
 

 

รหัสทัวร VTG2000185 
ทัวรจอรเจีย อิน ดรีม 5 วัน 3 คืน (HY) 
ทบิลิซี ่– มิทสเคตา – อุพลิสชิเค – อนานูริ – กูดาอูรี 
คาซเบกี – ชมยานเมืองเกา - อิสระชอปปم�งEast Point  
 

 
 



 

 

บริษัทฯ ขอนําทานเดินทางทองเที่ยวประเทศจอรเจีย ที่มีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซีย
และทางตะวันตกตดิกบัทะเลดําและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดชื่อกรุงทบิลิซิ ต้ังอยูในหุบ
เขาซึ่งถูกแบงโดยแมน้ํามิตควารี โดยมีความนาสนใจอยูที่แหลงน้ําแรและแหลงโบราณคดมีากกวา 
12,000 แหงทั่วประเทศ ซึ่งในจํานวนนี้ มี 4 แหงดวยกันที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก นําทานสัมผัสอารยธรรมนับพันป ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแหง
เทือกเขาคอเคซัส ไดแก 

 
ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคัญของประวัตศิาสตรมากมาย และมี

โครงสรางสถาปตยกรรมท่ีสวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�ง
แมน้ําคูราหรือเรียกวาแมน้ํามิตควาร ี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนเมืองสเตพานทสมินดา ตั้งอยูบน
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป 
โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเปนสถาน
ที่ต้ังของโบสถเกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโดงดัง 

อนานูร ิ สถานที่ต้ังของป�อมอนานูรี สถานท่ีกอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริม
แมน้ําอรักวี ท่ีถูกสรางขึ้นใหเปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 
2 หลังท่ีถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญตั้งตระหงาน 

กูดาอูร ิ เมืองสําหรับสกีรีสอรทท่ีมีช่ือเสียงที่ต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส
ใหญที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่
พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน 

 
กําหนดการเดินทาง  07-11 ม.ค. / 14-18 / 21-25 / 28 ม.ค.-01ก.พ 2563 
                04-08 ก.พ. / 11-15 ก.พ./ 18-22 / 25-29 ก.พ. 2563 
                03-07 มี.ค. / 10-14 มี.ค / 17-20 มี.ค./ 24-28 มี.ค 2563 

31 มี.ค.- 04 เม.ย.2563 
07-11 เม.ย. / 14-18 เม.ย. / 21-25 เม.ย. / 28 เม.ย.-02 พ.ค.2563 

                05-09 พ.ค. / 12-16 พ.ค. / 19-23 พ.ค./ 26-30 พ.ค.63 
 



 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ-กรุงทาชเคนต - ประเทศอุซเบกิสถาน- ทบิลิซี่ (จอรเจีย)-ที่พัก 
 
05.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางหมายเลข 10 สายการบิน 

อุซเบกิสถานแอรเวย (Uzbekistan Airways)  เคานเตอร W เจาหนาที่คอย
ตอนรับและอาํนวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเคร่ือง (กรุณามาใหตรงเวลา 
เน่ืองจากกฎของสายการบิน ทานตองมาแสดงตัวของทานเอง) **กรณีที่บาง
ทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของ
ทาน เนื่องจากรายการทัวรเปน รายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนา
หลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 

08.10 น. ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอรเวย  เที่ยวบินที ่
HY532 

13.00 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงทาชเคนต ประเทศอุซเบกิสถาน เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
16.05น.  ออกเดินทางจากกรุงทาชเคนต ประเทศอุซเบกิสถาน โดยสายการบินอุซเบกิส

ถานแอรเวย (Uzbekistan Airways) เที่ยวบินที่ HY745 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอรเจีย หลังผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรบัสัมภาระเรียบรอยแลว รถโคชรอรับทานที่สนามบิน  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองพรอมชมโชว 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วนัที่สอง ทบิลิซี่ (จอรเจีย)- มิทสเคตา-อุพลิสชิเค-ทบิลิซี่ 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานออกเดินทางสูเมืองมิทสเคตาMtskheta ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ

จอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) นําทานชมเมืองมิทสเคตาที่
เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่งเปนราชอาณาจักรเกาของจอรเจียในชวง 



 

 

400-500ป กอนคริสตกาล  นําทานชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเปน
วิหารในรูปแบบของครสิตศาสนานิกายออรโธดอกที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 
วิหารแหงน้ีต้ังอยูบนภูเขาที่มีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมน้ํามิควารี และ
แมน้ําอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคตาไปยังบรเิวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปน
อาณาจักรของไอบีเรีย  จากน้ันนําทานชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli 
Cathedral ที่สรางราวศตวรรษที่ 11 ถือเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุด
ของจอรเจียสรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdzeมีขนาดใหญเปน
อันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือ
และหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของ
จอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของ
ประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมถํ้าอุพลิสชิเค Uplistsikhe Cave – Toen หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของ

จอรเจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแลวกวา 3000 ปกอน 
ชวง500 ปกอนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและ
วัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในชวงคริสตวรรษที่ 9 -11 กอนจะถูกรกุราน
โดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะ
ไดพบกับศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญที่ชาวเพเกนPagan ใชเปนที่ประกอบ
พิธีกรรมซ่ึงเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของคนในแถบน้ีกอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเม่ือ 
1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ท่ีสรางขึ้น
ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 9 จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงทบิลิซี่ Tbilisiเมือง
หลวงของประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคัญของประวตัิศาสตรมากมายและมี
โครงสรางสถาปตยกรรมท่ีสวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�ง
แมน้ําคูราหรือเรียกวาแมน้ํามิตควาร ีนําทานชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเปนศนูยกลางการทํา
อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในเสนทาง
สายไหมหรือ Silk Road และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสง
และการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่เปนจุดตัดระหวาง
ทวีปเอเชียกับยุโรป   อิสระใหทานเดินเลนชอปปم�งที่ Galleria Mall ศูนยการคายาน



 

 

ฟรีดอมสแควรใจกลางกรุงทบิลิซีท่ีเ่ต็มไปดวยรานคา รานอาหาร คาเฟ� และสินคาแบ
รนดเนมหลากหลายแบรนด 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคา  อิสระรับประทานอาหาร
คํ่าตามอัธยาศัย**  

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม ทบิลิซี่-อนานูร-ิกูดาอูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี่ 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม 

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดาน
การทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway ที่สรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียตก
อยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียต เปนถนนเสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทาง
สูเทือกเขาคอเคซัสใหญ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 
กม.ท่ีเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซียและจอรเจีย นําทานชมป�อมอ
นานูรAีnanuri Fortressสถานที่อันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริมแมน้ําอ
รักวี เปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ 2 หลังท่ีถูกสรางได
อยางงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญตั้งตระหงานทามกลางธรรมชาติอันงดงาม จาก
ป�อมน้ีเองทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของเบ้ืองลางและอางเก็บน้ําซินวาลี 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองกูดาอูรี Gudauri เมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีชื่อเสียงที่
ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะ
นิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาซเบกีKazbegiโดยคาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปจจุบันได

เปลี่ยนมาเปนเมืองสเตฟานทสมินดา ต้ังอยูบนความสูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 
1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 
องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นําทานเปลี่ยนเปนนั่งรถจ๊ีบ 4WD เพ่ือชมความสวยงาม
ของโบสถเกอรเกตีG้ergeti Trinity Churchซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 



 

 

หรือมีอีกชื่อเรียกกันวาทสมินดาซามีบา TsmindaSamebaซึ่งเปนชื่อเรียกที่นิยม
กันของโบสถศักดิ์แหงน้ีสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมฝم�งขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขา
ของคาซเบกี(การเดินทางมายังสถานที่แหงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพ อากาศ ซึ่งเสนทาง
อาจจะถูกปดกั้นดวยหิมะที่ปกคลุมอยูหรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ
ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคแกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถงึความปลอดภัยและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)  
นําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทาง 
หรือพักผอนตามอัธยาศัย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่สี่ ทบิลิซี่-ชมยานเมืองเกา-อิสระชอปปم�งEast Point - สนามบิน 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 นําทานเท่ียวชมยานเมืองเกาของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะทําทาน

ไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนท่ีเปนสถาปตยกรรมอันโดดเดน
โดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมีเอกลักษณและ
สัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากน้ันนําทานนั่งกระเชา
ไฟฟ�า Cable Car ขึ้นชมป�อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress สรางขึ้น
ครั้งแรกชวงคริสตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรปูแบบที่ไมมี
ความสมํ่าเสมอกัน และตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการ
กอสรางสวนตอขยายออกไปอีก ซึ่งตอมาในสมัยของกษัตริยเดวดิ ป ค.ศ.1089-
1125 ไดมีการสรางเพ่ิมเติม และเม่ือพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อ
ป�อมแหงน้ีวานารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป�อมอันเล็ก Little 
Fortress โดยบางสวนไดพังทลายลงเพราะวาเกิดแผนดินไหวและถูกรื้อทําลายไป 

 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู East Point หางสรรพสินคาท่ีใหญที่สุดของจอรเจียแหลง

รวมสินคาแบรนดเนมชัน้นําในราคาพิเศษ อาทิ Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, 
Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, Columbia, Converse, Charles & 
Keith, COLINS, Bershka, Amore,Calzedonia, Ecco, G-Shock, 
GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, 
Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เปนตน  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคา  อิสระรับประทานอาหาร
คํ่าตามอัธยาศัย** 

 จากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินกรุงทบิลิซ ี
23.20น. นําทานออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลซิ ี  โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร

เวย เที่ยวบินที ่HK746 
03.50น. เดินทางถึงสูสนามบินทาชเคนท ประเทศอุซเบกิสถานแอรเวย เพ่ือแวะเปลี่ยน

เคร่ือง 
09.20น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินทาชเคนท ประเทศอุซเบกิสถานแอรเวย โดยสาย

การบิน  
อุซเบกิสถานแอรเวย เที่ยวบินที่ HK533 

 
วันที่หา กรุงเทพฯ 
 
17.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

**กรณีที่บางทานเดินทางกลับตางประเทศหรือตางจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลา
การเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองต๋ัวโดยสารสวนตัว
ของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการซีรี่และไดมีการดําเนินการไว
ลวงหนาหลายเดือนเม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 

 
 



 

 

หมายเหตุ สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจอรเจียอาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน 
- อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สําคัญ ปดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่

ทองเที่ยวสําคัญอื่นๆ อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรือการเขาชมที่เปนแขกของ
รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่ผูปกครองรัฐเขาเย่ียมชม อาจจะปดโดยไมไดมี
การแจงลวงหนา เปนตน 

- เน่ืองจากเปนประเทศทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติทั้งรัสเซีย เปอรเซีย มองโกเลยี  
ดังน้ันอาหารสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  

- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจยี โดยเฉพาะม้ือกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 
น. สวนม้ือค่ําเร็วที่สุดคือเริ่มเวลา 19.00 น.เปนตนไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็อกซเปนหลกั
มาต้ังแตในอดีต ทําใหประเทศแหงน้ีมีโบสถและวิหารที่เกาแกที่เปดใหนักทองเทีย่วเขาชม  
ซึ่งเวลาเขาโบสถหรือวหิารตองใชผาคลุมศีรษะ ดังน้ันกรุณาเตรียมผาคุลมศีรษะไปดวย หรือ
กรณีที่ไมไดนําติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผาคลุมให 

 
รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ที่ไมคาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  หรือสถานที่ใดที่ไมสามารถเขา
ชมไดดวยสาเหตุตางๆ หรือสถานที่ปดโดยมิไดรับแจงใหทราบลวงหนา  บริษัทฯ ขออนุญาต
ทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
อัตราคาเดินทาง 07-11 ม.ค. / 14-18 / 21-25 / 28 ม.ค. - 01ก.พ 2563 
 
 
 
 
 
อัตราคาเดินทาง 04-08 ก.พ. / 11-15 ก.พ./ 18-22 / 25-29 ก.พ. 2563                 
03-07 มี.ค. / 10-14 มี.ค / 17-20 มี.ค./ 24-28 มี.ค / 31 มี.ค.- 04 เม.ย.2563 
05-09 พ.ค. / 12-16 พ.ค. / 19-23 พ.ค./ 26-30 พ.ค.63 
 

Georgia My Love 
ทัวรจอรเจีย 5 วัน 3 คืน /HY อัตราคาทัวร 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 35,900 
ทานที่ตองการพักเด่ียวเพ่ิมทานละ 4,000 



 

 

 
 
 
 
 
 
อัตราคาเดินทาง  
07-11 เม.ย. / 14-18 เม.ย./ 21-25 เม.ย. / 28 เม.ย.-02 พ.ค.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
**ราคานีร้วมรายการทัวรตั๋วเคร่ืองบิน** 
 
**ไมรวมคาทิปทานละ 1,400 บาท  โดยเรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษนีํ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจํานวนไมต่ํากวา 25 ทาน**ไมมี

ราคาเด็ก**และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 
 เน่ืองจากเปนตั๋วราคาโปรโมชั่น  กรณีที่จองและออกตั๋วแลวไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยน

คนเดินทางได และไมสามารถทํารีฟนดตั๋วไดเชนกัน  
 

Georgia My Love 
ทัวรจอรเจีย 5 วัน 3 คืน /HY อัตราคาทัวร 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 34,500 
ทานที่ตองการพักเด่ียวเพ่ิมทานละ 4,000 

Georgia My Love 
ทัวรจอรเจีย 5 วัน 3 คืน /HY อัตราคาทัวร 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 36,900 
ทานที่ตองการพักเด่ียวเพ่ิมทานละ 4,000 



 

 

อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินอุซเบกิสถานแอรเวย  เสนทางกรุงเทพฯ-กรุงทาช

เคนท -ทบิลิซ/ี/ 
ทบิลิซ-ีกรุงทาชเคนท -กรุงเทพฯช้ันประหยดั 

 คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบ(ุ2 ทานตอหอง)เน่ืองจากโรงแรมสวนใหญไมมีหองพักแบบ 3 
เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ทานตองพักเปน 2 หอง (1 Twin + 1 Single) 
โดยชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆคาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม
รายการที่ระบ ุ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมบริการมคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอํานวย

ความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
 คาน้ําด่ืมแจกบนรถ 1 ขวด/ทาน/วัน 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และผูใหญ

ที่อายุเกิน 75 ป กรมธรรม500,000 บาท (เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรมบริษัทประกัน) 
(เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน ไมไดรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาตั๋ว
โดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหาร หรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่เปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 19 ส.ค.2562 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามัน
หรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางสําหรับตั๋วโดยสารชั้นประหยัดในกรณีที่เกินกวาสายการบิน

กําหนดจํากัด 1ใบ/ ทาน(น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง คาโทรศัพท  

คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

 คาทิปคนขับ,คาทิปไกดทองถิ่น,คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 1,400 บาทที่จะเรียกเก็บในอินวอยซ
พรอมคาทัวรงวดสุดทาย 

 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาทิปพนักงานยกกระเป�าซึ่งขึ้นอยูกับอัตราเรยีกเก็บคาบริการจากแตละโรงแรมซึ่งทานจะตอง

ดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
 ทัวรไมมีแจกกระเป�าหรือของที่ระลึก 
 ไมมีสัญญาณ Wifi บนรถและไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม  โดยสามารถซื้อซิมการดผาน

บริษัททัวรได ขนาด 5GB = 400 บาท / ซิม หรือทานสามารถซื้อซิมการดโทรศัพทไดที่
สนามบิน 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา
โทรศัพท คาซักรดีฯลฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคดิ เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนียม
วีซาที่นอกเหนือจากที่ระบหุรือคาแปลเอกสาร, คาบริการที่เกี่ยวกบัวซีา หรืออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไว
ในรายการ 

 คาประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุสามารถตดิตอ
ไดจากบรษิัทประกันภยัตาง ๆ  

การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัท
ฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทัวร 
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินคามัดจําคาตั๋ว

โดยสารซึ่งเงื่อนไขเปนไปตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 25 วันทําการ บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมดและไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ไมสามารถ
คืนเงินได เชนคาต๋ัวเครื่องบิน,คามัดจําหองพักและคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เปนตน 



 

 

 กรณีที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่ทัวร
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือ
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได 

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจ
คืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธไมใหผูเดินทางเขาประเทศ อัน
สืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเองทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือ
บางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารอันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 



 

 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานท่ี
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานที่ตองใชวีลแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบรษิทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรกัษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรับความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มโีรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรือ 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไป
แลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดังน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง 
2. อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะ
ตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน 

3. โรงแรมในจอรเจียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
4. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
5. โรงแรมในจอรเจียที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหอง

ที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 


