
 

 

รหัส VTG 2000094 
ทัวร  HIGHLIGHT OF CAUCASUS  เที่ยวประเทศจอรเจีย 6วัน 4คืน  (XJ) 
ทบิลิซี ่– อนานูริ – กูดาอูร ี- The Memorial of Friendship – คาซเบก ี– อุพลิสชิเค – มทิสเคตา 
- ชมิไวน Wine Tasting - Freedom Square – เมืองแหงน้ําแรบอรโจม ี– อาคัลทชิกเค – ป�อม
ปราการราบาต ี– ยานเมืองเกา – น่ังกระเชาไฟฟ�า – ป�อมปราการนาริกาลา – สะพานสันติภาพ - 
โบสถทรินิตี ้- ชอปปم�ง East Point 
 

 



 

 

 
โดยสายการบินไทย 

 
บริษัทฯ ขอนําทานเดินทางทองเที่ยวประเทศจอรเจีย ทีม่ีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซีย

และทางตะวันตกตดิกบัทะเลดําและตุรกี มเีมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดชื่อกรุงทบิลิซ ิตัง้อยูในหุบ
เขาซึ่งถูกแบงโดยแมน้ํามิตควารี โดยมคีวามนาสนใจอยูที่แหลงน้ําแรและแหลงโบราณคดมีากกวา 
12,000 แหงทั่วประเทศ ซึ่งในจํานวนน้ี ม ี4 แหงดวยกันที่ไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก นําทานสัมผัสอารยธรรมนับพันป ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแหง
เทือกเขาคอเคซัส ไดแก 
 
ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคัญของประวัตศิาสตรมากมาย และมี

โครงสรางสถาปตยกรรมที่สวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�ง
แมน้ําคูราหรือเรียกวาแมน้ํามิตควารี 

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองด้ังเดิม ในปจจุบนัไดเปลีย่นมาเปนเมืองสเตพานทสมินดา ตั้งอยูบน
ความสูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป 
โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซยีสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลทเปนโบสถ
เกอรเกติ Gergeti Trinity Church อันโดงดัง 

อนานูร ิ สถานที่ต้ังของป�อมอนานูรี สถานที่กอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริม
แมน้ําอรักวี ที่ถกูสรางขึ้นใหเปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 
2 หลังท่ีถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญตั้งตระหงาน 

กูดาอูร ิ เมืองสําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงที่ต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส
ใหญที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่
พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถงึเดือนเมษายน 

มิทสเคตา เมืองศูนยกลางทางศาสนาของประเทศเมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 
3,000 ป 

อุพลิสชิเค  เมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย ที่มีหลักฐานการตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลว
กวา 3000 ปกอน ชวง500 ปกอนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 



 

 

บอรโจมิ เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตของ ประเทศจอรเจีย มปีระชากร
อาศัยอยูไมถึง 15,000 คน แตเปนเมืองทีม่ชีื่อเสียงระดับโลกในเร่ืองน้ําแร 

อาคัลทชิกเคเมืองที่ต้ังของปราสาทราบาต ีRabati Castle แนวป�อมปราการและปราสาทสุด
อลังการ ทีภ่ายในประกอบไปดวยสวนประกอบ ของอาคารหลายๆ สวน ถกูสรางขึ้น
เมื่อศตวรรษที่ 13 

 
กําหนดการเดินทาง   วันที่ 11-16 เมษายน 2563 
 
วันแรก   (11 เม.ย.2563) กรุงเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 
 
23.50 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคานเตอร........ เพ่ือเตรียมตวั

เดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหทานกอนขึน้เคร่ือง (กรุณามาใหตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน 
ทานตองมาแสดงตัวของทานเอง)  

 
**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ

เดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของ
ทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการที่มีการดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน 
เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 
วนัที่สอง (12 เม.ย.2563) ทบลิิซี่ (จอรเจีย)- อนานรู-ิกูดาอูรี-The Memorial of 

Friendship- คาซเบก-ีทบิลิซี่ 
 
03.00 น.  ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซ ีประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ

เที่ยวบินที่ XJ008 
(มีบริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่องบนิ)  **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ตอง
ชําระเงินซื้อเพ่ิมเติม** 



 

 

08.25 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี ่ประเทศจอรเจีย (เวลาประเทศจอรเจีย
ชากวาไทยประมาณ 3 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจ
รับสัมภาระเรียบรอยแลว รถโคชรอรับทานที่สนามบิน  
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดาน
การทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway ที่สรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียตก
อยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวยีต เปนถนนเสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทาง
สูเทือกเขาคอเคซัสใหญ หรือ Greater Caucasus ที่มคีวามยาวประมาณ1,100 
กม.ท่ีเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรสัเซยีและจอรเจีย นําทานชมป�อมอนานรูี 
Ananuri Fortress สถานที่อันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี 
เปนป�อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ 2 หลังท่ีถูกสรางไดอยาง
งดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญตั้งตระหงานทามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป�อม
น้ีเองทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของเบื้องลางและอางเก็บน้ําซินวาลี  จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองกูดาอูรี Gudauri (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมือง
สําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชือ่เสียงที่ต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่พักผอน
เลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถงึเดือนเมษายน นําทาน
แวะชมและถายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกช่ือคอื Russia–
Georgia Friendship Monument อนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในป ค.ศ. 1983 
เพ่ือเปนสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจยีและประเทศ
รัสเซีย โดยอนุสรณสถานน้ีตั้งอยูบน Devil’s Valley  ระหวางเมืองกูดาอูริและคาซ
เบกี เปนอนุสรณสถานขนาดใหญที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวตัิศาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียละดวยความที่อนุสรณสถาน
แหงน้ีตั้งเดนเปนสงาอยูบนหุบเขาท่ีมีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบ
กับตัง้อยูใกลถนนใหญ จึงทําใหสถานที่แหงน้ีมีผูคนแวะมาเยี่ยมเยียนและถายรูปกัน
ตลอดทั้งวัน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีช้ื่อเมืองด้ังเดิม ในปจจุบนัได

เปลี่ยนมาเปนเมืองสเตพานทสมนิดา ตั้งอยูบนความสูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 



 

 

1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 
องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  นําทานเปลีย่นเปนนั่งรถจ๊ีป 4WD เพ่ือชมความสวยงาม
ของโบสถเกอรเกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที ่
14 หรือมีอีกชื่อเรียกกนัวาทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึง่เปนชื่อเรียกที่
นิยมกันของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมฝم�งขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบน
เทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แหงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพ อากาศ 
ซึ่งเสนทางอาจจะถูกปดกั้นดวยหิมะที่ปกคลุมอยูหรือสภาพของการจราจร หรือ
เหตุการณทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคแกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคํานงึถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)  จนไดเวลาสมควรนําทาน
เดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขาง
ทาง หรือพักผอนตามอัธยาศัย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองพรอมชมโชว 
 นําทานเขาสูท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม (13 เม.ย.2563) ทบลิิซี่-อุพลิสชิเค-มิทสเคตา-ชิมไวน Wine Tasting-

Freedom Square - ทบิลิซ ี
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสูอัพลิสชิเค นําทานชมเมืองถ้ําอุพลิสชิเค Uplistsikhe 
Cave Town (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของ
จอรเจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิน่ฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแลวกวา 3000 ปกอน 
ชวง500 ปกอนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและ
วัฒนธรรม และมคีวามเจริญสุดขดีคือในชวงคริสตวรรษที่ 9 -11 กอนจะถูกรกุราน
โดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะ
ไดพบกับศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญทีช่าวเพเกน Pagan ใชเปนที่ประกอบ
พิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบชูาไฟ เปนลัทธิของคนในแถบน้ีกอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเมื่อ 



 

 

1700 ปกอน และยังมหีองตางๆ ซึ่งคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ทีส่รางขึ้น
ในชวงคริสตศตวรรษที ่9 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิทสเคตา Mtskheta  
ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมอืงที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 
3,000 ป ตัง้อยูหางจากกรุงทบลิิซี ประมาณ 25 กม. (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานชมเมืองมิทสเคตาทีเ่คยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึ่งเปน

ราชอาณาจักรเกาของจอรเจียในชวง 400-500 ป กอนคริสตกาล นําทานชมวหิารจ
วารี Jvari Monastery ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนานิกายออรโธดอก
ทีถู่กสรางขึ้นในราวศตวรรษที ่6 วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายไหลมา
บรรจบกัน คือ แมน้ํามคิวารี และแมน้ําอรักว ีซ่ึงถัดจากเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่
กวางใหญซึ่งในอดตีเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย จากน้ันนําทานชมวิหารสเวติ
สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สรางราวศตวรรษที่ 11 ถือเปนศูนยกลาง
ทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเจียสรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ 
Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยงัเปนศูนยกลางที่ทําให
ชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมา
เปนศาสนาประจําชาตขิองจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่
มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม นํา
ทานชมการผลิตไวนและชิมไวน Wine Tasting ไวนทองถิ่นที่มีช่ือเสียงที่เมือง
มิทสเคตา จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงทบิลิซ ี จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนชม
เมืองทบิลิซีย่านฟรีดอมสแควร Freedom Square หรือเดินเลนชอปปم�งที่ 
Galleria Mall ศูนยการคาใจกลางกรุงทบิลซิีท่ีเ่ต็มไปดวยรานคา รานอาหาร คาเฟ�  
และสินคาแบรนดเนมหลากหลายแบรนด  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคา  อสิระรับประทานอาหาร
คํ่าตามอัธยาศัย** 

  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สี่ (14 เม.ย.2563) ทบลิิซ-ีเมืองแหงนํ้าแรบอรโจมี-อาคัลทชิกเค-ป�อมปราการรา
บาตี-ทบิลิซี่  

 
เชา รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองบอรโจมี Borjomi (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย มปีระชากร
อาศัยอยูไมถึง 15,000 คน แตเปนเมืองทีม่ชีื่อเสียงระดับโลกในเร่ืองน้ําแร โดยน้ําแร
ยี่หอบอรโจมีไดมีการบรรจุ ณ ธารน้ําแรบริสุทธิท์ี่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี 
Bakuriani Mountain และสงออกไปขายกวา 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีต
ชาวเมืองเชื่อกันวาจะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได  จากนั้นนํา
ทานเขาชมสวนบอรโจมี Borjomi Central Park สถานที่ทองเท่ียว และพักผอน
ของชาวเมืองบอรโจมทีี่นิยมมาเดินเลนและผอนคลายโดยการแชน้ําแรในวันหยุด   
นําทานขึ้นกระเชาสูจุดชมวิว บนหนาผาเหนอืสวนบอรโจมีอิสระใหทานเก็บภาพววิ
ทิวทัศนธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอาคัลทชิกเค Akhaltsikhe  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง)  จากน้ันนําทานเขาชมป�อมและปราสาทราบาตี Rabati Castle แนว
ป�อมปราการและปราสาทสุดอลงัการ ทีภ่ายในประกอบไปดวยสวนประกอบ ของ
อาคารหลายๆ สวน ถกูสรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13 ลอมรอบไปดวยอาณาเขตแนว
กําแพงหินที่ใชเปนป�อมป�องกันขาศึก และยังเคยใชเปนประทับของเจาชาย Jakhely 
โดยภายหลังศตวรรษที ่16 ป�อมแหงน้ีก็ไดตกอยูในความครอบครองของอาณาจักร
ออตโตมันและรัสเซีย จึงทําใหป�อมแหงน้ีถูกละเลยและอยูในสภาพที่ทรุดโทรมจนเมื่อ
ป 2012 ทางการจอรเจียไดบูรณะป�อมแหงน้ีขึ้นมาใหมอีกครัง้ ไดเวลาสมควรนํา
ทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางและ
พกัผอนตามอัธยาศัย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 



 

 

วันที่หา (15 เม.ย.2563) ทบลิิซี่-ยานเมืองเกา-นั่งกระเชาไฟฟ�า-ป�อมปราการนาริกา
ลา-สะพานสันติภาพ- โบสถทรินิตี้- ชอปปم�ง East Point-ทบิลิซี 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  

จากน้ันนําทานเท่ียวชมยานเมืองเกาของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะ
ทําทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนท่ีเปนสถาปตยกรรมอัน
โดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมี
เอกลักษณและสัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว จากน้ันนําทาน
นั่งกระเชาไฟฟ�า Cable Car ขึ้นชมป�อมปราการนาริกาลา Narikala 
Fortress สรางขึ้นครัง้แรกชวงคริสตวรรษที ่4 ในรปูแบบของชูริส ทซิเค อัน
หมายถึงรปูแบบที่ไมมคีวามสมํ่าเสมอกัน และตอมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของ
ราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางสวนตอขยายออกไปอีก ซึ่งตอมาในสมัยของกษัตริย
เดวิด ป ค.ศ.1089-1125 ไดมกีารสรางเพ่ิมเติม และเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึด
ครอง ก็ไดเรียกชื่อป�อมแหงน้ีวานารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป�อมอัน
เล็ก Little Fortress โดยบางสวนไดพังทลายลงเพราะวาเกิดแผนดินไหวและถูกรื้อ
ทําลายไป แวะชมและถายรูปภายนอกกับโรงอาบนํ้าแรเกาแก Sulphur Bath 
ในยานโซโลลากี ซึง่ที่น่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเร่ืองบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานถายรูปกบัสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 

150 เมตรซึ่งเช่ือมระหวางตัวเมืองเกาและเมืองใหม เปดใชงานคร้ังแรกเมื่อป ค.ศ. 
2010  จดัวาเปนงานสถาปตยกรรมยุคใหมที่สวยงามชิ้นหน่ึงซึ่งพาดผานแมนํ้าคูรา 
จากน้ันนําทานชมโบสถทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ์สิทธิ์ของท
บิลิซี ที่เรยีกกันวา Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยู
ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 ถงึ ป 2004 และเปน
วิหารที่สูงท่ีสุด อันดับท่ี 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก   
จากน้ันนําทานเดินทางสู East Point Shopping Mall หางสรรพสินคาท่ีใหญ
ที่สุดของจอรเจียแหลงรวมสินคาแบรนดเนมชัน้นําในราคาพิเศษ 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  อิสระ
รับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่หก (16 เม.ย.2563) สนามบินทบิลิซี- กรุงเทพฯ 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบนิกรุงทบิลิซ ี
08.30 น.  ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร เอเชียเอ็กซ 

เที่ยวบินที่ XJ009  
(มีบริการอาหารรอนและนํ้าดื่มบนเครื่องบนิ) **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ตอง
ชําระเงินซื้อเพ่ิมเติม** 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 
 
**กรณีที่บางทานเดินทางกลับตางประเทศหรือตางจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลา
การเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองต๋ัวโดยสารสวนตัว
ของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการที่ไดมีการดําเนินการไวลวงหนา
หลายเดือนเม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 

 
 
 
 



 

 

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  หรอืสถานที่ใดทีไ่มสามารถเขา
ชมไดดวยสาเหตุตางๆ หรือสถานที่ปดโดยมิไดรับแจงใหทราบลวงหนา  บริษัทฯ ขออนุญาต
ทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
หมายเหตุ สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจอรเจียอาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน 
- อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สําคัญ ปดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่

ทองเที่ยวสําคัญอื่นๆ อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรอืการเขาชมที่เปนแขก
ของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล,หรอืกรณีที่ผูปกครองรัฐเขาเย่ียมชม อาจจะปด
โดยไมไดมีการแจงลวงหนา เปนตน 

- เน่ืองจากเปนประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาตทิั้งรัสเซีย เปอรเซีย 
มองโกเลีย  ดังน้ันอาหารสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  

- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะม้ือกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-
14.00 น. สวนม้ือคํ่าเร็วที่สุดคือเริ่มเวลา 19.00 น.เปนตนไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทดอ็กซเปน
หลักมาตั้งแตในอดีต ทําใหประเทศแหงนี้มีโบสถและวิหารที่เกาแกที่เปดให
นักทองเทีย่วเขาชม  ซึ่งเวลาเขาโบสถหรือวิหารตองใชผาคลุมศรีษะ ดังน้ันกรุณา
เตรียมผาคุลมศีรษะไปดวย หรือกรณีที่ไมไดนําติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผา
คลุมให 

 
อัตราคาเดนิทาง วันที่ 11-16 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 

Highlight of Caucasus  
ทัวรจอรเจีย 6 วัน 4 คืน / XJ อัตราคาทัวร 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 36,900 
ทานที่ตองการพักเด่ียวเพิ่มทานละ 5,900 



 

 

**ราคานีร้วมรายการทัวรตั๋วเคร่ืองบิน** 
 
**ไมรวมคาทิปทานละ 2,000 บาท  โดยเรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางนี้ตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 30 ทาน**ไมมี

ราคาเด็ก**และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 
 เน่ืองจากเปนตั๋วราคาโปรโมช่ัน  กรณีที่จองและออกตั๋วแลวไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยน

คนเดินทางได และไมสามารถทํารีฟนดตั๋วไดเชนกัน  
 

อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทยแอร เอเชียเอ็กซ เสนทางกรุงเทพฯ -ทบิลิซ/ี/ทบิลิ

ซ-ีกรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(2 ทานตอหอง)เน่ืองจากโรงแรมสวนใหญไมมีหองพักแบบ 

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

 คาเขาชมสถานที่ตางๆคาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม
รายการที่ระบ ุ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรงุเทพฯท่ีคอยอํานวย

ความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
 คาน้ําด่ืมแจกบนรถ 1 ขวด/ทาน/วัน 
 คาประกันอุบัติเหตแุบบหมูคณะคุมครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และ

ผูใหญที่อายุเกิน 75 ป กรมธรรม 500,000 บาท (เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรมบริษัทประกัน) 



 

 

(เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน ไมไดรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาตั๋ว
โดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหาร หรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึง่เปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 17 ธ.ค.2562 หากมเีพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามัน
หรือภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม/จํากดั 1 ใบ/

ทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม่และคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง คา

โทรศัพท  คาซกัรดี ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาทิปคนขับ,คาทิปไกดทองถิ่น,คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,000 บาทที่จะเรียกเก็บ

พรอมกับคาทัวรงวดสุดทาย 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาทิปพนักงานยกกระเป�า ซึ่งขึ้นอยูกับอัตราเรียกเกบ็คาบริการจากแตละโรงแรม ซึ่งทานจะตอง

ดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
 ทัวรไมมีแจกกระเป�าหรือของทีร่ะลึก 
 ไมมีสัญญาณ Wifi บนรถและไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม โดยทานสามารถซื้อซิมการดได

ที่สนามบนิทบิลิซ ี
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา

โทรศัพท คาซักรีดฯลฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนียม
วีซาที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือคาแปล 
เอกสาร, คาบริการที่เกี่ยวกับวีซา หรืออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 

 คาประกันการเกดิจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถตดิตอ
ไดจากบริษัทประกันภยัตาง ๆ  
 



 

 

การชําระเงนิ  
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับการ
จองทัวรสวนที่เหลอืจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 35 วันทําการ  

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทัวร 
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคามัดจําคาต๋ัว

โดยสารซึ่งเงื่อนไขเปนไปตามที่ทางสายการบนิเรียกเก็บ 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมดัจําท้ังหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 35 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวร

ทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามดัจํา 20,000.- 

บาท  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมดและไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ไมสามารถ
คืนเงินได เชน คาวีซา,คาต๋ัวเครื่องบิน, คามัดจําหองพักและคาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ 
เปนตน 

 กรณีที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่ทัวร
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศทีบ่ริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  



 

 

o บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจ
คืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธไมใหผูเดินทางเขาประเทศ อัน
สืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรอื
บางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบนิผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สทิธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ที่มกีารรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะ
มีขอกําหนดทีช่ัดเจนในเร่ืองการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ทั้งน้ี
เน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล



 

 

สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

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

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพจิารณากอนการจองทัวร 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม หรืออาจจะ
ตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 


