
 

 

รหัสทัวร SST1903306 
ทัวรจอรเจีย AMAZING GRAND GEORGIA 8 วัน 5 คืน (TK) 
ทะเลดํา   เทือกเขาคอเคซัส   หุบเขาคอเคซัส 
อุพลิสชิเค   Akhaltsikhe   บอรโจมี 
 

 
 

โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เสนทางแนะนําสัมผัสความคลาสสิคของดินแดนแหงทะเลดําและเทือกเขาคอเคซสั 
8วัน5คืน  

เที่ยวบินสวยกับสายการบิน5 ดาว Turkish Airlines 
บินเขาทบีลิซี่/บนิออกบาทูมิ ถึงเชากลับเย็น เที่ยวครบทุกไฮไลทเหนือจรดใต  

อาหารดี โรงแรมมาตรฐานอนิเตอร 4-5 ดาว  
 

ทบีลีซี่-มิทสเคตา-คาสเบกิ-หุบเขาคอเคซัส-โกร-ีอุพลิสชิเค-  
Akhaltsikhe-ปราสาทราบัต-บอรโจมี-คูไทซี-บาทูมิ 

 
ราคาเริ่มตน 49,995 บาท 

 
 
 

วันแรก            กรุงเทพฯ                                                                                                          
18.00 น.        คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคารเตอรเชคอิน U  ประตูทางเขาท่ี 10 

อาคารผูโดยสาร เคารเตอรสายการบินเตอรกชิ แอรไลน (TK) ณ สนามบิน
สุวรรณภูม ิ

21:45 น.        ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเวลาบิน
ประมาณ10 ชั่วโมง)  

เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง บรกิารอาหารคํ่าและอาหารเชา 
บนเครื่องบิน 

หมายเหตุ เดินทาง 21-28 มคี  



 

 

19.00 น.        คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคารเตอรเชคอิน U  ประตูทางเขาท่ี 10 
อาคารผูโดยสาร เคารเตอรสายการบินเตอรกชิ แอรไลน (TK) ณ สนามบิน
สุวรรณภูม ิ

22:35 น.        ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเวลาบิน
ประมาณ10 ช่ัวโมง)  

เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง บรกิารอาหารคํ่าและอาหารเชา 
บนเครื่องบิน 

 
วันที่สอง        อิสตันบูล - ทบีลิซี ่                                                                                    
04:10 น.        เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรก ีแวะเปลี่ยนเครื่องเท่ียวบิน TK378  
06:15 น.        ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู สนามบินทบิลิซี่ (TBS) โดยสาย

การบินเตอรกิชแอรไลน สายการบินมีบริการอาหารเชาบนเครื่องบิน (ใชเวลาบิน
ประมาณ 2.15 ช.ม.)  

09.25 น.  เดินทางถึงสนามบินทบีลิซี่ ประเทศจอรเจีย นําทานผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรจากน้ันเดินทางสู
เมืองทบีลิซี่ (TBILISI)  นําทานชมโบสถตรีนิตี้ (Holy 
Trinity Cathedral Of Tbilisi)หรือ ซามีบา 
(Sameba Chthedral) มคีวามหมายวา โบสถพ ระ
ตรีเอกานุภาพศกัดิสิทธิแหงกรุงทบิลิซีหรืออารามซามีบา
ชื่อเรียกของคนทองถิ่น เปนวิหารหลักของชาวคริสตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซ
ในกรุงทบิลิซกีอสรางขึ้นระหวางปค.ศ.1995 -2004 ใหญที่สุดอันดับ 3 
ของศาสนสถานในนิกายออรโธดอกซตะวันออกทั่วโลกแมจะมีอายุไมมากแตก็
เปนโบสถตวัอยางของสถาปตยกรรมแบบจอรเจียนทองถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะ  
จากไบแซนไทนโบสถเปนอาคารขนาดใหญทีโ่ดดเดนมาก  

เท่ียง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 



 

 

นําทานชมอนุสาวรีย CHRONICLE OF GEORGIA ที่เสมือน STONEHENGE แหง Tbilisi 
ลักษณะเปนแทงหินสีดําแกะสลักขนาดใหญยักษ บนแทนหิน
สลักเปนรูปตางๆ และเร่ืองราวของประเทศจอรเจีย สรางขึ้น
โดย ซรุาป สถาปนิกชื่อดัง เริ่มสรางเมื่อป 1985 แตยังไมเสร็จ 
โดยไมมีใครรูวาจะเลิกสรางตอนไหน Chronicle of 
Georgia ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 
เมตร แตละเสาจะแบงเร่ืองราวออกเปน 3 สวน คือ ลางสุด

เกี่ยวกับพระคัมภรี สวนกลาง คือ เรื่องของชนชั้นสูงในจอรเจีย และสวนบน
เกี่ยวกับเหตกุารณสําคญัของประเทศ 

 
จากน้ันนําทานขึ้นกระเชาชมววิเมืองเกาแหงนครหลวงทบิลิซี ่(Old town of Tbilisi) ชมสีสัน

อาคารบานเรือน สถาปตยกรรมอันโดดเดนทีผ่สมผสานศิลปะแบบเปอรเซียและ
ยุโรปเปนการบรรจกนัของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ตั้งอยูระหวาง
สองทวีปอยางจอรเจียเกิดเปนศิลปะแบบจอรเจียที่มีเอกลักษณ จากนั้นนําทาน
ถายรูปกบัสะพานสนัตภิาพ(Peace bridge) ซึ่งเช่ือมระหวางตัวเมืองเกาและ
เมืองใหม เปดใชงานคร้ังแรกเมื่อป  ค.ศ. 2010 จัดวาเปนงานสถาปตยกรรมยุค
ใหมที่สวยงามชิ้นหน่ึงซึ่งพาดผานแมน้ําคูรา  

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พรอมชมการแสดงพื้นเมือง 
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  Holiday Inn Tbilisi Hotel 4*หรอืเทียบเทา 
 
วันที่สาม       มิทสเคตา - คาสเบกิ – หุบเขาคอเคซัส                                                               
เชา               รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  
เดินทางสู เมืองมิทสเคตา (Mtskheta)อดีตนครหลวงแหง  แรกของประเทศจอรเจีย ปจจุบัน

เปนเมืองสําคัญ ทางศาสนาคริสต นิกายจอรเจียออรโธด็
อกซ โดยจอรเจียรับคริสตศาสนาเขามาในประเทศเปน
ครั้งแรกชวงตน คริสตศตวรรษที่ 4 องคการยูเนสโกได
ขึ ้นทะเบียนโบราณสถานแหงเมืองมิทสเคตาใหเปน
มรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อป 



 

 

ค.ศ.1994 นําทานชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแหง
กางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอรเจียสักการะนับถือบูชาเปน
อยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาด ยักษซึ่งชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนี
โนแหงคัปปาโดเกีย (ซึ่งปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญมากของประเทศ 
ตุรกี) ไดนําไมกางเขนนี้เขามาพรอมกับการเผยแพรศาสนาคริสตเปนครั้งแรก
ในชวงโบราณกาล อิสระใหทานเก็บภาพทิวทัศนของเมืองมิทสเคตาและจุด
บรรจบของแมนํ้าคูราและแมนํ้าอะรักวี ซึ่งมีความงดงามเปนอยางมาก จากน้ัน
นําทานชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) สัญลักษณ
ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศาสนาคริสตซึ่งกลายมาเปนศาสนาประจํา
ชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ. 337 และเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญ
ที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นในครสิตวรรษที1่1 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกที่งดงาม 
นําทานถายรูปกับป�อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) สรางขึ้นสมัย
ศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบใหมีหอคอยสูงและมีความแข็งแกรงเพื่อใชเปนที่
หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเปนป�อมปราการของชาวคริสตในอตีตกาลที่
อาศัยอยูในภูมิภาคคอเคซัส และไมยอมตกอยูภายใตอิทธิพลของจักรวรรดิออต
โตมันและเปอรเซียซึ่งเปนชาวมุสลิม 

 
เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทองถิน่ 
เดินทางสู เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยูบริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส    

(Caucasus mountains) เมืองนี้ถือเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส เปนจุดชมวิวยอด
เขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หน่ึงในยอดเขาท่ีสวยที่สุด
ของเทือกเขาคอเคซัส นําทานเปลี่ยนอริยาบถ นั่งรถ
ขับเคลื่อน 4 ลอ (Jeep 4 wheels Drive) สูโบสถ
เกอรเกติสเมบา (Gergeti sameba church) เปน

โบสถเกาแกกลางหุบเขาคอเคซัส สรางตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 ดวย 
หินแกรนิตขนาดใหญ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล รอบตัว
โบสถแหงนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัส360องศา ระหวางการเดินทาง
ทานใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส 



 

 

นําทานแวะใหทานถ ายร ูปกับ  อนุสรณแหงมิตรภาพ (Monument of 
friendship) กําแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งเปนสัญลักษณแหงมิตรภาพระหวาง
รัสเซียและ  จอรเจีย  

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Loft Gudauri Hotel 4* หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่          โกร ี-อพุลิสชิเค – Akhaltsikhe- บอรโจมี                                                                              
เชา               รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  
เดินทางสู  เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพ
โซเวียต จากนั้นนําทานเดินทางสู  เมืองอุ
พลิสชิเค (Uplistsikhe) ชมหนึ่งในเมือง
ถํ้าเกาแกของจอรเจียซึ่งตามประวัติศาสตร 
ไดบันทึกวามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ี
กวา 3,000 ป โดยชวงที่เมืองน้ีมีความเจริญถงึขีดสุด คือในชวงคริสตวรรษที่ 9
ถึง 11กอนจะถูกรุกรานและทําลายโดยชาวมองโกลในชวงคริสตวรรษที่ 11 หิน
ผาขนาดใหญที่ถูกสกัด และสลักเสลาเปนชองหองโถงมากมายคือที่ตั้งของนคร
บนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร หรือราว 50 ไร ใน
อดีตกาล นครถํ ้าแหงนี ้ยังเป นสวนหนึ ่งของเสนทางสายไหมที ่เช ื ่อมตอ
อาณาจักรไบแซนไทน กับ ประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระใหทานเก็บภาพ
ตามอัธยาศัย 

เท่ียง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  



 

 

เดินทางส ู  เม ือง Akhaltsikhe น ําท านชมป �อม
ปราการของราบัต ปราสาทRabati เปนอาคารยุค
กลางใน Akhaltsikhe รัฐจอรเจียซึ่งมีอายุยอนไปถึง
ศตวรรษที่ 13 คอมเพล็กซของปราสาทประกอบดวย
สุเหราสุเหราสุเหรายิวโบสถคริสตพระราชวังป�อม
ปราการรวมถึงสวนภูมิทัศนไรองุนบนระเบียงสระวาย
นํ ้ากลางแจงพรอมนํ ้าพุพิพิธภัณฑ  ประวัติศาสตร
โรงแรมรานอาหาร รานขายของ  ที่ระลึกและไวน เดิม

เคยเปนศูนยกลางของจักวรรดิออตโตมัน สรางขึ ้นในยุคกลาง ชื ่อเมืองมี
ความหมายวา ‘ป�อมปราการใหม’ มีจุดที่นาสนใจหลายจุด ทั้งสุเหราอัคเมดิเย 
(Akhmediye Mosque) โบสถออรโธดอกซ โรงละครกลางแจง และป�อม
ปราการชั้นใน และมีปราสาทราบาติ (Rabati Castle) เปนแลนดมารกสําคัญ 
โดยตั ้งอยู ชั ้นบนของเมือง เคยเปนที ่ประทับของราชวงคจาเคลิ (Jakeli 
Dynasty) ปจจุบันเปลี ่ยนเปนพิพิธภัณฑประจําภูมิภาคแซมซเค-จาวาเคติ 
(Samtskhe-Javakheti) 

จากนั้นเดินทางสู เมืองบอร โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตของ 
ประเทศจอรเจีย มีประชากรอาศัยอยูไมถึง 15,000 คน แตเปนเมืองที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกในเรื ่องนํ้าแร โดยนํ้าแรยี ่หอบอรโจมีไดมีการบรรจุ ณ ธารนํ้าแร
บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และสงออก
ไปขายกวา 40 ประเทศ ทัว่โลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกันวาจะทําใหมีสุขภาพ
แข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได ทานสามารถลิ้มลอง นํ้าแรจากธรรมชาติ
ของเมืองบอรโจมี หรือสามารถซื้อขวดที่ขายบริเวณใกลเคียงเพื่อบรรจุนํ้าเพื่อ
ดื่มได นําทานเขาชมสวนบอรโจมี(Borjomi city park) สถานที่ทองเที่ยว
และพักผอนของชาวเมืองบอรโจมี ที่นิยมมาเดินเลนและ ผอนคลายโดยการแช
นํ ้าแรในวันหยุด อิสระให ทานเก็บภาพวิวทิวทัศนธรรมชาติจากมุมสูงตาม
อัธยาศัย            

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Crown Plaza Borjomi Hotel5* หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่หา          บอรโจมี – คูไทซ ี
เชา               รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองคูไทซี (Kutaisi) ปนเมืองที่มี
ประชากรมากเปนอันดับสามในจอรเจียตามธรรม
เนียมแลวมีความสําคัญเปนอันดับสองรองจากเมือง
หลวงทบิลิซิ ตั ้งอยูทางทิศตะวันตกของประเทศ นํา
ทาน เดินเลนผานถนนและชื่นชมโรงละครโอเปราที่มี
รูปปم�นที่โดดเดนบนหลังคา เยี่ยมชมโรงละครแหงรัฐ 
Lado Meskhishvili ซึ ่งเปนหนึ่งในสถาปตยกรรม

อันงดงามของเมืองน้ี ชมบานเดี ่ยว Okros Chardakhi ซึ ่งเปนที ่ตั ้งของ
Imereti Kings เก็บภาพประทับใจกับ นํ้าพุColchis Fountain ตั้งอยูจัตุรัส
กลางเมืองทําดวยทองสําริขนาดใหญโดดเดนตระการตาอยางสวยงาม  ดวย
น้ําพุและรูปปم�นแพะและแกะสลัก 30 รูปเปนของใหม 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานชม อารามเกลาติ (Gelati monastery)องคกรยูเนสโกไดประกาศใหอารามแหงน้ี

เปนหนึ่งในมรดกโลกสถานเมื่อป ค.ศ.1944  อารามหลวงของเมือง สรางขึ้น
ตามพระประสงคของกษัตริย เดวิดที ่ 4 กษัตริยผู ปกครองประเทศจอรเจีย 
ในชวงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบดวยโบสถ 2 แหงคือโบสถพระ แมมารี 
และโบสถเซนตจอรจ/เซนตนิโคลัส ภายในตัวโบสถมีภาพเขียนเฟรสโกอัน
สวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนี้อารามเกลาติยังเปนสถาบันชั้นนําของ
ประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร, นักเทววิทยา, และนักปราชญชื่อดัง มากมาย  

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Tskatubo Plaza Hotel 4* หรือเทียบเทา 

 
วันที่หก          คไูทซ-ีบาทูมิ 
เชา               รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  



 

 

เดินทางสูป�อมโกนีโอ (Gonio fortress) ป�อมปราการโบราณชายฝم�งทะเลดํา ใกลอาณาเขต
ประเทศตุรกี ถูกสรางขึ ้นเพื ่อ ป�องกันการรุกรานของ
อาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี ้ยังเชื ่อวาเปน
สถานที่ฝงรางของนักบุญมัทธีอัส หนึ่ง ใน 12 อัครสาวก
ของพระเยซู แตไมไดมีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจนแต
อยางใด เนื่องจากคําสั่งหามของรัฐบาล จอรเจีย เหตุ
เกรงวาจะเปนการทําลายโบราณสถานใหทรุดโทรมลง  

เท่ียง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
จากนั้นเดินทางสู เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองทาชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ

ของประเทศจอรเจีย ตัวเมืองตั้งอยูติดทะเลดําทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศ เมืองบาทูมิยังไดรับการสนับสนุนใหเปนเมืองทองเที่ยว ตั้งแตป ค.ศ.
2010 เปนตนมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัวเมืองเกา นําทานสูตลาด
ผลไมตามฤดูกาลใหทานเลือกซื้อผลไมสดใหมของประเทศจอรเจีย ซึ่งที่ตลาด
แหงนี้มีสินคาวางจําหนายมากมาย ไมวาจะเปนผัก ผลไม เครื่องเทศ และสินคา
พื้นเมือง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของ  

  
คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Radisson Blu Batumi Hotel 5* หรือเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด       บาทูมิ -อิสตันบูล                                                                                     
เชา               รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินชมนครบาทูมิ ชมแลนดมารกสําคัญ ๆ ตลอดถนน ชมจัตุรัสปอาซซา (Piazza 

Square) หนึ่งในจัตุรัสสําคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งราย
ลอมดวยรานอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กวา 
5,700 ต า ร า ง เ ม ต ร  ใ ก ล  ริ ม อ  า ว ท ะ เ ล ด ํ า  
สถาปตยกรรมโดยรอบนับวาไดแรงบันดาลใจจาก
ประเทศอิตาลีโดยแท สังเกตไดจากภาพ โมเสกและ
งานกระจกสีที่หาดูไดตามอาคารรอบจัตุรัสแวะถายรูป



 

 

กั บ ร ู ปป  �م นอาล ี และน ี โน   (Ali and Nino moving sculptures)ง าน
สถาปตยกรรมโลหะสมัยใหมรูปคูรักชายชาวอาเซอรไบจานและหญิงสาวชาว
จอรเจียนในนวนิยายทองถิ่น หอคอยชิงชาสวรรค (Ferris Wheels Tower) 
อาคารตัวอักษร (Alphabet Tower) ท ี ่ประดับด วยตัวอักษรโลหะอันมี
เอกลักษณ รวมถ ึง หอคอยแหงบาต ูมี  
(Batumi Tower) ท ี ่ ส ู ง ถ ึ ง  200 เมตร 
อิสระใหทานเก็บภาพ  ประทับใจ นําทาน
ขึ้นกระเชาชมวิว 360 องศาของเมืองบา
ทูมิ ใหทานสัมผัสวิวมุมสูงอันสวยงามของ
เมืองบาทูมิทท่ีทอดยาวจรดทะเลดํา 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานสู The Batumi Bazar ชมสีสันของตลาดทองถิ่นขนาดใหญ อิสระใหทานชอปปم�งเลือก

ซื้อสินคาพื้นเมืองและฝากของท่ีระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย  
17.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินบาทูม ิเพ่ือเตรียมเชคอิน  
20.20 น.        ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิสูสนามบินอิสตันบูล (IST)โดยเท่ียวบิน 

TK393 (ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง)  
21.30 น.  เดินทางมาถึงสนามบนิอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
หมายเหตุ เดินทาง 21-28 มคี และ ตุลาคม - พฤศจกิายน  
17.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิสูสนามบินอิสตันบูล (IST)โดยเท่ียวบิน 

TK393 (ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง)  
19.10 น. เดินทางมาถึงสนามบนิอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
20.55 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ TK 64 (ใชเวลาบินประมาณ 9 

ชั่วโมง) 
 
วันที่แปด       กรุงเทพฯ 
01.25 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 

ชั่วโมง 
15.00 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  



 

 

หมายเหตุ เดินทาง 21-28 มคี และ ตุลาคม - พฤศจกิายน 
10.10 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบริการ  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 
กําหนดการเดินทาง 2563                       ราคา/ บาท  
มีนาคม 63 
21-28 มีนาคม  
27 มี.ค – 3 เม.ย  

 
49,995 
49,995 

เมษายน 63 
4-11 เม.ย  
10-17 เม.ย  ** สงกรานต ** 
12-19 เม.ย ** สงกรานต ** 
18- 25 เม.ย 
25 เม.ย – 2 พ.ค   

 
52,980 
56,850 
56,850 
52,980 
52,980 

พฤษภาคม 63 
2-9 พ.ค  
9-16 พ.ค  
23-30 พ.ค  
30 พ.ค- 6 มิ.ย 

 
52,980 
52,980 
52,980 
52,980 

มิถุนายน 63 
6-13 มิ.ย  
13-20 มิ.ย 

 
53,600 
53,600 



 

 

กรกฏาคม 63 
4-11 ก.ค  

 
53,600 

สิงหาคม 63 
8-15 ส.ค 

 
53,600 

กันยายน 63 
19-26 ก.ย  

 
53,600 

ตุลาคม 63 
3-10 ต.ค  
10-17 ต.ค  
13-20 ต.ค  
14-21 ต.ค 
21-28 ต.ค 

 
49,995 
49,995 
49,995 
49,995 
49,995 

พฤศจิกายน 63 
31 ต.ค – 7 พ.ย 
7-14 พ.ย 
14-21 พ.ย 
21-28 พ.ย  

 
49,995 
49,995 
49,995 
49,995 

พักเด่ียวเพ่ิม 7,900.- 
ราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได หมายเหตุ  

1.  ราคานี้สําหรับผูโดยสาร 25 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัท
ฯ ขอเก็บคาทัวรเพ่ิม  ทานละ 3,900 บาท  
2.  ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.   คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ เท่ียวบนิชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-ทบีลิซี่/บาทูมิ -อสิ
ตันบูล-กรุงเทพ) 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศจอรเจีย 
3.    คาพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเท่ียวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.    คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ    
7.    คาบริการนําทัวรโดยมคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ    
8.    คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.   คาทิปพนักงานขบัรถ-ทิปหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถิ่น ( 2000 บาท/คน/ทริป)ชําระ
พรอมคาทัวรงวดสุดทาย  
2.   ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.   คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
4.   คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
6.   คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรดี, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และที่
ไมไดระบุไวในรายการ  
7.   คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องด่ืมมินบิาร และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
ไมไดระบุในรายการ   
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําทานละ 20,000 บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 

วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว

เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือ



 

 

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับ
ทาน 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บรษิัทฯของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  
1.   การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป

ไดไมถึงจํานวนอยางนอย 15 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ   

4. บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คนืเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธ
เขาเมือง ในทุกกรณี   

5. ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีนํ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติใน
การทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู 

6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ  

7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตรา คานํ ้ามัน หรือ คาเงินแลกเปลี ่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ ์ที ่จะปรับราคา ตาม
สถานการณดังกลาว 



 

 

8. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี 

9. สําหรับที ่นั ่ง Long Leg โดยปกติอยู บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ที ่จะนั่งตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางการแข็งแรง สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดในระดับดีมาก และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน หรือมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักของประตูประมาณ 
20 กิโลกรัม) และไมใชผูที่มีปญหาดานสุขภาพ และอํานาจในการใหที่น่ัง Long Leg ขึ้นอยู
กับทางเจาหนาที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทานั้น และมีคาใชจายเพิ่มเติม
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 

3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานที่พักเดี่ยวกรุณาชําระคาพักเดี่ยว
เพ่ิม)   

 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยน
วันเดินทางได  

 กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. กระเป�าถือขึ้น
เคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. 

 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล 
อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ี จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวให
ไดมากที่สุด  



 

 

2. เนื่องจากการทองเที่ยวน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ 
ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบริการที่
ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และ
จะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการ
กระทาํท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

4. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

โรงแรมและหอง  
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 
ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของ
แตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ 
อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้นใน
กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เทาตัว 
บริษัทฯขอสงวนสิทธÍิ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน  
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บ
ทุกขนาดตะไบเล็บเปนตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดย
เด็ดขาด วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะ
ถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุ
ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซื่อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึง
สามารถนําขึ้นเครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  

 



 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) 
การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิÍของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก นํ้าหนัก
กระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาต
ใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5น้ิว 
) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวรที ่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกินกระเป�าและ
สัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเป�าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand 
carry) 


