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติโดยรอบ  โดยน าทา่น 
นั่งรถ 4WD (Four-Wheel รถที่สามารถ
รับมือกบัถนนทีข่รขุระ) เพื่อเยี่ยมชมความ
มหัศจรรย์ ซ่ึงเนไฮไลท์ของโปรแกรม  
Gergeti Trinity Church ห รื อ อี ก ช่ื อ 
Tsminda Sameba โบสถ์กลางเทอืกเขา
คอเคซัสแห่งจอรเ์จีย ซ่ึงที่นี่ก็เป็นโบสถ์
คริสต์นิกายออเธอร์ด็อกซ์ ซ่ึงเป็นนิกายที่
เก่าแก่และที่นี่ก็ถอืว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่เก่าแก่มาทีส่ดุแห่งหนึ่งบนโลกนี้  โบสถท์ี่สร้างข้ึนต้ังแต่ศตวรรษที่ 14 นี้ต้ังอยู่
บนภูเขา Kazbegi ที่มีความสูงถึง 2,170 เมตร แม้การเดินทางข้ึนมาคอ่นข้างยากล าบาก เพราะถ้าเดินเท้าข้ึนเขาต้องใช้
เวลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง ไม่ว่าจะเดินทางยังไงก็คุม้คา่แก่การมาเยอืนแน่นอน 

เย็น       รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่5)  
     ที่พัก:  Hotel in Gudauri Inn 4* หรือระดับใกล้เคียงกนั บรเิวณโรงแรมพรอ้มววิภเูขาต ืน่ตาต ืน่ใจกบัทวิทศันอ์นั

ตระการตาของเทอืกเขาคอเคซสัทีม่ีหมิะปกคลมุ ท าเลที่ต้ังดีเยี่ยม สามารถถ่ายภาพที่ดีทีส่ดุจากทีน่ั่น  
     (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที6่) 
จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้น าสหภาพโซ
เวียต ซ่ึงจอร์เจียคือหนึง่ในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภณัฑอ์าคารเก่าจ าลองบรรยากาศสมยั
ที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ สิ่งของเคร่ืองใช้ โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ต้ังแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

ภายในบริเวณพิพธิภณัฑ ์ยังมีบา้นที่ทา่นเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟที่ทา่นเคยใช้งาน เหมอืนพพิิธภัณฑ์ทีม่ีชีวิต   
 เที่ยง             รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที7่)  

จากนั้นน าท่านเดินทางไปที่ Uplistsikhe เ พ่ือเข้าชม เมืองถ ้าโบราณ (Cave house) สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่ง
จอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติ สถานทีแ่ห่งนีถ้ือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมปีระวัติศาสตร์อันยาวนาน  ถอื
ก าเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเป็นแค่ห้องหินที่มีเพียงแค่โครงสร้างก็ต้องทึ่งกับความสามารถของมนษุย์ในยุคโบราณ 
แม้จะไม่ได้มีเคร่ืองมอืที่ช่วยทุน่แรงเหมือนยคุปัจจุบัน แต่ก็สามารถสร้างทัง้หอ้งต่างๆได้อย่างกว้างขวางและใหญ่โต  

 

วันที่สี่    พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน- Uplistsikhe - เมืองถ า้โบราณ – เมืองบอร์โจมิ                         อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                 



 

 

จากนั้นพาทุกทา่นไปที ่เมืองบอร์โจม ิ(Borjomi) เมืองตากอากาศเลก็ ๆ  ริมแม่น ้า Mtkvari ในเขตซัมซเค-จาวาเคตี เปน็
เมืองที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน ้าแร่มากที่สุดของประเทศจอร์เจีย เพราะมีแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติที่ดีที่สดุ 
เมื่อบวกกับธรรมชาติทีง่ดงามและอุดมสมบรูณ์จึงท าให้เมืองนีก้ลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญ มีโรงแรมหลากหลาย
สไตล์เปิดให้บริการบ่อน า้พุร้อน อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี ทั้งนี้กม็ีแหลง่ท่องเที่ยวทีน่่าสนใจให้ไปเทีย่วชมมากมาย 

เย็น      รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่8)  
     ที่พัก:  Borjomi palace 4* หรือระดับใกลเ้คยีงกัน    
     (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที9่) 
 น าทุกท่านเดือนทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ให้ท่านได้ข้ึน cable car ข้ึนไปบนเขา เพื่อชมวิวเมือง
ด้านล่างทีสวยงาม เนื่องจากเป็นเมืองทีม่ีช่ือเสยีงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน ้าแร่มากที่สดุของประเทศจอร์เจีย เมือเดินลง
มาสามารถเข้าไปในสวน ไปยังจุดทีม่ีบอ่น ้าแร่ ให้ท่านลองชิมน า้แร่ธรรมชาติทีน่ี่อีกด้วย  

เ ที่ ย ง            

 รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่0)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง Kutaisi คูทาอีซี เป็นหนึง่ในเมืองทีม่ีผูอ้ยูอ่าศัยอยา่งต่อเนื่องทีเ่กา่แก่ที่สดุในโลก เมอืงที่
มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ 
ต้ังอยู่ริมฝั่ งแม่น ้ารีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 221 กิโลเมตร พาทุกท่านเข้าชม โบสถ์ Gelati 

Monastery ซ่ึงเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนก าแพงโบสถ์ในทกุ
ตารางนิ้ว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ท าให้โบสถ์ Gelati Monastery 

เป็นอีกสถานที่หนึง่ในจอร์เจียได้รับการยกยอ่งจาก UNESCOอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น      รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่11)  
    ที่พัก:  Aria resort and spa  4* หรือระดับใกล้เคยีงกัน    
     (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่ห้า  เมืองบอร์โจมิ - อุทยานแหง่ชาติบอร์โจม ิ- เมืองคูทาอีซี- โบสถ ์Gelati Monastery          อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                               



 

 

 

 

 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที1่2) 
พาท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถ ้านี้ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักส ารวจถ ้าชาวจอร์เจีย Mr. 

Jumber Jishkariani และสมาชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 และได้มีการเปลี่ยนถ ้าเป็นสถานทีท่่องเที่ยว ภายในปี 1989 

มีการวางเสน้ทางเดินเทา้ในถ า้เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 เมตร
ถูกเจาะออกที่ทางออก และเร่ิมการกอ่สร้างอาคารช้ันลา่ง ถ ้ามไีฟสอ่งสว่าง เพื่อความปลอดภยัแก่ผูม้าเยอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่3)  

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtsketa) เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของ
จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี น าท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักด์ิสิทธิ์ของศา
นาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างข้ึนเมือ่คริสตวรรษที ่6 ชาวจอร์เจียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอยา่งมาก ภายในโบสถ์
มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ และ ถ่ายภาพดา้นหนา้ วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที ่11 
โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักด์ิสิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ 
Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเช่ือและ
หันมานับถือศาสนาคริสต์ และ เป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณทีม่ี
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสเีฟรสโก้อยา่งงดงาม เดินทางกลบัสู่ เมอืงทบิลซีิ Tbilisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น       รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่14)  
      ที่พัก:  Best western Art Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกนั    
      (ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

 

วันที่หก   เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบลิิซี                                                                                                                                                                                                         
            อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                 



 

 

 

 

 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อท1ี5) 
จากนั้นน าท่าน นั่งกระเช้าเคเบ้ิลข้ึนชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมยัยุคศตวรรษที่ 4 ซ่ึง
นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย และชม โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur 

Baths)  ด้วยความที่เมอืงทบิลิซีนัน้มีบ่อน า้พุร้อนเป็นจ านวนมาก แต่โรงอาบน า้แหง่นีเ้ป็นโรงอาบน า้โบราณแห่งนีใ้ช้เปน็
สถานที่ส าหรับแช่น ้าพุร้อน ที่มีส่วนผสมของแร่ก ามะถัน ที่ช่วยก าจัดของเสียและท าใหผ้ิวพรรณเปลง่ปลั่ง โรงอาบน า้
ร้อนแห่งนี้ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันยงัคงเปดิให้บริการกนัอยู่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง       รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่6)  
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ศูนย์การค้าเมืองทบิลิซี เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ และแบรนด์ที่มี
ช่ือเสียงเช่นกัน และร้านกาแฟนา่นัง่หลายร้าน อิสระให้ทา่นช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

      ได้เวลาอันสมควรน าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลชิิ ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

17.55  น.     เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบิน TURKIST AIRWAYS เทีย่วบนิที ่383 

19.30 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรก ีแวะพักเปลีย่นเคร่ือง  
 

 
 

20.55 น.   น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิประเทศไทย เที่ยวบินที่ TK064 

10.10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,  
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยดุ เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่น 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพื่อให้ทา่นท่องเทีย่วได้ครบถว้นตามโปรแกรม 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้น ีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ท่านขึน้ไป กรณไีมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กบับริษัทที่มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

วันที่เจ็ด   เมืองทบิลิซี – นั่งกระเช้าเคเบ้ิลข้ึนชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบาน ี- ศูนย์การค้าเมอืงทบิลซีิ -   

   ท่าอากาศยานทบิลชิิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบล ูแวะพักเปลีย่นเคร่ือง                          อาหาร เช้า, เที่ยง 

วันที่แปด  ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบล ู- ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ



 

 

- หรือขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคา่บริการเพิ่ม (ในกรณีทีผู่เ้ดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ ม ิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  
 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกต๋ัวก่อนทา่นจ าเป็นต้องช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง จะะต้องมอีายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายนุับจากวันเดินทางไป -กลบัและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกูค้าช าระมา และเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนจริง(ถา้ม)ี  

 *ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อ่ืนๆ 

 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม   

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลบัพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลือ่นวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพกัห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมอืงที่ระบไุว้
ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยดุ มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พกัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Turkish Airlines สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม 
และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มกีารเรียกเกบ็ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึน

ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลมุการรักษาเทา่นั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง 
เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกนัภยั
เดินทางนี้โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตามพรบ.ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยวท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  

Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพิม่เติมสามารถแจ้งความประสงคม์าที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนัตามรายการทวัร์ 



 

 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนญุาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเกบ็)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบนิและได้ท าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 USD ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจและน า้ใจจากท่าน 

  

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1 . บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มผีูร่้วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7 .  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผูท้ีพ่ัก ทั้งนีข้ึ้นอยูก่ับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการใหล้ว่งหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านัน้ 

11 . ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไมผ่า่น
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ    
12.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศกบั Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลกูค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกันจะไม่



 

 

ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมจากเจ้าหนา้ทีได้ กรณีลูกคา้ต้องการซ้ือประกันเพิม่วงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภยัเดินทางอันนโีดยทัง้นีก้าร

ท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร .บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงอืนไขความคุม้ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการ
ซ้ือความคุ้มครองเพิม่เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ริษัทฯ 

 

 


