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รหัสทัวร PVC1901323 
ทัวรจอเจียร ทบิลิซี อันนานูรี คัสเบกิ เกอเกติ กูดารี มิสเคดา  
7 วัน 4 คืน (TK)  
HOLY SAMEBA ป�อมนาริกาลา ชมโรงอาบน้ํา ป�อมอันนานูรี อางเก็บน้ําชินวารี โบสถเกอเกติ 
วิหารสเวติสเคอเวรี มหาวิหารจวารี อุพลิสชิเค พิพิธภัณฑของสตาลิน ชมสวนบอรโจมี 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก   กรุงเทพ –  อิสตัลบูล   (-/-/-)                              

20.00 น.คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท คอยใหการตอนรับและ
ดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคานเตอร U ประตู 9  ของสายการบินเตอรกิชแอร
ไลน 

23.00 น.✈ ออกเดินทางสู สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนช่ันแนล 
โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินที่ TK69  (ใชเวลา
เดินทาง 10 ช่ัวโมง) 
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 
 
 
 
 
 
วันท่ีสอง อิสตันบูล - ทบิลิชิ  (-/-/D) 

05.20 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรกกรุงอิสตันบูล (รอตอเครื่องประมาณ 1 ช่ัวโมง 
30 นาที ) 
06.25 น. ✈ออกเดินทางสูเมืองทบิลิชิประเทศจอรเจีย โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน 

TURKISH AIRLINES  
  เท่ียวบินที่ TK378  (เวลาบินโดยประมาณ  2 ช่ัวโมง 20 นาที พักผอนรับประทาน

อาหารบนเคร่ือง)  



 

3 

 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอรเจีย  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ มัคคุเทศกทองถิ่น
รอตอนรับ ณ ทางออกของผูโดยสายขาเขา  
นําทานเขาชมวิหารศักด์ิสิทธ์ิของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกันวา 
HOLY SAMEBA เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยูในทบิลิซเีมือง 

 

 

 

 

 

หลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 และป 2004 และเปนวิหารที่สูงที่สุด อันดับท่ี 
3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคารทองถิ่น 
จากน้ันนําทานเดินทางเขา สูตัวเมืองทบิลิซชีม
สะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF 
PEACE)”เปนอีกหน่ึงงานสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจ
ในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปคนิกชาวอิ
ตาเลื่ยนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมีความ
ยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถกูออกแบบและสรางท่ีอิตาลี และนําเขามาโดยรถบรรทุก 
200 คัน เพ่ือเขามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ท่ีต้ังน้ันอยูบนแมน้ํา Mtkvari River สามารถ
มองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติด
ตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาทีกอนท่ีพระอาทิตยจะลับขอบฟ�า 
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เมืองทบิลิซี ถูกสรางโดยกษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เม่ือครั้งคริ
สตศรรษท่ี 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปกอน เมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสาย
ไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความ
ไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังท่ีเปนจดุตดัระหวางทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทุกทานน่ังกระเชาลอยฟ�าจากสถานีท่ีสวน RIKE ใกล EVROPIS MOEDANI ฝم�งตรง
ขามแมน้ํา ขึ้นไปยังป�อม   
ดูวิวทิวทัศน คอยๆ ไตระดับความสูงขึ้นเร่ือยๆ ทําใหเราไดเห็นวิวของเมืองทิบิลิซีไดอยาง
เต็มตา ซึ่งถามองจากดานป�อมดานบนลงมาเราก็จะเหน็แลนมารคหลักๆ ท่ีสําคัญในเมือง
เกือบทั้งหมด ไมวาจะเปน สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) สะพานความยาว 
150 เมตร ท่ีสรางพาดผานแมน้ําคูราเพ่ือเช่ือมระหวางตัวเมืองเกาและเมืองใหม 
ทบิลิซ,ี โบสถเมเตคี (Metekhi Cathedral), รูปปم�นของกษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถทรินิต้ีโลเคช่ันดวย 
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นําทานเท่ียว ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI)  
ชมป�อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (Kartlis 
Deda, Mother Georgia) ป�อมนาริกาลาเปนปราการหินขนาดใหญต้ังอยูบนเนินเขา
เหนือนครทบิลิซ ีสรางขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ี
ตางผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัด (Umayyad 
Dinasty) ของชาวอาหรับไดตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษที ่7 ตอมาพวกมองโกลต้ังชือ่
ใหใหมวา NARIN QALA แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรยกยองวา
ป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมท่ีแข็งแกรงและตีไดยากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผานชมโรงอาบน้ํา SULFUR BATH บริเวณน้ีเปนโรงอาบน้ํามีท้ังที่เปนสาธารณะและ
สวนตัว เน่ืองจากบริเวณใกลเคียงมีลําธารท่ีมีสายแรกํามะถัน ปะปนอยู หากลงไปเดินตรงลาํ
ธารเล็กๆ เราก็จะไดกล่ินของกํามะถันดวย 
บริเวณน้ีจะเห็นเปนโดม แตะละโดมคือ 1 หองอาบน้ํา โดยเช่ือวาการมาอาบน้ําผสมกํามะถัน
น้ี จะทําใหรางกายสะอาดและดีตอสุขภาพ 

 

 
 
 
 

 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 1 
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

วันท่ีสาม   ทบิลิซี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดารี  (B/L/D 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานออกเดินทางไปตามเสนทางหลวงของจอรเจียท่ีมีช่ือวา Georgian Military 
Highway ถนนสายน้ีเปนถนนสายสําคัญท่ีสุดที่ถูกสรางข้ึนในสมัยท่ีจอรเจียอยูภายใตการ
ควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเปนเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซีย
มายังที่ภูมิภาคน้ี ถนนแหงประวัตศิาสตรน้ีเปนเสนทางท่ีจะ  
 
 
 
 
 

 
นําทานข้ึนสู เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เปนเทือกเขาท่ีต้ังอยูระหวาง
ทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัส
นอย ระหวางทางนําทานแวะ ชมป�อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป�อมปราการอันเกาแก 
ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการแหง
น้ีไวเปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังที่ต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถ
ของชาวเวอรจิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ต้ังตระหงาน จากมุมสูงของป�อม
ปราการน้ีจะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของ อางเก็บน้ําชินวารี (ZHINVALI) ท่ีซึ่งทําให
ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไวใฃและช่ืนชมทัศนียภาพทิวทัศน ของภูเขาลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี 
จากน้ันออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง ริมฝم�งแมน้ํา Aragvi ผาน Jvari Pass ท่ีระดับ
ความสูง 2,395 เมตร  
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จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นสูเทือกเขาคอเคซัสใหญ เพ่ือเดินทาง สูเมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) 
ความสูงท่ี 1,700เมตร หรือในปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) ช่ือ
น้ีเพ่ิงเปล่ียนเม่ือป 2006 น้ีแตคนมักจะเรียกติดปากกันอยูวา คัสเบกิอยู เมืองน้ีอยูหางจาก
เมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเค
ซัสท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมท้ังเปนจุดชมวิวของยอด
เขาคัสเบกิอีกดวย  
 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคารทองถิ่นพรอมชิมไวนท่ีทําจากฝมือชาวบาน  
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จากน้ันเปล่ียนยานพาหนะเปนรถขับเคลื่อน 4 ลอ น่ังรถจิ๊ป 4X4 1คัน ข้ึนไดประมาณ 6 
ทานเทาน้ัน  
เพ่ือขึ้นเขาไปชมโบสถ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาราว 30 นาที  
 
 
 
 
 
 

 
 

นําทุกทานขึน้สูเนินเขา ท่ีต้ังของโบสถสมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถเก
อเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปน
สัญลักษณสําคัญหน่ึงของประเทศจอรเจีย โบสถคริสตนิกายจอรเจยีนออรโธด็อกซเกาแกน้ี 
สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญมาต้ังแตศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ดวยทิวทัศนธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถเล็กๆ
ท่ีต้ังอยูอยางโดดเด่ียวเปลี่ยวเหงาจึงทําใหท่ีน่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวมาต้ังแตสมัยท่ี
จอรเจียยังอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งต้ังอยูอยางสวยงามและโดดเดน บน
เนินเขาซึ่งลอมรอบไปดวยทุงหญาเขียวขจี ท่ีระดับความสูง 2,170 เมตร  
 
***หมายเหตุ เน่ืองดวยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปจะเปนชวง WINTER ของ
ประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและแตละปความความหนาวเย็นของน้ําแข็ง หิมะ
ก็ไมเทากัน ทําใหทางข้ึนเขาสูโบสถสมินดา วาเมบาน้ันปดเพราะถนนลื่น กอใหเกินอันตราย 
รถบัสใหญไมสามารถขึ้นไปไดและรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไมสามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาได
เชนกัน  โดยหนางานในแตละคร้ังจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ **** 
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ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม GUDAURI LOFT  HOTEL@GUDAURI DAYS2 
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

วันท่ีส่ี   กูดารี – มิสเคดา – ทบิลิซี    (B/L/D)                                   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา (MTSKHETA) ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเปนราชอาณาจักรของจอรเจยีในชวง 500 
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ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตตอนน้ีไมมีอะไรจากสมัยน้ันหลงเหลืออยูแลว ศาสนา
คริสตเขามาเผยแผในเมืองน้ีชวงศตวรรษท่ี 4 องคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียน “โบราณสถาน
แหงเมืองมิสเคดา (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เปนมรดกโลก เม่ือ
ป ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนโบราณสถานแหงเมืองมิทสเคตาให
เปนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)และลอมรอบดวยเทือกเขาคอเค
ซัสเปนจุดตัดของแมน้ําอักราวิ (Aragvi) และแมน้ํามิกวาริ (Mtkvari) ความโดดเดนของ
เมืองน้ีคือภูมิประเทศที่สวยงามและอาคารบานเรือนท่ียังคงรักษาเอกลักษณสถาปตยกรรม
แบบยุคกลางไวไดเปนอยางดี บานเรือนสวนใหญทาสีขาว หลังคาสีสมปนแดงสดใส มิสเคทา
เปนสถานท่ีต้ังของมรดกโลกถงึ 2 ท่ีคือจวาริ (Jvari Church) โบสถสถาปตยกรรมไบแซน
ไทนบนเนินเขาและสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) โบสถหลวงสถาปตยกรรมยุค
กลางที่เคยใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกและเปนสุสานหลวงของราชวงศจอรเจีย 
นําทานเขาชม วิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ต้ังอยูในเมืองมิสเคดา ซึ่งเปน
ศูนยกลางทางจิตวญิญาณของจอรเจีย และถือเปนสถานท่ีสําคัญท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน้ี สราง
ขึ้นโดย (คิงมิเลี่ยน King Mirian )  

 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรางราวศตวรรษท่ี 
11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดย
สถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยัง
เปนศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต และให
ศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเม่ือป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคารทองถิ่น 

นําทานชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิ์สิทธ์ิ 
ของศานาคริสตนิกาย 

ออโธดอก สรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก 
ภายในโบสถมีไมกางเขน 

ขนาดใหญ ซึ่งชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกยี (เมืองหน่ึงใน
ประเทศตุรกีปจจบัุน) ได 

นําไมกางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรกในชวงโบราณกาล  
 พาทุกทานกลับเขาสูเมืองทบิลิซี แวะหางคารฟูใหทุกทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย  
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร  
 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 3 ระดับ 
4 ดาวหรือเทียบเทา 
 

วันท่ีหา ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค – BARJOMI บอจอรมี ่   (B/L/D)                                  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 
87 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
ทุกวันน้ี เปนเมืองแหงประวติัศาสตร เปนที่รูจักกันดีวา
เปนบานเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) 
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ชาวจอรเจยีท่ีในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมี
ช่ือเสียง เร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองในเมืองกอรีแหงน้ี  
นําทาน ชมอุพลิสชิเค (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย 
มีการต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุคโบราณ
กอนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชวง500 ปกอนคริสตกาล 
ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวงที่เมืองนี้มีความเจริญ
สุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกบัศาสนสถานท่ีมีหอง
โถงขนาดใหญที่ชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิ
ของคนในแถบน้ีกอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเม่ือ 1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวา
เปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ท่ีสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 เปนหินผาขนาดใหญที่
ถูกสกัดเปนชองหองโถงมากมายท่ีต้ังของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเน้ือท่ีประมาณ 
8 เฮกตารหรือราว 50 ไร ในอดีตกาล นครถํา้แหงน้ียังเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหมท่ี
เช่ือมตออาณาจักรไบแซนไทน กับประเทศอินเดียและ ประเทศจีน 
 

 
 
 

 
 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคารทองถิ่น 
นําทานชม พิพิธภัณฑของสตาลนิ (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีไดรวบรวม
ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ พรอมท้ังเร่ืองราวตางๆของทานสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวติั
ชีวิตต้ังแตเกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 
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จากน้ันออกเดินทาง สูเมืองบอรโจมี เขาสูโรงแรมท่ีพัก  
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม  BARJOMI PALACE HOTEL  @ BARJOMI 
DAYS 4  ระดับ 4 ดาว 

หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีหก BARJOMI – TBILISI  - ISTANBUL    (B/L/-)      

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเท่ียวชม เมืองบอรโจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอน
ใตของประเทศจอรเจียมีประชากรอาศัยอยูไมถึง 15,000 คน เปนเมอืงที่มีช่ือเสียงระดับ
โลกในเร่ืองน้ําแรโดยไดมีการบรรจุ ณ ธารน้ําแรบริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี 
(BAKURIANI MOUNTAIN) และสงออกไปขายกวา 40 ประเทศทั่วโลกโดยในอดีต
ชาวเมืองเช่ือกันวาจะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได 

 

 

 
 
 
นําทานเขาชมสวนบอรโจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนของ
ชาวเมืองบอรโจมีท่ีนิยมมาเดินเลนและผอนคลายโดยการแชน้ําแรในวันหยุด จากน้ันนําทาน
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ขึ้นกระเชาสูจุดชมวิวบนหนาผาเหนือสวนบอรโจมีอิสระใหทานเก็บภาพวิวทิวทัศนธรรมชาติ
จากมุมสูงตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาคารอาหารจีน 
14.00 น.นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซ ิTBILISI (TBS) ประเทศจอรเจีย 
17.20 น.ออกเดินทางสูสนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนช่ันแนล โดยสายการบิน

เตอรกิชแอรไลน TK 383  
18.55 น.เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนช่ันแนล (รอเปลียนเครื่อง 1 

ช่ัวโมง 30 นาที) 
20.10 น.ออกเดินทาง สูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TK 64 

วันท่ีเจ็ด BKK –กรุงเทพฯ      (-/-/-)      

09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอมความประทับใจมิรูลืม 

 
อัตราคาบริการ ขั้นต่ํา 15 ทาน  

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวจาย
เพ่ิม 

12 – 18 ก.ค. 62 
26ก.ค. – 01 ส.ค.
62 
11 – 17 ส.ค.62 
20 – 26 ก.ย.62 

48,888 บาท 47,888 บาท 46,888 บาท 9,000 บาท 

 UPDATE 20MAY19 
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 
*** 
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ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกวา 15 – 20 ทานขึ้นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน 
หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว 
ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต่ํากวา 15 
ทาน ทางคณะทัวรจะแจงคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นในกรณีที่คณะทัวรทกุทานตองการออกเดินทาง พรอม
มีหัวหนาทัวรไทย อํานวยความสะดวก 

เงื่อนไขการจอง 

งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง  
        พรอมสงรายช่ือและหนาพาสปอรตผูท่ีจะเดินทางทันที  

งวดท่ี 2 : ชําระสวนท่ีเหลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
กรณีท่ีตองการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาท่ีกอนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
หลังจากชําระคามัดจาํแลว สามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได กอนท่ีบริษัทฯ จะทําการออกตั๋ว 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
ลวงหนา 1-2 อาทิตยกอนการเดินทาง                                                                                                                                                                           

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยดั  Turkish Airlines ช้ันประหยัด (Economy Class)  , 
คาภาษีสนามบินทุกแหง 

 คาท่ีพักโรงแรมระดบัมาตรฐาน หองจะเปนเตียง  TWIN ROOM รวมท้ังสิ้น  4 คืน 
 คาอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 
  คารถรบั-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 15-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัย
อายุต่ํากวา 15 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง)  
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 กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ให ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้น
เคร่ือง (Hand carry)  
น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจาย 3 % 
 คาบรกิาร และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ 
 พนักงานยกกระเป�าตามโรงแรมท่ีพัก  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจาก 

เมืองไทย USD/วัน คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบไุวในโปรแกรม 
 3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถิ่น  x 5 วัน =15 USD 
 2 USD / ทาน สําหรับคนขับรถตอวัน  x 5 วัน = 10 USD 
 3 USD /ทาน สําหรับหัวหนาทัวรไทย  x 7 วัน = 21USD 
รวมคาทิป 46 USD/ทานหรือประมาณ 1,520 บาทไทย 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงิน
ได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะ
ทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดท้ังหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ 
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หมายเหตุ โปรดอาน  

ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 
กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออก เมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม
วาเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน ทางคณะทัวร ขอเพ่ิมทานละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทัวรทุกทานตองการออก
เดินทาง พรอมมีไกด อํานวยความสะดวก ** 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู
จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่ง
จะแจงใหทราบอีกที 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน  
เคร่ืองบินรีเลย  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
คาใชจายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความ
ลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง  
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
ในทุกกรณี 
เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
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กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง 
สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม
รับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก  
หากทานจองรายการทัวร ของเรา ถือไดวาทานไดยอมรับและตกลงตามในรายการทัวรทุกอยาง
ตามท่ีแจงไวตามเอกสารดานบนแลว  
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวนัเดินทาง
ท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัว
ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 
 


