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ไฮไลท!์! โปรแกรม จอรเ์จยี 8 วนั 5 คนื 

บิน TURKISH AIRLINES (TK)   

เข้า ทบิลิซี่ ออก บาทูมี เที่ยวครบ สุดคุ้ม ไม่วนเส้นทาง 

พิเศษ 1 !! อาหารค ่ามื้อพิเศษ พร้อมชมโชว์ระบ าพ้ืนเมือง 

พิเศษ 2 !! อาหารไทย 1 มื้อ และ ซีฟู๊ดเมนู 1 มื้อ 

พิเศษ 3 !!  จิบเบียร์เยอรมัน Hofbräuhaus ที่ HB Gudauri 

พิเศษ 4 !!  ไวน์ เทสติ้ง พร้อมบรรยากาศถ ้า  

พิเศษ 5 !! ชมวิวเมืองบาตูมี จากมุมบนตึก Alphabetic Tower 

พัก โรงแรม กับวิวที่อลังการ ของเทืองเขา ที่เมือง Gudauri 

ชม และพักโรงแรมใน ปราสาทราปาตี ทีส่วยงาม และอลงัการมากของทีส่ดุของจอรเ์จยี  

นั่งกระเช้าชมวิว ทบิลิซี 

นั่งรถโฟล์วีล ชม โบสถ์เกอเกติ เหนือสุดของภูเขาคัซเบกิ 

บริการน ้าดื่มทุกท่านวันละ 1 ขวด 

***คนไทย เที่ยวจอร์เจีย ไม่ต้องวีซ่า*** 
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เดนิทาง ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

วันแรก TK 069 สุวรรณภูมิ (BKK) อิสตันบลู (IST) 23:05 05:15 

วันที่สอง TK 378 อิสตันบลู (IST) ทบิลีซี (TBS) 06:40 09:55 

วันที่เจ็ด TK 391 บาตูมี (BUS) อิสตันบลู (IST) 10:35 11:40 

วันที่แปด TK 068 อิสตันบลู (IST) สุวรรณภูมิ (BKK) 01:45 15:20 

วนัที่ โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม เมอืง 
อาหาร 

เชา้ กลางวนั เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ   Check-in  เวลา 20:00 น.      

2  อิสตันบลู – ทบิลิซี – มิสเคต้า – โบสถ์สเวทิชโคเวลิ 

– อารามชวารี - อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์จอร์เจีย - 

ซิตี้ทัวร์เมืองทบิลีซี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – 

โบสถ์เมเตคี - สะพานสันติภาพ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า   

สู่ป้อมนาริคาล่า – เดินชมเขตเมืองเก่าทบิลิซี - ถนน

คนเดิน จาน ชาร์ดีนี่   

พิเศษ อาหารค ่าพร้อมชมโชว์ระบ าพ้ืนเมือง และชิมไวน์ 

CLOCK HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

ระดับ4 ดาว  

TBILISI 
   

3 ทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – โบสถ์ เกอเกติ – อนุสาวรีย์

มิตรภาพรัสเซีย - จอร์เจีย – กูดาอูริ   

พิเศษ อาหารกลางวัน พร้อมชิมเบียร์เยอรมัน HB                                                                                  

GUDAURI INN 

หรือเทียบเท่า  

ระดับ4 ดาว 

GUDAURI 
   

4 กูดาอูริ – กอร่ี – บอโจมี- นั่งกระเช้าชมวิวเมืองบอโจ

มี- อัคคาซิเค่ – ปราสาทราบาต ิ 

พิเศษ พักโรงแรมในบริเวณปราสาทราบาติ   

GINO RABATI  

หรือเทียบเท่า  

ระดับ4 ดาว 

 
   

5 อัคคาซิเค่ – คูไทซี – ถ ้าเทอร่า - อารามเกลาติ – 

โบสถ์บรากาติ 

พิเศษ ไวน์เทสติ้งที่ถ ้าเทอร่า และ อาหารไทย มื้อค ่า 

KUTAISI INN 

4 ดาว  
KUTAISI 

   

  6 คูไทซี – เมืองบาตูมี - อนุเสาวรีย์อาลีและนีโน่ – ถนน 

บลูเลอวาร์ด - ชมย่านเมืองเก่าบาทูมิ – จตุรัสเปียซ

ซ่า – ช้อปป้ิง 

พิเศษ อาหารกลางวัน กับ เมนูซีฟูด๊ สุดอลังการ                          

NEW WAVE 

4 ดาว  
BATUMI 

   

7 สนามบินบาตูมี – สนามบินอิสตันบลู      

ระหว่างรอต่อเคร่ืองขากลับ ลงทะเบียนเที่ยวชมเมือง

อิสตันบลู โดยบริการพิเศษฟรี จากเตอร์กิซ แอร์ไลน์ 

(First come First serve) 

--- --- 
 

--- 
 

8 กรงุเทพฯ,สนามบินสุวรรณภูม ิ --- --- 
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วนัแรก : กรงุเทพ , สนามบนิสวุรรณภมู–ิ อสิตนับล ู                                         

(-/-/-) 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู

หมายเลข 6-7 เคาน์เตอร์ N สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน ์(Turkish Airlines) เจ้าหน้าที่ให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

23.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ โดย

เที่ยวบิน TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

จนถึงสนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม และถือ

ขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

 

วันที่สอง : อิสตันบลู – ทบิลิซี – มิสเคต้า – โบสถ์สเวทิชโคเวลิ – อารามชวารี - อนุสรณ์ทาง

ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ซิตี้ทัวร์เมืองทบิลีซี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลซิี – โบสถ์เมเตคี - 

สะพานสนัตภิาพ – นั่งกระเชา้ไฟฟา้สู่ป้อมนารคิาลา่ – เดินชมเขตเมอืงเกา่ทบลิซิ ี- ถนนคน

เดิน จาน ชาร์ดีนี่                                                                  (-/L/D)                                                                                                                         

05.15  น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพ่ือท าการเปลี่ยนเครื่อง 

06.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี โดย โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบิน TK378 

09:55 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงแห่งอาณาจักรไอบีเรีย ก่อนย้ายไปตั้งที่ ทบิลิซิ มีความเก่าแก่มากกว่าสองพันก

ปี และเป็นจุดก าเนิดศาสนาคริสต์อร์ธอด็อกซ์ในประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของ กรุงทบิลิซี 

ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมิสเคต้าและเทียนติี้ มีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์

มากมายหลายแห่งและ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.1994 

 ชม โบสถ์สเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli) หรือ โบสถ์แห่งเสื้อคลุมของพระเยซู ซึ่งสวมอยู่

ก่อนที่เขาจะถูกตรึงที่ไม้กางเขน เป็นหนึ่งในโบสถ์หลักของจอร์เจียออร์โธดอกซ์ และเป็นหนึ่งในสถานที่

เคารพบูชามากที่สุดในภูมิภาคนี้ สร้างขึ้นในคริสตวรรษที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ที่งดงามที่ได้รับ

การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และสถาปัตยกรรมสไตล์จอร์เจีย อันแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยน

ความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์จนกลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็น

ส่ิงก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้นน าท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็น

สถานศักดิ์สิทธ์ิและส าคัญอีกแห่งของจอร์เจีย เป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อก ถูก

สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น ้ามิค

วารี และแม่น ้าอรักวี และถ้ามองข้ามเมืองมิสเคต้าออกไปยังที่บริเวณกว้างใหญ่ ในอดีตเคยเป็น

อาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ที่เคยปกครองดินแดนบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อน

คริสตกาล จนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิสเคต้า และจุดบรรจบ

ของแม่น ้าคูราและแม่น ้าอะรักวีซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก 
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จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุงทบิลิซี”  นครหลวงแห่งจอร์เจีย (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที)  ชม อนุสรณท์างประวตัศิาสตรข์องจอร์เจยี (The Chronicle of Georgia)  ซึ่งเป็น

อนุสวรีย์ที่สร้างขึ้นโดย Zurab Tsereteli เมื่อปี 1985 แต่ยังสร้างไม่เสร็จ อนุสาวรีย์ มี 16 เสาหลักที่

มีความสูงระหว่าง 30-35 เมตร ครึ่งบนเป็นการบอกเรื่องราวของราชา ราชินี และฮีโร่ ในขณะที่

ส่วนล่างแสดงถึงเรื่องราวจากชีวิตของพระเยซูคริสต์  

 

จากนั้น ชม วิหารศักดิส์ทิธิ์ของทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นมหาวิหาร 

Sameba Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรนิกายออร์โธดอกของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 

1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุดสูงที่สุดในจอร์เจยี และโบสถ์ออร์โธดอกที่สูงเป็นอนัดบัสามใน

ยุโรป มีความสูงถึง 101 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขา Elia 
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ผ่านชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี สร้างขึ้น     

ในศตวรรษที่ห้า ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามัตควารี โดยกษัตริย์วาคตังที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี  

ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการต่อเติมโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิทรีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลกัษณ์

ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ตัวอาคารถูกท าลายและถูกสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง จนกระทั่งในปี ค.ศ.

1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกเข้าท าลาย และก็ได้สร้างขึ้นใหม่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1278 ถึงปี ค.ศ. 1289   
 

 
 

น าท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานคนเดินรูปโค้งโครงสร้างจากเหล็กและ

แก้วที่มีไฟ LED จ านวนมาก เหนือแม่น ้า Kura ในเมืองทบิลิซี ซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ 

เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุค

ใหม่ที่สวยงามอีกชิ้นหนึ่งของเมืองทบิลิซี  
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จากนั้นเดินผ่านชมสวน Rike Park หนึ่งในสวนสาธารณะใหม่ล่าสุดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทบิลิซี       

น าท่านขึ้น กระเช้าไฟฟา้ สู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ซึ่งถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ใน

รูปแบบของ ชูริส-ทซิ-เค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอกัน ต่อมาได้มีการก่อสร้างขยาย

เพ่ิมเติมขึ้นอีก ในสมัยของ ราชวงศ์อูมัยยาด-ราวศตวรรษที่ 7 และในสมัยของกษัตริย์เดวิด ราวปี 

ค.ศ.1089-1125 ต่อมาเมื่อพวก มองโกล ได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา 

(Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) ตัวป้อมประกอบด้วยก าแพงยาว 4 

กิโลเมตร สูง 25 เมตร และหอคอย 25 หลัง ปัจจุบันบางส่วนได้พังทลายลงจากเหตุแผ่นดินไหวและ

การผุกร่อนตามสภาพจนต้องท าการรื้อท าลายไป และท่านยังสามารถมองเห็น Mother of Georgian  

อนุสาวรีย์ในเมืองหลวงทบิลิซีของจอร์เจีย รูปปั้ นถูกสร้างขึ้นบนยอดเขา Sololaki ในปี 1958 ในปีท

บิลิซีฉลองครบรอบ 1500 ปี ช่างแกะสลักชาวจอร์เจียชื่อ Elguja Amashukeli ออกแบบรูปอลูมิเนยีม

ยาวยี่สิบเมตร ของผู้หญิงในชุดประจ าชาติของจอร์เจีย  เธอเป็นสัญลักษณ์ของตัวละครประจ าชาติ

จอร์เจีย ในมือซ้ายของเธอถือชามไวน์เพ่ือทักทายผู้ที่มาเป็นเพ่ือนและในมือขวาของเธอคือดาบส าหรับผู้

ที่มาเป็นศัตรู   

 
 

จากนั้น น าท่านเดินลงเขาสู่พ้ืนที่ราบ บริเวณรอบๆจะมีโรงอาบน ้าก ามะถันมากมาย น าท่านเดินมุ่งหน้าสู่ 

เขตเมืองเกา่ โดยเร่ิมจากพ้ืนที่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เรียกว่า Abanotubani (บริเวณที่อาบน ้า) ที่นี่เราจะ

เยี่ยมชมสถานที่ส าคัญด้านล่าง Abanotubani – เขตโบราณของทบิลิซีเป็นที่รู้จักส าหรับอาบน ้า

ก ามะถัน น ้าตก Leghvtakhevi ซึ่งสูง 22 เมตร เดินผ่าน ถนนคนเดิน จาน ชาร์ดีนี่ (Jan Shardni 

street) ถนนคนเดินย่านเมืองเก่า ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟมากมาย และมีบรรยากาศ
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บ้านเมืองเก่าในแบบจอร์เจียนที่โดดเด่น ผ่านชม หอนาฬิกา Gabriadze Theatre ซึ่งสร้างขึ้นในปี 

2010 โดย Rezo Gabriadze และทุก ๆ ชั่วโมง จะได้ยินเสียงระฆัง ซึ่งชาวพ้ืนเมืองเรียกว่าเป็นเสียง

จากทูตสวรรค์ ในช่วงเวลาเที่ยงตรง และ หนึ่งทุ่ม จะมีการแสดงหุ่นละครเล็ก "วงกลมแห่งชีวิต" ใน

บริเวณนี้ นอกจากนั้นยังจะพบเห็นผู้คนน าสินค้ามาวางขายมากมายให้ท่านอิสระได้มีเวลาช็อปปิ้ งตาม

อัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พร้อมโชว์ระบ าพ้ืนเมือง    

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  CLOCK HOTEL ระดับ 4 ดาว ณ เมืองทบิลีซี หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม : ทบลิซิ ี– ป้อมอนานรู ี– โบสถ ์เกอเกต ิ– อนสุาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี-จอรเ์จยี – กดูาอรูิ   

                                                                                            ( B/L/D )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอนานูรี (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการนี้ มีก าแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น ้า Aragvi   

หนึ่งในแม่น ้าสายส าคัญของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ที่นี่สร้างโดย Duke of 

Aragvi เพ่ือเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ป้อมอันนานูรีนั้นประกอบขึ้นด้วยสองหอคอย 

หอคอยที่สูงกว่ามีชื่อว่า เชอโปวารี (Sheupovari) สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมและยังคงอยู่ในสภาพ

เกือบสมบูรณ์แบบ ส่วนหอคอยที่เตี้ยกว่านั้นเป็นหอคอยกลมที่เป็นซากปรักหักพัง แทบไม่เหลือเค้าเดิม 

จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali) เป็น

สถานที่ที่ส าคัญส าหรับน าน ้าที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับ ผลิตกระแสไฟฟา้อีกด้วย 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร HB Gudauri (ชิม Hofbräuhaus Beer 1 แก้วต่อท่าน) 

น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี (Kazbegi) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ซึ่งเป็นชื่อเมืองอันดั้งเดิม ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพ้านท์สมินด้า (Stepansminda) หลังจาก

นักบุญในนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและก่อสร้างสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนา

ขึ้นมา ให้ท่าน เปลี่ยนรถเป็นรถจี๊ปแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เพ่ือน าท่านขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์

เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) สถานที่ ไฮไลท์หลัก ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนประเทศจอร์เจีย 

ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 ซึ่งตัวโบสถ์ที่ตั้งอยู่เหนือสุดของยอดเขาเกอร์เกติ และมีแนวเทือกเขา

คอเคซัสอันย่ิงใหญ่อลังการอยู่ด้านหลัง  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Rooms Hotel, Kazbegi หนึ่งในโรงแรมที่ได้ชื่อว่ามีวิวที่ดทีี่สุดในเขตคาซเบกิ 

ตัวอาคารตั้งบริเวณเชิงเขาคาซเบกิ ที่มีวิวสามารถมองเห็น โบสถ์เกอร์เกตี้ และแนวเทือกเขาคอเคซัส

อันย่ิงใหญ่ อิสระให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อน จิบชา กาแฟ หรือไวน์ พร้อมดื่มด ่าบรรยากาศของเทือกเขา

คาซเบกิ (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพ็คเกจ) 

 
 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ กูดาอูริ (Gudauri) เมืองแห่งรีสอร์ท (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 50 นาที) ระหว่างทาง น าท่านแวะชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-

Georgia Friendship Monument) อนุสาวรีย์คอนกรีตรูปทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 

1983 เพ่ือเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างจอร์เจียและโซ

เวียต รัสเซีย ภายในมีการวาดภาพบอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวจอร์เจียและ

รัสเซีย ตกแต่งด้วยประเบื้องโมเสกสีสันสดใส และภายในบริเวณรอบๆ มีร้านค้าขายของที่ระลึกอยู่ด้วย 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  GUDAURI IN, ระดับ 4 ดาว ณ เมือง กูดาอูริ หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี ่: กดูาอรู ิ– กอรี ่– บอโจม-ี นัง่กระเชา้ชมววิเมอืงบอโจม-ี อคัคาซเิค ่– ปราสาทราบาต ิ

 (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง 30 นาที) น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน (Joseph Stalins Museum) เป็นสถานที่

เก็บรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใช้ที่บอกเล่าเร่ืองราวของ สตาร์ลิน อดีตผู้น าคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียง

เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนตาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)   

เมืองตากอากาศยอดนิยมของจอร์เจีย และยังเป็นแหล่งผลิตน ้าแร่ย่ีห้อ บอร์โจมี ซึ่งบรรจุน ้าแร่บริสุทธ์ิ

ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก   

เข้าชม สวนบอร์โจมี สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อน

คลายโดยการแช่น ้าแร่ในวันหยุด และ ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองบอร์โจมี   
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  น าท่านเดินทางสู่เมือง อัคคาซิเค่ (Akhaltsikhe) (ระยะทาง 48 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 

ชั่ ว โมง )  ชม ปราสาทราบาติ  ปราสาท เก่ าแก่  ที่ สร้ างด้ วย หิน ศิลาที่ มี ความสวยงามและ

อลังการมากของที่สุดของจอร์เจีย ด้านในประกอบด้วยอาคารหลายส่วน ถูกเร่ิมสร้างคร้ังแรกตั้งแต่ 

สมัยศตวรรษที่ 9 มีชื่อปราสาทในตอนแรกว่า Lomisa Castle และเคยถูกใช้ที่ประทับของเจ้าชาย 

Javakheti กับครอบครัว จนกระทั่งช่วงปลายศวตวรรษที่ 15 ได้ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของ 

จักรวรรดิออตโตมัน เป็นเหตุให้มีการสร้างมัสยิดไว้ภายในปราสาท ในช่วงปี ค.ศ. 1752 แต่หลังจากนั้น 

ประมาณ 200 ปี เจ้าชาย Paskevich แห่งรัสเซียก็ได้ท าการพิชิต ปราสาทแห่งนี้ และดึงกลับมาอยู่ 

ภายใต้การปกครองของรัสเซีย จนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลาย จอร์เจียได้ประกาศอิสระภาพ 

และท าให้ ปราสาทราบาติ แห่งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของจอร์เจีย จนถึงปัจจุบัน 

 
 

ค ่า บริการอาหารค ่าแบบบุปเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

พิเศษ น าท่านเข้าสู่ที่พัก GINO RABATI โรงแรมระดับ 4 ดาว บริเวณปราสาทราบาติ หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่า้ : อคัคาซเิค ่– คไูทซ ี– ถ ้าเทอรา่ - อารามเกลาต ิ– โบสถบ์รากาต ิ

(B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน และถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศอันสดใสยามเช้าของปราสาทราบาติ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง คูไทซี (Kutaisi) (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 

นาที) เมืองที่มีความเจริญเป็นอันดบัสองรองจากกรุงทบิลีซ ีมีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและไดร้ับการ

ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมยัศตวรรษที่ 12-13 คูไทซีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่

ของอาณาจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และ อาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia)  

น าท่านเข้าชม ถ ้าเตตรา้ (Tetra Cave) หรือที่รู้จักในชื่อ Tskaltubo Cave ถ ้าหินงอกหินย้อยมากมาย

อันเกิดจากหินปูนชอล์ค จนเป็นที่มาของชื่อ Tetri ในภาษาจอร์เจียซึ่งแปลว่าสีขาว ภายในถ ้ามีการ

ค้นพบส่ิงประดิษฐ์มากกว่า 15,000 ชิ้น ในถ ้าระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดี รวมถึงชิ้นส่วนของ

โครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ ของใช้ในครัวเรือนที่มีเอกลักษณ์ และยังมีแหล่งโบราณคดีที่ขุดพบซาก

สัตว์หายากอีกด้วย ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการทัวร์รอบรู้ของถ ้า การบ าบัดรักษากระดูกสันหลัง

คด ณ บริเวณพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรม และเนื่องจากภายในถ ้ามีอุณหภูมิคงที่อยู่ที ่13-14 องศา ตลอด

ปี ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมส าหรับการบ่มไวน์  
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พิเศษ : และภายในถ ้ามีการสาธิตแนะน าให้ท่านได้รู้จักกับประวัติศาสตร์ 8,000 ปี ของไวน์จอร์เจีย และ

ให้ท่านได้ทดลองชิมไวน์ Imeretian สามประเภทที่แตกต่างกัน 

 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่านชม อารามเกลาติ (Gelati Monastery) อารามหลวงของเมืองคูไทซึ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน 

ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกสถาน จากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.1944 สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของ

กษัตริย์เดวิดที่ 4 กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจียเมื่อช่วงศตวรรษที่ 10-11 ตัวอารามประกอบด้วย

โบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรส

โก้ อันสวยงามมากมายหลายภาพด้วยกัน นอกจากนี้อารามเกลาติยังเป็นสถาบันชั้นน าของประเทศที่

ผลิตนักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ชื่อดังมากมาย 
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ชม โบสถ์บรากาติ (Bahrati Church) โบสถ์ออโธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย โบสถ์แห่งนี้ถูก

สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ตอนที่ได้รับชัยชนะจากสงครามและรวบรวมจอร์เจียกลับมาเป็นปึกแผ่น

ได้ ซึ่งต่อในปี ค.ศ.1692 วิหารถูกท าลายจากการระเบิดโดยทหารออตโตมัน ส่งผลท าให้โดมและเพดาน

โบสถ์ถล่มได้รับความเสียหาย แต่เนื่องจากโบสถ์นี้มีความส าคัญทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรมของ

ประเทศ ทาง UNESCO จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1944 ปีเดียวกับที่ขึ้นทะเบียน อาราม

เกลาติ แต่เนื่องจากทางรัฐบาลจอร์เจียได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้เพ่ิมเติมคร้ังใหญ่ เพ่ือใช้

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ดึงดูดผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวให้มามากขึ้น จนท าให้องค์การ UNESCO ได้ท า

การถอนชื่อของโบสถ์แห่งนี้ออกจากมรดกโลกในปี ค.ศ. 2017 เพราะพิจารณาว่าการบูรณะครั้งใหญ่นี้

มันเป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์และความถูกต้องของโครงสร้างเดิมในสมัยอดีต 

 

 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร อาหารไทย  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  KUTAISI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว ณ เมืองคูไทสึ หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก : คไูทซ ี– เมอืงบาตมู ีถนนบลเูลอวารด์ - อนเุสาวรยี์ อาลแีละนโีน่ - ย่านเมอืงเกา่บาทมู ิ– 

จตรุสัเปียซซา่– ชอ้ปปิ้ ง                                                                    (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางไปยัง เมืองบาทูมิ (BATUMI) (ระยะทาง 154 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเศรษฐกิจส าคัญของจอร์เจีย ตั้งอยู่ในเขตร้อนริมทะเลด าของประเทศจอร์เจีย มี

อุตสาหกรรมส่งออกผลิตผลทางการเกษตร และ อาหารแปรรูปทะเล  

ผ่านชมความสวยงามของ ถนนบาตูมี บูเลวาร์ด (BATUMI BOULEVARD) บริเวณที่มีความเก่าแก่ที่

ได้รับความสนใจถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 1881 มีการตกแต่งและประดับต้นไม้สวยงามไปตามความยาว
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ของหาดประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนเก่าดั้งเดิมที่ยังคง  เก็บรักษาไว้ 

และได้เพ่ิมพ้ืนที่ของส่วนใหม่ให้มีความสวยงาม โดยการเพ่ิมม้านั่งและน ้าพุ ในหน้าร้อน    จะได้รับความ

นิยมและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาด นอกจากนั้นยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร คลับ ตาม

ชายหาดอีกมากมาย 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ชม เมืองบาตูมี เมืองบาทูมิเป็นเมืองเศรษฐกิจส าคัญของจอร์เจีย ตั้งอยู่ใน

เขตอัดยารา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนริมทะเลด าของประเทศจอร์เจีย มี

อุตสาหกรรมส่งออกผลิตผลทางการเกษตร และ แปรรูปอาหารทะเล น าท่าน

แวะถ่ายรูปกับ อนุเสาวรยี ์อาลีและนโีน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) 

รูปปั้ นพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลด าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที

จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนา และยังแสดงถึง

สันติภาพระหว่างจอร์เจียและอาร์เซอไบจานดว้ย น าท่านถ่ายรูปคู่กับตึกอลัฟาเบท Alphabetic Tower 

เป็นตึกสูงตระหง่า เป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญของเมือง ชมบรรยากาศของบ้านเรือนใน ย่านเมืองเก่า 

(Old Town of Batumi) อาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกันเป็นพิเศษที่มีความสวยงามน่ารัก จตุรัสเปียซซ่า (Piazza Square) 

หนึ่งในจัตุรัสส าคัญของเมืองบาตูมี ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 

5,700 ตารางเมตร สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้

จากภาพโมเสคและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจัตุรัส   

จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้ งเลือกซื้อหาของฝาก ของที่ระลึก ไวน์ หรือสินค้าท้องถ่ิน พร้อมชมบรรยากาศ

ของเมือง ย่านบาตูมีพล่าซ่า หรือ ห้างคาร์ฟู จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก   NEW WAVE  HOTEL ณ เมืองบาตูมี (BATUMI) 
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วนัทีเ่จด็ : สนามบนิบาตมู ี- สนามบนิอสิตนับล ู                                             

 (B/-/-) 

07:30 เช็คเอาท์ จากโรงแรม และน าท่านเดินทางสู่สนามบิน พร้อมอาหารเช้าแบบแพ็ค 

10:35 ออกเดนิทางจาก สนามบนิบาทมู ิ(BUS) ประเทศจอรเ์จยี สู่ สนามบนิอสิตนับลู โดยสายการ

บนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์โดย เทีย่วบนิที ่TK 391 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท าการ

เช็คทรจูากสนามบินทบิลิช จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด

ไม่เกนิ 25 กิโลกรมั และถอืขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

11:40 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือท าการเปลี่ยนเครื่อง กลับสุ่กรุงเทพฯ 

 

อาหาร เที่ยง / ค ่า เงินสดคืน (Cashback) เป็นเงินตุรกีลีร่า TRY 150 ต่อท่านส าหรับ 

 

*พิเศษ* ระหว่างรอต่อเครื่องที่สนามบินอิสตันบลู ท่านสามารถใช้บริการน าเที่ยว ทัวร์อิสตันบูล 

“Touristanbul“  ซึ่งเป็นบริการฟรีจากทางสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)       

เพ่ือออกไปเที่ยวส ารวจเมืองอิสตันบูล (ทั้งนี้เป็นการให้บริการแบบลงทะเบียนก่อนได้ก่อน First Come First 

Serve ไม่สามารถจองล่วงหน้า หรือการันตีการบริการว่าจะได้เดินทางในรถคันเดียวกันได้ ขึ้นอยู่กับการให้บริการของ

ทางสายการบิน)  

 

วิธีการจอง หลังจากที่เครื่องลงที่สนามบินอิสตันบลู ท่านสามารถลงทะเบียน Touristanbul ได้ที่   

เคาร์เตอร์ HOTEL DESK ในอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศของสนามบิน โดยใช้ ชื่อ-นามสกุล 

และหมายเลขตั๋วเคร่ืองบิน ที่เร่ิมต้นด้วย 235 เท่านั้น (หัวหน้าทัวร์ ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ลงทะเบียน) 

ตารางทวัรอ์สิตนับลูฟร ี& รายละเอยีดการเดนิทาง เลอืกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึง่   

ทัวร์อิสตันบลู มีทัวร์ฟรีทั้งหมด 6 โปรแกรมด้วยกันที่ผู้โดยสารสามารถใช้บรกิารขณะรอเปลี่ยนเครือ่ง

ทัวร์มีทุกวันและสามารถใช้บริการที่สนามบนิอสิตันบลู ก าหนดการทวัร์อิสตนับลูฟรี มีดังนี้: 

 T01: 08:00 ถึง 11:30 Sightseeing tour T02: 08:30 ถึง 15:00 tour 

 T03: 08:30 ถึง 16:00 tour   T04: 12:00 ถึง 18:00 tour 

 T05: 16:00 ถึง 21:30 walk tour   T06: 18:00 ถึง 23:00 Bosphorus tour 

โปรแกรมแนะน าส าหรบัคณะ  

T05: 16:00 ถงึ 21:30 Walk Tour Itinerary 

• ออกจาก Istanbul Airport 

• Following the Coastal Road 

• Yeni Kapı Harbour 

https://inmapper.com/istanbul-airport/
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****โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของสถานการณ ์

ณ ขณะนัน้ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั**** 

 

 

 
 

• Beyazit Square 

• Istanbul University (outer visit) 

• Beyazit Tower 

• Old Book Market 

• Grand Bazaar 

• Çorlulu Ali Pasha Mosque 

• Tomb of Mahmud the 2nd 

• Column of Constantine 

• Hippodrome Square 

• German Fountain 

• Egyptian Obelisk 

• Serpentine Column 

• Obelisk of Theodosius 

• Blue Mosque (outer visit) 

• Hagia Sophia (outer visit) 

• รับประทานอาหารเย็น 

• กลับ Istanbul Airport 

 

25 ต.ค.65 : สนามบนิอสิตนับลู – กรงเุทพฯ,สนามบนิสวุรรณภมู ิ                           (-/-/- )                                                                                                               

01:45 ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย

สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์โดยเทีย่วบนิที ่TK 068 (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน) 

15:20 เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

  

**************** End of Program ****************** 
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อตัราคา่บรกิาร ตอ่ท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ตอ่ทา่นพักห้องคู ่ พักเดีย่วจา่ยเพ่ิม 

13 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2566  

27 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2566  
57,900 8,500 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ราคาพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

***อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000 บาท / ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

✔ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน 

Turkish Airlines (TK) (กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ 

ท้องเครื่อง น ้าหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต่อท่าน) 

✔ ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (อัพเดท ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565) 

✔ ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท / และ เสีย 

ชีวิต เน่ืองจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

✔ ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน า 

เท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีตามที่ระบุในรายการ 

✔ บริการน ้าดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน 

✔ ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

✔ หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

🗶 ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม 2,000 บาท / ท่าน  

🗶 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ  

🗶 ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียม 

🗶 ค่าตรวจ RT-PCR หรือค่าใช้จ่ายในการกักตัว ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ  

🗶 ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง 

ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่ านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งท่ีห้องพัก  

พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเม่ือให้บริการ ขั้นต ่า 2 USD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ 

(แนะน าให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 

🗶 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, 

ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

🗶 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้  
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เงื่อนไขการช าระเงิน   

● ส า ห รั บ ก า ร จ อ ง  ก รุ ณ า ช า ร ะ เ งิ น มั ด จ า ท่ า น ล ะ  2 0 , 0 0 0  บ า ท  ต่ อ ท่ า น  ( ภ า ย ใ น  1  วั น 

หลังการได้รับการแจ้งว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทาง) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง   

(***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์ , ป๊ัมสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, 

หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

 

● ช า ร ะยอดทั้ งหมดก่ อนการ เดิ นทาง ไม่ น้ อยก ว่ า  30  วัน  หาก ไม่ ช า ร ะค่ า ใ ช้ จ่ า ยภาย ในก าหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น)   

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน เก็บค่าด าเนินการ 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ าทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ถ้ามี) 

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

o ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

o ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

o กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม 

เป็นต้น   

 

รายละเอียดเงื่อนไขเพ่ิมเติม 

1. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทจะ

ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลีย่นแปลงราคาในกรณ ีที่ผู้เดินไม่ถึงข้ันต ่าของจ านวนที่ก าหนด หรือทางบริษัทยินดีคืนเงิน 

โดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นตามจริงซึ่งในกรณีนี้ทางบริ ษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท า การ 

หรือจัดเสนอทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจ าตามเงื่อนไขทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน 

4. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่าย และช าระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จ 

กับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ 

แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง 

5. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า 

บริ ษั ท ฯขอสงวน สิท ธ์ิ ใ นกา ร เ ปลี่ ย น แปลงการพา เ ข้ าชม  โดยจ ะ จั ดห าสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว อ่ื น  ๆ 

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 



 
VW_GE001_TK_Georgia_In-depth 

/l6 

6. การเปลีย่นแปลงรายการรายละเอียดทอ่งเที่ยวบางประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย 

อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหา 

การจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

7. กรณีทา่นถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทาง 

ผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง 

บุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู 

9. การขอที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน 

ก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว 

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน 

เท่านั้น 

10. โรงแรมทีพั่ก มาตรฐานที่พักตามที่ระบุในรายการ เป็นมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซ่ึงอาจมีความแตกต่าง 

จากระดับสากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมืองเข้าพักในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงาน 

นิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ส าหรับ ห้องพัก 3 ท่าน  (Tripple room) อาจจะมี 

การจัดเป็น 2 เตียง และ โซฟาเบรด หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ และการขอห้องพักติดกัน 

อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. ก ร ณี เ ดิ น ท า ง โ ด ย ลู ก ค้ า จั ด ก า ร ตั๋ ว เ ค รื่ อ ง บิ น เ อ ง  ( L a n d  O n l y ) 

ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบ 

คณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบิน 

ของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

12. ตั๋วเครื่องบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ 

ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ 

Refund ได้เท่านั้น) 

b. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ 

ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน 

แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายใน 

ประเทศได้ 
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

o ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเครื่องได้ ต้องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีสัดส่วน 

ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” 

(Centimeter) 

o กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

o วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจ 

อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเครื่องได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวม 

เป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงตอ่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรอืนระ

หว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้น 

เครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 25 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร 

ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพ่ิม 

เป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนด 

ให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนเกิน 

o กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

o ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎของสายการบินนั้น ๆ หรือสูงสุดตามกฎข้อบังคับของ ไออาต้า เท่านั้น 

ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 

กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน า 

ให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ 

เดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแล 

และระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ 

ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 
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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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