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จอร์เจยี 8 วนั 6 คนื 

บิน Turkish Airlines (TK)  
สายการบินระดับ 5 ดาว (  Star Alliance Member)

สายเดียวที่พาคุณเที่ยวจอร์เจียได้แบบไม่ย้อนเส้นทาง  

เขา้บาตูมิ – ออกทบิลิซ ีบินถึงแล้วพักก่อน เที่ยวสบายไม่เหนื่อย 

พิเศษ !! เมนูอาหารไทย 2 มื้อ 

พิเศษ !!  ดินเนอร์ม้ือพิเศษ + จิบไวน์ ชมโชวระบ าพื้นเมือง  

ชมวิวเมืองบาตูมิ พร้อมทานอาหาร ที่ Alphabetic Tower   

นั่งกระเช้าชมวิวเมืองบอโจมี และพักที่ Borjomi Likani ระดับ 5 ดาว 

พัก ROOMs Hotel, Kazbegi กับวิวสุดอลังการหลักล้าน ของเทือกเขาคอเคซัส 
และนั่งรถโฟล์วีล ขึ้นชมโบสถ์เกอเกติ 

น่ังกระเชา้สูป้่อมนาริคาล่า พร้อมชมวิวเมืองทบิลิซี 

ชม ปราสาทราบาติ ปราสาทศิลาเก่าแก่สุดอลังการ และยิ่งใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย 

ชม สะพานแก้ว (Diamond Bridge) สถานที่เที่ยวสุดฮอตล่าสุด ของจอร์เจีย  

บริการน้ าดื่มทุกท่านวันละ 1 ขวด 

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

ขาไป 
TK59 
TK392 

สวุรรณภูมิ 
(BKK) 

อสิตันบลู (IST) 

อสิตันบลู (IST) 
บาตูมิ  (BUS) 

07:50 
17:20 

13:55 
20:05 

ขากลับ 
TK379 
TK58 

ทบิลีซี (TBS)  
อสิตันบลู (IST) 

อสิตันบลู (IST) 
สวุรรณภูมิ 

(BKK) 

10:45 
16:50 

12:15 
06:20+1 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม 
อาหาร 

เชา้ กลางวนั เยน็ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ -อิสตันบลู – บาตูม ิ
Check-in เวลา 05:00 
เคร่ืองออกเวลา 07:50 ถึงเมืองบาตูมิเวลา 
20:05 

NEW WAVE 
HOTEL 
BATUMI 

ระดับ 4 ดาว 
หรอืเทยีบเทา่ 

   

วันที่สอง บาตูมิ – ชมเมืองบาตูมิ, เขตเมืองเก่าบาตูมิ, 
จตุรัส ยูโรปา, จตุรัสเปียซซ่า, ตึกอัลฟาเบท, 
อนุเสาวรีย์ อาลีและนีโน่, – เมืองคูไทสึ – 
อารามเกลาติ, –ชมเมืองคูไทสึ 

KUTAISI INN 
KUTAISI 

ระดับ 4 ดาว 
หรอืเทยีบเทา่    

วันที่สาม เมืองบาตูมิ – อัคคาซิเค่ – ปราสาทราบาติ -
บอโจมี  

BORJOMI 
LIKANI 

BORJOMI 
ระดับ 5 ดาว 
หรอืเทยีบเทา่ 

   

วันที่สี่ บอโจมี – กอรี – อัพลิสต์เค - คาสเบกิ  
THE ROOM, 
KAZBEGI 

ระดับ 4 ดาว    

วันที่ห้า  โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – อนุสาวรีย์ 
มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – ป้อมอนานูรี – 
มิสเคต้า – โบสถ์แห่งเสื้อคลุมของพระเยซู – 
โบสถ์แห่งไม้กาง เขนอันศักดิ์สิทธ์ิ – ทบิลิซี  

CLOCK HOTEL 
TBILISI 

ระดับ 4 ดาว 
หรอืเทยีบเทา่    

วันที่หก สะพานแก้ว – วิหารศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี - 
กระเช้าไฟฟ้า สู่ป้อมนาริคาล่า – เมืองเก่า 
ทบิลิซ ี 

CLOCK HOTEL 
TBILISI 

ระดับ 4 ดาว 
หรอืเทยีบเทา่    

วันที่เจ็ด สนามบินทบิลิซี – สนามบนิอิสตันบลู 
เคร่ืองออกเวลา 10:45 น. 
 

--- 
   

วันที่แปด กรงุเทพฯ, สนามบินสุวรรณภูมิ 
เคร่ืองลงเวลา 06:20 --- --- --- --- 
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โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  : กรุงเทพ ,สนามบินสวุรรณภูมิ – อิสตันบลู – บาตูมิ                         (-/-/-

) 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 
ประตูทางเขา้หมายเลข 10 เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก และน าท่าน 
เช็คอิน ท่ีเคาน์เตอร์ N สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  

07.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินอิสตันบูล โดย เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
TK59 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง, กระเป๋าจะเช็คทรูจนถึงสนามบินบาตูมี ประเทศ
จอร์เจีย กระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองน้ าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม และ ถือขึ้นเคร่ือง ได้ ท่าน
ละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

14.00  น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพ่ือท าการเปล่ียนเคร่ือง 
17:20  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินบาตูม ิ ประเทศจอร์เจีย  
20.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบาตูม ิ ประเทศจอร์เจีย เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ และน า
ท่านเดินทางไปเข้าสู่เขตเมืองบาตูม ิ (BATUMI) เพ่ือเช็คอินโรงแรมท่ีพัก (เวลาที่ประเทศ จอร์เจีย ช้า
กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง แนะน าปรับเวลาทันที่ที่ไปถึง เพ่ือความเข้าใจ ที่ตรงกันเวลานัดหมาย) จากน้ันอิสระ
ให้ท่านพักผ่อนคลายความเหน่ือยล้าจากการเดินทาง หรือจะเดินช้อปป้ิงซื้อหา ของฝาก ของท่ี
ระลึก ไวน์ สินค้าท้องถ่ิน สินค้าท่ัวไปหลากหลาย และยังมีร้านกาแฟ คลับ ร้านอาหาร และ
ร้านค้ามากมาย ท่ีห้างคาร์ฟู บริเวณไม่ไกลจากท่ีพัก   
 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก NEW WAVE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองบาตูม ิ  
 
วันท่ีสอง : ชมเมืองบาตูม ิ, จตุรัสเปียซซ่า, ตึกอัลฟาเบท, อนุเสาวรีย์ อาลีและนีโน่, -  เมือง

บาตูมิ – คูไทสึ – อารามเกลาติ, โบสถ์บรากาติ                       (-/L/D)                                                                                                                         

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินชม เมืองบาตูมิ (BATUMI) เมืองเศรษฐกิจส าคัญของจอร์เจีย มี

อุตสาหกรรมส่งออก ผลิตผล ทางการเกษตร และ อาหารแปรรูปทะเล ชม เขตเมืองเก่า (Old 
Town of Batumi) อาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก มีชื่อเสียงสร้างขึ้นในรูปแบบ ของ
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน กัน เป็นพิเศษท่ีมีความสวยงามน่ารัก น าท่านชม จตุรัสยุโรป 
(Europe Square) ซึ่งเป็นอีกหน่ึงจตุรัสส าคัญของชาวเมืองบาตูมี ให้ท่าได้ถ่ายรูปคู่กับ 
อนุเสาวรีย์ เจ้าหญิงมีเดีย (Statue of Medea) และ อนุเสาวรีย์เจ้าหญิงโคลชิส (Colchian) แห่ง
เทพนิยายกรีก ท่ีรู้จักกันในนามเทพธิดาแห่งขนแกะทองค า และเทพธิดาแห่งการเดินเรือ ของชาว
จอร์เจีย ชม จตุรัสเปียซซ่า (Piazza Square) หน่ึงในจัตุรัสส าคัญของเมืองบาตูมิ 
ซึ่งรายล้อมด้วย ร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเน้ือที่กว่า 5,700 ตารางเมตร ใกล้ริมอ่าว
ทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จาก 

ภาพโมเสค และงานกระจกสี ท่ีหาดูได้ตาม
อาคารรอบจัตุรัส  ชม อนุเสาวรีย ์อาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปป้ันพิเศษ
สูง 8 เมตร ริมทะเลด า ท่ีสามารถเคล่ือนไหวได้ ทุกๆ 10 นาที จุดประสงค์ท่ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือแสดง
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ถึงความรัก ของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ และศาสนาและยังแสดงถึงสันติภาพ ระหว่างจอร์เจีย และ 
อาร์เซอไบจาน ด้วย  

 
 
 
จากน้ันน าท่านขึ้นชมบรรยากาศ เมืองบาตูมิ จากบนยอดตึก อลัฟาเบท (Alphabetic Tower) 
ตึกสูงตระหง่านแลนด์มาร์ค ท่ีส าคัญของเมืองบาตูมิ 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนตึกอลัฟาเบท  

จากน้ันน าท่านน่ังรถผ่านชมความสวยงามของ ถนนบาตูม ิ บูเลวาร์ด (Batumi 
Boulevard) บริเวณท่ีมีความเก่าแก่ท่ีได้รับความสนใจถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 1881 มีการ
ตกแต่ง และประดับต้นไม้สวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งได้ถูกแบ่ง 
ออกเป็นสองส่วน ส่วนเก่าด้ังเดิมท่ียังคง เก็บรักษาไว้ และได้เพ่ิมพ้ืนท่ีของส่วนใหม่ ให้มีความ
สวยงาม ในหน้าร้อนจะได้รับความนิยม และเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียว ท่ีบริเวณชาย หาด 
นอกจากน้ัน ยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร คลับ ตามชายหาดอีกมากมาย และในเวลายามเย็น 
ท่านสามารถชมดวงอาทิตย์ก าลังจะจมลง ไปในทะเลด าได้อีกด้วย  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทสึ (ระยะทาง 154 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
เมืองท่ีมีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากกรุงทบิลีซี ชมความสวยงามของเมืองคูไทสึ ท่ีมี
ชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรม และได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเม่ือ
สมัยศตวรรษท่ี 12-13 คูไทสึเคย เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของ อาณาจักร โคลคลิส (Empire of 
Colclis) และอาณาจักร อีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia)  น าท่านชม อารามเกลาติ (Gelati 
Monastery) อารามหลวงของเมืองคูไทซึ ซ่ึงได้รับ การขึ้นทะเบียน ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกสถาน 
จากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.1944 สร้างขึ้นตามพระประสงค์ ของกษัตริย์เดวิดท่ี 4 กษัตริย์
ผู้ปกครองประเทศจอร์เจีย เม่ือช่วงศตวรรษท่ี 10-11 ตัวอารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือ
โบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์ เซนต์จอร์จ / เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้ อัน
สวยงามมาก มายหลายภาพด้วยกัน นอกจากน้ีอารามเกลาติ ยังเป็นสถาบันชั้นน า ของ 
ประเทศท่ีผลิต นักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ชื่อดังมากมาย 
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ชม โบสถ์บรากาติ (Bagrati Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ จอร์เจีย โบสถ์
แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 11 ตอนท่ีได้รับชัยชนะจากสงคราม และรวบรวม จอร์เจีย 
กลับมาเป็นปึกแผ่นได้ ซึ่งต่อในปี ค.ศ.1692 วิหารถูกท าลาย จากการระเบิด โดยทหารออตโตมัน 
ส่งผลท าให้โดม และเพดานโบสถ์ถล่ม ได้รับความเสียหาย แต่เน่ืองจากโบสถ์น้ีมีความส าคัญท้ัง
ทางศาสนา และวัฒนธรรมของประเทศ ทาง UNESCO จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1944 ปีเดียวกับท่ีขึ้นทะเบียน อารามเกลาติ แต่เน่ืองจากทางรัฐบาล จอร์เจีย ได้มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมโบสถ์แห่งน้ีเพ่ิมเติมคร้ังใหญ่ เพ่ือใช้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ี ดึงดูดผู้แสวงบุญ และ
นักท่องเท่ียวให้มามากขึ้น จนท าให้องค์การ UNESCO ได้ท าการถอนชื่อ ของโบสถ์แห่งน้ีออก
จากมรดกโลกในปี ค.ศ. 2017 เพราะพิจารณาว่าการบูรณะคร้ังใหญ่ น้ีมันเป็นอันตรายต่อความ
สมบูรณ์ และความถูกต้อง ของโครงสร้างเดิมในสมัยอดีต 

 
 
ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
น าท่านเขา้สูท่ี่พัก KUTAISI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองคูไทส ึ 
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วนัท่ีสาม : คูไทส ึ – อคัคาซิเค่ – ปราสาทราบาติ - บอโจมี                                       
(B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองอัคคาซิเค่ (Akhaltsikhe) (ระยะทาง 180 กิโลเมตร 

เดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  
น าท่านชมความสวยงานและยิ่งใหญ่สุดอลังการนามว่า ปราสาทราบาติ (Rabati Castle)  
ปราสาทเก่าแก่ ท่ีสร้างด้วย หินศิลา ถูกเร่ิมสร้างคร้ังแรกต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 9 โดย Guaram 
Mampal และมีชื่อปราสาท ในตอนแรกว่า Lomisa Castle และในช่วงศตวรรษท่ี 13-14 เมืองอัค
คาซิเค่ ได้กลายเป็นเมืองหลวงของแคว้น Samtskhe-Javakheti ปราสาทแห่งน้ีจึงถูกต่อเติมขึ้น 
หลายส่วน เพ่ือใช้เป็นท่ีประทับของ เจ้าชายแห่ง Javakheti  และถือเป็นหน่ึงในปราสาท ท่ีมีความ
สวยงาม อลังการมากท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย เราสามารถมองเห็นตัวปราสาทได้ ต้ังแต่ไกล 
ด้านในประกอบด้วย อาคารหลายส่วน และมีสวนไม้ท่ีงดงามยามท่ีดอกไม้บานสะพร่ัง หรือยาม
ฤดูใบไม้เปล่ียนสี   

 
 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) (ระยะทาง 52 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 
15,000 คน แต่เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกในเร่ืองน้ าแร่ โดยน้ าแร่ยี่ห้อบอร์โจมี ได้มีการ 
บรรจุ ณ ธารน้ าแร่บริสุทธิ์ท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออก ไป
ขาย กว่า 40 ประเทศท่ัวโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะท าให้มีสุขภาพแข็งแรง  
และสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถล้ิมลองน้ าแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือ 
สามารถซื้อขวดท่ีขายบริเวณใกล้เคียงเพ่ือบรรจุน้ าเพ่ือด่ืมได้  
น าท่านขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองบอโจมี และเดินชมสวนบอร์โจมี (Borjomi city park) สถานท่ี 
ท่องเท่ียวและพักผ่อน ของชาวเมืองบอร์โจมี ท่ีนิยมมาเดินเล่น และผ่อนคลาย โดยการแช่น้ าแร่ 
ในวันหยุด  
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ค่ า บริการอาหารค่ า แบบบุปเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม Borjomi Likani 
น าท่านเขา้สูท่ี่พัก BORJOMI LIKANI ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองบอร์โจมี  
 
วนัท่ีสี ่ : บอโจมี – กอรี – อพัลิสต์ซิเคห์ – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี – โบสถ์เกอร์เกต้ี - พักท่ี 

ROOMs HOTEL                                                                     
(B/L/D)                                                                                                                  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองแห่งถ้ า อัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) (ระยะทาง 94 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 30 นาที) เมืองแห่งน้ีดัดแปลงจากถ้ ามาเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็น
สถานท่ีโบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย น าท่านชมหมู่บ้านถ้ า โดยแบ่งออกเป็น 3
ส่วน ส่วนกลางน้ันมีพ้ืนท่ีกว้างและใหญ่ท่ีสุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการ
ตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในถูกสร้างให้เชื่อมโยงกันผ่านช่องอุโมงค์
และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการท าขั้นบันได ไปยังจุดต่างๆภายในถ้ า จากการส ารวจโดยนัก
โบราณคดีได้พบเคร่ืองใช้มากมาย รวมท้ังเคร่ืองทองเคร่ืองเงินโบราณ ยังมี ของใช้ท าจาก
เซรามิคและแกะสลักลวดลายท่ีสวยงามอีกด้วย ข้าวของต่างต่างเหล่าน้ีได้ถูกน าไปเก็บไว้ใน
พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน  
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอนานูรี (ระยะทาง 108 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  ชม
ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการน้ี มีก าแพงล้อมรอบ ต้ังอยู่ริมแม่น้ า Aragvi   
หน่ึงในแม่น้ าสายส าคัญของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 16 ท่ีน่ีสร้างโดย      
Duke of Aragvi เพ่ือเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ป้อมอันนานูรีน้ันประกอบขึ้นด้วย
สองหอคอย หอคอยท่ีสูงกว่ามีชื่อว่า เชอโปวารี (Sheupovari) สร้างเป็นรูปทรงสี่เหล่ียมและ
ยังคงอยู่ ในสภาพเกือบสมบูรณ์แบบ ส่วนหอคอยท่ีเต้ียกว่าน้ันเป็นหอคอยกลมท่ีเป็นซาก
ปรักหักพัง แทบไม่เหลือเค้าเดิม จากมุมสูงของป้อมปราการน้ี มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ 
อ่างเก็บน้ าซินวาลี (Zhinvali) เป็นสถานท่ีท่ีส าคัญส าหรับน าน้ าท่ีเก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง 
พร้อมกับ ผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  
 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี (Kazbegi) (ระยะทาง 63 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) ซึ่งเป็นชื่อเมืองอันด้ังเดิม แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนมาเป็นชื่อ 
สเตพ้านท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มา
พ านักอาศัยและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้นมา เมืองคาซเบกี เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีต้ังอยู่
ตามริมฝ่ังแม่น้ าเทอร์ก้ี มีความยาวประมาณ 157 กิโลเมตร และต้ังอยู่บนความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 1 ,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิอยู่ ท่ีประมาณ 14 – 20 องศา
เซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิอยู่ท่ีประมาณ 0 องศาเซลเซียส 
ถึง ติดลบ (-5) องศาเซลเซียส โดยในเดือนมกราคม จะเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด  
ให้ท่าน เปล่ียนรถเป็นรถจ๊ีปแบบขับเคล่ือน 4 ล้อ เพ่ือน าท่านขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์
เกต้ี (Gergeti Trinity Church) ท่ีถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่า    ทัสมิน
ดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ี ต้ังอยู่บนเทือกเขา
ของคาซเบก้ี ฝ่ังขวาของแม่น้ า Chkheri ใกล้กับหมู่บ้าน Gergeti เป็นสถาปัตยกรรม    และภูมิ
ทัศน์ท่ีกลมกลืนกัน สร้างมาต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 14 ซึ่งความงดงามของท่ีน่ีคือตัวโบสถ์ท่ีต้ังอยู่
เหนือสุดของภูเขา มีด้านหลังเป็นแนวยอดเขา Kazbegi อันยิ่งใหญ่ ท าให้โบสถ์ท่ีใหญ่โตดูเล็กลง
ไป  
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Rooms Hotel, Kazbegi หน่ึงในโรงแรมท่ีได้ชื่อว่ามีวิวท่ีดีท่ีสุดในเขตคาซ
เบกิ ตัวอาคารต้ังอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ บนเชิงเขาคาซเบกิ ท่ีมีวิวสามารถมองเห็นสถานท่ีส าคัญ
ของ Georgia น่ันคือ โบสถ์เกอร์เกต้ี Trinity Church แห่งศตวรรษท่ีสิบสี่ และวิวบรรยากาศของ
เทือกเขาคอเคซัส 

 
ค่ า บริการอาหารค่ า แบบบุปเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ROOMs HOTEL ระดับ 4 ดาว เมืองคาซเบกี 
        
วนัท่ีห้า  : เมืองคาซเบกี – กูดาอริู - อนุสาวรียมิ์ตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย -  มิสเคต้า – โบสถ์

แห่งเสือ้คลุมของพระเยซู – โบสถ์แห่งไม้กางเขนอนัศักด์ิสทิธ์ิ – ทบิลิซี    
                                                                                                                        

(B/L/D)                                                                                                                  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ันอิสระให้ท่านได้อ่ิมเอมกับบรรยากาศยามเช้าของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ กูดาอริู (Gudauri) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 
นาที) ช่วงหน้าหนาวท่ีน่ีจะกลายสภาพเป็นภูเขาหิมะขนาดใหญ่เพ่ือเล่นสกี และกีฬาฤดูหนาวทุก
รูปแบบ บนความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 2,200 เมตร มีความยิ่งใหญ่อลังการ น าท่านชม 
อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) เป็นอนุสาวรีย์ท่ี
โครงสร้างท้ังหมดท าจากหินและคอนกรีตเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1983 
เ พ่ือเฉลิมฉลองเ น่ืองในสนธิสัญญาท่ีแสดงถึงมิตรภาพระหว่างโซเวียตจอร์เ จียและ             
โซเวียตรัสเซีย ภายในมีการวาดภาพบอกเล่าถึงเร่ืองราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาว
รัสเซียและชาวจอร์เจียเอาไว้ สามารถชมวิวได้แบบพาโนรามา 360 องศา โอกาสครบรอบ 200 
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ปี ของสนธิสัญญา ตกแต่งด้วยประเบ้ืองโมเสกสีสันสดใส Georgievsk และยังสามารถมองเห็นหุบ
เขาปีศาจ (Devil’s Valley) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาคอเคซัส และภายในบริเวณรอบๆ มีร้าน
ค้าขายของท่ีระลึกอยู่ด้วย 

  
 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) (ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงแห่งอาณาจักรไอบีเรีย ก่อนย้ายไปต้ังท่ี ทบิลิซิ มีความเก่าแก่มากถึง
สองพันกว่าปี และเป็นจุดก าเนิดศาสนาคริสต์อร์ธอด็อกซ์ ในประเทศจอร์เจีย ต้ังอยู่ทางด้าน
เหนือของ กรุงทบิลิซี ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่ง
หน่ึงของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมิสเคต้า และเทียนิต้ี มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20 ,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์
มากมายหลายแห่งและ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.
1994 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
ชม โบสถ์สเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli) หรือ โบสถ์แห่งเสื้อคลุมของพระเยซู ซึ่งสวมอยู่ก่อนท่ีเขา
จะถูกตรึงท่ีไม้กางเขน เป็นหน่ึงในโบสถ์หลักของจอร์เจียออร์โธดอกซ์ และเป็นหน่ึงในสถานท่ี
เคารพบูชามากท่ีสุดในภูมิภาคน้ี ตลอดหลายศตวรรษ โบสถ์แห่งน้ีเป็นสถานท่ีฝังศพของกษัตริย์   
ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอร์เจีย สัญลักษณ์ของการเปล่ียน
ความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์ซึ่งกลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ. 337 
และเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นใน คริสตวรรษท่ี  11 
ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ท่ีงดงามท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 
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จากน้ันน าท่านชม มหาวหิารจวารี (Jvari Monastery) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอนัศักด์ิสิทธ์ิ เป็น
สถานศักด์ิสิทธิ์และส าคัญอีกแห่งของจอร์เจียและภูมิภาคคอเคซัส ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของ
คริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกท่ีถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีต้ังอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น้ า
สองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ ามิควารี และแม่น้ าอรักวี และถ้ามองข้ามเมืองมิสเคต้า
ออกไปยังท่ีบริเวณกว้างใหญ่ ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) เคย
ปกครองดินแดนบริเวณนี้ต้ังแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5 อิสระให้
ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิสเคต้า และจุดบรรจบของแม่น้ าคูราและแม่น้ าอะรักวีซึ่งมีความ
งดงามเป็นอย่างมาก 
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ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงทบิลิซี หัวใจแห่งจอร์เจีย ชม อนุสรณ์ทาง 
ประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)  ซึ่งเป็นอนุสวรีย์ท่ีสร้างขึ้นโดย Zurab 
Tsereteli เม่ือปี 1985 แต่ยังสร้างไม่เสร็จ อนุสาวรีย์มี 16 เสาหลักท่ีมีความสูงระหว่าง 30-35 
เมตร คร่ึงบนเป็นการบอกเร่ืองราวของราชา ราชินี และฮีโร่ ในขณะท่ีส่วนล่าง แสดงถึง
เร่ืองราว จากชีวิตของพระเยซูคริสต์  

 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก CLOCK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองทบิลีซี  
  
วนัท่ีหก  : ทบิลิซี - อทุยานแดชบาช ิ- ชมสะพานแก้ว (The Diamond Bridge) – สะพาน

สนัติภาพ – น่ังกระเชา้ไฟฟ้า สูป้่อมนาริคาล่า – เดินชมเขตเมืองเก่าทบิลิซี                                                                                               
(B/L/D)                                                                                                                  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแดชบาชิ (ระยะทาง 102 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง) น า
ท่านชม สะพานแขวนกระจกแก้ว (Dashbashi Canyon Glass Bridge) สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุด
ของจอร์เจีย ซึ่งมีโดมกระจกรูปเพชรแขวนอยู่ตรงกลาง ตัวสะพานมีลักษณะโปร่งใสทอดยาว
ข้ามหุบเขาถึง 240 เมตร ท่ีระดับสูงเหนือพ้ืนดิน 149 เมตร และอาจกล่าวได้ว่าเป็น
สถาปัตยกรรมแบบแขวนท่ีใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ และ
มุมมองท่ีสวยงามของน้ าตกและถ้ าท่ีสวยงามภายในเขตอุทยาน และอุทยานแห่งน้ีถือเป็นหน่ึงใน
อนุสรณ์สถานทางธรรมชาติท่ีน่าประทับใจท่ีสุดของจอร์เจีย และคาดว่าจะได้รับการรองรับจาก
กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ในเร็วๆ น้ี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ และถ่ายรูปทัศนียภาพ
โดยรอบ พร้อมท้ังยังสามารถเลือกซื้อกิจกรรมโหนสลิงโรยตัว ป่ันจักรยานข้ามหุบเขา ได้อีก
ด้วย 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ในรูปแบบชุดปิคนิคเซ็ท  
ถึงเวลาอันสมควร น าท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุงทบิลิซี”  น าท่านชม เมืองทบิลิซี หัวใจแห่งจอร์เจีย 
โดยเร่ิมต้นท่ี วิหารศักด์ิสิทธ์ิของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่าเป็นมหา
วิหาร Sameba Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรนิกายออร์โธดอกของจอร์เจีย สร้างขึ้น
ระหว่างปี 1995 - 2004 และเป็นโบสถ์ออร์โธดอกท่ีสูงท่ีสุดสูงท่ีสุดในจอร์เจีย และสูงเป็นอันดับ
สามในยุโรป มีความสูงถึง 101 เมตร ต้ังอยู่บนเนินเขา Elia 
 

 
 

จากน้ันน าท่านเดินชมเชตเมืองเก่า ชม หอนาฬิกา Gabriadze Theatre ซึ่งสร้างขึ้นในปี 2010 โดย 
Rezo Gabriadze และทุก ๆ ชั่วโมง จะได้ยินเสียงระฆัง ซึ่งชาวพ้ืนเมืองเรียกว่าเป็นเสียงจากทูต
สวรรค์ ในช่วงเวลาเท่ียงตรง และ หน่ึงทุ่ม จะมีการแสดงหุ่นละครเล็ก "วงกลมแห่งชีวิต" ใน
บริเวณน้ี นอกจากน้ันยังจะพบเห็นผู้คนน าสินค้ามาวางขายมากมาย  
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น าท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานคนเดินรูปโค้งโครงสร้างจากเหล็ก
และแก้วท่ีมีไฟ LED จ านวนมาก เหนือแม่น้ า Kura ในเมืองทบิลิซีความยาว 150 เมตร ซึ่งเชื่อม
ระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010 ออกแบบโดย สถาปนิก
ชาวอิตาลีและประกอบด้วยแสงไฟน้อย 10,000 ดวงซึ่งสวยงามมากในตอนกลางคืน จัดว่าเป็น
งานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีสวยงามชิ้นหน่ึงซึ่งพาดผ่านแม่น้ าคูรา  

 
 
จากน้ันเดินผ่านชมสวน Rike Park หน่ึงในสวนสาธารณะใหม่ล่าสุดท่ีต้ังอยู่ใจกลาง เมืองทบิลิซี 
เพ่ือน าท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า สู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่ง
เป็นป้อมโบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของ ชูริส-ทซิ-เค อันหมายถึง รูปแบบ
ท่ีไม่มีความสม่ าเสมอกัน ในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาด ได้มีการก่อสร้างขยาย
เพ่ิมเติม และในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพ่ิมเติมขึ้นอีก ต่อมา
เม่ือพวกมองโกลได้ เข้ามายึดครองก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin  Qala) ซึ่งมี
ความหมายถึง ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) ตัวป้อมประกอบด้วยก าแพงยาว 4 กิโลเมตร สูง 
25 เมตร และหอคอย 25 หลัง ต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูก
ร้ือท าลายไป และท่านยังสามารถมองเห็น Mother of Georgian  อนุสาวรีย์ในเมืองหลวงทบิลิซี
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ของจอร์เจีย รูปป้ันถูกสร้างขึ้นบนยอดเขา Sololaki ในปี 1958 ในปีทบิลิซีฉลองครบรอบ 1500 
ปี ช่างแกะสลักชาวจอร์เจียชื่อ Elguja Amashukeli ออกแบบรูปอลูมิเนียมยาวยี่สิบเมตร  ของ
ผู้หญิงในชุดประจ าชาติของจอร์เจีย  เธอเป็นสัญลักษณ์ของตัวละครประจ าชาติจอร์เจีย ในมือ
ซ้ายของเธอถือชามไวน์เพ่ือทักทายผู้ท่ีมาเป็นเพ่ือนและในมือขวาของเธอคือดาบส าหรับผู้ท่ีมาเป็น
ศัตรู   

 
 

จากน้ัน น าท่านลงเขาสู่พ้ืนท่ีราบ ชมบริเวณเขต โรงอาบน้ าก ามะถัน ซึ่งอยู่บริเวณ เขตเมืองเก่า 
โดยเร่ิมจากพ้ืนท่ี ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดท่ีเรียกว่า Abanotubani (บริเวณที่อาบน้ า) ท่ีน่ีเราจะเยี่ยมชม
สถานท่ีส าคัญด้านล่าง Abanotubani – เขตโบราณของทบิลิซีเป็นท่ีรู้จักส าหรับอาบน้ าก ามะถัน 
น้ าตก Leghvtakhevi ซึ่งสูง 22 เมตร น้ าตกหน่ึงเดียวที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหลวง  

 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน พร้อมโชวร์ะบ าพ้ืนเมือง    
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก CLOCK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ณ เมืองทบิลีซี  
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****โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของสถานการณ์ ณ ขณะนัน้ โดยค านงึถงึประโยชน์
ของลกูคา้เปน็ส าคญั**** 

 

 

 

วนัท่ีเจ็ด : สนามบินทบิลิซี –  สนามบินอสิตันบูล                                                    
(B/-/-)                                                                                  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08:00 ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางไปยัง สนามบิน เพ่ือท าการเชค็อนิไฟล์ท TK379  
10:45 ออกเดินทางจาก สนามบินทบิลิซี (TBS) สู่ สนามบินอสิตันบูล (IST) โดย เตอร์กิช 

แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK393 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง กระเป๋าท าการเช็คทรู 
จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ น้ าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ้งเคร่ืองสูงสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม และถือ ขึ้น
เคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ) 

12:15 เดินทางถึง สนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือท าการเปล่ียนเคร่ือง 
16.50 ออกเดินทางจากสนามบินอสิตันบูล สู่ สนามบินสวุรรณภูมิ โดย เตอร์กิชแอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี TK 68  
 
วนัท่ีแปด : กรุงเทพฯ, สนามบินสวุรรณภูมิ                                                             

(-/-/-) 

06:20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

 **************** End of Program ****************** 
 

 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Economy Class เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสาย
การบิน Turkish Airlines (TK) (กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลด
ใต้ท้องเคร่ืองน้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน) 

 ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (อัพเดท ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาหากมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากสายการบิน 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงิน ไทยบาท 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ตอ่ทา่น 
พักหอ้งคู ่ พักเดีย่วจา่ยเพ่ิม 

23 – 30 เมษายน 2566 61,900 10,000 

13 – 20 พฤษภาคม 2566 59,900 10,000 

27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 60,900 10,000 

17 – 24 มิถุนายน 2566 61,900 10,000 

24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 61,900 10,000 

เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ราคาพกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท ,  
เด็กอายุ 5-12 ปี ราคาเท่าผู้ใหญ่ปรกติ เน่ืองจากตั๋วกรุ๊ปของสายการบนิ Turkish Airlines ไม่มีราคาเดก็ 
***อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 2,000 บาท / ทา่น 
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 ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน า
เที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ 

 บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน 
 ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม 2,000 บาท / ท่าน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ  
 ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม 
 ค่าตรวจ RT-PCR หรือค่าใช้จ่ายในการกักตัว ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรม

เนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก  พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิป
ตอบแทนเมื่อให้บริการ ขั้นต่ า 2 USD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของ
ตนเองเพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเคร่ืองดื่มเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, 
ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนดให้สูงสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน (1 
ชิ้น)  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 งวดแรก  กรณุาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ตอ่ทา่น (ภายใน 3 วนั หลงัการท าจอง) พรอ้ม
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง  (***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลง
ในเล่มพาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

 งวดทีส่อง ช าระยอดส่วนที่เหลือ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายใน
ก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
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 + ค่าใช้จ่ายอื่น (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 

ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
o กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบินหรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่ายกเลิกล่าช้า
จากทางโรงแรม เป็นต้น   
 

รายละเอียดเง่ือนไขเพ่ิมเติม 
1. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผู้เดินไม่ถึงขั้นต่ าของจ านวนที่ก าหนด หรือทางบริษัทยินดี

คืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท าการ 
หรือจัดเสนอทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจ าตามเงื่อนไขทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 
วัน 

4. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงินล่วงหน้า
เบ็ดเสร็จกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ท า
การตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง 

5. กรณสีถานทีท่อ่งเทีย่วใด ๆ ที่ระบใุนโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพ่ือทดแทนเป็น
ล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
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6. การเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวบางประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็น
สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  
อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการ
กระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

9. การขอที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สาย
การบินก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่น
ได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สาย
การบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

10. โรงแรมที่พัก มาตรฐานที่พักตามที่ระบุในรายการ เป็นมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจมีความ
แตกต่างจากระดับสากล (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพักในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้น ๆ ได้ 
เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  
ส าหรับ ห้องพัก 3 ท่าน  (Tripple room) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ โซฟาเบรด หรือ อาจไม่
สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ และการขอห้องพักติดกันอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งมักมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน
เองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

12. ตั๋วเครื่องบิน 
a. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทาง

กลับ ท่านจะต้องช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออก
ตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 

b. ท่านที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ 
ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน 
แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศได้ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
o กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
o วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการ

ตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. 
แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน า
ขึ้นเคร่ืองได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
o ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง
น้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการ
บินก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
สัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด 
“เซนติเมตร” (Centimeter) 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ า
กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนเกิน 

o กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand 
carry) 

o ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 
สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎของสายการบินนั้น ๆ หรือสูงสุดตามกฎข้อบังคับของ ไออาต้า 



 
VW_GE001_TK_Georgia_In-depth 

เท่านั้น ซึ่งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน 
USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ
ประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ
หาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้
ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VW_GE001_TK_Georgia_In-depth 

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