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อตัราคา่บรกิาร 

รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

18.45 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์U พบเจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

8-16 ต.ค. 2562  
(วนัสวรรคต ร.9) 

44,900 44,900 44,900 42,900 9,000 

16-24 ต.ค. 2562             
(วนัปิยะ) 

44,900 44,900 44,900 42,900 9,000 

2-10 พ.ย. 2562 44,900 44,900 44,900 42,900 9,000 

16-24 พ.ย. 2562 44,900 44,900 44,900 42,900 9,000 

4-12 ธ.ค. 2562 (วนัพอ่) 44,900 44,900 44,900 42,900 9,000 

21-29 ธ.ค. 44,900 44,900 44,900 42,900 9,000 

 

เปิดประสบการณ์ใหมไ่ปใน ประเทศจอรเ์จยี  ไขม่กุแหง่เทอืกเขาคอเคซสั 

ทบลิซิ ิเมอืงหลวงและศนูยก์ลางเศรษฐกจิ  

มสิเคตา้ เมอืงมรดกโลก ศนูยก์ลางศาสนาของจอรเ์จยี  

ซกินาก ิเมอืง CITY OF LOVE ของจอรเ์จยี 

อพัลสีตซ์คีห ์ดนิแดนใตพ้ภิพโบราณ อายยุาวนานกวา่ 3,000 ปี   

คาซเบก ิเมอืงตากอากาศยอดนยิม อลงัการดว้ยออ้มกอดของขนุเขา  

บอรจ์อม ิเมอืงน า้แรท่า่มกลางขนุเขา 

คไูตซ ีเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจกัรโคลซสิ ชนเผา่จอรเ์จยีนโบราณ 

บาทมูี ่เมอืงตากอากาศรมิทะเลด า บรรยากาศแบบรเิวยีรา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.45 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิ กรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ Turkish Airlines 
เทีย่วบนิที ่TK65/TK378 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิ Turkish Airlines ใหน้ า้หนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ 

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง กรงุทบลิซิ ี– ป้อมนารกิาลา – Abanotubani Mosque – จตรุสั Meidani (-/L/D)                                                                               

06.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุทบลิซี ีประเทศจอรเ์จยี โดย เทีย่วบนิที ่TK378 

09.35 น. เดนิทางถงึ กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ  
น าท่านเดนิทางสู ่กรุงทบลิซิ ี(Tbilisi) Capital of Georgia เป็นเมอืงหลวงของประเทศ
จอร์เจีย มีความหมายว่าความรอ้น หรือความอบอุ่น กษัตรยิว์าคตัง จอร์กาซาล ี(Vakhtang 
Gorgasali) แหง่ประเทศจอรเ์จยี ไดก้อ่ตัง้เมอืงนีข้ ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 และเมือ่พระโอรสของ
พระองคไ์ดเ้สด็จขึน้ครองราชย ์ก็ไดท้รงยา้ยเมอืงหลวงจากเมอืงมชิเคตา (Mtskheta) ทีอ่ยูห่า่ง
ออกไปประมาณ 25 กโิลเมตรมาอยูท่ีเ่มอืงทบลิซิ ี 
น าท่านชม ป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress) เป็นป้อมปราการโบราณที่สามารถ
มองเห็นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยีและ Mtkvari แมน่ ้า ป้อมปราการทีป่ระกอบดว้ยสองสว่น
มกี าแพงลอ้มรอบบนเนนิเขาสงูชันระหวา่งหอ้งอาบน ้าก ามะถันและสวนพฤกษศาสตรท์บลิซิ ีใน
ศาลลา่งมโีบสถเ์ซนตน์โิคลัสทีเ่พิง่ไดรั้บการบรูณะ สรา้งขึน้ใหมใ่นปี 1996-1997 แทนทีโ่บสถ์
สมัยศตวรรษที ่13 ทีถู่กท าลายดว้ยไฟ โบสถแ์หง่ใหมเ่ป็นแบบ "กางเขนทีก่ าหนด" มปีระตทัูง้
สามดา้น ส่วนดา้นในของโบสถ์ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกแสดงฉากทั้งในพระคัมภีร์และ
ประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยี 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย  น าท่านชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12 

ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งล่างเป็นแม่น ้ามติคาวาร ีในอดตีถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และทีพ่ านักของ
กษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกนั จะมอีนุสาวรยีท์รงมา้ของกษัตรยิว์าคตัง กอรก์าซาล ีผูส้รา้งเมอืงตัง้ตระหง่าน
อยา่งสงา่งาม   

  น าทา่นชม (Abanotubani) Abanotubani ซึง่หมายถงึ "เขตการอาบน ้า" เป็นเขตโบราณในท
บลิซิทีีรู่จั้กกันในการอาบน ้าดว้ยก ามะถัน ตืน่ขึน้มาในย่าน Abanotubani คุณสามารถคน้พบ
เสน่หท์ีแ่ทจ้รงิของเมอืงนี้ Abanotubani ตัง้อยูท่ีฝ่ั่งตะวันออกของแมน่ ้า Mtkvari ทีเ่ชงิป้อม 
Narikala ตรงขา้ม Metekhisubani เป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง - สถานทีซ่ ึง่
ตามต านานของนกเหยีย่ว King Vakhtang Gorgasali ลม่สลาย สปรงิและตอ่มาเพือ่กอ่ตัง้เมอืง
หลวงใหม ่
น าท่านชม Meidan Square  มาถงึจัตรัุส Meidani ทีม่รีา้นอาหารมากมาย ถนนสายหลักของ
เมอืงเกา่ คอื Kote Abkhazu เชือ่มตอ่กับจัตรัุส Freedom Square Meidan  ทัง้ยังมพีืน้ทีต่ัง้
ของบาร์ รา้นอาหาร ไนตค์ลับ และรา้นกาแฟ ไปตามแนวถนนเลยีบทางเดนิเทา้ ไปทางทศิ
ตะวนัตกของเมอืงเกา่ในบรเิวณ Sololaki ซึง่เป็นสถานทีท่ีน่่ารักและน่าหลงใหลในการเดนิเทีย่ว
ชมถา่ยภาพและส ารวจทบลิซิ ิ
น าท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนคนดนิยา่นเมอืงเกา่ (Chardin Street) น าท่านเดนิชมพรอ้ม
สัมผัส บรรยากาศเก่าๆ ของเมอืงพรอ้มช็อป และชมิ สนิคา้พื้นเมอืงหลากหลาย ทีข่ายอยู่ใน
ยา่นแหง่นี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั   



ทีพ่กั  HOTEL  IVERIA INN TBILISI ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 

วนัทีส่าม กรงุทบลิซิ ี– มสิเคตา้ – มหาวหิารจวาร ี– คาซเบก ิ– โบสถเ์กอรเ์กต ิ         (B/L/D)                                               

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 27 กม. เมืองหลวงเก่าของ

ประเทศจอร์เจียก่อนที่จะมีการยา้ยเมืองหลวงไปที่นครทบิล ิซ ีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 
4-5 โดยเมือง Mtskheta นั้น เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก 
รวมทั้งยังมีท าเลที่ตั ้งของเมืองอยู่ระหว่างจุดที่แม่น ้า Kura และแม่น ้า Aragvi ไหลมา
บรรจบกัน เมอืงนีไ้ดก้ลายเป็นหนึง่ในมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 
ในปี ค.ศ. 1994 อกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

 น าท่านชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) เป็นสถานศักดิส์ทิธิแ์ละส าคัญอกีแหง่ของ
จอร์เจียและภูมภิาคคอเคซัส หรือโบสถ์แห่งไมก้างเขนอันศักดิส์ทิธิ ์ของศานาครสิต์นิกาย
ออโธด๊อก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 ชือ่แปลไดว้า่อารามแหง่ไมก้างเขน (Monastery of 
the Cross) น าท่านชมวหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli Cathedral) ซึง่ค าวา่ sveti 
หมายถงึ "เสา" และ tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรยีกงา่ยๆรวมกันก็คอืวหิารเสามชีวีติ สรา้งราว
ศตวรรษที ่11 โบสถแ์หง่นี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้
โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ ประเทศ ภายในมี
ภาพเขยีนสเีฟรสโกส้วยงดงาม ในต านานประวัตศิาสตรข์องโบสถแ์หง่นี้ไดถู้กจาลกึไวว้า่ เป็นที่
ฝังศพของนักบญุ St. Sidonia และเชอืกทีม่ัดทรมานพระเยซ ู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาซเบก ิ(Kazbegi)  ระยะทาง 133 กม. ความสงูที ่1,700เมตร หรอื

ในปัจจุบันเรยีกวา่ เมอืงสเตปันสมนิดา (Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 นี้แตค่น



มักจะเรียกตดิปากกันอยู่ว่า คัสเบกอิยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 

กโิลเมตร ถอืเป็นศนูยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซัสทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี มี

ภมูทัิศนท์ีส่วยงามโดยรอบ 

น าท่านชม โบสถเ์กอรเ์กต ิ(Gergeti Trinity Church) ทีต่ัง้ของโบสถส์มนิดา ซาเมบา 

Tsminda Sameba หรอื โบสถเ์กอเกต ิ(GERGETI TRINITY CHURCH)  คอืโบสถช์ือ่ดังกลาง

หุบเขาคอเคซัส ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึง่ของประเทศจอร์เจีย โบสถค์รสิตน์ิกายจอรเ์จีย

นออรโ์ธด็อกซเ์กา่แก่นี้ สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญม่าตัง้แตศ่ตวรรษที่ 14 บนยอดเขาทีม่ ี

ความสงูถงึ 2,170 เมตรเหนอืระดบัน า้ทะเล ไดเ้วลาน าท่านออกเดนิทางกลับไปยังเมอืงกดูาอรู ี

ระหว่างทางใหท้่านแวะถ่ายรูป Russia-Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้ง

ขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสัญลักษณ์บง่บอกถงึความสัมพันธอ์ันดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศ

รัสเซยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 
ทีพ่กั HOTEL  GUDAURI LOFT ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

วนัทีส่ ี ่ คาซเบกิ – อพัลตีซืคีห ์– บอรโ์จม ี                                                            (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกอร ี(Gori) ระยะทาง 183 กม. เป็นเมอืงแห่งประวัตศิาสตร ์เป็นบา้น
เกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ ค.ศ 1920-1950 น าท่านชม 
พพิธิภณัฑท์า่นสตาลนิ (Joseph Stalin State Museum)  ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและ
สิง่ของเครือ่งใช ้ของทา่นสตาลนิ ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระท่ังเสยีชวีติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอพัลสีตซ์คีห ์(Uplistsikhe) ระยะทาง 15 กม. หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แก่
ของจอร์เจีย มีการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้มานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุค
โบราณกอ่นยคุกลาง ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนา
และวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 ถงึ 11 กอ่นจะถูก
รุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปท่านจะได ้
พบกับศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่
เป็นลัทธบิชูาไฟ เป็นลัทธขิองคนในแถบนี ้กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยังมี
หอ้งต่างๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ดว้ย
สถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหนิและเจาลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงบอรโ์จม ี(Borjomi) ระยะทาง 90 กม. เมอืงตากอากาศเล็กๆทางในหบุ
เขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยีมปีระชากรอาศัยอยูไ่มถ่งึ 15,000 คน เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง
ระดับโลกในเรือ่งน ้าแร่โดยไดม้กีารบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิุทธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุเรียน ี
(BAKURIANI MOUNTAIN) และสง่ออกไปขายกวา่ 40 ประเทศท่ัวโลกโดยในอดตีชาวเมอืง
เชือ่กันวา่จะท าใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้ น าท่านเขา้ชมสวนบอรโ์จม ี
(Borjomi Park) สถานทีท่่องเทีย่วและพักผอ่นของชาวเมอืงบอรโ์จมทีีน่ยิมมาเดนิเลน่และ



ผอ่นคลายโดยการแชน่ ้าแร่ในวันหยดุ จากนัน้น าท่านขึน้กระเชา้สูจุ่ดชมววิบนหนา้ผาเหนือสวน
บอรโ์จมอีสิระใหท้า่นเก็บภาพววิทวิทัศนธ์รรมชาตจิากมมุสงูตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั  HOTEL  BORJOMI PALACE ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ บอรโ์จม ี– คไูตซ ี– มหาวหิารบากราต ิ– อารามจลีาต ิ                               (B/L/D)                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

   น าท่านสูเ่มอืงโบราณเมอืงคไูตซ ี(Kutaisi) ระยะทาง 129 กม. ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเกา่แก ่
ของอาณาจักรโคลซสิ (Colchis) หรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่12-
13 จากนัน้ท าทา่นสูแ่หลง่มรดกโลก มหาวหิารบากราต ิ(Bagrati Cathedral) โบสถต์ัง้อยู่

บนเนนิเขา Ukimerioni ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเที่ยวชมแหล่งมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจลีาต ิ(Gelati 

Cathedral)  อารามหลวง ของเมอืง ถูกคน้พบในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12 ซึง่ทางองคก์าร
ยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่  ปี ค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบง่เป็นสองสว่นคอื
โบสถเ์ซนต ์นโิคลาส(St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์จอรจ์ (St.George) ในโบสถ ์มภีาพเขยีน
สเีฟรสโกเลา่เรือ่งราวเกีย่วกับครสิตศ์าสนาทีส่วยงาม และยังคงอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั      

ทีพ่กั HOTEL  TSKALTUBO  PLAZA ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก คไูตซ ี– บาทมู ี ่                                                                                        (B/L/D)                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

   น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบาทูม ี ่(Batumi) ระยะทาง 157 กม. เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิทะเล บนชายฝ่ัง
ตะวันออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครอง
ตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จยี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย   น าทา่นเทีย่วชมป้อมโกนโิอ ้(Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ถูกสรา้ง

ขึน้เพือ่ป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดตี นอกจากนี้ยังเชือ่วา่เป็นสถานทีฝั่ง

ร่างของนักบญุมัทธอีัส หนึง่ใน 12 อัครสาวกของพระเยซ ูแตไ่ม่ไดม้กีารขดุเจาะสถานทีเ่พือ่

พสิจูน์แต่อย่างใดเนื่องจากค าสั่งหา้มของรัฐบาลจอรเ์จยี เหตเุกรงวา่จะเป็นการท าลายโบราญ

สถานใหท้รุดโทรมลง จากนัน้น าท่านชมบรรยากาศบา้นเรอืนเกา่ในยา่นเมอืงเกา่ Old Town 

ชมจตรุสัเปียเซซา่ (Piazza Square) สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบ

โดยสถาปนิกชือ่ดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสานและจนิตนาการนทิาน  ท าใหเ้มอืงนี้มคีวามน่ารัก  น าท่านแวะถ่ายรูปของเด็กกบั

ขลุย่ตน้ออ้ A boy with the reed-pipe     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   น าท่านชมรปูปัน้อาลแีละนโีน ่(Ali and Nino Moving Sculptures) รูปป้ันสงู 8 เมตร รมิ

ทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวได ้สรา้งขึน้เพือ่แสดง ถึงความรักหนุ่มสายต่างเชื้อชาติและ

ศาสนา และแสดงถงึสนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั      

ทีพ่กั HOTEL  EUPHORIA  ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด บาทมู ี ่-  กรงุทบลิซิ ี -วหิารซาเมบา่ – สะพานสนัตภิาพ               (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุทบลีซิ ี(Tbilisi) ระยะทาง 375 กม. 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านชมมหาวหิารซาเมบา่ (Holy Trinity Cathedral) ทีเ่รยีกกันวา่ Holy Sameba เป็น

โบสถห์ลักของครสิตจักรออร์โธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้

ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 จากนัน้น าท่านเดนิเลน่ในเมอืงเกา่เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี 

เมอืงทบลิซิทีีม่เีสน่หใ์นการผสมผสานความเป็นเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ดว้ยกันอย่างลงตัวชม

สะพานแหง่สนัตภิาพ (The Bridge of Peace) เป็นอกีหนึง่งานสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจใน

เมอืงTbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนกิชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาว

ที ่150 เมตร ลักษณะการออกแบบรว่มสมัย เปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั   
ทีพ่กั  HOTEL  IVERIA INN TBILISI ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัแปด กรงุทบลิซิ ี–  ชอ้ปป้ิง - สนามบนิ                                                                  (B/L/-)    

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  



น าท่านเดนิทางสูท่บลิชิีม่อลล ์(Tbilisi Mall) ช็อปป้ิงมอลลแ์หง่นครหลวงทบลิซิี ่อสิระให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยกับสนิคา้แบรนดเ์นมและสนิคา้แบรนดท์อ้งถิน่ อาท ิเชน่ ZARA, PULL 

& BEAR, TOPSHOP, GAP, MARKS&SPENCER, SAMSONITE, ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.25 น. ออกเดนิกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK383/TK64 
19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตนับลู แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง ณ สนามบนิอสิตนับูล ประมาณ 

1.15 ช ัว่โมง 
20.15 น. ออกเดนิกลบัสูป่ระเทศไทย เทีย่วบนิที ่TK64 
 

วนัหก กรงุเทพมหานคร   

09.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ 

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยุโรป ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 







 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ช ัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทาง 

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ พรอ้มคนขบัรถทีไ่ดรั้บการอนุญาตถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยหัวหนา้ทัวรช์าวไทย  

 คา่บรกิารน ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (Turkish Airlines อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้า่นละ 20 กโิลกรัม/ทา่น) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 



เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท าการจอง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 

20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 



11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ

เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าที่ซือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จ ากดั เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสูจ่ดุหมายปลายทาง

ตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดัในการใหบ้รกิารของสายการ

บนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 



 


