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GTK04 PARADISE GEORGIA 8วนั 5คนื 
เที�ยวจอรเ์จยี... ดนิแดนธรรมชาตแิหง่หบุเขาอนังดงาม 

 

‘’น ั�งรถ 4WD สู่ Gergeti Trinity Church โบสถเ์กา่กลางเทอืกเขาคอเคซสั’’ 
เท ี�ยวไฮไลท!์ เดอะโครนิเคิล โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ ปJอมนาริกาล โรงอาบนํLาโบราณ อะบาโนตูบานี ปJอมอนานรูี  

อนุสาวรีย์มิตรภาพ อุทยานแห่งชาติบอร์โจมิ โบสถ์ Gelati  เมืองถํLาโบราณ อนุสาวรีย์ธรรมชาติ วิหารสเวติสเคอเวรี มหาวิหารจวาร ี
สุดฟQน!! พักโรงแรมใน Gudauri หรรูะดบั 4 ดาว พรอ้มววิตระการตาของเทอืกเขาคอเคซัส 

 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) 
นํLาหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 30 Kg. + Carry on 7 Kg. 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี�ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพิ�ม (บาท) 

ที�นั�ง หมายเหตุ 

24-31 พฤษภาคม 2566 49,888  
 

ไม่มีราคาเด็ก 
 (Infant ไม่เกิน 2ปl 

12,500 บาท) 

 
 
 

7,500 

25  

07-14 มิถุนายน 2566 49,888 25  

21-28 มิถุนายน 2566 49,888 25  

12-19 กรกฎาคม 2566 49,888 25  

26 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2566 49,888 25  

16-23 สิงหาคม 2566 49,888 25  

23-30 สิงหาคม 2566 49,888 25  



� FLIGHT 
DEPARTURE:  TK069      BKK-IST     23.00-05.15  
  TK378       IST-TBS     06.30-09.45 
RETURN:   TK379       TBS-IST     10.35-12.05  
  TK058       IST-BKK     16.35-06.15 

 

 

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัLน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน TURKISH 
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปsาก่อนขึLนเครื�อง  

23.00 น.   นําท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) เที�ยวบนิที� TK069 

 

 

 

05.15 น.    เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 

06.30 น.   นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ โดย สายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) เที�ยวบินที� TK378 

09.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย นําท่านผ่านขัLนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร  
จากนัLนนําท่านเดินทางไปถ่ายภาพสุดชิคที� เดอะโครนิเคิลออฟ
จ อ ร์ เ จี ย  ( The Chronicle of Georgia) เ ปu น อ นุ ส ร ณ์ ท า ง
ประวัติศาสตร์ ซึ�งเล่าถึงเรื�องราวต่างๆผ่านเสาหินขนา ดใ หญ่
จํานวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละต้นนัLนจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คน
โอบ และโครงสร้างอันมหึมาเลยทําให้กลายเปuนอนุสรณ์สถานขนาด
ใหญ่ที�เราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเปuนจุดชมวิวมุมสูงที�
สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีที�สวยงาม พาทุกท่าน
เดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi เปuนเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที�สุด
ของประเทศจอร์เจียตัLงอยู่ริมแม่นํLาคูรา ตามสภาพแวดล้อมที�มีนํLาพุ
ร้อนธรรมชาติอยู่เปuนจํานวนมาก อาคารบ้านเรือนสีพาสเทลพร้อมหลังคาสีส้มสดใสอยู่ตลอดเส้นทาง แม้จะอยู่ในเอเชีย

วันที� โปรแกรมท่องเที�ยว เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ TK069 BKK-IST 23.00-05.15     

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี�ยนเครื�อง - ท่าอากาศยา
นทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย TK378 IST-TBS 06.30-09.45 
เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย - เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพาน
สันติภาพ – นั�งกระเช้าเคเบิLลขึLนชมปJอมนาริกาลา - โรงอาบนํLาโบราณ 
อะบาโนตูบานี - ศูนย์การค้าเมืองทบิลิซี 

 � � 
Best western Art Tbilisi 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    

3 
เมืองทบิลิซี – ปJอมอนานูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย - 
เทือกเขา Kazbegi – นั�งรถ 4WD ขึLนชม Gergeti  Trinity Church                                                                                                               � � � 

    Hotel in Gudauri Inn 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน- Uplistsikhe - เมืองถํLาโบราณ – 
เมืองบอร์โจมิ � � � 

Bakuriani Inn 5*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน    

5 
เมืองบอร์โจมิ - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมิ - เมืองคูทาอีซี- โบสถ์ Gelati 
Monastery          � � � 

Aria resort and spa 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน    

6 
เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – 
วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี   � � � 

Best western Art Tbilisi 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    

7 
เมืองทบิลิซี - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 

TK379 TBS-IST 10.35-12.05 �    

8 TK058 IST-BKK 16.35-06.15 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     

วันที�หนึ�ง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที�สอง    ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี�ยนเครื�อง - ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย - เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย   
                   เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสันติภาพ – นั�งกระเช้าเคเบิLลขึLนชมปJอมนาริกาลา - โรงอาบนํLาโบราณ อะบาโนตูบานี 
     ศูนย์การค้าเมืองทบิลิซี                                                                                                                             �  อาหาร เที�ยง,เย็น                                                                                   



แต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนกําลังเที�ยวชมยุโรป พาทุกท่าน แวะถา่ยภาพกบัสถานที�ต่างๆ เร ิ�มตน้ที� โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi 
Church) โบสถ์เก่าแก่ที�ตัLงอยู่บริเวณริมแม่นํLาคูรา โบสถ์นีLเรียกได้ว่าเปuนจุดเริ�มต้นการเดินชมเมืองของนักท่อง เที�ยว 
เพราะบริเวณนีLสามารถมองเห็นสถานที�เที�ยวต่างๆ รอบเมืองได้อย่างชัดเจน จุดเด่นที�น่าสนใจคือความเก่าแก่ สวยงาม 
และรูปป�L นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี ผู้ค้นพบเมืองทบิลิซี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง       � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�1)  
จากนัLนนําท่านเช็คอินที� สะพานสันติภาพ (The Bridge 
of Peace) เปuนสะพานที�มีความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้าม
แม่นํLาคูรา เพื�อเชื�อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่
ของทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานนีLทํามาจากเหล็ก
และกระจก ได้รับการยกย่องว่าเปuนงานสถาป�ตยกรรม
ยุคใหม่ที�มีความสวยงามชิLนหนึ�งของประเทศ จากนัLนนํา
ท่าน นั�งกระเช้าเคเบิLลขึLนชมปJอมนาริกาลา (Narikala 
Fortress) ปJอมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที� 4 ซึ�ง
นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเปuนปJอมปราการปJอมหนึ�งบน
เส้นทางสายไหมที�แข็งแกร่งและตีได้ยากที�สุด อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย และ
ชม โรงอาบนํLาโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths)  ด้วยความที�เมืองทบิลิซีนัLนมีบ่อนํLาพุร้อน
เปuนจํานวนมาก แต่โรงอาบนํLาแห่งนีLเปuนโรงอาบนํLาโบราณแห่งนีLใช้เปuนสถานที�สําหรับแช่นํLาพุร้อน ที�มีส่วนผสมของแร่
กํามะถัน ที�ช่วยกําจัดของเสียและทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั�ง โรงอาบนํLาร้อนแห่งนีLได้เปQดให้บริการมาอย่างยาวนาน และใน
ป�จจุบันยังคงเปQดให้บริการกันอยู่   

จากนัLนอิสระให้ท่านได้ช้อปปQL งสิLนค้าพืLนเมืองและของที�ระลึก ศูนย์การค้าเมืองทบิลิซี เปuนศูนย์การค้าที�ใหญ่ และแบรนด์ที�
มีชื�อเสียงเช่นกัน และร้านกาแฟน่านั�งหลายร้าน อิสระให้ท่านช้อปปQL งตามอัธยาศัย  

 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที�2)  

ที�พัก:  Best western Art Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกนั    
   (ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 



 
 
 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืLอที�3) 

พาทุกท่านเยี�ยม ชม ปJอมอนานูรี (Ananuri Fortress) 
ปJอมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ปJอมปราการนีL มีกําแพง
ล้อม รอบ ตัLง อ ยู่ริม แม่นํLา  Aragvi หนึ�ง ใน แม่นํLาสาย
สําคัญ มองจากมุมสูงจะมองเห็นวิวสวยๆของอ่าง เก็บ
นํLาและภูเขาที�ล้อมรอบ ที�นี�สร้างโดย Duke of Aragvi 
ช่วงศตวรรษที� 16-17 เพื�อเปuนปJอมปราการไว้หลบภัยใน
สงคราม ด้านในมีโบสถ์และหอคอยที�ถูกสร้างไว้อย่าง
อลังการ ส่วนข้างล่างเปuนอ่างเก็บนํLา ไว้ส่งต่อนํLาไปยัง
เมือง หลว ง  เพื�อผลิตกระแสไฟฟJา และ  อนุสาว รี ย์
มิตรภาพรัสเซีย–จอร์เจีย (Friendship Monument) 
หรือ อนุสาวรีย์ สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์ เปuนอนุสาวรีย์ที�
สร้างขึLนในปl 1983 เพื�อเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปlของสนธิสัญญาจอร์จีฟสค์และมิตรภาพที�ต่อเนื�องระหว่างโซเวียต
จอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย อนุสาวรีย์นีLเปuนหินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตที�มองเห็นหุบเขา Devil's 
Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรีย์เปuนภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที�ครอบคลุมทั�วทัLงโครงสร้าง และ
แสดงให้เห็นฉากประวัติศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง        � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�4)  

จากนัLนนําทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ที�เปuนที�
รู้จักจากสถาน ที�ที�สว ยง าม ใน เทือกเขา Greater 
Caucasus และเปuนศูนย์กลางสําหรับนักเดินป�าและ
การปlนเขา จุดเด่นคือทุ่งหญ้าอัลไพน์และป�าไม้ของเขต
อนุรักษ์ธรรมชาติโดยรอบ  โดยนําท่าน นั�งรถ 4WD 
(Four-Wheel รถที�สามารถรับมือกับถนนที�ขร ุขระ) 
เพื�อเยี�ยมชมความมหัศจรรย์ซึ�งเนไฮไลท์ของโปรแกรม  
Gergeti Trinity Church ห รื อ อี ก ชื� อ  Tsminda 
Sameba โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัสแห่งจอร์เจีย 
ซึ�งที�นี�ก็เปuนโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็อกซ์ ซึ�งเปuน
นิกายที�เก่าแก่และที�นี�ก็ถือว่าเปuนชุมชนชาวคริสต์ที�
เก่าแก่มาที�สุดแห่งหนึ�งบนโลกนีL โบสถ์ที�สร้างขึLนตัLงแต่ศตวรรษที� 14 นีLตัLงอยู่บนภูเขา Kazbegi ที�มีความสูงถึง 2,170 
เมตร แม้การเดินทางขึLนมาค่อนข้างยากลําบาก เพราะถ้าเดินเท้าขึLนเขาต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั�วโมง ไม่ว่าจะเดินทาง
ยังไงก็คุ้มค่าแก่การมาเยือนแน่นอน 

เย็น      � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที�5)  

 ที�พัก: Hotel in Gudauri Inn 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน บริเวณโรงแรมพรอ้มววิภเูขาตื�นตาตื�นใจกบัทวิทศันอ์นัตระการ
ตาของเทือกเขาคอเคซัส ทําเลที�ตัLงดีเยี�ยม สามารถถ่ายภาพที�ดีที�สุดจากที�นั�น  
(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจง้พร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวนัเดินทาง) 

วันที�สาม    เมืองทบิลิซี – ปJอมอนานรูี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย - เทือกเขา Kazbegi – นั�งรถ 4WD ขึLนชม Gergeti  

                  Trinity Church                                                                                                                                  � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น                 



 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืLอที�6) 

จากนัLนพาทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นําสหภาพโซเวียต 
ซึ�งจอร์เจียคือหนึ�งในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื�อในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจําลองบรรยากาศสมัยที�ท่าน
ยังคงมีชีวิตอยู่ สิ�งของเครื�องใช้ โต๊ะทํางาน ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ตัLงแต่เกิดจนกระทั�งเสียชีวิต ภายใน
บริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้านที�ท่านเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟที�ท่านเคยใช้งาน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที�มีชีวิต   

เที�ยง         � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�7)  

จากนัLนนําท่านเดินทางไปที� Uplistsikhe เพื� อเข้าชม เมืองถํLาโบราณ (Cave house) สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่ง
จอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติ สถานที�แห่งนีLถือเปuนโบราณสถานที�เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  ถือ
กําเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเปuนแค่ห้องหินที�มีเพียงแค่โครงสร้างก็ต้องทึ�งกับความสามารถของมนุษย์ในยุคโบราณ แม้
จะไม่ได้มีเครื�องมือที�ช่วยทุ่นแรงเหมือนยุคป�จจุบัน แต่ก็สามารถสร้างทัLงห้องต่างๆได้อย่างกว้างขวางและใหญ่โต  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัLนพาทุกท่านไปที� เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ริมแม่นํLา Mtkvari ในเขตซัมซเค-จาวาเคตี เปuน
เมืองที�มีชื�อเสียงเกี�ยวกับอุตสาหกรรมนํLาแร่มากที�สุดของประเทศจอร์เจีย เพราะมีแหล่งนํLาพุร้อนธรรมชาติที�ดีที�สุด เมื�อ
บวกกับธรรมชาติที�งดงามและอุดมสมบูรณ์จึงทําให้เมืองนีLกลายเปuนเมืองท่องเที�ยวที�สําคัญ มีโรงแรมหลากหลายสไตล์
เปQดให้บริการบ่อนํLาพุร้อน อากาศเย็นสบายตลอดทัLงปl ทัLงนีLก็มีแหล่งท่องเที�ยวที�น่าสนใจให้ไปเที�ยวชมมากมาย 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที�8)  

   ที�พัก:  Bakuriani Inn 5* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
   (ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืLอที�9) 

นําทุกท่านเดือนทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ให้ท่านได้ขึLน cable car ขึLนไปบนเขา เพื�อชมวิวเมืองด้านล่าง
ทีสวยงาม เนื�องจากเปuนเมืองที�มีชื�อเสียงเกี�ยวกับอุตสาหกรรมนํLาแร่มากที�สุดของประเทศจอรเ์จีย เมือเดินลงมาสามารถ
เข้าไปในสวน ไปยังจุดที�มีบ่อนํLาแร่ ให้ท่านลองชิมนํLาแร่ธรรมชาติที�นี�อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที�สี�    พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน- Uplistsikhe - เมืองถํLาโบราณ – เมืองบอรโ์จมิ                                 � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น                 

วันที�ห้า  เมืองบอรโ์จมิ - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมิ - เมืองคทูาอีซี- โบสถ์ Gelati Monastery                    � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น                 



เที�ยง         � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�10)  
จากนัLนนําท่านเดินทางสู่เมือง Kutaisi คูทาอีซี เปuนหนึ�งในเมืองที�มีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื�องที�เก่าแก่ที�สุดในโลก เมืองที�มี
ประชากรมากที�สุดเปuนอันดับที�สามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ 
ตัLงอยู่ริมฝ�� งแม่นํLารีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 221 กิโลเมตร พาทุกท่านเข้าชม โบสถ์ Gelati 
Monastery ซึ�งเปuนโบสถ์เก่าแก่ที�สร้างมาตัLงแต่ปl ค.ศ. 1106 ที�มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนกําแพงโบสถ์ ในทุก
ตารางนิLว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนีLให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ทําให้โบสถ์ Gelati Monastery เปuน
อีกสถานที�หนึ�งในจอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCOอีกด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที�11)  

   ที�พัก:  Aria resort and spa  4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
   (ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืLอที�12) 

พาท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถํLานีLถูกค้นพบและศึกษาโดยนักสํารวจถํLาชาวจอร์เจีย Mr. 
Jumber Jishkariani และสมาชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 และได้มีการเปลี�ยนถํLาเปuนสถานที�ท่องเที�ยว ภายในปl 1989 มี
การวางเส้นทางเดินเท้าในถํLาเปuนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 เมตรถูก
เจาะออกที�ทางออก และเริ�มการก่อสร้างอาคารชัLนล่าง ถํLามีไฟส่องสว่าง เพื�อความปลอดภัยแก่ผู้มาเยือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง        � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�13)  

 จากนัLนเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtsketa) เปuนศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที�เก่าแก่ที�สุดของ

จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปl นําท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษ

ที� 11 โบสถ์แห่งนีLถือเปuนศูนย์กลางทางศาสนาที�ศักดิ�สิทธิ�ที�สุดของจอร์เจีย สร้างขึLนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื�อ 

Arsukisdze มีขนาดใหญ่เปuนอันดับสองของประเทศ อีกทัLงยังเปuนศูนย์กลางที�ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี�ยนความเชื�อและหัน

มานับถือศาสนาคริสต์ และ เปuนศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื�อปl ค.ศ.337 และถือเปuนสิ�งก่อสร้างยุคโบราณที�มีขนาด

ใหญ่ที�สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม และนําท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari 

วันที�หก   เมืองคทูาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี                                         

                      � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น                 



Monastry) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ�สิทธิ�ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึLนเมื�อคริสตวรรษที� 6 ชาว

จอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีLเปuนอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที�14)  
   ที�พัก:  Best western Art Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
   (ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืLอที15) 

   ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
10.35 น.    เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKIST AIRWAYS (TK) เที�ยวบินที� TK379 
12.05 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี�ยนเครื�อง  
16.35 น.    นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เที�ยวบินที� TK058 
 

 

06.15 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

************************************ 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,  

การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด เปuนต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี�ยน 

โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเปuนหลัก เพื�อให้ท่านท่องเที�ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

 

► เอกสารที�ตอ้งทาํการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

 

เง ื�อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครัLงนีLจะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึLนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที�ลูกคา้ต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัLง ม ิฉะนัLนทางบรษัิทจะไม่

ร ับผิดชอบใดๆ ทัLงสิLน  

 

วันที�เจ็ด     เมืองทบิลิซี - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี�ยนเครื�อง                                                          � อาหาร เช้า  

วันที�แปด    ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ



► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 25,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเปuนต้องออกตั�วก่อนท่านจําเปuนต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ

ตามที�บริษัทกําหนดแจ้งเท่านัLน 

**สําคญั**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง จะะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัLนทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 

เง ื�อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัLงแต่ 30 วันขึLนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึLนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที�ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึLนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึLนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึLนจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเปuนอื�นๆ 
 

อัตราค่าบริการนีLรวม   

1. ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชัLนประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั�วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที�นั�งเป�น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั�วกรุ๊ปเท่านั1นไม่สามารถเลื�อนวันได้) 

2. ค่าที�พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที�เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปuนต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที�ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที�พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํLาหนักกระเปsาสายการบิน Turkish Airlines สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึLนเครื�องได้ 7 กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ

ตามที�สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืLอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึLน

ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัLน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื�นๆ

ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืLอประกันเพิ�มวงเงินคุ้มครอง 

เพิ�มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปuนไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัย

เดินทางนีLโดยทัLงนีLการทําประกันนีLจากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตามพรบ.ธุรกิจนําเที�ยว ที�บังคับให้บริษัทนําเที�ยวทําประกัน

เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัLน แต่ทัLงนีL ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ 

Allianz ได้กรณีท่านต้องการซืLอความคุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํLามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีLไม ่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปuนต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํLามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื�องบินและได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปsาที�โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 USD สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนํLาใจจากท่าน  



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัLงหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัLงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทัLงหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึLนในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่านํLามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึLนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัLงสิLน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัLงสิLน หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัLงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทัLงหมด  

7.  รายการนีLเปuนเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัLงหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องห้องพัก เปuนสิทธิ�ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทัLงนีLขึLนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปuนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัLน 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัLงสิLนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัLน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเปuนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปuนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ   

12.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel แบบแผน

ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืLอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึLนภายในวัน

เดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัLน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่

ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืLอประกันเพิ�มวงเงินคุ้มครอง เพิ�มความคุ้มครอง 

สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปuนไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัLงนีLการ

ทําประกันนีLจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร .บ .ธุรกิจนําเที�ยว ที�บังคับให้บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ

เดินทางเท่านัLน แต่ทัLงนีL ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการ

ซืLอความคุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 

 


