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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส  
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  

เทีย่วประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน 
  โดยสายการบนิ UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES  

Georgia in Dreams 
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 ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-ซิกนากี -ควาเรลี-อนานูริ- คาซเบกี 
ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgia Cuisine 

น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

อ่ิมอร่อยกับอาหารจีน,อาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ 
 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเล
ด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยูใ่นหุบเขำซึง่ถูกแบง่โดยแม่น ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ที ่
แหล่งน ้ำแรแ่ละแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แหง่ดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึ้นทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั 
ไดแ้ก ่
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที ่

สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำร ี
คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล

ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึ้น
ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหง่ำน 

ซิกนากี เมอืงเลก็ๆทีม่กีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพนัธุต่์างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัใน
การท าเหลา้ไวน์ และอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี 

มิทสเคต้า เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี 

 

ก าหนดการเดินทาง      21-26 พ.ย / 28 พ.ย.- 03 ธ.ค. / 26-31 ธ.ค.2562 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-กรงุเคียฟ ประเทศยเูครน 
09.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 10 สายการบิน Ukraine International 

airline เคาน์เตอร ์W เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามา
ให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

12.05 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Ukraine International airline เท่ียวบินท่ี PS272 
(บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

17.55 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุเคียฟ ประเทศยูเครน เพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง 
20.30 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบิน Ukraine International airline  

เท่ียวบินท่ี PS517  
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วนัทีส่อง  ยเูครน-ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-มิทสเคต้า-ทบิลิซี-่นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา 
                     ย่านเมืองเก่า-ถนนชารเ์ดนี ่
01.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ  
 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่
ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยูห่่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 
นาท)ี น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของ
จอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  จากนัน้น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารใน
รปูแบบของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้า
สองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้ง
ใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี น าทา่นชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่
สรา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาว
จอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยี
เปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี 
ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโก้
อย่างงดงาม    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตร์

มากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูาหรอื
เรยีกว่าแม่น ้ามติควาร ีน าท่านชมกรุงทบลิซิี ่ซึง่เป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาค
คอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะ
ศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปี
เอเชยีกบั น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็ความ
สวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของ
เปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว  

 น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ทีส่รา้งขึน้ครัง้แรก
ช่วงครสิตว์รรษที ่4 มกีารเปลีย่นมอืผูป้กครองมากมายทัง้ช่วงอาหรบั มองโกล เปรอเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี ตวั
อาคารทีม่อียูใ่นปัจจุบนัน้ีสรา้งขึน้มาตัง้แต่ช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่8 สมัผสัความงามของโบสถท์ี่อยู่ภายในคอื 
โบสถน์กับุญนโิคลาส St.Nicholas Church ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที1่2-13   
จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นย่านถนนคนเดินชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและ
กลิน่ไอแบบยโุรป และอาคารทีถ่กูสรา้งขึน้ทีม่รีปูร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนี้ช่ือ Jan Shardeni 
Kucha เป็นศนูยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมาจงึไดเ้ปลีย่นชื่อถนนมาเป็น
ชารเ์ดน ีเพื่อเป็นเกยีรตแิก่นกัทอ่งเทีย่วชาวฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้
แฟชัน่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟเกม๋ากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นพกัผ่อนและเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม ทบิลิซี-่อนานูริ- กดูาอริู- คาซเบกี-นัง่รถ 4WD -โบสถเ์กอรเ์กต้ี -ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู ่ทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทาง
เดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ที่
เป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านชมป้อมอ
นานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการใน
ศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่าน
ท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเกบ็น ้า
ซนิวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองกดูาอรีู Gudauri  เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณที่
ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นี้เป็น
แหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสเตพานทส์มินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่

คาซเบกีเ้ป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยูบ่นความสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์
เกต้ี Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ี
อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะ
ถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบั
สูเ่มอืงทบลิซิ ีระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมือง 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ทบิลิซี-่ซิกนากี-ควาเรลี-ชิมไวน์-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองซิกนากี Sighnaghi  ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดั
คาเคตทีีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 
2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่น
พนัธุต่์างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีม่กีารท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี 
ซึง่ต่อมาไดร้บัการบรูณะและปรบัปรุงใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึ
ท าใหม้ชีื่อเสยีงส าหรบันกัท่องเทีย่วใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า 
“เมอืงแหง่ความรกั” ตัง้อยูบ่นทวิทศันนัสวยงามของแม่น ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อ
ศตวรรษที ่18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิ
ทางเหนือ จากนัน้น าท่านชมอารามสงฆแ์ห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆใ์นนิกาย
จอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดร้บัการบรูณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษที ่17 ปัจจบุนัเป็น
อารามนางช ีอทุศิใหน้กับญุนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพของนกับุญนีโนก็ถูก
บรรจุไวใ้นอารามแหง่นี้เช่นกนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านสูเ่ขตควาเรลี Kvareli ทีแ่ปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิทีเ่ป็น 1ในเขตทีเ่ป็นแหล่งผลติไวน์ของ

จอรเ์จยี ทีท่ีม่ดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นท าไวน์ โดยมกีารท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา 
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จ านวน 15 อุโมงค ์และมเีสน้ทางเชื่อมแต่ละอุโมงค ์เพื่อใหเ้ป็นทีเ่กบ็ไวน์ในอุณหภูมเิหมาะสม (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้ใหท้า่นไดช้มิไวน์ควูาเรลรีสเลศิ ไวน์ทอ้งถิน่ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุในภมูภิาค จนไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงทบลิซีี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่อิสระช้อปป้ิง -สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิตีามอธัยาศยั อาท ิย่านจตุัรสัแห่งอสิรภาพ Freedom Square กลางกรุง 
ทบลิซิ ีทีน่ี่เป็นจตุัรสัทีส่รา้งขึน้หลงัจากทีจ่อรเ์จยีสามารถแยกประเทศออกจากสหภาพโซเวยีตได ้ถอืเป็น
ศนูยก์ลางของเมอืง เป็นทัง้ทีจ่ดังานเฉลมิฉลอง การชุมนุมประทว้ง และการชุมนุมในโอกาสส าคญัต่างๆ และใช้
เป็นสถานทีจ่ดังานเทศกาลครสิตม์าสและปีใหม่อกีดว้ย อสิระใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall 
ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด์ 
**เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวและเลอืกซ้ือสินค้า      อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม
อธัยาศยั** 

 จนได้เวลาอนัสมควรรถโค้ชรอรบัท่านท่ีโรงแรมท่ีพกั   เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  
17.15 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Ukraine International airline  

 เท่ียวบินท่ี PS516  
18.20 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุเคียฟ ประเทศยูเครน เพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง 
19.55 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International 

Airline เท่ียวบินท่ี PS271 (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
 

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ 
09.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
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หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั
อ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของ
รฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ค า่
เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต 
ท าให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รอืวิหารต้องใช้
ผา้คลุมศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปด้วย หรอืกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รอืวิหารจะมีผา้
คลุมให้ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

อตัราค่าเดินทาง  21-26 พ.ย / 28 พ.ย.- 03 ธ.ค. / 26-31 ธ.ค.2562 
 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,800 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้อง

ช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทาง

ได้ และไม่สามารถท ารีฟันดต์ัว๋ได้เช่นกนั  

 

ทวัรจ์อรเ์จีย 6 วนั 4 คืน / PS 21-25 พ.ย.62 28 พ.ย.-03 ธ.ค.62 26-31 ธ.ค.62 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 31,900 30,900 32,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,000 4,000 4,000 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Ukraine International Airline เสน้ทาง กรงุเทพฯ-กรงุเคยีฟ-ทบลิซิ ี//  
ทบลิซิ-ีกรงุเคยีฟ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่น

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถวนัละ 2 ขวด /ทา่น 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่
07 ก.ย.2562หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด จ ากดั 1 ใบ/ ทา่น 
(น ้าหนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  โดยสามารถซือ้ซมิการด์ผา่นบรษิทัทวัรไ์ด ้ขนาด 

5GB = 400 บาท / ซมิ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดั
จ าทัง้หมด 
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การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าคา่ตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไป
ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 25 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด

และไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้และคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่มดัจ า
หอ้งพกัและคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าที่ทวัรก์อ่นออกบตัรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
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ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในจอรเ์จยีสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในจอรเ์จยีทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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