
 

 

 

 

 

8 วนั จอร์เจีย...อญัมณีแห่งคอเคซัส 

 เส้นทางสวย...ดนิแดนแห่งทะเลดาํและเทือกเขาคอเคซัส 

***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส *** 

เร่ิมต้นที…่. 48,900 บาท 

ช่วงวนัเดนิทาง :  15-22 ต.ค. 65 

(เทีย่วจอร์เจีย คนไทยไม่ต้องทาํวซ่ีา / ราคาไม่รวมทปิต่างๆ)  

ทบีลิซ่ี - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส  - โกรี – อุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี  

ถํา้โพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดํา 
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8 วนั จอร์เจีย...อญัมณแีห่งคอเคซัส  

 
 

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสาร 

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 10 นาที) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา้ 

ระหว่างเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

 
 

รายละเอยีดเทีย่วบิน  

วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK69 23.00 05.15+1 

วนัท่ีสอง อิสตนับูล (IST) ทบิลิซ่ี (TBS) TK378 06.30 09.45 

วนัท่ีหา้ บาทูมิ (BUS) อิสตนับูล (IST) TK393 20.30 21.40 

วนัท่ีแปด อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.45 15.25 
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วนัที่สอง อสิตนับูล - ทบลีซ่ีิ 
 

05.15 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน TK378 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบินอิสตนับูล (กระเป๋าเดินทางสายการบิน Check Through) 

06.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซ่ี (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการ

บินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.) 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินทบีลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ตวัเมืองทบีลิซ่ี (TBILISI) นาํท่านเท่ียวชม ยา่นเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ

ซ่ี (Old town of Tbilisi)  ซ่ึงมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสีสันอาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรมอนั

โดดเด่นท่ีผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยโุรป อาจกล่าวไดว้่า น่ีคือการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตก

ของประเทศท่ีตั้งอยูร่ะหว่างสองทวีปอยา่งจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียท่ีมีเอกลกัษณ์   
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม โบสถเ์มเตคี (Metekhi Church) โบสถเ์ก่าแก่อายรุาว 800 ปีซ่ึงสร้างอุทิศใหแ้ก่พระแม่มารี จากนั้นนาํ

ท่านถ่ายรูปกบั สะพานสนัติภาพ (Peace Bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซ่ึงเช่ือมระหว่างตวัเมืองเก่าและเมือง

ใหม่ เปิดใชง้านคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ท่ีสวยงามช้ินหน่ึงซ่ึงพาดผ่านแม่นํ้ าคู

รา จากนั้นนาํท่านนัง่กระเชา้เคเบ้ิลข้ึนชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมยัยุคศตวรรษท่ี 

4 ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์ยกยอ่งว่าเป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด อิสระ

ใหท่้านไดเ้ก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซ่ีตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ ทบิลิซ่ีมอลล ์(Tbilisi Mall) ชอ้ปป้ิง

มอลลแ์ห่งนครหลวงทบิลิซ่ี อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบัสินคา้แบรนด์เนมและสินคา้แบรนด์ทอ้งถ่ิน อาทิ 

เช่น ZARA, PULL & BEAR, TOPSHOP, GAP, MARKS&SPENCER, SAMSONITE, ฯลฯ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Astoria Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 

วนัที่สาม มทิสเคต้า - คาสเบก ิ- หุบเขาคอเคซัส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคตา้ (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ปัจจุบนัเป็นเมืองสาํคญั

ทางศาสนาคริสต์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์ศาสนาเขา้มาในประเทศเป็นคร้ังแรกช่วงต้น

คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 นอกจากน้ีองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ให้เป็นมรดกโลก 

(UNESCO World Heritage Site) เม่ือปี ค.ศ.1994 นาํท่านชม อารามจวารี (Jvari Monastery) หรืออารามแห่งกางเขน 

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิยคุศตวรรษท่ี 6 ซ่ึงชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาด

ยกัษซ่ึ์งชาวเมืองกล่าวกนัว่า นกับุญนีโน่แห่งคปัปาโดเกีย (ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัมากของประเทศ

ตุรกี) ไดน้าํไมก้างเขนน้ีเขา้มาพร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล จากนั้นอิสระให้

ท่านเก็บภาพทิวทศัน์ของเมืองมิทสเคตา้และจุดบรรจบของแม่นํ้ าคูราและแม่นํ้ าอะรักวีซ่ึงมีความงดงามเป็นอย่าง

มาก ไดเ้วลานาํท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) สญัลกัษณ์ของการเปล่ียนความเช่ือมานับ

ถือศานาคริสตซ่ึ์งกลายมาเป็นศาสนาประจาํชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ. 337 และเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนในคริสตวรรษท่ี 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกท่ี้งดงาม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็กๆซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus 

Mountains) เมืองน้ีถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั ท่ีสาํคญัของประเทศจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่

ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคสาํหรับการท่องเท่ียว รวมทั้งเป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) 

หน่ึงในยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดของเทือกเขาคอเคซสั  ไดเ้วลานาํท่านเปล่ียนอิริยาบถ นั่งรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ (Jeep 4 

Wheels Drive) เพ่ือเดินทางสู่ โบสถเ์กอร์เกติสเมบา (Gergeti Sameba Church) สถานท่ีท่องเท่ียวและจุดถ่ายรูปท่ี

โด่งดงัมากท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย เป็นโบสถเ์ก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซสั  สร้างตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ดว้ย

หินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล รอบตวัโบสถแ์ห่งน้ีสามารถมองเห็นเทือกเขา

คอเคซสัไดร้อบดา้น ตลอดการเดินทางท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศและวิวอนังดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซสั 

ระหว่างขากลบัแวะใหท่้านถ่ายรูปกบั อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of Friendship) กาํแพงทรงคร่ึงวงกลมซ่ึง

แต่งแตม้ศิลปะบนกาํแพงมากมายสีสนัอนัสวยงาม ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรมท่ีพกั 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Sno Kazbegi Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ี โกรี - อุพลสิชิเค - บอร์โจม ี
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต 

นอกจากน้ียงัเป็นบา้นเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph Stalin) จอมเผด็จการท่ีทรงอิทธิพลและอนัตรายท่ีสุดคนหน่ึง

ของโลกในช่วงศตวรรษท่ี 20 ระหว่างการเดินทาง นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ป้อมปราสาทอนันานูรี (Ananuri Fortress) 

สร้างข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 13 ถูกออกแบบใหมี้หอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัในยามศึกสงคราม 

นบัเป็นป้อมปราการของชาวคริสตใ์นอตีตกาลท่ีอาศยัอยู่ในภูมิภาคคอเคซสั และไม่ยอมตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของ

จกัรวรรดิออตโตมนัและเปอร์เซียซ่ึงเป็นชาวมุสลิม ได้เวลานาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑส์ตาลิน (Stalin Museum) 

ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกรี เร่ืองราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไวท่ี้น่ี ทั้ ง

ภาพถ่าย ภาพวาด ขา้วของเคร่ืองใชส่้วนตวั และของขวญั ของกาํนัล จากบรรดามิตรประเทศ นาํท่านเขา้ชมบา้น

ซ่ึงสตาลินเคยพกัสมยัยงัวยัเยาว ์จากนั้นนาํท่านชมขบวนรถไฟโบราณซ่ึงเดิมเป็นรถไฟของจกัรพรรดิซาร์นิโคลสัท่ี 

2 แห่งราชวงศโ์รมานอฟ ต่อมาไดก้ลายเป็นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้องเล็กๆ ทั้งห้องทาํงานของ 

สตาลิน หอ้งพกัผอ่น เป็นตน้ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) เพ่ือเท่ียวชมหน่ึงในเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ซ่ึงตามประวติัศาตร์

ไดบ้นัทึกว่ามีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกว่า 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสต

วรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานและทาํลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดั

และสลกัเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 8 เฮกตาร์

หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถํ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กบั

ประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระใหท่้านเก็บภาพเมืองถํ้าท่ีสาํคญัของประเทศจอร์เจีย ก่อนนาํท่านออกเดินทาง

สู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Borjomi Palace Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 



 

 

วนัที่ห้า บอร์โจม ี- คูไทซี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเท่ียวชม เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มี

ประชากรอาศยัอยูไ่ม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองนํ้ าแร่ โดยนํ้ าแร่ยีห่อ้บอร์โจมีไดมี้การ

บรรจุ ณ ธารนํ้ าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศ

ทัว่โลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกนัว่าจะทาํใหมี้สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได ้ท่านสามารถล้ิมลอง

นํ้ าแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซ้ือขวดท่ีขายบริเวณใกลเ้คียงเพ่ือบรรจุนํ้ าเพ่ือด่ืมได ้ นาํท่านเขา้

ชม สวนบอร์โจมี (Borjomi City Park) สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ท่ีนิยมมาเดินเล่นและ

ผอ่นคลายโดยการแช่นํ้ าแร่ในวนัหยดุ จากนั้นนาํท่านข้ึนกระเชา้สู่จุดชมวิวบนหนา้ผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้

ท่านเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของ

ประเทศ นาํท่านชม อารามเกลาติ (Gelati monastry) อารามหลวงของเมือง สร้างข้ึนตามพระประสงค์ของกษตัริย ์

เดวิดท่ี 4 กษตัริยผ์ูป้กครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษท่ี 10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แห่งคือโบสถพ์ระ

แม่มารี และโบสถเ์ซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลสั ภายในตวัโบสถมี์ภาพเขียนเฟรสโก้อนัสวยงามมากมายหลายภาพ 

นอกจากน้ีอารามเกลาติยงัเป็นสถาบนัชั้นนาํของประเทศท่ีผลิตนกัวิทยาศาสตร์, นกัเทววิทยา, และนกัปราชญช่ื์อดงั

มากมาย องคก์รยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหอ้ารามแห่งน้ีเป็นหน่ึงในมรดกโลกสถานเม่ือปี ค.ศ.1944 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Tskatubo Spa Resort Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก ถํา้โพรมธิอีุส - บาทูม ิ- ล่องเรือชมทะเลดํา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเข้าชมถํ้ าโพรมิธีอุส (Promatheus cave) หน่ึงในถํ้ าอนัน่าอศัจรรยข์องชาวจอร์เจีย ถูกคน้พบคร้ังแรกปี 

ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เม่ือปี ค.ศ.2012 เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความ

สวยงามของหินงอกหินยอ้ยสะทอ้นแสงสีตระการตาในตวัถ ํ้า  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศจอร์เจีย ตวั

เมืองตั้งอยูติ่ดทะเลดาํทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาทูมิยงัไดรั้บการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเท่ียว

ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นตน้มา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตวัเมืองเก่า อีกทั้งยงัมีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่

มากมายเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวในอนาคตอีกดว้ย นาํท่าน ล่องเรือในทะเลดาํชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุท่ีไดช่ื้อว่า

ทะเลดาํก็เพราะดินโคลนชายฝ่ัง  ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีดาํอนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Batumi World Palace Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ บาทูม ิ- อสิตนับูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านสู่จุดท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเขตชายแดนเช่ือมต่อระหว่างประเทศจอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ 

ป้อมโกนีโอ ้(Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลดาํ ใกลอ้าณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างข้ึนเพ่ือ

ป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงัเช่ือว่าเป็นสถานท่ีฝังร่างของนักบุญมทัธีอสั หน่ึง

ใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู แต่ไม่ไดมี้การขุดเจาะสถานท่ีเพ่ือพิสูจน์แต่อย่างใด เน่ืองจากคาํสั่งห้ามของรัฐบาล

จอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการทาํลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง ไดเ้วลานาํท่านสู่ตลาดผลไมข้นาดใหญ่ของท่ี

ตั้งอยูร่ะหว่างทางกลบัสู่เมืองบาทูมิ ท่านสามารถเลือกซ้ือผลไมส้ดใหม่ และ ผลไมข้องประเทศจอร์เจียก่อนข้ึน 

เคร่ืองกลบั ซ่ึงท่ีตลาดแห่งน้ีมีสินคา้วางจาํหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผกั ผลไม ้เคร่ืองเทศ และสินคา้พ้ืนเมือง 

อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินชม จตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หน่ึงในจตุรัสสาํคญัของเมืองบาทูมิ ซ่ึงรายลอ้มดว้ยร้านอาหารและ

โรงแรมมากมายบนเน้ือท่ีกว่า 5,700 ตารางเมตรใกลริ้มอ่าวทะเลดาํ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าไดแ้รงบนัดาลใจ

จากประเทศอิตาลีโดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพโมเสกและงานกระจกสีท่ีหาดูไดต้ามอาคารรอบจตุรัส  นาํท่านแวะ

ถ่ายรูปกบั รูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปป้ันพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดาํท่ีสามารถ

เคล่ือนไหวไดทุ้กๆ 10 นาที (เร่ิมตั้งแต่ 19.00 น.) จุดประสงค์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่าง

เช้ือชาติ ศาสนา และยงัแสดงถึงสนัติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาเซอร์ไบจานดว้ย 

17.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ (BUS) เพ่ือเตรียมเช็คอิน 

20.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สู่สนามบินอิสตนับูล (IST) โดยเท่ียวบิน TK393  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างเท่ียวบิน 

21.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

 

 

 

  

 

 
 

วนัที่แปด กรุงเทพฯ 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 

สายการบินฯ มีบริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้ระหว่างเท่ียวบิน 

15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั จอร์เจีย...อญัมณีแห่งคอเคซัส 
ราคาทัวร์ 48,900 บาท : 15-22 ต.ค. 65 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2565 ** 
 

ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก.  

 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

โปรแกรมท่องเท่ียวจอร์เจีย (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 7 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 75 ปี) 

 ค่าภาษีในประเทศจอร์เจีย 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 

 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

  

 อตัราค่าบริการ  (บาท)  ต.ค. 65 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 48,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 11,000 

เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 48,900 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกั (BKK-IST-TBS//BUS-IST-BKK) 20,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000 – 110,000 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และ ไกดไ์ทย รวม  ท่านละ 55 USD  (เรียกเก็บจากอินวอยซย์อดเต็ม) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทาํ Vaccine Passport 

 ค่าโรงแรมกกัตวั ASQ หลงัจากเดินทางกลบัเขา้ไทย (ถา้มี) 

 

การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองทีน่ั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์     

ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณทีี่มผีู้เดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี

เลือดหมู 
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์

นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ

ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่างละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบิน

ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 

x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่สายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี

บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง

ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอร์มการสํารองทีน่ั่ง 

8 วนั จอร์เจีย...อญัมณีแห่งคอเคซัส 

(เส้นทางแนะนํา...ดนิแดนแห่งทะเลดาํและเทือกเขาคอเคซัส) 

(เทีย่วจอร์เจีย คนไทยไม่ต้องทาํวซ่ีา / ราคาไม่รวมทปิต่างๆ)  

ราคาทัวร์เร่ิมต้นท่ี  48,900 บาท :   15-22 ต.ค. 65 

 

ช่ือผู้สํารองที่น่ัง............................................................... เอเย่นต์............................................................................ 

โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์................................................................. 

โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแบบฟอร์มสํารองที่นัง่ และสําเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่operation@expressholiday.co.th  

หรือแฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 635 1415 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 
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