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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 

เที่ยวประเทศจอร์เจีย 5 วัน 3คืน 
โดยสายการบนิอุซเบกิสถานแอร์เวย์ 

 

GEORGIA IN DREAMS 

https://www.jetradar.co.th/airlines/uzbekistan-airways-hy
https://www.jetradar.co.th/airlines/uzbekistan-airways-hy
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ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อุพลิชชิเค่-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี 
ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgia Cuisine 

น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 
 

 
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบั

ทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแมน่ ้ำมติควำร ีโดยมคีวำม
น่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแร่และแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำร
ขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดน
แห่งเทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก ่
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้ง

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแมน่ ้ำ
มติควำร ี

คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5
องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจำกน้ียงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่ง
ดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่ก
สรำ้งขึ้นใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและ
ยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่ำน 

กดูาอริู เมอืงส ำหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวำมสงูจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชำวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมำ
เล่นในเดอืนธนัวำคมจนถงึเดอืนเมษำยน 

 

ก าหนดการเดินทาง  07-11 ม.ค. / 14-18 / 21-25 / 28 ม.ค.-01ก.พ 2563 
                04-08 ก.พ. / 11-15 ก.พ./ 18-22 / 25-29 ก.พ. 2563 
                03-07 มี.ค. / 10-14 มี.ค / 17-20 มี.ค./ 24-28 มี.ค 2563 

31 มี.ค.- 04 เม.ย.2563 
07-11 เม.ย. / 14-18 เม.ย. / 21-25 เม.ย. / 28 เม.ย.-02 พ.ค.2563 

                05-09 พ.ค. / 12-16 พ.ค. / 19-23 พ.ค./ 26-30 พ.ค.63 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ-กรงุทาชเคนต ์- ประเทศอซุเบกิสถาน- ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-ทีพ่กั 
05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 10 สายการบิน อซุเบกิสถานแอร์

เวย ์(Uzbekistan Airways)  เคาน์เตอร ์W เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่าน
ก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่าน
เอง) **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
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รายการทวัรเ์ป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล 
เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

08.10 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี HY532 
13.00 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุทาชเคนต ์ประเทศอซุเบกิสถาน เพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง 
16.05น.  ออกเดินทางจากกรงุทาชเคนต ์ประเทศอซุเบกิสถาน โดยสายการบินอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์

(Uzbekistan Airways) เท่ียวบินท่ี HY745 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพรอ้มชมโชว ์
  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)- มิทสเคต้า-อพุลิสชิเค่-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้าMtskheta ศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศจอร์เจีย เมืองที่

เก่ำแก่ที่สุดของจอรเ์จยีอำยุกว่ำ3,000 ปี ตัง้อยู่ห่ำงจำกกรุงทบิลซิ ีประมำณ 25 กม.(ใช้เวลำเดนิทำง
ประมำณ 35 นำที) น ำท่ำนชมเมืองมิทสเคต้ำที่เคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจักรอิเบเรีย ซึ่งเป็น
รำชอำณำจักรเก่ำของจอร์เจียในช่วง 400-500ปี ก่อนคริสตกำล  น ำท่ำนชม วิหารจวารี Jvari 
Monastery ซึง่เป็นวหิำรในรูปแบบของครสิต์ศำสนำนิกำยออรโ์ธดอกทีถู่กสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่6 
วหิำรแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขำที่มแีม่น ้ำสองสำยไหลมำบรรจบกนั คอื แม่น ้ำมคิวำร ีและแม่น ้ำอรกัว ีซึง่ถดั
จำกเมอืงมทิสเคตำ้ไปยงับรเิวณทีก่วำ้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอำณำจกัรของไอบเีรยี  จำกนัน้น ำท่ำนชม
วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รำ้งรำวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศูนยก์ลำงทำงศำสนำ
ที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอร์เจยีสร้ำงขึน้โดยสถำปนิกชำวจอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdzeมขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั
สองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนย์กลำงที่ท ำให้ชำวจอร์เจยีเปลี่ยนควำมเชื่อและหนัมำนับถือศำสนำ
ครสิต ์และใหศ้ำสนำครสิตม์ำเป็นศำสนำประจ ำชำตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรำ้งยุค
โบรำณทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่ำงงดงำม 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย น ำท่ำนชมถ า้อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave – Toen หนึ่งในเมอืงถ ้ำเก่ำแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐำนกำร
ตัง้ถิ่นฐำนในดนิแดนแถบนี้กนัมำนำนแล้วกว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนครสิตกำล จนถึง ค.ศ.500 
เมืองนี้เป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำและวฒันธรรม และมีควำมเจรญิสุดขดีคือในช่วงครสิตวรรษที่ 9 -11 
ก่อนจะถูกรุกรำนโดยชำวมองโกลในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรำ้งไป ท่ำนจะได้
พบกบัศำสนสถำนทีม่หีอ้งโถงขนำดใหญ่ทีช่ำวเพเกน้Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิูชำ
ไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ก่อนที่ศำสนำครสิต์จะเขำ้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหี้องต่ำงๆ ซึ่งคำดว่ำ
เป็นโบสถเ์ก่ำแก่ของชำวครสิต ์ทีส่รำ้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่9จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุทบิลิ
ซ่ี Tbilisiเมืองหลวงของประเทศจอร์เจยี ที่มีความส าคญัของประวตัิศาสตร์มำกมำยและมีโครงสร้ำง
สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำ
ร ีน ำท่ำนชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรท ำอุตสำหกรรมและวฒันธรรมในภูมิภำคคอเคซัส ใน
ประวตัิศำสตร์เมืองนี้อยู่ในเส้นทำงสำยไหมหรือ Silk Road และปัจจุบันยังมีบทบำทส ำคัญในฐำนะ
ศูนย์กลำงกำรขนส่งและกำรค้ำ เนื่องจำกควำมได้เปรยีบทำงยุทธศำสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตัดระหว่ำง
ทวปีเอเชยีกบัยุโรป   อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall ศนูยก์ำรคำ้ย่ำนฟรดีอมสแควรใ์จกลำง
กรุงทบลิซิีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร คำเฟ่ และสนิคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยแบรนด ์
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่าม ทบิลิซี-่อนานูริ-กดูาอรีู-คาซเบกี-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนออกเดนิทำงไปตำมทำงหลวงทีส่ ำคญัซึง่เป็นเสน้ทำงส ำหรบัใชใ้นดำ้นกำรทหำรทีเ่รยีกวำ่ 
Georgian Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของสหภำพโซเวยีต 
เป็นถนนเสน้ทำงเดยีวทีจ่ะน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่ทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวำม
ยำวประมำณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่ำงรสัเซยีและจอรเ์จยี น ำท่ำนชมป้อมอนานูรี
Ananuri Fortressสถำนทีอ่นัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีเป็นป้อมปรำกำรใน
ศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้
ตระหง่ำนท่ำมกลำงธรรมชำตอินังดงำม จำกป้อมนี้เองท ำใหเ้หน็ภำพทวิทศัน์อนัสวยงำมของเบือ้งล่ำง
และอ่ำงเกบ็น ้ำซนิวำล ีจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองกดูาอรีู Gudauri เมอืงส ำหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ี
ชื่อเสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเลประมำณ 
2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชำวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมำเล่นในเดอืนธนัวำคม
จนถงึเดอืนเมษำยน 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองคาซเบกีKazbegiโดยคำซเบกีช้ื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงส

เตฟำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอด
ทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึลบ 5 องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว น ำท่ำนเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีบ 4WD 
เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กต้ีGergeti Trinity Churchซึง่ถูกสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่14 
หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่ำทสมนิดำซำมบีำ TsmindaSamebaซึง่เป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ี
สถำนทีแ่หง่นี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวำของแม่น ้ำชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขำของคำซเบก(ีการเดินทางมายงัสถานท่ี
แห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลมุอยู่หรอืสภาพของ
การจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ ซ่ึงอาจจะเป็นอปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงความปลอดภยัและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)  
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น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีระหว่ำงทำงใหท้่ำนไดช้มทศันียภำพสองขำ้งทำง หรอืพกัผ่อนตำม
อธัยำศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ ่ ทบิลิซี-่ชมย่านเมืองเก่า-อิสระช้อปป้ิงEast Point - สนามบิน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเทีย่วชมย่านเมอืงเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท ำท่ำนไดพ้บเหน็ควำม

สวยงำมและสสีนัของอำคำรบำ้นเรอืนทีเ่ป็นสถำปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสำนกนัระหว่ำงศลิปะ
ของเปอรเ์ซยีและยโุรป ท ำใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศ
เดยีว จำกนัน้น ำท่ำนนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress 
สรำ้งขึน้ครัง้แรกช่วงครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมำยถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวำมสม ่ำเสมอ
กนั และต่อมำในรำวศตวรรษที ่7 สมยัของรำชวงศอ์มูยัยำดไดม้กีำรก่อสรำ้งสว่นต่อขยำยออกไปอกี ซึง่
ต่อมำในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีำรสรำ้งเพิม่เตมิ และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขำ้มำ
ยดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่ำนำรนิกำลำ Narin Qala ซึง่มคีวำมหมำยถงึป้อมอนัเลก็ Little 
Fortress โดยบำงสว่นไดพ้งัทลำยลงเพรำะว่ำเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรือ้ท ำลำยไป 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่East Point หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยีแหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นม

ชัน้น ำในรำคำพเิศษ อำท ิZara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, 
Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore,Calzedonia, Ecco, G-
Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, 
Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เป็นตน้  
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 
23.20น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี   โดยสายการบินอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์  

เท่ียวบินท่ี HK746 
03.50น.  เดินทางถึงสู่สนามบินทาชเค้นท ์ประเทศอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
09.20น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินทาชเค้นท ์ประเทศอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์โดยสายการบิน  

อซุเบกิสถานแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี HK533 

 

วนัทีห้่า กรงุเทพฯ 
17.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่
ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์
เป็นรายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
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หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียว
ส าคญัอ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือ
หน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า 
เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วน
มือ้ค า่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ใน
อดีต ท าให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รอื
วิหารต้องใช้ผา้คลมุศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศีรษะไปด้วย หรอืกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทาง
โบสถห์รอืวิหารจะมีผา้คลุมให้ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ 
หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ 

ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

 

อตัราค่าเดินทาง 07-11 ม.ค. / 14-18 / 21-25 / 28 ม.ค. - 01ก.พ 2563 

 

อตัราค่าเดินทาง 04-08 ก.พ. / 11-15 ก.พ./ 18-22 / 25-29 ก.พ. 2563                 
03-07 มี.ค. / 10-14 มี.ค / 17-20 มี.ค./ 24-28 มี.ค / 31 มี.ค.- 04 เม.ย.2563 
05-09 พ.ค. / 12-16 พ.ค. / 19-23 พ.ค./ 26-30 พ.ค.63 
 

Georgia My Love 
ทวัรจ์อรเ์จีย 5 วนั 3 คืน /HY 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 35,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,000 

Georgia My Love 
ทวัรจ์อรเ์จีย 5 วนั 3 คืน /HY 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 34,500 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,000 
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อตัราค่าเดินทาง  
07-11 เม.ย. / 14-18 เม.ย./ 21-25 เม.ย. / 28 เม.ย.-02 พ.ค.2563 
 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,400 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็
เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

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

จะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคน

เดินทางได้ และไม่สามารถท ารีฟันดต์ัว๋ได้เช่นกนั 

Georgia My Love 
ทวัรจ์อรเ์จีย 5 วนั 3 คืน /HY 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 36,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,000 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์ เสน้ทางกรงุเทพฯ-กรงุทาชเคนท ์-ทบลิซิ/ี/ 
ทบลิซิ-ีกรงุทาชเคนท ์-กรงุเทพฯชัน้ประหยดั 

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

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆคา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่

ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ทา่น/วนั 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรม์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่19 ส.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดจ ากดั 1ใบ/ 
ทา่น(น ้าหนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์  คา่ซกัรดี 

ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหน้าทวัรท์า่นละ 1,400 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มคา่ทวัร์

งวดสดุทา้ย 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรมซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  โดยสามารถซือ้ซมิการด์ผา่นบรษิทัทวัรไ์ด ้

ขนาด 5GB = 400 บาท / ซมิ หรอืทา่นสามารถซือ้ซมิการด์โทรศพัทไ์ดท้ีส่นามบนิ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี

ฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่
แปลเอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุสามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  
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การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งทำ่น ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่
มดัจ ำทัง้หมด 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร ์

 หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่มดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรซึง่เงือ่นไข
เป็นไปตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็ 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 25 วนัท ำกำร บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัร์

ทัง้หมดและไมส่ำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำงไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เชน่คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ
,คำ่มดัจ ำหอ้งพกัและคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์อ่นออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยที่
เกดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้

และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บั
การยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวั
ผูโ้ดยสารเองทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 
คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิ
เทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและ
การดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่
เริม่จองทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะ
ไม่ไดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
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o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะ
เขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื 
คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุ
หนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิ
ใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 
ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน 

2. โรงแรมในจอรเ์จยีสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในจอรเ์จยีทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดั

รตั และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะ
แตกต่ำงกนั 
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