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GRAND GEORGIA  

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES (TK) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง ตลุาคม – พฤศจกิายน 2565 

 

HILIGHT  

ทบลิซิ ี| ขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา | ชมการแสดงพืน้เมอืงของจอเจยีร ์| ลอ่งเรอืรมิฝ่ังทะเลด า 

มสิเคตา้ | ป้อมอนันานูร ี| คาซเบกี ้| บอรโ์จม ี| ลอ่งเรอืชมความงามถ ้าโพรมธิอีสุ | ชมโชวก์ารแสดงน ้าพเุตน้ระบ า 

 

 ราคาแนะน าเพยีง  63,900 

 

พเิศษ !!!  ล ิม้รสไวนพ์ืน้เมอืง
จอรเ์จยีและรบัประทานอาหาร
บนตกึ Alphabetic Tower  
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วนัที ่ เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรม 

วนัที ่

1. 

กรงุเทพ – อสิตันบลู ✈ ✈ ✈  

วนัที ่

2. 

อสิตันบลู– ทบลิซิ ี - โบสถเ์มเคต ี– ขึน้กระเชา้ชม

ป้อมนารกิาลา – โรงอาบน ้าโบราณ - ถนนชาดนิี ่

✈   RADIUS  TBILISI หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่

3. 

ทบลิซิ ี– เทลาว ี–ควาเรล ิ– ชมิไวนพ์ืน้เมอืงของ

เมอืงควาเรล ิ– ซกินาก ิ– ก าแพงเมอืงโบราณซกิ

นาก ิ– อารามนักบญุนโีน่แหง่บอดบ ี- ชมการแสดง

พืน้เมอืงของจอเจยีร ์

   RADIUS  TBILISI หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่

4. 

ทบลิซิ ี– อนุสาวรรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – มสิ

เคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ป้อมอนั

นานูร ี– คาซเบกี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้

   PORTA CAUSASIA หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่

5. 

คาซเบกี ้– กดูาอรู ี- อนุสรณ์สถานรัสเซยี-จอรเ์จยี 

– อา่งเก็บน ้าชนิวาร ี– อพัลสิตช์เิคห ์– กอร ี– 

พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ - บอรโ์จม ี

   MILANO PALACEหรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่

6. 

บอรโ์จม ี– ขึน้กระเชา้สูส่วนบอรโ์จมี ่– คไูตซ ี– 

มหาวหิารบากราต ิ-   สวนคไูตซ ี - น ้าพโุคลซสิ 

   TSKHALTUBO PLAZA 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่

7. 

คไูตซ ี- อารามจลีาต ิ– ลอ่งเรอืชมความงามถ ้าโพร

มธิอีสุ – บาทมู ิ– อนุสาวรยีอ์าลแีละนโีน่ - ชมโชว์

การแสดงน ้าพเุตน้ระบ า (Fountain Show) 

   BEST WESTERN 

PREMIER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่

8. 

บาทมู ิ- Piazza Square - จตรัุสยโุรป - หา้งบาทมูี ่

มอลล ์ - ลอ่งเรอืรมิฝ่ังทะเลด า - สนามบนิ 

 X ✈  

วนัที ่

9. 

อสิตันบลู – กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  



Page 3 of 16 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู 

 20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร ์ สายการบนิ

เตอรก์ชิแอรไ์ลนโ์ดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศตรุก ีดว้ยเทีย่วบนิ TK069 

วนัที ่2 
อสิตนับลู– ทบลิซิ ี - โบสถเ์มเคต ี– ข ึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา - โรงอาบน า้โบราณ - ถนนชาดิ

นี ่

05.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู รอเปลีย่นเครือ่ง 

06.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิจอเจยีร ์โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK378 

09.45 น. เดนิทางถงึเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) ประเทศจอเจยีร ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร  

 

เมอืงทบลิซินัีน้ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าคูรา (Kura) หรอืเรยีกว่า 

แมน่ ้ามตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 

1.1 ลา้นคน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี

(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สังคม

และวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และ

ปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทาง

ยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป  

 

น าท่านชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12 

ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งล่างเป็นแม่น ้ามติคาวาร ีในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และทีพ่ านักของ

กษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย หลังจากนัน้น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าชมป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิ

โบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลาย

สมยัทีต่า่งผลัดกนัเขา้มารกุรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแหง่นี ้ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรับไดต้่อ

เตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ชือ่ใหใ้หมว่า่ Narin Qala แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little 

Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและ

ตไีดย้ากทีส่ดุ  

 

จากนัน้น าทา่นชมโรงอาบน า้โบราณ หรอื อะบาน ูอบุาน ิ(Abanotubani) เป็นสถานทีส่าหรับแชน่ ้าพุ

รอ้นทีม่แีรถ่ามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมัยพระเจา้วัคตังที ่1 กอรก์ัซลีน่กเหยีย่วของพระองคไ์ดต้ก

ลงไปในบรเิวณดังกล่าว จงึท าใหค้น้พบบอ่น ้าพุรอ้นแห่งนี้ข ึน้ ลักษณะคลา้ยโรงอาบน ้าเหมอืนกับการออ

นเซ็นของชาวญีปุ่่ นผสมรวมกับการอาบน ้าแบบตุรก ีน าท่านชมหมู่โรงอาบน ้าทีม่กีารสรา้งและใหบ้รกิาร

ตัง้แตย่คุกลางจนถงึปัจจบุนัทีม่รีปูแบบตัวอาคารทีห่ลากหลาย  
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หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ถนนชาดนิี ่(Shardini Street) ถนนคนเดนิยา่ยเมอืงเกา่ เป็นแหล่ง

ศนูยร์วมทางวัฒนธรรมและสงัคมของกรงุทบลิซิ ี อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัย  

 

หลังจากนัน้น าทา่นถา่ยภาพกบัสะพานสนัตภิาพ (Bridge Of  Peace) สะพานขา้มแมน่ ้าครูาทีใ่ชเ้ชือ่ม

ระหวา่งตัวเมอืงเกา่และตัวเมอืงใหม ่โดยตัวสะพานเป็นเหล็กและกระจกใสมคีวามยาว 150 เมตร เปิดใช ้

งานเมือ่ปี 2010 ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงามของจอเจยีร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RADIUS TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
 ทบลิซิ ี– เทลาว ี– ควาเรล ิ– ชมิไวนพ์ืน้เมอืงของเมอืงควาเรล ิ– ซกินาก ิ– ก าแพงเมอืงโบราณ

ซกินาก ิ– อารามนกับญุนโีนแ่หง่บอดบ ี– ชมการแสดงพืน้เมอืงของจอเจยีร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 หลังอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเทลาว ี(Telavi) เพือ่เยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ษตัรยิจ์อเจยีร ์อเีร

เคลิที ่2 ( King Erekle II Museum) เป็นพระราชวังและป้อมปราการในยคุกลางทีไ่ดรั้บการดูแล

รักษาไวด้ทีีส่ดุของประเทศ สรา้งโดยกษัตรยิอ์ารช์ลิ (King Archil) ระหว่างปี 1667-1675 และท าหนา้ที่

เป็นบัลลังกแ์ละศูนยก์ลางการปกครองอาณาจักรคาเคตริะหว่างศตวรรษที่ 17-18 และไดรั้บการขยาย

เพิม่เตมิโดยกษัตรยิอ์เีรเคลิที ่2 จนไดรั้บสมญานามว่า ‘เมอืงคาเคเทยีนนอ้ย’ (The Little Kakhetian) 

ปัจจบุนัปรับใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึชวีติความเป็นอยูข่องราชส านักในสมัยกษัตรยิอ์เีรเคลิที ่2 

ทัง้หอ้งพระบรรทม พระราชฐานสว่นใน บลัลังก ์และศาสตราวธุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางควาเรล ิ(Kvarelli) ซึง่เป็นเมอืงหนึง่ในภมูภิาค Kakheti ตัง้อยูใ่นหุบเขา 

Alazani ใกลเ้ชงิเขา Greater Caucasus อกีทัง้ยงัมชีือ่เสยีงเรือ่งไวน ์ 

ใหท้่านไดล้ ิม้ลองไวนพ์ืน้เมอืงของเมอืงควาเรล ิ(Wine Tasting) ทีม่รีสชาตเิฉพาะตัวไมเ่หมอืนที่

ไหน  

 

หลังจากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงซกินาก ิ(Signagi หรอื Sighnaghi ) เมอืงบนเนนิเขาสงูกวา่ 800 เมตร

จากระดับน ้าทะเลในเขตจังหวัด Kakheti จังหวัดทางตะวันออกสดุของประเทศจอรเ์จยี หนึง่ในเมอืงทีเ่ล็ก
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ทีสุ่ดของประเทศซึง่มปีระชากรเพยีง 2,000 กว่าคนแห่งนี้ไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาลจอรเ์จยีใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการท่องเที่ยวของประเทศเนื่องดว้ยทัศนียภาพทางธรรมชาตอิันงดงามและความร ่ารวยของ

ประวัตศิาสตรบ์า้นเมอืง โดยมชีือ่เสยีงจากการผลติไวน ์การทอพรมทอ้งถิน่  

 

หลังจากนัน้น าท่านชมก าแพงเมอืงโบราณซกินาก ิ(Sighnaghi City Wall) ทีเ่หลอืเพยีงแห่งเดยีว

ในจอรเ์จยีทีล่อ้มรอบตัวเมอืง  

 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ อารามนกับุญนโีนแ่หง่บอดบ ี(Monastery of St. Nino at Bodbe) 

จุดหมายปลายทางของผูแ้สวงบญุชาวจอรเ์จยีน เป็นอารามสงฆใ์นนกิายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึน้

ในศตวรรษที ่9 แตไ่ดรั้บการบรูณะใหมท่ัง้หมดในศตวรรษที ่17 ปัจจุบันเป็นอารามนางช ีอทุศิใหนั้กบญุนี

โน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ไดรั้บการบรรจุไวใ้นอาราม

แหง่นีเ้ชน่กนั  

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสุเ่มอืงทบลิซิ ี

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (พเิศษชมการแสดงพืน้เมอืงของจอเจยีรอ์นันา่ตืน่

ตาตืน่ใจ) 

ทีพ่ัก น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RADIUS TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
ทบลิซิ ี– อนสุาวรรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ป้อม

อนันานรู ี– คาซเบกี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูอ่นุสาวรรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) ซึง่มี

ลักษณะเป็นแท่งหนิสดี าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สือ่ถงึเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย 

สรา้งขึน้โดย ซรุาป สถาปนกิชือ่ดังก่อสรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 

เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนน่ันคอื ส่วนล่างสุดเกีย่วกับพระคัมภัร์ของศาสนาครสิต ์

สว่นกลางเกีย่วกบัเรือ่งของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆของ

ประเทศ ทา่นสามารถชมววิเมอืงจากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่นี ้ 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัย

อาณาจักรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล

ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. เมอืงนี้ถือไดว้่าเป็นเมอืงทีม่คีวาม

เกา่แกท่างประวัตศิาสตรแ์หง่หนึง่ของประเทศ และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  

 

น าท่านชมวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรอืโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิต์

นกิายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีสักการะนับถอืวหิารแห่งนี้เป็นอยา่งมาก ภายใน
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โบสถ์มีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น ้ าสองสายมาบรรจบกันคือแม่น ้ามคิวาร ี

(Mtkvari river) และแมน่ ้าอรักว ี(Aragvi river)  

 

จากนัน้น าท่านชมวหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral) หรอืหมายถงึเสาทีม่ชีวีติ(The 

Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์หง่นีถ้อืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ

ของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze  มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 

อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จียเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนา

ครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอันนานูร ีเพือ่ชมป้อมอนันานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่มี

ก าแพงลอ้มรอบตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีถกูสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลัง

ทีต่ัง้อยูภ่ายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่าน 

ท าใหเ้ห็นทัศนยีภ์าพทวิทัศนอ์นัสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรยีกว่า เมอืงสเตปันสมนิดา

(Stepansminda) ชือ่นีเ้พิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบญุนกิายออรโ์ธด๊อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านัก

อาศัยและก่อสรา้งสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมอืงนี้อยู่ห่างจากเมอืงหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 

กโิลเมตร เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ี ้ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซัส 

(Caucasus) ทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิัศน์ทีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขา

คาซเบกีอ้กีดว้ย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ้) เพือ่เขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส

(Caucasus)  

 

น าทา่นชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรอืเรยีกวา่โบสถส์มนิดา ซา

เมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 เป็นโบสถช์ือ่ดัง

กลางหุบเขาคอเคซัส ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึ่งของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่บนเทอืกเขาคาซเบกี ้ที่

ระดับความสงูจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม***) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
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ทีพ่ัก น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PORTA CAUSASIA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
คาซเบกี ้– กูดาอูร ี- อนุสรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี – อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี– อพัลสิตช์เิคห ์– กอร ี

– พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ - บอรโ์จม ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางไปยงัเมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงทีส่ าคัญของจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่

วา่ Georgian Military Highway หรอืเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคัญทีส่ดุที่

ถกูสรา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีต เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้ม

เทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซยีมายังที่ภูมภิาคนี้ ถนนแห่งประวัตศิาสตร์นี้เป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่

เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 

ประกอบดว้ย 2 สว่น คอืเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 

กม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้ระหวา่งพรมแดนรัสเซยีกบัจอรเ์จยี  

 

น าท่านชมอนุสรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี(Memorial of Friendship) หรอือกีชือ่หนึง่คอื Russia–

Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสัญลักษณ์บง่

บอกถงึความสัมพันธอ์ันดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหนิและ

คอนกรตี ภายในมกีารวาดภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีไวอ้ยา่งสวยงาม  

ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูบรรยากาศและทวิทัศนอ์นัสวยงาม  

กลางวัน 

บา่ย 

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับอา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยังมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีส่ าคัญ

ส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไว ้ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงอพัลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มี

การตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กันมานานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จาก

อนิเดยีไปยังทะเลด าและต่อไปถงึทางตะวันตก ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้แบง่ออกเป็น 3 ส่วนคอื สว่นเหนือ 

สว่นกลาง และสว่นใต ้ซึง่ส่วนกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หม่ทีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัด

หนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัย ถ ้าสว่นมากจะไมม่กีารตกแตง่ภายในใดๆ และยังมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาด

ว่าเป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ใหท้่านอสิระชมหมูบ่า้นทีส่รา้งขึน้

จากถ ้านีต้ามอธัยาศัย  

 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยูท่างดา้นทศิตะวันตกของเมอืงมสิเคตา้ เมอืงนี้

เป็นเมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซ

เวยีต ในยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีงเรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอรแีห่ง

นี ้ 
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น าท่านชม พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานทีร่วบรวมเรือ่งราว และ

สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัวอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ มี

การจัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตัง้แตเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบอรโ์จม ี(Borjomi) ซึง่เป็นเมอืงตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต ้

ของประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 15,000 คน บอรโ์จมเีป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นน ้าแร่

ระดับโลก เพราะมลี าธารน ้าทีใ่ส บรสิทุธิท์ีไ่หลมาจากยอดเขาบาคูเรยีนี (Bakuriani Mountain) ทีม่คีวาม

สงูประมาณ 2,300 เมตร ทีถ่กูคน้พบโดยนายทหารรัสเซยี โดยในอดตีชาวเมอืงเชือ่กันว่าถา้ดืม่น ้านี้จะท า

ใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้และต่อมาไดเ้ริม่มกีารตัง้โรงงานผลติและสง่ออกน ้าแร่

ยีห่อ้บอรโ์จม ี(Borjomi) ทีม่ชี ือ่เสยีงไปยงัประเทศตา่งๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

ทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MILANO PALACEหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 บอรโ์จม ี– ขึน้กระเชา้สูส่วนบอรโ์จมี ่– คไูตซ ี- มหาวหิารบากราต ิ-สวนคไูตซ ี-  น า้พุโคลซสิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นขึน้กระเชา้ชมสวนบอรโ์จมี ่(Borjomi park) สถานทีท่่องเทีย่วและพักผ่อนของชาวเมอืงบอร์

โจมี่ ที่นิยมมาเดนิเล่นและผ่อน คลายโดยการแช่น ้ าแร่ในวันหยุด อสิระใหท้่านเก็บภาพวิวทิวทัศน ์

ธรรมชาตจิากมมุสงูตามอธัยาศัย  

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคไูตซ ี(Kutaisi) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ 

เมอืงนีม้คีวามเจรญิเป็นอนัดับสองรองจากทบลิซี ี   ชมความสวยงามของเมอืงคไูทซซี ึง่มชี ือ่เสยีงทางดา้น

วัฒนธรรมและไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกโลก  ซึง่ถา้ยอ้นกลับไปเมือ่สมยัศตวรรษที ่12-13 ไดเ้คย

เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรโคลคลสิ (Empire of Colclis) และอาณาจักรอเีมรเีทยี (Kingdom of 

Emeretia) ทีอ่ยูท่างดา้นของตะวันตกของประเทศ 

กลางวัน 

บา่ย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

จากนัน้น าทา่นชมมหาวหิารบากราต ิ(Bagradi Cathedral) ทีต่ัง้ชือ่ตามพระเจา้บากราตที ่3 กษัตรยิ์

ผูท้รงรวมจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่10 ตัง้อยูใ่นเมอืงคูไตซ ีโดยมหาวหิารแห่งนี้แมจ้ะถูก
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พวกเตริก์ท าลายไปบางสว่น แต่ซากปรักหักพังของโบสถก์็ยังปรากฏจนถงึทุกวันนี้ โดยไดม้กีารบรูณะมา

โดยตลอด ซึง่สะทอ้นถงึสถาปัตยกรรมยุคกลางไดอ้ย่างเด่นชัด หลังจากนัน้น าท่านถ่ายรุปคู่กับ สวน

สวยงามประจ าเมอืงคไูตซ ี  

 

น าท่านถ่ายรูปคู่ น า้พุโคลซสิ (Colchis Fountain)ทีม่ชี ือ่เสยีงซึง่สรา้งขึน้ในปี 2011 เป็นโครงสรา้ง

แบบลดหลั่นทีแ่สดงถงึต านานของโคลซสิโบราณ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TSKHALTUBO PLAZA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 
คไูตซ ี- อารามจลีาต ิ– ลอ่งเรอืชมความงามถ า้โพรมธิอีสุ – บาทมู ิ- อนสุาวรยีอ์าลแีละนโีน ่- ชม

โชวก์ารแสดงน า้พุเตน้ระบ า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชมอารามจลีาต ิ(Gelati Monastery) ซึง่เป็นอารามหลวงของเมอืง ถูกคน้พบในชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที ่12 โดยทางองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจลีาตนิีข้ ึน้เป็นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ.1994 

ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอืโบสถเ์ซนต ์นโิคลาส (St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์จอร์จ 

(St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์โิคลัสนัน้ มภีาพเขยีนสเีฟรสโกทีส่วยงามตระการตามากมายหลายภาพ

เลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัครสิตศ์าสนา ทีย่งัคงอยูใ่นสภาพสมบรูณ์  โดยบรเิวณตรงโดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ ึง่

เป็นภาพพระแมม่ารนัีน้ ใชก้ระเบือ้ง โมเสกสทีองประดับประดากวา่ 2 ลา้นชิน้   

 

น าท่านชมถ า้โพรมธิอีุส (Prometheus Cave) เป็นหนึง่ในถ ้าอันน่าอัศจรรยข์องชาวจอรเ์จยี ถูกคน้พบ

ครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถกูตกแตง่ใหมเ่มือ่ปี ค.ศ.2012 เพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเขา้ชมมากมายในแต่

ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินยอ้ยที่สะทอ้นแสงสีตระการตาภายในตัวถ ้า ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ล่องเรือชมความงามของถ ้าแห่งนี้ **การล่องเรือน ัน้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และ

สภาพแวดลอ้มภายในถ า้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม**    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาทูม ิ(Batumi) เมอืงท่าชายทะเลและหนึง่ในเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญ ของ

ประเทศจอรเ์จยี ตัวเมอืงตัง้อยูต่ดิทะเลด า ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงบาทูมเิป็นเมอืงหลวง

ของจังหวัดอตัจารา (Ajara) ทีป่กครองตนเอง เป็นเมอืงทา่ทีม่คีวามส าคัญในดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลาง

การพาณชิย ์นอกจากนัน้ยงัเป็นทีต่ัง้ของเมอืงในเขตรอ้นทีเ่ต็มไปดว้ยผลติผลของพชืผัก ผลไมต้่างๆหลาย

อยา่ง และทีส่ าคัญยงัมโีรงงานอตุสาหกรรมทีส่ าคัญมากมายๆตา่งๆของเมอืงอกีดว้ย  

 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรยีอ์าลแีละนโีน่ (Ali and Nino Monument) ซึง่เป็นงาน

สถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหมร่ปูคูรั่กชายชาวอาเซอรไ์บจานและหญงิสาวชาวจอรเ์จยีนในนวนยิายทอ้งถิน่ มี

ขนาดสูง 8 เมตร ตัง้อยู่รมิทะเลด าทีจ่ะเคลือ่นไหวไดทุ้กๆ 10 นาท ีถูกสรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรักของ
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หนุ่มสาวตา่งเชือ้ชาตแิละศาสนา และยงัแสดงถงึสนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยี และอารเ์ซอไบจานดว้ย   

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางบนถนนเลยีบชายหาด (Batumi Promenade) ทีย่าวถงึ 6 กโิลเมตร สรา้งขึน้

ตัง้แตปี่ 1884 ประดับดว้ยน ้าพงุดงามตลอดสาย และเป็นถนนทีย่าวทีส่ดุบนฝ่ังทะเลด า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนตกึ Alphabetic Tower ซึง่ทา่นสามารถชมววิและเก็บภาพทีร่ะลกึของเมอืงบาทมู ิ

จากนัน้น าทา่นชมโชวก์ารแสดงน ้าพเุตน้ระบ า (Fountain Show) ซึง่ตัง้อยูก่ลางเมอืงบาทมู ิ 

** กรณีที่สภาพอากาศไม่ด ีหรือโชวม์ ีการปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมตามเหมาะสม** 

ทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN PREMIER หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่8 บาทมู ิ- Piazza Square - จตรุสัยโุรป - หา้งบาทมูี ่มอลล ์ - ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด า - สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมอืงเก่าบาทูม ิ(Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบา้นเรอืนเก่า ชมจตุรัส Piazza 

Square ที่สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังชาวจอรเ์จยี Vazha 

Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรยีเ์จา้หญงิมเีดยี 

(Statue of Medea) อนุเสาวรยีเ์จา้หญงิ Colchian แหง่เทพนยิายกรกี  

 

จากนัน้น าทา่นชมจตรัุสยโุรป (Europe Square) ซึง่เป็นอกีหนึง่จตรัุสทีส่ าคัญในยโุรป  

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งบาทูมี ่ มอลล ์(Batumi Mall) หา้งใหญ่ประจ าเมอืง เพือ่เลอืกซือ้สิน้

คา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืรมิฝ่ังทะเลด าของบาตมู ีชมความสวยงามของทะเล บา้นเรอืนทีถู่กสรา้งขึน้ตามแบบ

รูปทรงโบราณทีป่ลูกกันอย่างสวยงามตามรมิทะเล พรอ้มกับรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิเป็นไร่สม้ พชืพันธุ์

ธัญญาหารและตน้ชา  **การลอ่งเรอืน ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ กรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม**  อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมบรเิวณทะเล
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ด า หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบาทมู ิ

20.30 น. น าทา่นเดนิทางสุเ่มอืงอสิตันบลูดว้ยเทีย่วบนิ TK393 (ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางวนัที ่20 พ.ย.จะออก

เดนิทางเวลา 17.35 น. และไปถงึสนามบนิ 18.35 น.) 

21.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลูรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่9  อสิตนับลู – กรงุเทพ 

01.45 น. ออกเดนิทางกลับสุ่กรุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ TK068 (ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางวนัที ่20 พ.ย.จะออก

เดนิทางเวลา 20.55 น. และถงึกรงุเทพเวลา 10.10 น.) 

15.25 น. เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ

  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และ เหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึ 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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GRAND GEORGIA  

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES (TK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

4 – 12 ตลุาคม 2565 66,900.- 5,900.- 

20-28 พ.ย.2565 63,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.   ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 31,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองทวัร ์หากไมส่ง่

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ 

4.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกใน  การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

      1.   คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

  2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

  3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  ( 35USD/ตอ่ทา่น)  

  7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 USD /ตอ่ทา่น) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดหลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 11,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 21,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(20ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยืน่วีซ่า /  ค่ามัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ 

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

      และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 ี
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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 

 


