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รหัสโปรแกรม : 23507 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม 

GRAND GEOGIA 10 DAYS 7 NIGHTS 

Pearl of Caucasus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ราคาเพียง... 85,900.- 

 

 
ที่พกัระดับ 

4 ดาว 
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จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลซิี 
ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย 
อาหรับ เติร์กและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 18 
•ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขึ้นป้อมนาริคาล่า •ชมโบสถ์เมเตห์คี •แวะถ่ายรูปสะพานสันติภาพ •ช้อปปิ้งชาเดนีและรุสทาเวลี •ชมอนานุรี •ซินวาลี •ชม
โบสถ์เกอร์ตี้ •ชมวิหารจาวารี •ชมวิหารสเวติสโคเวลี •ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน •บ้านถ้ำอุพลีสต์ซีคห์ •ชมวิหารจีลาตี •ชมวิหารบากราด ี•ชม
เข่ือนเอนกูรี่ •ชมหมู่บ้านอุชกูลลี่ •ชมโบสถ์ลามาเรีย •ชมเมืองบาตูมี •ล่องเรือทะเลดำ 
 

§ พกัโรมแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 
 

 
วันแรก กรงุเทพฯ - อสีตนับลู 
20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิส 

แอร์ไลน์ (TK) ประตูทางเข้าที่ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ 
23.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี TK 069 

(ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ช.ม.) 
วันทีส่อง เมอืงบาตมู-ียา่นเมอืงเกา่-จตัรุสัเปยีซซา่-รปูปั้นอาลีและนโีน ่ 
05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
06.15 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองทบิลิซี" โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี TK390 

(ใช้เวลาบินประมาณ 02.20 ช.ม.)   
09.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบาตูมี (BATUMI) เมืองหลวงของจังหวัดอะจาร่าที่ปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณริมฝั่ง

ด้านตะวันออกของทะเลดำ เมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 200,000 คน เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญในด้าน
การค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของเมืองในเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผลของพืชผัก 
ผลไม้ต่างๆ หลายอย่าง และที่สำคัญยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือ ผลิตอาหารและ
ยังมีการทำอุตสาหกรรมเบาอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

กำหนดวันเดินทาง 
มถิุนายน 10 - 19 มถิุนายน 2565 85,900.-  
กรกฎาคม 22 – 31 กรกฎาคม 2565 85,900.- 
สงิหาคม 5 – 14 สงิหาคม 2565 85,900.- 
กนัยายน 16 – 25 กนัยายน 2565  85,900.- 
ตลุาคม 14  - 23 ตลุาคม 2565 85,900.- 

พฤศจกิายน 18 – 27 พฤศจกิายน 2565 85,900.- 
ตารางเทีย่วบนิ 

วันบนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา เวลาในการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ อีสตันบูล BKK - IST TK069 23.00-05.15+1 10.25 ชม. 

วันที่สอง อีสตันบูล บาตูมี IST - BUS TK390 06.55-09.40 02.20 ชม. 
วันที่เก้า ทบิลิซี อีสตันบูล TBS - IST TK383 17.30-19.00 02.10 ชม. 
วันที่สิบ อีสตันบูล กรุงเทพฯ IST - BKK TK068 01.45-15.25 09.35 ชม. 
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ชื่อเสียงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 เมืองนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับการปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งสถานที่
บันเทิงสำหรับการพักผ่อน มีการสร้างโรงแรม ภัตตาคาร ไนต์คลับและสิ่ งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายหลาย
อย่าง  

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนีโอ้ (Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝั่งทะเลดำ ใกล้อาณาเขตประเทศ
ตุรกี ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังถูกเชื่อว่าเป็นสถานที่ฝังศพ
ของนักบุญมัทธีอัส หนึ่งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เนื่องจาก
คำสั่งห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการทำลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมนำ้ตก 
(Makhuntseti Waterfall) เป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจีย เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่ง  
ตั้งอยู่ในอะจาร่าในหมู่บ้าน Makhuntseti สามารถชมน้ำตกได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติของชาวบ้านได้ท่ีนี่ เช่น น้ำผ้ึงท้องถิ่นได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
นำท่าน ล่องเรอืรมิฝัง่ทะเลดำของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่
ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา อิสระ
ให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดำ 
จากนั้นนำท่านไปชมความสวยงามของเมืองที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์ของธรรมชาติอันงดงาม และยังเป็นเมืองสำคัญที่มี
ท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณริมฝั่งทะเลดำด้านตะวันออก จากนั้นให้ท่านได้ ชมบรรยากาศของบ้านเรือนใน ย่านเมืองเก่า 
(Old Town) และชมอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นในรูปแบบ ของสถาปัตยกรรมแบบ
ผสมผสานกันเป็นพิเศษที่มีความสวยงามน่ารัก ซึ่งอาคารส่วนมากถูกตกแต่งขึ้นมาด้วยความเพ้อฝันอันเลื่อนลอย เป็น
รูปสิงโต และบางแห่งถูกสร้างขึ้นโดยไม่ทราบชื่อและที่มาจากนิทานโบราณ และที่นำความภูมิใจมาให้ชาวบาตูเมียน ก็คือ 
รูปของเด็กกับขลุ่ยต้นอ้อ (A boy with the reed-pipe) นำท่านเดินชม จัตุรัสเปียซซ่า (Piazza Square) หนึ่งใน
จัตุรัสสำคัญของเมืองบาตูมี ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5 ,700 ตารางเมตรใกล้ริม
อ่าวทะเลดำ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเก ตได้จากภาพโมเสคและงาน
กระจกสีที ่หาดูได้ตามอาคารรอบจัต ุร ัส นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ร ูปปั ้นอาลีและนีโน ่ (Ali and Nino Moving 
Sculptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
แสดงถึง ความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และอาร์เซอไบ
จาน 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
พักที่   BEST WESTERN PREMIER หรือเทียบเท่า 
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วันทีส่าม เมอืงบาตมู-ีวงัดาเดยีน-ีเมอืงเมสเทยี-เอนกรูี ่
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Dadiani Palaces เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของจอร์เจียตั้งอยู่ใน Zugdidi ภูมิภาค 
Samegrelo-Zemo Svaneti ประเทศจอร์เจีย พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม Dadiani Palaces ยังถือ
เป็นพระราชวังที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในคอเคซัส เป็นอาคารนีโอโกธิค 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมอืงเมสเทยี (Mestia) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศจอร์เจียตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่
เหนือระดับความสูงที่ 1,500 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ตอนบนของประเทศจอร์เจียเข้าสู่เขตภูมิภาค”สเวเนตีตอนบน” (Upper 
Svaneti)  เมืองเมสเทียเป็นเมืองเก่าแก่โบราณที่มีมาตั้งแต่ 800 ปีมาแล้ว บ้านเรือนยังคงเป็นแบบโบราณที่สะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิตคนในยุคสมัยก่อนในบริเวณนี้ ด้วยลักษณะของบ้านหอคอยก่อด้วยหินทีใช้ดูแลปกป้องอยู่ติดบ้านเรือน เมส
เทียยังเป็นเมืองต้นทางของนักปีนเขาและชมป่าสนอัลไพน์อีกด้วย 

บ่าย นำท่านแวะชม เขื่อนเอนกรูี ่(Enguri Dam) เป็นเข่ือนไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีความสูงอยู่ที่ 271.5 
เมตร ตั้งอยู่บนแม่น้ำเอนกูรี่ เขื่อนแห่งนี้ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1961 และได้มีการทดลองเปิดใช้ในปี ค.ศ.1978 
สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1987 และเขื่อนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งภายในเขื่อนมีจุดบริการ
นักท่องเที่ยว 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่   MESTIA INN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่ี ่  เมอืงเมสเทีย-หมูบ่า้นอชุกลูลี่-โบสถล์ามาเรยี-เมอืงเมสเทยี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเปลี่ยนรถเป็น 4 WD เพื่อเดินทางขึ้นเทือกเขาคอเคซัสไปยัง หมู่บ้านอุชกูลลี่ (Ushguli) ซึ่งห่างออกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 03.30 ชั่วโมง อุชกูลลี่ เป็นกลุ่มหมู่บ้านเล็กๆ 4  แห่ง ตังอยู่กลางหุบเขาสูง 
2,410 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และตีนของ ยอดเขาชาขร่า Shkhara summit หนึ่งในยอดเขาทีสูงทีสุดในคอเคซัส 
โดยมีชาวบ้านอาศัยอยู่ราว  70ครัวเรือนท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมราว 6 เดือน ทำให้อุชกูลลี่กลายเป็นเมืองปิดไม่
สามารถติดต่อโลกภายนอกได้กว่า 6 เดือนเลยทีเดียว ด้วยความงดงามของขุนเขานานาทีรายล้อมและเป็นชุมชน
โบราณ มีโบสถ์เก่าแก่ราวศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้ “ดินแดนสวาเนติบน Upper Svaneti” ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เดินทางถึงหมู่บ้านอุชกูลลี่ นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านทีโดดเด่นด้วยหอคอย
โบราณตังเรียงรายอยู่ทั่วหมู่บ้านนับสิบหอ มียอดเขาดำทะมึนที่สูงชันปกคลุมด้วยหิมะอันขาวโพลนปกคลุมเกือบทั้ง
ยอดซ่อนตัวอยู่ หลังยอดเขาสูงชันสีเขียวมีหมู่บ้านตั้งอยู่ตีนเขาและธารหิมะทีละลายกลายเป็นสายน้ำเล็ก ๆ ไหลเป็น
ล่องเลาะริมหมู่บ้าน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   
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จากนั้นนำท่านนั่งรถขึ้นเนินเขาแวะชม โบสถ์ลามาเรยี Lamaria Church อายุเก่าแก่ย้อนไปถึงศตวรรษที  ภายในโบสถ์
มีภาพเขียนสีเฟรสโก้ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและอัครสาวก จนกระทั่งสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักที่
เมืองเมสเทีย 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่   MESTIA INN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่า้ เมอืงเมสเทีย-เมอืงคไูทซ-ีวหิารจลีาตี-วหิารบากราต ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

นำท่านออกเดินทางไปยัง เมอืงคไูทซ ี(Kutaisi) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือห่างประมาณ 150 กม. เมืองนี้มี
ความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและได้รับ
การขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลก  ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของ
อาณาจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางด้านของ
ตะวันตกของประเทศ     

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   
นำท่านไปชม วิหารจลีาต ี (Gelati Monastery) ซึง่ได้ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์ผู้มีชื่อเสียง คือ 
กษัตรย์เดวิดที่ 5 (King David V) ในอดีตได้ใช้เป็น สถานที่ศึกษาและศาสนสถานสำหรับศูนย์กลางการศึกษาและ
ศูนย์กลางวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียง  เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมภาพจิตรกรรมฝาผนังจำนวนมากมายที่ได้บอกเล่าเกี่ยวกับ
นักบุญและกษัตริย์ในยุคต่างๆอยู่ภายในใจกลางของวิหารเวอร์จิน (Virgin Cathedral) ชมวหิารบากราต ี(Bagrati 
Cathedral) ได้ถูกก่อสร้างขึ้นในราวปลายศตวรรษที่ 10 โดยกษัตริย์บากราด ที่ 3 ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ได้รวบรวม
แคว้นต่างๆของจอร์เจีย สถานที่แห่งนี้แม้จะถูกทำลายไปบางส่วนโดยพวกเติร์กในปี ค.ศ.1691 แต่ก็ยังมีเหลื่อซาก
ปรักหักพังปรากฏอยู่ จากนั้นนำท่านชมน้ำพุ (Colchis Fountiains) ที่อยู่ใจกลางเมืองซึ่งมีการตกแต่งด้วยรูปปั้น
อย่างสวยงาม โดยจะเห็นว่ารูปปั้นจะเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ โดยจะมีม้าสองตัวอยู่ที่ด้านบนสุด ตัวรูปปั้นมีที่มาจากการ
จำลองเครื่องประดับโบราณ 30 ชิ้นท่ีจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเมือง Kutaisi ซึ่งทำให้เห็นว่าเมือง Kutaisi แห่งนี้มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และคนในยุคโบราณมีความสามารถในการทำเครื่องประดับที่สวยงามและประณีตมาก ได้
เวลานำท่านช้อป (Kutaisi Bazar) เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในคูไทซีเพ่ือซื้อสินค้าเกษตร คุณจะพบกับผัก
สด ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนมจากธรรมชาติ เนื้อสัตว์ เครื่องเทศหลากหลายชนิด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย 
นอกจากนี้ในตลาดน้ี สามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทีเ่กษตรกรปลูก และยังสามารถซื้อ chiri,churchkhelas 
(ขนมจอร์เจียดั้งเดิม) และขนมจากธรรมชาติอื่นๆ ได้หลายพันชนิดในตลาดแห่งนี้ และยังมีผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมากมายที่นี่ 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่   BEST WESTERN PLUS หรือเทียบเท่า 
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วันทีห่ก เมอืงคไูทซ-ีเมอืงอพุลสีตซ์คีห์-เมอืงกอร-ีเมอืงคไูทซ ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก ระยะทางห่างประมาณ 82 กม. กอรี เป็นเมือง

หลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญ
ทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญที่เชื่อมกับทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก 
นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็ก
ซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอุ
พลีสต์ซคีห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ้ำที่ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคการเริ่มต้นราวศตวรรษที่ 8-
7 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียสู่ทางด้านเหนือแถบหมู่บ้านมทวารี และหุบเขารีโอนี
ไปยังทะเลดำ และต่อไปยังด้านตะวันตก ทำให้เกิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็นเมือง
หนึ่งที่เป็นศูนย์กลางการค้า ได้ถูกสร้างขึ้นในราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวาง
ให้ท่านได้ชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำโดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลาง 
และส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่
อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลาง
กระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถ้ำส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแม้ว่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ้ำใหญ่โตก็จะมี
เพดานห้องที่ทำเป็นที่หลบซ่อนอีกทีหนึ่ง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรือทาง
ด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆได้ด้วย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ดา้นบนของสถานที่แห่งนี้ได้
ถูกสร้างเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ซึ่งต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมท้ังเครื่องทองเครื่องเงิน
และอัญมณีต่างๆ และยังมีเครื ่องเซรามิคส์และการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกนำไปไว้ที ่ใน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑข์องสตาลนิ (Museum of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่
ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งเสียชีวิต    

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแมน่้ำครูา (Kura) 
หรือเรียกว่า แม่นำ้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 
1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบี
เรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะ
ศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวี
ยุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย นำท่านชม อนุสาวรีย์ (Chronicle of Georgia) ที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลทบิลิซี gxเป็น
อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจีย ตั้งโดดเด่นอยู่บนภูเขาสูงนอกเมืองทบิลิซี มีขนาดใหญ่โตอลังการ
สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และทำให้ใครก็ตามที่ไปยืนใกล้ๆ ดูตัวเล็กจิ๋วลงทันตา สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 ในสมัยที่ประเทศจอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศรัสเซีย 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่   RAMADA OLD TOWN หรือเทียบเท่า 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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วันทีเ่จ็ด กรงุทบลิซิ-ีเมอืงมทิสเคต้า-วหิารจวาร-ีวหิารสเวตสิโคเวลี-กดูาอรู ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านไปชม วิหารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราว
ศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้ำอรักวีและถ้ามอง
ออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่ง
ได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5  นำท่านไปชม วิหารสเวตสิ
โคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมิทสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจีย
ออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอร์เจีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง   
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่น
สกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดเวลา 
ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่
ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูก
สร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่าง
เก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง 
พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย แวะชมจุดชมวิวกูดาอูรี (Viewpoint in Gudauri) 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่   GUDAURI LOFT หรือเทียบเท่า 
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วันที่แปด เมอืงกดูาอรู-ีโบสถเ์กอรเ์กตี-้กรงุทบลิซิ ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมอืงคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเต
พานทส์มนิดา้ (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้าง
สถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 
157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมี
ความช้ืนและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 
องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุดจากนั้นใหท้า่นได้เปลีย่นรถนัง่เปน็รถที่ขบัเคลือ่น 4 ลอ้  นำท่านไป
ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอรเ์กตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อ
เรียกกันว่า ทสมนิดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึง่เป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่
ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า 
อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางให้มากที่สุด)  
นำท่านชมน้ำตก (Gveleti Waterfall) ซึ่งจะเป็นทริปเดินป่าเล็กๆ ต้องเดินเข้าป่าไป ประมาน 10 นาที จะถึงน้ำตกเพ่ือ
ชมความสวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง   
นำท่านออกเดินทางกลับไปยังเมอืงทบลิซิี และพาทา่นแวะชอ้ปปิง้ทีศ่นูยก์ารคา้ (Tbilisi mall) เป็นห้างสรรพสินค้าแห่ง
แรกและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ทำให้ เป็นท่ีน่าสนใจที่สุด
ในเมือง เพลิดเพลินกับร้านค้า ร้านอาหาร และไฮเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ดังกว่า 250 แห่งทั่วโลก จากนั้นนำท่านชม 
วิหารทรินิตี้ นำท่านชม มหาวิหารประจำเมืองทบิลิซี  (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi)  ซึง่เป็นมหาวิหารใน
รูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 ตั้งอยู่ในตัวเมืองท
บิลิซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของจอร์เจีย เป็นมหาวิหารประจำเมืองทบิลิซี 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่   RAMADA OLD TOWN หรือเทียบเท่า 
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วันทีเ่กา้ อสีตนับลู-ทบลิซิี-ปอ้มนารคิาลา่-โบสถเ์มเตหค์-ี The Bridge of Peace-ถนนคนเดนิ    
                  ชาเดนกีอร-ีถนนรสุทาเวล ี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่
ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราว
ศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.
1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมข้ึนอีก ซึ่งต่อมาเม่ือพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน 
กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่า
เกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตรอ์ยู่
คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมตควารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากร
อาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้
ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิท รีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์
ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุก
ทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีก       จากนั้นนำท่านแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตล์โมเดริ์นสร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยใช้เหล็กและกระจกใสสร้างข้ามแม่น้ำมตควารี เพื่อเชื่อมฝั่งเมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความ
ยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งสะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของทบิลิซียุคใหม่  
จากนั้นนำท่านแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตล์โมเดริ์นสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยใช้เหล็กและ
กระจกใสสร้างข้ามแม่น้ำมตควารี เพื่อเชื่อมฝั่งเมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่ง
สะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของทบิลิซียุคใหม่ 
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดนี” (Shardeni Street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที ่จะเป็นแหล่งรวมของ
ร้านอาหารพื้นเมืองร้านกาแฟ ที่เต็มไปด้วยผู้คน บริเวณนั้นจะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้าน
อาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย 
จากนั้นนำท่านไปเดินเที่ยวชม ถนนรุสทาเวลี (Rustaveli) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป 
และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย 
และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลายให้ท่านได้พักผ่อนตาม
อัธยาศัยและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
14.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.25 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองอีสตันบูล" โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี TK393 

(ใช้เวลาบินประมาณ 02.10 ช.ม.)   
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
วันทีส่บิ เมอืงอสีตนับลู-กรงุเทพฯ 
01.25 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี TK 068 

(ใช้เวลาบินประมาณ 09.35 ช.ม.)  
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 
 

*************************************** 
 

*** ราคา และโปรแกรมทัวรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัสภาวะของเงนิบาทที่ไมค่งที ่/การเปลีย่นแปลงเวลา
ของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสำคญั *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
 
 

ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป 
 ➢ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน  

➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเด่ียว เพิ่มท่านละ 
          85,900.- 

9,500.-        
 

การจองทัวร์   
 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการ

ยืนยันการเดินทางของท่าน) 
➢ กรณุาชำระคา่ทวัรส์่วนที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด 

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 
คา่ทัวรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) 

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าพาหนะในการนำเท่ียว ตลอดการเดินทาง (4 ท่าน รถตู้ 7 ที่นั่ง / 6-9 ท่าน รถมินิบัส 19 ที่นั่ง) 
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามระบุไว้ในโปรแกรม 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (4 ท่าน คนขับรถทำหน้าที่เป็นไกด์, 6-9 ท่าน คนขับรถ กับไกด์พูด

ภาษาอังกฤษ) 
✓ กรณีที่กรุ๊ป 10 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ีม่อีายตุัง้แต7่5ปขีึน้ไป) 
คา่ทัวรไ์มร่วม : 
  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 40 ดอลลาร์ 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 30 ดอลลาร์  
(ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 
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การยกเลกิ : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ▪ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่

ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล 
(สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้อง
การันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตี
ค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน ▪ หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ▪ หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน ▪ หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน 
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม 

***หนงัสอืเดนิทางประเทศไทยไมต่อ้งทำวซีา่เขา้ประเทศจอรเ์จยี*** 
หมายเหต ุ: 
▪ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากผลตรวจ PCR ขากลับเป็นบวก และท่านไม่สามารถเดินทางกลับได้พร้อมคณะ แต่ทาง

บริษัทจะช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ขณะพักรักษาตัวอยู่ต่างประเทศ จนสามารถเดินทางกลับได้ 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 4 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 

วัน ก่อนการ  
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทน

เป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน  
▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประ เทศ เหตุการณ์ทาง

การเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม 
เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและ
ความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กอ ง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

▪ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่

จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง 
▪ ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง 

และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิก
เที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

ที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้า
ทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ
การ Refund ได้เท่าน้ัน) 
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▪ ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออก
ตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน  แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋ว
เครื่องบินภายในประเทศได้ 

▪ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง
สั้น 

▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) 

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพัก
ติดกันตามท่ีต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
▪ กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
▪ วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดย

จะอนุญาตให้ถือขึ ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเครือ่ง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้

ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี
เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลง
กระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุ ด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการ
เดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครัว  
▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ ( Wheelchair), เด็ก, และ

ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า  
4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

หลงัจากการจองทัวรแ์ละชำระเงนิมดัจำแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 
ที่บรษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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