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 ราคาเพยีง...565,900.- 
 



Page 2 of 14 

 

 

 

จอรเ์จยี มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จยีก็เป็นหนึง่ในภาษาเกา่แกท่ีส่ดุในโลกทีย่ังมกีารใชอ้ยู ่

เมอืงหลวงทบลิซิ ีซ ึง่มอีายกุวา่ 1,500 ปี ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีง่ดงามซึง่ถกูแบง่โดยแมน่ ้ามทควาร ีในอดตีพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของ

จอรเ์จยีถกูยดึครองโดยเปอรเ์ซยี อาหรับ เตริก์และมองโกล ในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ถงึศตวรรษที ่18 

•ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ป้อมนารคิาลา่ •ชมโบสถเ์มเตหค์ ี•แวะถา่ยรปูสะพานสนัตภิาพ •ชอ้ปป้ิงชาเดนแีละรสุทาเวล ี•ชมอนา

นุร ี•ซนิวาล ี•ชมโบสถเ์กอรต์ี ้•ชมวหิารจาวาร ี•ชมวหิารสเวตสิโคเวล ี•ชมพพิธิภัณฑส์ตาลนิ •บา้นถ ้าอพุลสีตซ์คีห ์•ชม

วหิารจลีาต ี•ชมวหิารบากราด ี•ชมเขือ่นเอนกรูี ่•ชมหมูบ่า้นอชุกลูลี ่•ชมโบสถล์ามาเรยี •ชมเมอืงบาตมู ี•ลอ่งเรอืทะเลด า 

 

§ พกัโรมแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - อสีตนับลู 

 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว U เคาน์เตอรส์ายการ

บนิเตอร์กสิ แอรไ์ลน์ (TK) ประตูทางเขา้ที ่9 โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ ตรวจ

เอกสาร และสมัภาร 

23.00 น. “เหริฟ้าสูก่รงุอสีตันบลู” โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 065 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ช.ม.) 

 

วนัทีส่อง อสีตนับลู-ทบลิซิ-ีป้อมนารคิาลา่-โบสถเ์มเตหค์-ี The Bridge of Peace-ถนนคนเดนิ    

                  ชาเดนกีอร-ีถนนรสุทาเวล ี 

 

05.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิาวาลมิานี ่อสีตันบลู ประเทศตรุก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

06.15 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงทบลิซิ"ี โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK378 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

มนีาคม 19 – 28 มนีาคม 2563 65,900.- 

พฤษภาคม 02 – 11 พฤษภาคม 2563 65,900.- 

มถินุายน 04 – 13 มถินุายน 2563 65,900.- 

กรกฎาคม 02 – 11 กรกฎาคม 2563 65,900.- 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา เวลาในการเดนิทาง 

วันแรก กรงุเทพฯ อสีตันบลู BKK - IST TK065 23.00-05.10+1 10.25 ชม. 

วันทีส่อง อสีตันบลู ทบลิซิ ี IST - TBS TK378 06.30-09.45 02.20 ชม. 

วันทีเ่กา้ บาตมู ี อสีตันบลู BUS - IST TK393 17.25-18.55 02.10 ชม. 

วันทีส่บิ อสีตันบลู กรงุเทพฯ IST - BKK TK068 01.25-15.00 09.35 ชม. 
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(ใชเ้วลาบนิประมาณ 02.20 ช.ม.)   

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงทบลิซิ ี(TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่

รมิฝ่ังแมน่ า้ครูา (Kura) หรอืเรยีกว่า แมน่ า้มตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อที่

ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาล ี

(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนีข้ ึน้ในครสิตศตวรรษที ่

4 เมืองทบิลิซ ิเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน

ประวัตศิาสตร์เมอืงนี้อยู่ในสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทส าคัญในฐานะ

ศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตัดระหว่าง

ทวปีเอเชยีกบัทวยีโุรปกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังจากผา่นพธิกีารศลุกากร  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

จากนัน้น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ซึง่ถูกสรา้งในราวศตวรรษที ่

4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึรูปแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 

สมัยของราชวงศอ์ูมัยยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปี

ค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่

ป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมา

บางสว่นไดพั้งทลายลง เพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลายไป  

น าทา่นไปชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) ทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่

บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น ้ามตควาร ีเป็นโบสถ์หนึ่งทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู่ ซ ึง่เป็น

ประเพณีโบราณทีม่มีาแตก่อ่น กษัตรยิว์าคตัง ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี้

ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษัตรยิ ์เซน้ต์ เดมทิ รีอัส ที่ 2 ใหม้โีดมสูงเป็น

สัญลักษณ์ของโบสถใ์นนกิายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จน

ในปีค.ศ.1235 ไดถ้กูพวกมองโกลบกุท าลายและก็ไดส้รา้งขึน้ใหมอ่กี        

จากนัน้น าท่านแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดนิสไตลโ์มเดริน์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 2010 

โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแมน่ ้ามตควาร ีเพือ่เชือ่มฝ่ังเมือ่เกา่และเมอืงใหมข่องทบลิซิ ีมคีวาม

ยาวประมาณ 150 เมตร ซึง่สะพานแหง่นีถ้อืเป็นสญัลักษณ์ของทบลิซิยีคุใหม ่

น าท่านเดนิทางสู ่ ถนนคนเดนิชาเดน ี(Shardeni Street) ในยา่นเมอืงเกา่ทีจ่ะเป็นแหล่งรวมของ

รา้นอาหารพืน้เมอืงรา้นกาแฟ ทีเ่ต็มไปดว้ยผูค้น บรเิวณนัน้จะมบีา้นเมอืงเก่าในแบบทบลิซิทีีโ่ดดเด่น 

นอกจากดา้นอาหารแลว้ยงัมพีอ่คา้แมค่า้น าสิง่ของตา่งๆมาวางขายมากมาย 

จากนัน้น าทา่นไปเดนิเทีย่วชม ถนนรสุทาเวล ี(Rustaveli) ซึง่เป็นถนนใหญข่องเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและ

กลิน่ไอแบบยโุรป และอาคารทีถ่กูสรา้งขึน้ทีม่รีปูรา่งลักษณะใหญโ่ตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่

มสีนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็น

สนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลายใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  BROSSE GRADEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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/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%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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วนัทีส่าม กรงุทบลิซิ-ีป้อมอนานรู-ีเมอืงกดูาอรู-ีโบสถเ์กอรเ์กตี-้กรงุทบลิซิ ี

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงที่ส าคัญซึง่เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารที่เรียกว่า 

Georgian Military Highway ไดถู้กสรา้งขึน้โดยสหภาพโซเวยีตในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้าร

ปกครองส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายังภูมภิาคแห่งนี้ และเป็นถนนเสน้ทางเดียวที่จะน าท่านเดนิทางสู่

เทอืกเขา คอเคซสัใหญ่ (Greater Caucasus) ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดน

ระหวา่งรัสเซยีและจอรเ์จยี  

ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) เป็นสิง่ก่อสรา้งอันเก่าแก่มกี าแพง

ลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักว ีทีต่ัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อม

ปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่

ตัง้ตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน ้าซนิวาลี (Zhinvali 

Reservoir) และยงัมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ต่อไปยังเมอืงหลวง พรอ้มกับ

ผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย    

จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง เมอืงกูดาอูร ี(GUDAURI) เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบ

เชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้

เป็นแหลง่ทีพั่กผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเล่นในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็น

ชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

จากนั้นใหท้่านไดเ้ปลี่ยนรถน่ังเป็นรถที่ขับเคลื่อน 4 ลอ้ เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี ้

(KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั ้งเดิม แต่ปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพานท์สมินดา้ 

(Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้ง

สถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูต่ามรมิ ฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวาม

ยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมี
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อณุหภมูทิีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศเย็น

และยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ  

น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราว

ศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิม

กันของโบสถ์ศักดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้

(การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้ขึน้อยูก่บัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถกูปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลมุ

อยู่ และการเดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้แต่จะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหม้ากทีสุ่ด) ได ้

เวลาน าทา่นออกเดนิทางกลับไปยงั เมอืงทบลิซิ ี

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 

พกัที ่  BROSSE GRADEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

. 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ กรงุทบลิซิ-ีเมอืงมทิสเคตา้-วหิารจวาร-ีวหิารสเวตสิโคเวล-ีเมอืงกอร-ีพพิธิภณัฑข์องสตาลนิ-

เมอืงอพุลสีตซ์คีห-์เมอืงคไูทซ ี

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบลิซิี

ประมาณ 20 กม.ในจังหวัดคารท์ลีท่างดา้นตะวันออกของจอรเ์จยี เมอืงนีนั้บวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แหง่

หนึง่ของประเทศ และในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนติี ้มปีระชากร

อาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมโีบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแห่ง จงึ

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994  

น าทา่นไปชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกที่

ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คอื แมน่า้

มคิวาร ีและแมน่ ้าอรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญซ่ึง่ในอดตีเคยเป็น

อาณาจักรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณนี้ตัง้แต่ 400 ปีกอ่น

ครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที ่5   

น าทา่นไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึง่เป็นโบสถอ์กีแห่งหนึง่ทีอ่ยูใ่น

บริเวณของมตสเคตา้ ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โดยมี

สถาปัตยกรรมของจอรเ์จยี 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไป เมอืงอุพลสีตซ์คีห ์(UPLISTSIKHE) มถี ้าทีถู่กท าขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยู่

อาศัยของมนุษยใ์นยคุการเริม่ตน้ราวศตวรรษที ่8-7 ก่อนครสิตกาล ซึง่ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขาย

สนิคา้จากอนิเดยีสู่ทางดา้นเหนือแถบหมูบ่า้นมทวาร ีและหุบเขารโีอนีไปยังทะเลด า และต่อไปยังดา้น

ตะวันตก ท าใหเ้กดิการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมอืง และอัพลสิตซ์คิห์ ก็เป็นเมอืงหนึง่ที่เป็น

ศูนย์กลางการคา้ ไดถู้กสรา้งขึน้ในราว 1,000 ปีก่อนครสิตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจน

กวา้งขวาง 

ใหท้่านไดช้มหมูบ่า้นทีถู่กสรา้งจากถ ้าโดยมเีนื้อทีก่วา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คอื 

สว่นใต ้สว่นกลาง และสว่นเหนือ ซึง่สว่นกลางจะมบีรเิวณใหญ่ทีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการ

สรา้งตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัย นอกจากนัน้ยังถูกสรา้งใหต้่อไปยังสว่นใตโ้ดยผ่านอโุมงค์

และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมบีันไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มี

การตกแตง่ใดๆภายในเลย ถงึแมว้า่บางแหง่จะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมเีพดานหอ้งทีท่ าเป็นทีห่ลบซอ่น

อกีทหีนึง่ และบางแหง่ถงึแมจ้ะใหญโ่ตแตก่็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลังหรอืทางดา้นขา้งอกีดว้ย ซึง่

บางทีอ่าจจะใชใ้นการประกอบพธิตี่างๆไดด้ว้ย ต่อมานักโบราณคดไีดค้น้พบสิง่ต่างๆ มากมาย รวมทัง้

เครือ่งทองเครือ่งเงนิและอัญมณีต่างๆ และยังมเีครือ่งเซรามคิสแ์ละการแกะสลักทีส่วยงาม ซึง่ส ิง่ของ

ตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ดถ้กูน าไปไวท้ีใ่นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิีก่รงุทบลิซิ ี 

น าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงคไูทซ ี(Kutaisi) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนอืหา่งประมาณ 

150 กม. เมอืงนีม้คีวามเจรญิเป็นอนัดบัสองรองจากทบลิซี ี     

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  NEWPORT GRADEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  เมอืงคไูทซ-ีวหิารจลีาต-ีวหิารบากราด-ีเขือ่นเอนกรูี-่เมอืงเมสเทยี 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

จากนัน้น าทา่นชมความสวยงามของเมอืงคไูทซซี ึง่มชี ือ่เสยีงทางดา้นวัฒนธรรมและไดรั้บการขึน้ทะเบยีน 

ใหเ้ป็นมรดกโลก  ซึง่ถา้ยอ้นกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของ

อาณาจักรโคลคลสิ (Empire of Colclis) และอาณาจักรอเีมรเีทยี (Kingdom of Emeretia) ทีอ่ยู่

ทางดา้นของตะวันตกของประเทศ  
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น าทา่นไปชม วหิารจลีาต ี (Gelati Monastery) ซึง่ไดถ้กูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่12 โดยกษัตรยิผ์ู ้

มชี ือ่เสยีง คอื กษัตรยเ์ดวดิที ่5 (King David V) ในอดตีไดใ้ชเ้ป็น สถานทีศ่กึษาและศาสนสถานส าหรับ

ศนูยก์ลางการศกึษาและศนูยก์ลางวัฒนธรรมทีม่ชี ือ่เสยีง  เป็นสถานทีท่ีเ่ก็บรวบรวมภาพจติรกรรมฝาผนัง

จ านวนมากมายทีไ่ดบ้อกเล่าเกีย่วกับนักบุญและกษัตรยิใ์นยคุต่างๆอยูภ่ายในใจกลางของวหิารเวอรจ์นิ 

(Virgin Cathedral)  

ชมวหิารบากราด ี(Bagradi Cathedral) ไดถู้กกอ่สรา้งขึน้ในราวปลายศตวรรษที ่10 โดยกษัตรยิ์

บากราด ที ่3 ซึง่เป็นกษัตรยิอ์งคแ์รกทีไ่ดร้วบรวมแควน้ต่างๆของจอรเ์จยี สถานทีแ่ห่งนี้แมจ้ะถูกท าลาย

ไปบางสว่นโดยพวกเตริก์ในปี ค.ศ.1691 แตก่็ยงัมเีหลือ่ซากปรักหักพังปรากฏอยู ่ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเมสเทยี (Mestia) ตัง้อยู่ทางตะวันตกของประเทศจอรเ์จยีตะวันตก

เฉียงเหนือ ตัง้อยู่เหนือระดับความสูงที่ 1,500 เมตร ซึง่ตัง้อยู่ตอนบนของประเทศจอร์เจยีเขา้สู่เขต

ภมูภิาค”สเวเนตตีอนบน” (Upper Svaneti)  เมอืงเมสเทยีเป็นเมอืงเกา่แกโ่บราณทีม่มีาตัง้แต่ 800 ปี

มาแลว้ บา้นเรือนยังคงเป็นแบบโบราณที่สะทอ้นใหเ้ห็นวถิีชวีติคนในยุคสมัยก่อนในบรเิวณนี้ ดว้ย

ลักษณะของบา้นหอคอยกอ่ดว้ยหนิทใีชด้แูลปกป้องอยูต่ดิบา้นเรอืน เมสเทยียังเป็นเมอืงตน้ทางของนัก

ปีนเขาและชมป่าสนอลัไพนอ์กีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ระหวา่งทางน าทา่นแวะชม เขือ่นเอนกรูี ่(Enguri Dam) เป็นเขือ่นไฟฟ้าพลังน ้าทีใ่หญ่เป็นอันดับสอง

ของโลก มคีวามสูงอยู่ที ่271.5 เมตร ตัง้อยู่บนแม่น ้าเอนกูรี่ เขือ่นแห่งนี้ไดเ้ริม่ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1961 และไดม้กีารทดลองเปิดใชใ้นปี ค.ศ.1978 สรา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1987 และเขือ่นแห่งนี้ไดส้รา้ง

ขึน้เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ซึง่ภายในเขือ่นมจีดุบรกิารนักทอ่งเทีย่ว 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  SUNSET TERRACE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงเมสเทยี-หมูบ่า้นอชุกลูลี-่โบสถล์ามาเรยี-เมอืงเมสเทยี 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเปลีย่นรถเป็น 4 WD เพือ่เดนิทางขึน้เทอืกเขาคอเคซสัไปยัง หมูบ่า้นอุชกูลลี ่(Ushguli) ซึง่

หา่งออกไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 03.30 ชัว่โมง อชุกลูลี ่เป็นกลุ่มหมูบ่า้น

เล็กๆ 4  แห่ง ตังอยู่กลางหุบเขาสูง 2,410 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล และตีนของ ยอดเขาชาขร่า 

Shkhara summit หนึง่ในยอดเขาทสีูงทีสุดในคอเคซัส โดยมชีาวบา้นอาศัยอยู่ราว  70ครัวเรอืน

ทา่มกลางหมิะทีป่กคลุมราว 6 เดอืน ท าใหอ้ชุกลูลีก่ลายเป็นเมอืงปิดไมส่ามารถตดิต่อโลกภายนอกได ้

กวา่ 6 เดอืนเลยทเีดยีว ดว้ยความงดงามของขนุเขานานาทรีายลอ้มและเป็นชมุชนโบราณ มโีบสถเ์กา่แก่

ราวศตวรรษที ่12 ตัง้อยูบ่นเนนิเขา ท าให ้“ดนิแดนสวาเนตบิน Upper Svaneti” ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลก  

เดนิทางถงึหมู่บา้นอุชกูลลี ่น าท่านสัมผัสวถิชีวีติของผูค้นในหมู่บา้นทีโดดเด่นดว้ยหอคอยโบราณตัง

เรยีงรายอยูท่ั่วหมูบ่า้นนับสบิหอ มยีอดเขาด าทะมนึทีส่งูชนัปกคลุมดว้ยหมิะอันขาวโพลนปกคลุมเกอืบ

ทัง้ยอดซอ่นตัวอยู ่หลังยอดเขาสงูชนัสเีขยีวมหีมูบ่า้นตัง้อยูต่นีเขาและธารหมิะทลีะลายกลายเป็นสายน ้า

เล็ก ๆ ไหลเป็นลอ่งเลาะรมิหมูบ่า้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

จากนัน้น าทา่นน่ังรถขึน้เนนิเขาแวะชม โบสถล์ามาเรยี Lamaria Church อายเุกา่แกย่อ้นไปถงึ

ศตวรรษท ี ภายในโบสถม์ภีาพเขยีนสเีฟรสโก ้เลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัพระเยซแูละอคัรสาวก จนกระทั่ง

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่กทีเ่มอืงเมสเทยี 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  SUNSET TERRACE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงเมสเทยี-เมอืงบาตมู-ียา่นเมอืงเกา่-จตัรุสัเปียซซา่-รปูปัน้อาลแีละนโีน ่

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงบาตูม ี(Batumi) ระยะทางประมาณ 268 กม.ซึง่เป็นเมอืง

หลวงของจังหวัดอะจาร่าทีป่กครองตนเอง และตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังดา้นตะวันออกของทะเลด า เมอืงนี้มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 200,000 คน เป็นเมอืงท่าทีม่คีวามส าคัญในดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลาง

การพาณิชย ์นอกจากนัน้ยังเป็นทีต่ัง้ของเมอืงในเขตรอ้นทีเ่ต็มไปดว้ยผลติผลของพชืผัก ผลไมต้่างๆ

หลายอยา่ง และทีส่ าคัญยังมโีรงงานอตุสาหกรรมทีส่ าคัญของเมอืง รวมถงึโรงงานต่อเรอื ผลติอาหาร

และยังมกีารท าอุตสาหกรรมเบาอกีหลายอย่าง ซึง่ต่อมาดา้นเศรษฐกจิที่ส าคัญของเมอืงนี้กลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่ ปี ค.ศ. 2010 เมอืงนี้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วพรอ้มกับการ

ปรับปรงุเพือ่ใหเ้ป็นแหลง่สถานทีบ่นัเทงิส าหรับการพักผ่อน มกีารสรา้งโรงแรม ภัตตาคาร ไนตค์ลับและ

สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ มากมายหลายอยา่ง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

น าท่านไปชมความสวยงามของเมอืงที่เต็มไปดว้ยทวิทัศน์ของธรรมชาตอิันงดงาม และยังเป็นเมอืง

ส าคัญทีม่ทีา่เรอืขนาดใหญบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลด าดา้นตะวันออก  

จากนัน้ใหท้่านได ้ชมบรรยากาศของบา้นเรอืนใน ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) และชมอาคารทีไ่ดรั้บ

การออกแบบโดยสถาปนกิทีม่ชี ือ่เสยีงสรา้งขึน้ในรปูแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกันเป็นพเิศษ

ทีม่คีวามสวยงามน่ารัก ซึง่อาคารส่วนมากถูกตกแต่งขึน้มาดว้ยความเพอ้ฝันอันเลือ่นลอย เป็นรูปสงิโต 

และบางแห่งถูกสรา้งขึน้โดยไมท่ราบชือ่และทีม่าจากนทิานโบราณ และทีน่ าความภมูใิจมาใหช้าวบาตู

เมยีน ก็คอื รปูของเด็กกบัขลุย่ตน้ออ้ (A boy with the reed-pipe)  

น าทา่นเดนิชม จตัรุสัเปียซซา่ (Piazza Square) หนึง่ในจัตรัุสส าคัญของเมอืงบาตมู ีซึง่รายลอ้มดว้ย

รา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกลร้มิอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรม

โดยรอบนับวา่ไดแ้รงบนัดาลใจจากประเทศอติาลโีดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสทีีห่า

ดไูดต้ามอาคารรอบจัตรัุส  

น าทา่นแวะถา่ยรูปกับ รูปปั้นอาลแีละนโีน ่(Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้นพเิศษสงู 8 

เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวไดทุ้กๆ 10 นาท ีจุดประสงคท์ีถู่กสรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึ ความรัก

ของหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตแิละศาสนา และยังแสดงถงึสันตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จยี และอารเ์ซอไบ

จาน 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  BEST WESTERN PREMIER หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีแ่ปด เมอืงบาตมู-ีป้อมโกนโีอ-้ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด าของบาตมู-ีทบลิซิ ี

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ป้อมโกนโีอ ้(Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกล ้

อาณาเขตประเทศตรุก ีถกูสรา้งขึน้เพือ่ป้องกนัการรกุรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดตี นอกจากนีย้งั

ถกูเชือ่วา่เป็นสถานทีฝั่งศพของนักบญุมทัธอีสั หนึง่ใน 12 อคัรสาวกของพระเยซ ูแตไ่มไ่ดม้กีารขดุเจาะ

สถานทีเ่พือ่พสิจูนแ์ตอ่ยา่งใด เนือ่งจากค าสัง่หา้มของรัฐบาลจอรเ์จยี เหตเุกรงวา่จะเป็นการท าลาย

โบราณสถานใหท้รดุโทรมลง  

น าทา่น ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด าของบาตมู ีชมความสวยงามของทะเล บา้นเรอืนทีถ่กูสรา้งขึน้ตามแบบ

รปูทรงโบราณทีป่ลกูกนัอยา่งสวยงามตามรมิทะเล พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิเป็นไรส่ม้ พชืพันธุ์

ธัญญาหารและตน้ชา อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมบรเิวณทะเลด าจนกระทั่งสมควรแกเ่วลารับประทานอาหาร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง    

  ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางกลับไปยงั เมอืงทบลิซิ ี

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  BROSSE GRADEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ ทบลิซิ-ีสนามบนิ-เมอืงอสีตนับลู 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าทา่นชม มหาวหิารประจ าเมอืงทบลิซิ ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi)  ซึง่เป็นมหาวหิารใน

รปูแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธด๊อกทีใ่หญท่ีส่ดุในจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 ตัง้อยู่

ในตวัเมอืงทบลิซิซี ึง่เป็นเมอืงหลวงของจอรเ์จยี เป็นมหาวหิารประจ าเมอืงทบลิซิ ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง     

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.25 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงอสีตันบลู" โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK393 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 02.10 ช.ม.)   

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิาวาลมิานี ่อสีตันบลู ประเทศตรุก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
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วนัทีส่บิ  เมอืงอสีตนับลู-กรงุเทพฯ 

01.25 น. “เหริฟ้าสูก่รงุอสีตันบลู” โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 068 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 09.35 ช.ม.)  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ 

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

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 4 ทา่น ขึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

          65,900.- 

4,500.-        

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาท/ทา่น (เพื่อ

เป็นการยนืยันการเดนิทางของทา่น) 

 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระ

เงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-อสีตนับลู-ทบลิซิ-ีอสีตนับลู-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์(TK) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภัยสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพั่ก 3 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง (4 ทา่น รถตู ้7 ทีน่ั่ง / 6-9 ทา่น รถมนิบิัส 15 ทีน่ั่ง) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่พูดภาษาองักฤษ (4 ทา่น คนขับรถท าหนา้ทีเ่ป็นไกด,์ 6-9 ทา่น คนขบัรถ กบัไกดพ์ูด

ภาษาองักฤษ) 

 กรณีทีก่รุ๊ป 10 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ตรวจ PCR TEST กอ่นขึน้เครือ่งกลับประเทศไทย  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 40 ดอลลาร ์

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 30 ดอลลาร ์ 

(ขึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หาก

ทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
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 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั  คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (หลงัหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 

บาทและค่าวซี่าทีย่ืน่และตั๋วเครื่องบนิทีอ่อกล่วงหนา้และ

กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน

แรงงาน ชว่งเดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ทีต่อ้งการันต ีมัดจ า

กับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพั่ก 

โดยตรงหรือโดยการผ่านตั วแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั  หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั  หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

***หนงัสอืเดนิทางประเทศไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศจอรเ์จยี*** 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้หากผลตรวจ PCR ขากลับเป็นบวก และทา่นไม่สามารถเดนิทางกลับไดพ้รอ้มคณะ แต่

ทางบรษัิทจะชว่ยดแูลและอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น ขณะพักรักษาตวัอยูต่า่งประเทศ จนสามารถเดนิทางกลบัได ้

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 4 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 

20 วนั กอ่นการ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่ ่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่ ่องเทีย่วอืน่ๆเพื ่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ เหตุการณ์

ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือ

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านึงถงึความ

ปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมา

จา่ย 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่ายสว่น

ตา่งทีส่ายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีทีย่กเลกิการ

เดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิ

สามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออก

ตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋ว

เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคมุทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ

ทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM ) 

ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพัก

ตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้น

เทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณา

ใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ 

โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดง

ตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได  ้ และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ 

USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมี

คา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้งระวัง

ทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการ

เดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


