
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 ราคาแนะนาํเพยีง  66,900.- 

พิเศษ !!!  ลิม้รสไวน์

พืน้เมืองจอรเ์จียและ

รับประทานอาหารบนตึก 

Alphabetic Tower  

- 

GRAND GEORGIA  

9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES (TK) 

 
เดนิทาง 4 – 12 ตุลาคม 2565 



 

 
 

HILIGHT  
ทบิลิซี | ขึน้กระเชา้ชมปอ้มนารกิาลา | ชมการแสดงพืน้เมืองของจอเจียร ์| ล่องเรือรมิฝ่ังทะเลดาํ 

มิสเคตา้ | ปอ้มอนันานรูี | คาซเบกี ้| บอรโ์จม ี| ล่องเรือชมความงามถํา้โพรมิธีอสุ | ชมโชวก์ารแสดงนํา้พเุตน้ระบาํ 
 

  

 

 

 
 
 

  

 

4 ต.ค. 65 กรุงเทพ – อิสตันบูล 

 20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์ สายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลนโ์ดย

มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศตรุกี ดว้ยเท่ียวบิน TK069 

5 ต.ค. 65 อิสตันบูล– ทบิลิซี  - โบสถเ์มเคตี – ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ําโบราณ - ถนนชาดิน่ี 

วันที ่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที ่1. กรุงเทพ – อิสตนับลู ✈ ✈ ✈  

วันที ่2. อิสตนับลู– ทบิลิซี  - โบสถเ์มเคตี – ขึน้กระเชา้ชมป้อมนาริกาลา – โรง

อาบนํา้โบราณ - ถนนชาดนิี่ 

✈   RADIUS  TBILISI หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3. ทบิลิซี – เทลาวี –ควาเรลิ – ชิมไวนพื์น้เมืองของเมืองควาเรลิ – ซิกนากิ 

– กาํแพงเมืองโบราณซิกนากิ – อารามนกับญุนีโน่แห่งบอดบี - ชมการ

แสดงพืน้เมืองของจอเจียร ์

   RADIUS  TBILISI หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4. ทบิลิซี – อนสุาวรรียป์ระวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย – มิสเคตา้ – วิหารจวารี – 

วิหารสเวติสโคเวลี – ป้อมอนันานรีู – คาซเบกี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้

   PORTA CAUCASIA HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 

วันที ่5. คาซเบกี ้– กดูาอรีู - อนสุรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – อ่างเก็บนํา้ชินวารี 

– อพัลิสตชิ์เคห ์– กอรี – พิพิธภณัฑข์องท่านสตาลิน - บอรโ์จมี 

   MILANO PALACEหรือเทยีบเท่า 

วันที ่6. บอรโ์จมี – ขึน้กระเชา้สู่สวนบอรโ์จม่ี – คไูตซี – มหาวิหารบากราติ -   

สวนคไูตซี  - นํา้พโุคลซิส 

   TSKHALTUBO PLAZA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7. คไูตซี - อารามจีลาติ – ล่องเรือชมความงามถํา้โพรมิธีอสุ – บาทมิู – 

อนสุาวรียอ์าลีและนีโน่ - ชมโชวก์ารแสดงนํา้พเุตน้ระบาํ (Fountain 

Show) 

   BEST WESTERN PREMIER หรือ

เทยีบเท่า 

วันที ่8. บาทมิู - Piazza Square - จตรุสัยโุรป - หา้งบาทม่ีู มอลล ์ - ล่องเรือริม

ฝ่ังทะเลดาํ - สนามบิน 

 X ✈  

วันที ่9. อิสตนับลู – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  



 

 
 

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลู รอเปล่ียนเคร่ือง 

06.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินจอเจียร ์โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK378 

09.45 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอเจียร ์นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมือง

หลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่นํา้ครูา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นํา้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบิ

ลิซิ มีเนือ้ท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang 

Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการทาํ

อุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และ

ปัจจุบนัยงัมีบทบาทสาํคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็น

จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป นําท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาท่ีเบือ้งล่างเป็นแม่นํา้มิตคาวารี ในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และท่ีพาํนักของ

กษัตรยิ ์ในบรเิวณเดียวกนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย หลงัจากนัน้นาํท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่

บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บน

เสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์ุมยัยัดของชาวอาหรบัไดต้่อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อให้

ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบน

เสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสดุ จากนัน้นาํท่านชมโรงอาบนํ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) 

เป็นสถานท่ีสาหรบัแช่นํา้พรุอ้นท่ีมีแรถ่ามะถนั ตามตาํนานเล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัท่ี 1 กอรก์ซัล่ีนกเหยี่ยวของพระองค์

ไดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่าว จึงทาํใหค้น้พบบ่อนํา้พุรอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบนํา้เหมือนกับการออนเซ็นของชาว

ญ่ีปุ่ นผสมรวมกับการอาบนํา้แบบตุรกี นาํท่านชมหมู่โรงอาบนํา้ท่ีมีการสรา้งและใหบ้ริการตัง้แต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันท่ีมี

รูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย หลงัจากนัน้นาํท่านเดินทางต่อสู่ถนนชาดิน่ี (Shardini Street) ถนนคนเดินย่ายเมืองเก่า เป็น

แหล่งศูนยร์วมทางวฒันธรรมและสังคมของกรุงทบิลิซี  อิสระใหท่้านเดินเล่นตามอัธยาศยั หลงัจากนั้นนาํท่านถ่ายภาพกับ

สะพานสันติภาพ (Bridge Of  Peace) สะพานขา้มแม่นํา้ครูาท่ีใชเ้ชื่อมระหว่างตวัเมืองเก่าและตวัเมืองใหม่ โดยตวัสะพาน

เป็นเหล็กและกระจกใสมีความยาว 150 เมตร เปิดใชง้านเมื่อปี 2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมยคุใหม่ท่ีสวยงาม

ของจอเจียร ์

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั RADIUS TBILISI หรือเทยีบเท่า 

6 ต.ค. 65 
 ทบิลิซี – เทลาวี – ควาเรลิ – ชิมไวนพ์ืน้เมืองของเมืองควาเรลิ – ซิกนากิ – กาํแพงเมืองโบราณซิกนากิ – อาราม

นักบุญนีโน่แห่งบอดบี – ชมการแสดงพืน้เมืองของจอเจียร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้นาํท่านเดนิทางสู่เมืองเทลาว(ีTelavi) เพ่ือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑก์ษัตริยจ์อเจียร ์อีเรเคิลที ่2( King Erekle II 

Museum) เป็นพระราชวงัและป้อมปราการในยุคกลางท่ีไดร้บัการดูแลรกัษาไวด้ีท่ีสุดของประเทศ สรา้งโดยกษัตริยอ์ารช์ิล 

(King Archil) ระหว่างปี 1667-1675 และทาํหนา้ท่ีเป็นบลัลงักแ์ละศนูยก์ลางการปกครองอาณาจกัรคาเคติระหว่างศตวรรษท่ี 

17-18 และได้รับการขยายเพ่ิมเติมโดยกษัตริย์อีเรเคิลท่ี 2 จนได้รับสมญานามว่า ‘เมืองคาเคเทียนน้อย’ (The Little 

Kakhetian) ปัจจุบนัปรบัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์แสดงใหเ้ห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราชสาํนกัในสมยักษัตรยิอี์เรเคิลท่ี 2 ทัง้หอ้ง

พระบรรทม พระราชฐานส่วนใน บลัลงัก ์และศาสตราวธุ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

บ่าย หลังจากนั้นนาํท่านเดินทางควาเรลิ (Kvarelli) ซึ่งเป็นเมืองหน่ึงในภูมิภาค Kakheti ตัง้อยู่ในหุบเขา Alazani ใกลเ้ชิงเขา 

Greater Caucasus อีกทั้งยังมีชื่อเสียงเร่ืองไวน์ ให้ท่านไดล้ิ ้มลองไวน์พื้นเมืองของเมืองควาเรลิ (Wine Tasting) ท่ีมี

รสชาติเฉพาะตวัไม่เหมือนท่ีไหน หลงัจากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองซิกนากิ (Signagi หรือ Sighnaghi ) เมืองบนเนินเขาสงูกว่า 

800 เมตรจากระดบันํา้ทะเลในเขตจงัหวดั Kakheti จงัหวดัทางตะวนัออกสดุของประเทศจอรเ์จีย หน่ึงในเมืองท่ีเล็กท่ีสดุของ

ประเทศซึ่งมีประชากรเพียง 2,000 กว่าคนแห่งนีไ้ดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลจอรเ์จียใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของ

ประเทศเน่ืองดว้ยทศันียภาพทางธรรมชาติอนังดงามและความรํ่ารวยของประวตัิศาสตรบ์า้นเมือง โดยมีชื่อเสียงจากการผลิต

ไวน ์การทอพรมทอ้งถิ่น หลงัจากนัน้นาํท่านชมกาํแพงเมืองโบราณซิกนากิ (Sighnaghi City Wall) ท่ีเหลือเพียงแห่งเดียว

ในจอรเ์จียท่ีลอ้มรอบตัวเมือง หลังจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  อารามนักบุญนีโน่แห่งบอดบี (Monastery of St. Nino at 

Bodbe) จดุหมายปลายทางของผูแ้สวงบญุชาวจอรเ์จียน เป็นอารามสงฆใ์นนิกายจอรเ์จียนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 

9 แต่ไดร้บัการบรูณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัเป็นอารามนางชี อทิุศใหน้กับญุนีโน่ สตรีผูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์น

ศตวรรษท่ี 4 โดยหลมุศพของนกับุญนีโนก็ไดร้บัการบรรจุไวใ้นอารามแห่งนีเ้ช่นกนั หลงัจากนัน้นาํท่านเดินทางกลบัสุ่เมืองท

บิลิซ ี

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (พิเศษชมการแสดงพืน้เมืองของจอเจียรอ์ันน่าตื่นตาตื่นใจ) 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั RADIUS TBILISI หรือเทยีบเท่า 

7 ต.ค. 65 
ทบิลิซี – อนุสาวรรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ป้อมอัน

นานูรี – คาซเบกี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่อนุสาวรรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดาํ

ขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆท่ีส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกชื่อดงัก่อสรา้งเมื่อปี 

1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุด

เก่ียวกับพระคัมภัรข์องศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเก่ียวกับเร่ืองของข้าราชการชนชั้นสูงของจอรเ์จีย และส่วนบนเก่ียวกับ



 

 
 

เหตุการณส์าํคญัต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูไดจ้ากสถานท่ีแห่งนี ้นาํท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า 

(Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัร

ของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่า

เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตรแ์ห่งหน่ึงของประเทศ และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นาํ

ท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิ์สิทธิ์ของศาสนาครสิตนิ์กายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อค

รสิตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จยีสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถนี์ต้ัง้อยู่บนภเูขา

ท่ีมีแม่นํา้สองสายมาบรรจบกันคือแม่นํา้มิควารี (Mtkvari river) และแม่นํา้อรกัวี (Aragvi river) จากนัน้นาํท่านชมวิหารสเว

ติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์

แห่งนีถื้อเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธิ์ท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาด

ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางท่ีทาํใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต ์

และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจาํชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสรา้งยคุโบราณท่ีมขีนาดใหญ่ท่ีสดุ

ของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย นาํท่านเดินทางต่อสู่เมอืงอนันานรีู เพ่ือชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกาํแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิ

แม่นํา้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัท่ีตัง้อยู่ภายในกาํแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาว

เวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ทาํใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิวทศันอ์นัสวยงามดา้นล่างจากมมุสงูของ

ป้อมปราการนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา

(Stepansminda) ชื่อนีเ้พ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพาํนกัอาศยัและก่อสรา้ง

สถานท่ีสาํหรบัจาํศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่นํา้

เทอรกี์ ้ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ท่ีสาํคัญของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศันท่ี์สวยงาม

โดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอี้กดว้ย จากนัน้นาํท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สู่ใจกลาง

หบุเขาคอเคซสั(Caucasus) นาํท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มิน

ดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช์ื่อดงักลางหบุเขาคอเค

ซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์าํคญัหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดับความสูงจากนํา้ทะเล 2,170 เมตร 

(***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม***) 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั PORTA CAUCASIA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

8 ต.ค. 65 
คาซเบกี้ – กูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอรเ์จีย – อ่างเก็บน้ําชินวารี – อัพลิสตช์ิเคห ์– กอรี – 

พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน - บอรโ์จม ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านออกเดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงท่ีสาํคญัของจอรเ์จียท่ีมีชื่อว่า Georgian Military 

Highway หรือเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายสาํคญัท่ีสดุท่ีถกูสรา้งขึน้ในสมยัท่ีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใช้เป็นเสน้ทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรสัเซียมายังท่ีภูมิภาคนี ้ถนนแห่ง

ประวตัิศาสตรนี์เ้ป็นเสน้ทางท่ีจะนาํท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหว่างทวีปยโุรป 

และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม. ท่ี

เป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดนรสัเซียกบัจอรเ์จีย นาํท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย(Memorial of Friendship) หรืออีก

ชื่อหน่ึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสญัลกัษณบ่์ง

บอกถึงความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดทาํมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการ

วาดภาพประวตัิศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศัน์

อนัสวยงาม  

กลางวนั 

บ่าย 

 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

นาํท่านถ่ายรูปคู่กับอ่างเก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานท่ีสาํคัญสาํหรบันาํนํา้ท่ีเก็บไวส่้ง

ต่อไปยงัเมืองหลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งทาํใหช้าวเมืองทบิลิซีมีนํา้ไวด้ื่มไว ้จากนัน้นาํท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพลิสตช์ิเคห ์

(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถํา้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็น

เสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยังทะเลดาํและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและ

เจาะลกึเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถํา้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาว

คริสต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บา้นท่ีสรา้งขึน้จากถํา้นีต้ามอัธยาศัย หลังจากนั้นนาํท่าน

เดินทางต่อสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน 

(Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเร่ืองความ

โหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้นาํท่านชม พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ี

รวบรวมเร่ืองราว และส่ิงของเคร่ืองใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตาลิน 

มีการจดัแสดงชีวประวตัิของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่เมืองบอรโ์จมี (Borjomi) ซึ่งเป็น

เมืองตากอากาศเล็กๆในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 15,000 คน บอรโ์จมีเป็นเมืองท่ี

มีชื่อเสียงในดา้นนํา้แร่ระดับโลก เพราะมีลาํธารนํา้ท่ีใส บริสุทธิ์ท่ีไหลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ท่ีมี

ความสงูประมาณ 2,300 เมตร ท่ีถูกคน้พบโดยนายทหารรสัเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าถา้ดื่มนํา้นีจ้ะทาํใหม้ีสขุภาพ

แข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้และต่อมาไดเ้ริ่มมีการตัง้โรงงานผลิตและส่งออกนํา้แร่ยี่ห้อบอรโ์จมี (Borjomi) ท่ีมี

ชื่อเสียงไปยงัประเทศต่างๆ มากมาย 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MILANO PALACEหรือเทยีบเท่า 

9 ต.ค. 65 บอรโ์จม ี– ขึน้กระเช้าสู่สวนบอรโ์จมี ่– คูไตซี - มหาวิหารบากราติ -สวนคูไตซี -  น้ําพุโคลซิส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านขึน้กระเช้าชมสวนบอรโ์จม่ี (Borjomi park) สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมี่ ท่ีนิยมมาเดินเล่น

และผ่อน คลายโดยการแช่นํา้แรใ่นวนัหยุด อิสระใหท่้านเก็บภาพวิวทิวทศัน ์ธรรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้นาํ

ท่านเดินทางต่อสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) ท่ีตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เมืองนีม้ีความเจรญิเป็นอนัดบัสอง

รองจากทบิลีซี    ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางดา้นวฒันธรรมและไดร้บัการขึน้ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกโลก  

ซึ่งถา้ยอ้นกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษท่ี 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลคลิส (Empire of Colclis) และ

อาณาจกัรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่ทางดา้นของตะวนัตกของประเทศ 

กลางวนั 

บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนัน้นาํท่านชมมหาวหิารบากราติ (Bagradi Cathedral) ท่ีตัง้ชื่อตามพระเจา้บากราตท่ี 3 กษัตรยิผ์ูท้รงรวมจอรเ์จีย สรา้ง

ขึน้ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ตั้งอยู่ในเมืองคูไตซี โดยมหาวิหารแห่งนีแ้ม้จะถูกพวกเติรก์ทาํลายไปบางส่วน แต่ซาก

ปรกัหกัพงัของโบสถก์็ยงัปรากฏจนถึงทุกวนันี ้โดยไดม้ีการบูรณะมาโดยตลอด ซึ่งสะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางไดอ้ย่าง

เด่นชดั หลงัจากนัน้นาํท่านถ่ายรุปคู่กบั สวนสวยงามประจาํเมืองคไูตซี  นาํท่านถ่ายรูปคู่ นํ้าพุโคลซิส (Colchis Fountain)ท่ี

มีชื่อเสียงซึ่งสรา้งขึน้ในปี 2011 เป็นโครงสรา้งแบบลดหลั่นท่ีแสดงถึงตาํนานของโคลซิสโบราณ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั TSKHALTUBO PLAZA หรือเทยีบเท่า 

10 ต.ค. 65 
คูไตซี - อารามจีลาติ – ล่องเรือชมความงามถํ้าโพรมิธีอุส – บาทูมิ - อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ - ชม

โชวก์ารแสดงน้ําพุเต้นระบาํ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นาํท่านชมอารามจีลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็นอารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 โดย

ทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือ

โบสถเ์ซนต ์นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตนิ์โคลัสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกท่ี

สวยงามตระการตามากมายหลายภาพเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัครสิตศ์าสนา ท่ียงัคงอยู่ในสภาพสมบรูณ ์ โดยบรเิวณตรงโดมขนาด



 

 
 

ใหญ่ของโบสถซ์ึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนั้น ใช้กระเบือ้ง โมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ลา้นชิน้  นาํท่านชมถํ้าโพรมิธีอุส 

(Prometheus Cave) เป็นหน่ึงในถํา้อันน่าอัศจรรยข์องชาวจอรเ์จีย ถูกคน้พบครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี 

ค.ศ.2012 เพ่ือรองรบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้ชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินยอ้ยท่ีสะทอ้นแสงสีตระการ

ตาภายในตวัถํา้ ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณล่์องเรือชมความงามของถํา้แห่งนี ้**การล่องเรือน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 

และสภาพแวดล้อมภายในถํ้า ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม**    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจท่ีสาํคัญ ของประเทศจอรเ์จีย ตัวเมือง

ตัง้อยู่ติดทะเลดาํ ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาทมูิเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัอตัจารา (Ajara) ท่ีปกครองตนเอง 

เป็นเมืองท่าท่ีมีความสาํคญัในดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์นอกจากนัน้ยงัเป็นท่ีตัง้ของเมืองในเขตรอ้นท่ีเต็มไป

ดว้ยผลิตผลของพืชผกั ผลไมต้่างๆหลายอย่าง และท่ีสาํคญัยงัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัมากมายๆต่างๆของเมืองอีกดว้ย 

จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่รูป

คู่รกัชายชาวอาเซอรไ์บจานและหญิงสาวชาวจอรเ์จียนในนวนิยายทอ้งถิ่น มีขนาดสงู 8 เมตร ตัง้อยู่ริมทะเลดาํท่ีจะเคล่ือนไหว

ไดท้กุๆ 10 นาที ถกูสรา้งขึน้เพ่ือแสดงถึงความรกัของหนุ่มสาวตา่งเชือ้ชาตแิละศาสนา และยงัแสดงถึงสนัติภาพระหว่างประเทศ

จอรเ์จีย และอารเ์ซอไบจานดว้ย  จากนัน้นาํท่านเดินทางบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) ท่ียาวถึง 6 กิโลเมตร 

สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1884 ประดบัดว้ยนํา้พงุดงามตลอดสาย และเป็นถนนท่ียาวท่ีสดุบนฝ่ังทะเลดาํ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า บนตกึ Alphabetic Tower ซึ่งท่านสามารถชมวิวและเก็บภาพท่ีระลกึของเมืองบาทมู ิ

จากนัน้นาํท่านชมโชวก์ารแสดงนํา้พเุตน้ระบาํ (Fountain Show) ซึ่งตัง้อยู่กลางเมืองบาทมูิ  

** กรณีทีส่ภาพอากาศไม่ดี หรือโชวมี์การปิดทาํการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามเหมาะสม** 

ท่ีพกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN PREMIER หรือเทียบเท่า 

 
 

11 ต.ค. 65 บาทูมิ - Piazza Square - จตุรัสยุโรป - ห้างบาทูมี่ มอลล ์ - ล่องเรือริมฝ่ังทะเลดาํ - สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านชมเมืองเกา่บาทมูิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ชมจตรุสั Piazza Square ท่ีสรา้งขึน้ในปี 2009 

เป็นอาคารท่ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบ



 

 
 

ผสมผสาน นาํท่านถ่ายรูปคู่กับอนเุสาวรียเ์จา้หญิงมีเดีย (Statue of Medea) อนเุสาวรียเ์จา้หญิง Colchian แห่งเทพนิยายกรีก 

จากนัน้นาํท่านชมจตุรสัยโุรป (Europe Square) ซึ่งเป็นอีกหน่ึงจตุรสัท่ีสาํคญัในยโุรป หลงัจากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ ห้างบาทูม่ี  

มอลล ์(Batumi Mall) ห้างใหญ่ประจาํเมือง เพ่ือเลือกซือ้สิน้คา้ท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย จากนัน้นาํท่านล่องเรือรมิฝ่ังทะเลดาํของบาตมูี ชมความสวยงามของทะเล บา้นเรือนท่ีถกูสรา้งขึน้ตามแบบรูปทรงโบราณท่ีปลกู

กนัอย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้มกับรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่สม้ พืชพนัธุธ์ัญญาหารและตน้ชา  **การล่องเรือน้ัน

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม**  อิสระใหท่้านไดเ้ท่ียวชมบรเิวณทะเลดาํ หลงัจากนัน้นาํท่านเดินทางสู่สนามบินบาทมูิ 

20.30 น. นาํท่านเดินทางสุ่เมืองอิสตนับลูดว้ยเท่ียวบิน TK393  

21.40 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลูรอเปล่ียนเคร่ือง 

12 ต.ค. 65  อิสตันบูล – กรุงเทพ 

01.45 น. ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพดว้ยเท่ียวบิน TK068 

15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวันอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ข้าพัก  

เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง  

หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบรษิัทฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านทาํการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้



 

 
 

แล้ว 

ในกรณทีีลู่กค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหน้าโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึง 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ 

 
 

GRAND GEORGIA  

9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES (TK) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

4 – 12 ตุลาคม 2565 66,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 

1.   ชาํระเงนิมัดจาํท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองทวัร ์หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์

  ทางบรษิทัขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

4.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 



 

 
 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท

ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมี่อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

      1.   ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

  2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํา้หนกัเกินจากทาง

สายการบินกาํหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหวา่ง

การเดินทาง เป็นตน้ 

  3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

  4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

 6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  ( 35USD/ต่อท่าน)  

  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 USD /ต่อท่าน) 

 

เงือ่นไขการชาํระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 30 วันกอ่นการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 



 

 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต

ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม

ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนกัหรือศกึษาอยู่

เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น

คาํรอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทาง

ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ต ํ่ากว่า 3 

หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

สาํหรับผู้เดินทางทีถื่อพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

 ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยู่ได ้365 วนั 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้

ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนัก

ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท่ี

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 



 

 
 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน

บรษิัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือนการเดินทางของ

ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี

ซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษัทฯ

ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า /  ค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบินหรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋ว

เคร่ืองบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ตามทางบรษิัทของ

สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมทีพั่ก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 

ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  

      บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั  

      และไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


