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รหัสโปรแกรม : 23094 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
8 5

ทบลิซี ีTbilisi เมืองหลวงปัจจุบันท่ีใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย ศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจ  
มสิเคตา้ Mtskheta อดีตเมืองหลวงยุคโบราณอันแสนโรแมนติค สมัยอาณาจักรโคลซิส 

กดูาอรู ีGudauri ย่านสกีรีสอร์ทบนเทือกเขาคอเคซัส ที่มีทิวทัศน์สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี 
กอรี ่Gori เมืองสำคัญด้านการทหารในยุคกลาง เมืองโบราณของมนุษย์ถ้ำและอดีตบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน 

คไูทส ิKutaisi อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางศาสนจักรอันเก่าแก่ในยุคของอาณาจักรจอร์เจียนโบราณ  
บาตมู ีBatumi เมืองท่าริมฝั่งทะเลดำที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ของจอร์เจีย 

บอรโ์จม ีBorjomi เมืองธรรมชาติและแหล่งน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจอร์เจีย 

เดินทางวันที่ 07-14 พฤจกิายน 2565 
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รายการเดินทาง 

วันที ่ รายการ พกัโรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ   

2 สนามบินอสัตันบูล – กรุงทบิลซิิ - Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi 
Tbilisi City Tour - Meidan bazaar 

IVERIA INN HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 เมืองคาสเบกี ้-The Chronicle of Georgia - ป้อมอนานูรี - เมืองคาสเบกี ้ 
Gergeti Trinity Church – เมืองกูดาอูร่ี - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย 

GUDAURI INN HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี - โบสถ์สเวติทสโคเวล ี- เมืองกอรี  
พพิธิภัณฑ์โจเซฟสตาลนิ – เมืองถ า้อุพลสิชิเค - เมืองบากูเรียน่ี  

CRYSTAL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 สวนบอร์โจมี – เมืองคูไทซิ - น ้าพุ Colchis Fountain TSKATUB PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 ถ า้โพรเมอุส – เมืองบาตูม ี– ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า 
Batumi City Tour 

WORLD PALACE HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

7 Piazza Square - Europe Square –ป้อมปราการโกนิโออปั 

สนามบิยอสัตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

8 กรุงเทพฯ  

เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline 

 

 

 

 

 

  

 

TK065     BKK (สุวรรณภมิู) – IST (สนามบินอสัตนับูล) 23.50 – 05.45 
TK378 IST (สนามบินอสัตนับูล) – TBS (ทบิลิซิ) 07.45 – 11.05 
TK393 TBS (ทบิลิซิ) - IST (สนามบินอสัตนับูล) 17.35 – 18.35 
TK064       IST (สนามบินอสัตนับูล) - BKK (สุวรรณภมิู) 01.25 – 10.10 
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2150 คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตทูี ่10 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ Turkish Airlines โดยมี เจ้าหนาที่ของ
บริษัทคอยให้การต้อนรับบริการ ตรวจเอกสารและสัมภาระ 
2350 ออกเดินทางสู่ ประเทศตรุเคยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK065 

(บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
0545   ถงึทา่อากาศยานนานาชาตอิสัตนับลู ประเทศตรุเคยีร์ (เพือ่แวะพกัรอเปลีย่นเครือ่งไปเมอืงทบลิซิี) 
0745 ออกเดินทางสู่กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบิน เตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่ TK 378 
1105 ถงึทา่อากาศยานนานาชาตโินโว อเลก็ซีเยฟก้า กรงุทบลิซิ ี(Tbilisi) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
เ ที่ ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  
บ่ าย  นำท่านเดินทางสู๋ กรงุทบิลซิ ีTbilisi (17kms./30mins.) ชมโบสถ์ตรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi หรือ ซามีบา 

Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคน
ท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1995 - 2004  ใหญ่
ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรม
แบบจอร์เจียนท้องถิ่น ที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ แวะถ่ายรูปคู่กับจกัรยานขนาดยักษข์องเมอืงทบลิซิ ีGiant Bicycle แล้ว
เข้าสู่ย่าน ถนน Shota Rustaveli Avenue คือถนนสายกลางกรุง ทบิลิซิ ที่ตั้งชื่อตามกวีจอร์เจียยุค Shota Rustaveli โดย
เส้นทางถนนทอดตัวยาวประมาณ 1.5 กม. ผ่านชมสถานทีส่ำคัญ อาทิ โรงละครโอเปรา่ Opera House  ก่อตัง้ขึ้นในปี ค.ศ. 
1851 เป็นโอเปร่าที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก อาคารรฐัสภา Parliament of Georgia, พระราชวงั Vorontsov’s Palace เป็น
หนึ่งในสถานท่ีสำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในทบิลิซี สร้างขึ้นในปี 1868 โดยผู้ว่าราชการของจักรพรรดิรัสเซีย แวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์ 

วนัแรก จนัทรท่ี์ 7 พฤศจิกายน กรงุเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู) - อสัตนับูล 

วนัท่ีสอง องัคาร 8 พฤศจิกายน  อิสตนับูล - ทบิลิซี 
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St.George's Monument อนุสรณ์สถานเสรีภาพและความเป็นอิสระของประเทศจอร์เจีย สร้างเมื่อปี ค.ศ. 2006 โดยทำขึ้นจาก
หินแกรนิตและทองคำสูง 35 เมตร จากนั้นนำท่าน  นั่งกระเชา้ขึน้สู่เนนิเขา Narikala ชม อนสุาวรยี์มารดาแหง่จอรเ์จยี Kartlis 
Deda, Mother Georgia  รูปปัน้ขนาดใหญ่ของหญิงถือดาบและถ้วย ที่สร้างขึ้นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป สูงถึง 20 เมตร (65.6 
ฟุต) ซึ่งไม่ใชเ่พียงแค่สัญลักษณ์ของเมืองทบิลีซีเท่าน้ัน แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจียอีกด้วย โดยดาบที่ถือมี
ความหมายเอาไว้ใช้สำหรับผู้ท่ีจะมาเป็นศัตรูและถ้วยไวน์มีความหมายสำหรับผู้ที่มาเป็นเพ่ือนพ้อง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่าน 
Meidan bazaar ย่านการค้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่คู่กับกรุงทบิลิซีมาช้านาน อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งซื้อของสินค้าที่ระลึกที่มีร้านค้าให้
ท่านเลือกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานโลหะฝีมือ, ของโบราณ, งานแฮนด์เมด, ไวน์จอร์เจียชื่อดัง, ขนมช็อกโกแลต และ
ผลิตภัณฑ์ของฝากของกินอื่นๆ มากมาย 

คำ่ บรกิารอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหาร 
          นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (N1) 
 
 
 
 

 
 
  
 
เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมอืงคาสเบกี ้ Kazbegi (151 kms./3hrs.) โดยจากเมืองมิสเคต้า จะเป็นเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า 
Georgian Military Highway เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด 
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้  ระหว่างทางแวะชม The Chronicle of Georgia พงศว
ดารแห่งจอร์เจีย อนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ “Tbilisi Sea” โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ 3,000 ปี ของ
อำนาจการปกครองของจอร์เจียด้วยรูปสลักเกี่ยวของ กษัตริย์ วีรบุรุษและพระเยซูคริสต์ไว้บนเสาเหล็กขนาดมหึมา ด้วยความ
อลังการณ์ของอนุสรณ์แห่งนี้ทำให้ได้ชื่อว่าเป็น Stonehedge of Georgia แวะชม ป้อมอนานรู ีAnanuri Fortress ป้อมปราสาท
ตั้งอยู่ริมฝ่ังซ้ายของแม่น้ำอรักวี เป็นที่ประทับของเอริสตาวิส หรือดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดินแดนลุ่มแม่น้ำอรักวี 
และบริเวณแถบนี้ยังเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอำนาจระหว่างเจ้าผูป้กครองแคว้นหลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไป
ด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่ง และยังเป็นที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักว ีอีกด้วย 

เ ที่ ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  
บ่ าย  ถงึเมอืงคาสเบกี้ Kazbeเgi เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti ทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ตัว

เมืองอยู่บริเวณเชิงเขา Kazbek นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเดินทางด้วยรถ4WD เพื่อขึ้นหุบเขาคอเคซัส พร้อมชมโบสถ ์Gergeti 
Trinity Church ***ในกรณทีีม่หีมิะตกหนกั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม *** โบสถ์ชื่อดังอันเป็นสัญลักษณ์ทีส่ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย และยังเป็นโบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียออรืโธด็
อกซ์อันเก่าแก่ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล 

วนัท่ีสาม พธุ 9 พฤศจิกายน ทบิลิซี – คาสเบก้ี (สเตปานสมินดา) - กดูาอรูี 
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ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศ และภาพของโบสถ์เล็กๆที่เปลี่ยวเหงา จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง   กูดาอรูี ่
Gudauri (33 kms./.45hrs.) ระหว่างทางแวะชม อนสุาวรยีม์ติรภาพจอรเ์จยี Russia Georgia Friendship Monument 
อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในเมื่อปี ค.ศ.1983 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk อันเป็นมิตรภาพที่
ต่อเนื่องระหว่างจอร์เจียกับรัสเซีย 

คำ่ บรกิารอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหาร 
          นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั GUDAURI INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า (N2) 
 
 

 

 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ Mtskheta (98kms./1.40hrs.) นำท่าน ชมวหิารจวาร ีJvari Monastery หรือโบสถ์แห่งไม้
กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่าง
มาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (Mtkvari river) 
และแม่น้ำอรักวี (Aragvi river) นำชม โบสถส์เวติทสโคเวล ีSvetitskhoveli Catherdal UNESCO world Heritage สร้างราว
ศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มิสเคต้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และให้การเคารพศรัทธาที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจีย
นออร์โธด็อกซ์ เชื่อกันว่าเป็นท่ีฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอีก
ด้วย 

เ ที่ ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  
บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ เมอืงกอร ีGori (65km./50mins.) เมืองที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านการทหารเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่

อยู่บนถนนสายสำคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มี
ชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซ
เวียต นำท่านเข้าชม พิพธิภณัฑโ์จเซฟสตาลิน Stalin Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของโจ เซฟส
ตาลิน อดีตผู้ทีน่ำสหภาพโซเวียต ที่ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นบุคคลสำคัญของสหภาพโซ
เวียตในการทำสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงรักษาโครงสร้างยุคยุคโซเวียตเอาไว้ จากนั้นนำท่านสู่ เมอืงถำ้
อพุลสิชเิค Uplistsikhe Cave หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราว
การ ว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสต
วรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็น

วนัท่ีส่ี พฤหสับดี 10 พฤศจิกายน กดูาอูรี - มิสเคต้า - กอร่ี - บากเูรียน่ี 
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ช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีต นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่
เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับอินเดียและจีนอีกด้วย สมควรแก่เวลาแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองตากอากาศยอดนิยม บากเูรยีนี ่
Bakuriani (105kms./1.45hrs.)  

คำ่ บรกิารอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหาร            
นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั CRYSTAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (N3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าชม สวนบอรโ์จม ีBorjomi Central Park สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี่ ที่นิยมมาเดินเล่น และ
ผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด อีกทั้งน้ำแร่บอร์โจมียังมีชื่อเสียงด้านคุณภาพเป็นที่นิยมในหมู่ประเทศอดีตสหภาพเวียต 
อิสระให้ท่านเก็บบรรยากาศรอบสวน จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองและธรรมชาติของป่าเขารอบด้านจากมุมสูง 

เ ที่ ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  
บ่ าย  นำท่านเดินทางสู่ เมอืงคไูทซ ิKutaisi (130km./2.20hrs.) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักร

จอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 แวะถ่ายรูป น้ำพ ุColchis Fountain ตั้งอยู่ในบริเวณ Central Square สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 2011รอบฐานของน้ำพุเป็นรูปหล่อรูปสัตว์ต่างๆ อาทิเช่น ม้า กวาง แพะ แกะ สิงโต 30 ตัว รูปหล่อบางส่วนมีอายุ
มากกว่า 5,000 ปี บนจุดสูงสุดเป็นรูปม้าคู่ประดับเกราะสีทองสง่า 

คำ่       บรกิารอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหาร  
           นำทา่นเขา้สู่ทีพ่กั TSKATUB PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  (N4) 
  

วนัท่ีห้า ศกุร ์11 พฤศจิกายน บากเูรียน่ี – บอรโ์จมี - คไูทซิ 
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เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นำท่านชม ถำ้โพรเมอสุ Prometheus Cave เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของจอร์เจียและเป็นหนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดใน

โลกและมีแม่น้ำใต้ดินมากมาย ถูกค้นพบในปี 1984 ภายในมีความหลากหลายของภูมิทัศน์ มีสี่ชั้นที่แตกต่างกันอันเกิดขึ้นในช่วง
ต่างๆของการพัฒนาของโลก ชมหินงอก, หินย้อย, ถ้ำแม่น้ำใต้ดินหกถ้ำและทะเลสาบ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งสเกลและ
รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของหินที่กลายเป็นหินที่พบภายใน  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมอืงบาตูม ีBatumi (153kms./2.35hrs.) เมืองหลวงของจังหวัด อะจาร่า(Ajara) ที่ปกครองตนเอง และตั้งอยู่

บริเวณริมฝั่งด้านตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ นอกจากนี้ยัง
มีโรงงานอุตสาหกรรมและอู่ต่อเรือ ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองนี้กลายเป็นการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
2010 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการปรับปรุงสถานที่บันเทิงและที่พักผ่อน รวมทั้งที่พักและอีกหลายๆอย่าง นำ
ท่าน ล่องเรอืรมิฝัง่ทะเลดำ ของบาตูม ีชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่าง
สวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา จากนั้นเดินชมความสวยงาม
ของ ถนนบาตูมบีเูลวารด์  Batumi Bulevard เป็นพื้นท่ีที่มีความเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1881 ที่มีการตกแต่งและประดับ
ต้นไม้ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ7กม. ชม อนสุาวรยีร์ปูปัน้อาลแีละนีโน ่ Ali and Nino Monument ใน
ชื่อ “หญิงและชาย” ทำด้วยเหล็กและสามารถเคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8 เมตร บอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศร้าของ 
“อาลี” หนุ่มมุสลิมชาวอาเซอร์ไบจันกับเจ้าหญิง”นิโน” แห่งจอร์เจีย จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน และยังมีความ
พิเศษคือรูปปั้นนี้จะเริ่มขยับเข้าหากันในเวลาค่ำของทุกวัน พร้อมชมสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ของชงิช้าสวรรค ์The large Ferris 
wheel ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาตูม ี

คำ่       บรกิารอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหาร  
          นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั WORLD PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (N5) 
  

วนัท่ีหก เสาร ์12 พฤศจิกายน    คไูทซิ - บาตูมี 
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เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมบรรยากาศของเมืองเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่
แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง ประกอบไปด้วยภัตตาคารและลานดนตรี 
สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี โดยสังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ 
จากนั้นชมความงามของอาคารรูปทรงต่างๆ บริเวณ ยโุรปสแควร ์Europe Square  จัตุรัสที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบาตูมี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

นำท่านชม ปอ้มปราการโกนโิออปั Gonio-Apsaros ถือได้ว่าเป็นป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 1 ของจอร์เจียและมี

ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใคร ปกป้องทางเข้าของหุบเขา Chorokhi และ Adjarisskali ซึ่งเชื่อมระหว่างพื้นที่ภายในของ

จอร์เจียตะวันตกเฉียงใต้กับชายฝั่งทะเลดำ เนื่องจากที่ตั้งของป้อมปราการโกนิโอบนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกลายเป็นหนึ่งใน

เสาหลักของจักรวรรดิโรมัน และยังเป็นเขตพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ปี 2010  
 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินนานาชาตบิาตูม ีประเทศจอรเ์จยี 
1735 ออกเดินทางสู่ กรงุอสิตนับลุ ประเทศตรุเคยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK393 
1835 ถึงทา่อากาศยานนานาชาตอิสัตนับลู ประเทศตรุเคยีร์ (เพือ่แวะพกัรอเปลีย่นเครือ่ง) 
 
 
 
0125 ออกเดินทางกลับสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK064 
1010 เดินทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบั....... 
************************************************************************* 
  

วนัท่ีแปด  จนัทร ์14 พฤศจิกายน     กรงุเทพฯ 

วนัท่ีเจด็ อาทิตย ์13 พฤศจิกายน  บาตูมี - กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบรกิาร   
 เดนิทาง 07 – 14 พฤศจกิายน 2565  ทา่นละ 67,900.- บาท 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
การนัดหยุดงาน, โรคระบาด, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางตามเงื่อนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง เว้นแต่ผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้น จึงทำให้คณะออกเดินทางได้ 
6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหนึ่งท่านใดในคณะ ไม่รับเงื่อนไข เป็นเหตุให้ทัวร์ไม่สามารถเดินทางได้ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขใน
การยกเลิกการเดินทาง 
7. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 
8.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 
9.เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้การเดินทางบางคณะจำเป็นต้องทำตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วเดี่ยว โดยคณะจะคอนเฟิร์มเดินทางเมื่อผู้เดินทาง
ครบ 15 ท่านเท่านั้น และจะออกตั๋วหลังจากที่ผู้เดินทางครบจำนวน กรณีที่ตั๋วเดี่ยวมีราคาสูงกว่าต้นทุนที่ทัวร์วางไว้ จะมีผลทำให้คณะไม่
สามารถคอนเฟิร์มเดินทางได้ เว้นแต่ผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้น จึงทำให้คณะออกเดินทางได้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class ) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ  
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ  
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  
( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ ) 
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท   
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท  
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทปิหวัหนา้ทัวร)์  
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อตัรานีไ้มร่วม 
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง  
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสาย
การบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 USD ต่อท่านตลอดทริป  
6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 
8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย  
** คา่ทปิโปรดชำระกบัเจา้หนา้ที่ที ่สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง รวมทัง้สิน้ 80 USD ตอ่ทา่น ** 
เงือ่นไขการจอง 
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นัง่จะยนืยันเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจำแลว้เทา่นั้น  
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ( สามารถ
ทำขอได้ใน Application หมอพร้อม ) 
3.หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ( กรณลีกูคา้อยูต่่างจงัหวดั ) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด   
เงือ่นไขการชำระคา่ทัวรส์ว่นที่เหลอื 
ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมผ่่านการอนมุตัิวซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุำเป็น ทาง
บรษิัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การ
เรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันจากการยกเลิกของท่านอันมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึง่มี
ค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แล้วแต่กรณี 
2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
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กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทำใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจำนวนทีบ่รษิัทฯ
กำหนดไว ้( 15 ทา่นขึน้ไป ) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

2.บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีที่เกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาต
ภัย ฯลฯ เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วเมื่อได้ตัดสินใจจองทัวร์ หรือชำระมัดจำ 
3.กรณเีจ็บปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไป
ยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  
4.กรณผีู้เดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง ( Triple Room ) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง 
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี จอร์เจีย ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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