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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 

เทีย่วประเทศจอร์เจีย 5 วัน 3คืน 
โดยสายการบนิUKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES 

ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อุพลิชชเิค่-อนานูร-ิกูดาอูร-ีคาซเบกี 
ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหารGeorgia Cuisine 

น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 
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บรษิทัฯ ขอน าท่านเดนิทางทอ่งเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยีและทางตะวนัตกตดิกบั
ทะเลด าและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรงุทบลิซิ ิตัง้อยูใ่นหุบเขาซึง่ถกูแบ่งโดยแมน่ ้ามติควาร ีโดยมคีวาม
น่าสนใจอยูท่ีแ่หล่งน ้าแรแ่ละแหล่งโบราณคดมีากกวา่ 12,000 แหง่ทัว่ประเทศ ซึง่ในจ านวนนี้ ม ี4 แหง่ดว้ยกนัทีไ่ดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก น าทา่นสมัผสัอารยธรรมนบัพนัปี ตะลงึความงามทางธรรมชาตขิองดนิแดน
แหง่เทอืกเขาคอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้ง

สถาปตัยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ ัง่แมน่ ้าครูาหรอืเรยีกวา่แมน่ ้า
มติควาร ี

คาซเบกี คาซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตัง้อยูบ่นความสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ -5
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจากนี้ยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโดง่
ดงั 

อนานูริ สถานทีต่ ัง้ของป้อมอนานูร ีสถานทีก่่อสรา้งอนัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรกัว ีทีถ่กู
สรา้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและ
ยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่น 

กดูาอริู เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีือ่เสยีงทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมา
เล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

 

ก าหนดการเดินทาง  01-05 ธ.ค. / 08-12 ธ.ค.2562 
                         26 -30 ม.ค. 2563 
                         02-06 ก.พ. / 16-20 ก.พ./ 23-27 ก.พ. 2563 
                         08-12 มี.ค. / 15-19 มี.ค / 22-26 มี.ค./ 29 มี.ค- 02 เม.ย.2563 
                         05-09 เม.ย. / 12-16 เม.ย./ 19-23 เม.ย. / 26-30 เม.ย.2563 
                         03-07 พ.ค. / 10-14 พ.ค. / 24-28 พ.ค./ 31 พ.ค. -04 มิ.ย.2563 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ-กรงุเคียฟ ประเทศยเูครน 
09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 10สายการบินUkraine 

International airline เคาน์เตอร ์W เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อน
ขึน้เครื่อง (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แต่ละกาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการ
ทวัรเ์ป็น รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

12.05น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินUkraine International Airlineเท่ียวบินท่ีPS272
 (มีบริการอาหารร้อนพร้อมเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)  

17.55 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุเคียฟ  ประเทศยเูครน เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
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20.30น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเคียฟ ประเทศยเูครน โดยสายการบิน Ukraine International Airline 
เท่ียวบินท่ี PS517 (ไม่มีบริการอาหาร) 

 

วนัทีส่อง ยเูครน-ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-ทีพ่กั-มิทสเคต้า-อพุลิสชิเค่-ทบิลิซี ่
01.15น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จียหลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้าMtskhetaศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่

ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกวา่3,000 ปี ตัง้อยูห่่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
35 นาท)ี นําทา่นชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรอเิบเรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่า
ของจอรเ์จยีในชว่ง 400-500ปี ก่อนครสิตกาล   
นําทา่นชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่ก
สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งน้ีตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีมน้ํ่าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น้ํามคิ
วาร ีและแมน้ํ่าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของ
ไอบเีรยี  จากนัน้นําท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedralที่สรา้งราวศตวรรษที่ 11 
ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิส์ ิทธิท์ี่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ 
Arsukisdzeมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ทําใหช้าวจอร์เจยีเปลี่ยน
ความเชื่อและหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจําชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี 
ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีน
สเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย นําท่านชมถํา้อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave – Toen หน่ึงในเมอืงถํ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการ

ตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบน้ีกนัมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 
เมอืงน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสุดขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที่ 9 -11 
ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะได้
พบกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึ่งเป็นลทัธบิชูา
ไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบน้ีก่อนทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่า
เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบิลิ
ซ่ี Tbilisiเมอืงหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มคีวามสําคญัของประวตัิศาสตร์มากมายและมโีครงสร้าง
สถาปตัยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าครูาหรอืเรยีกวา่แมน้ํ่ามติควา
ร ีนําท่านชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ใน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงน้ีอยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปจัจุบนัยงัมบีทบาทสาํคญัในฐานะ
ศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความได้เปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่าง
ทวปีเอเชยีกบัยโุรป   อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall ศนูยก์ารคา้ยา่นฟรดีอมสแควรใ์จกลาง
กรงุทบลิซิีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ ่และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ทบิลิซี-่อนานูริ-กดูาอรู-ีคาซเบกี-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่าํคญัซึง่เป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกวา่ 
Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต 
เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะนําท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวาม
ยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่งรสัเซยีและจอรเ์จยี นําทา่นชมป้อมอนานูรี
Ananuri Fortressสถานทีอ่นัเก่าแก่มกีาํแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าอรกัว ีเป็นป้อมปราการใน
ศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้
ตระหงา่นทา่มกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมน้ีเองทาํใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งลา่ง
และอ่างเกบ็น้ําซนิวาล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่เมืองกดูาอรีู Gudauri เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ ี
ชื่อเสยีงทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 
2,100 เมตร สถานทีแ่หง่น้ีเป็นแหลง่ทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเลน่ในเดอืนธนัวาคม
จนถงึเดอืนเมษายน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองคาซเบกีKazbegiโดยคาซเบกีช้ื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมอืงส

เตฟานทส์มนิดา้ ตัง้อยูบ่นความสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอด
ทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว นําทา่นเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีบ 4WD 
เพ่ือชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กต้ีGergeti Trinity Churchซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 
หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัวา่ทสมนิดาซามบีา TsmindaSamebaซึง่เป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์หง่น้ี
สถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยูร่มิฝ ัง่ขวาของแมน้ํ่าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบก(ีการเดินทางมายงัสถานท่ี
แห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลมุอยู่หรือสภาพของ
การจราจร หรือเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ ซ่ึงอาจจะเป็นอปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั)  
นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่ ทบิลิซี-่ชมย่านเมืองเก่า-อิสระช้อปป้ิงถนนเชอรเ์ดนีย-์สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 นําทา่นเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisiซึง่จะทาํท่านไดพ้บเหน็ความ

สวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปตัยกรรมอนัโดดเดน่โดยผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะ
ของเปอรเ์ซยีและยโุรป ทาํใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศ
เดยีว นําทา่นนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortressทีส่รา้ง
ขึน้ครัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 มกีารเปลีย่นมอืผูป้กครองมากมายทัง้ชว่งอาหรบั มองโกลเปรอเ์ซยีเตริก์ 
รสัเซยี ตวัอาคารทีม่อียูใ่นปจัจุบนัน้ีสรา้งขึน้มาตัง้แต่ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่8 สมัผสัความงามของโบสถท์ี่
อยูภ่ายในคอื โบสถน์กับุญนิโคลาสSt.Nicholas Church ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที1่2-13  จากนัน้อสิระให้
ทา่นไดเ้ดนิเล่นทีS่herdeniStreet ถนนคนเดนิใจกลางกรุงทบลิซิ ีทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหาร
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มากมาย ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศและวถิชีวีติของคนพืน้เมอืงพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากกนัอยา่ง
เพลดิเพลนิ 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม
อธัยาศยั** 

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 

17.15น.  นําท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี   โดยสายการบินUkraine International Airline 
เท่ียวบินท่ี PS516 (ไม่มีบริการอาหาร) 

18.20น.  เดินทางถึงสนามบินBoryspil International Airport กรงุเคียฟประเทศยเูครน 
เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 

19.55น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุเคียฟประเทศยเูครนโดยสายการบิน Ukraine International 
Airlineเท่ียวบินท่ี PS271 (มีบริการอาหารร้อนพร้อมเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 

 

วนัทีห้่า กรงุเทพฯ 
09.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่
ละกาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์
เป็นรายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีสาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียว
สาํคญัอ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือ
หน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ีผูป้กครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า 
เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วน
มือ้คํา่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ใน
อดีต ทาํให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือ
วิหารต้องใช้ผา้คลมุศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศีรษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้นําติดตวัไปทาง
โบสถห์รือวิหารจะมีผา้คลมุให้ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ 
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หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ 
ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง 01-05 ธ.ค. / 08-12 ธ.ค.2562 

08-12 มี.ค. / 15-19 มี.ค / 22-26 มี.ค./ 29 มี.ค- 02 เม.ย.2563 

05-09 เม.ย./ 26-30 เม.ย. 2563 
                        03-07 พ.ค. / 10-14 พ.ค. / 24-28 พ.ค./ 31 พ.ค. - 04 มิ.ย.2563 
 

 
 

อตัราค่าเดินทาง  26 -30 ม.ค. 2563 
                         02-06 ก.พ. / 16-20 ก.พ./ 23-27 ก.พ. 2563 
 

 
อตัราค่าเดินทาง  12-16 เมษายน 2563 

 

Georgia My Love 
ทวัรจ์อรเ์จีย 5 วนั 3 คืน / PS 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 29,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 4,000 

Georgia My Love 
ทวัรจ์อรเ์จีย 5 วนั 3 คืน /PS 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 30,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 4,000 

Georgia My Love 
ทวัรจ์อรเ์จีย 5 วนั 3 คืน /PS 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 33,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 4,000 
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**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,400บาท  โดยเรียกเกบ็และชาํระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็
เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และ

จะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคน

เดินทางได้ และไม่สามารถทาํรีฟันดต์ัว๋ได้เช่นกนั  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิUkraine International airlineเสน้ทางกรุงเทพฯ-กรุงเคยีฟ-ทบลิซิ/ี/ 
ทบลิซิ-ีกรุงเคยีฟ-กรุงเทพฯชัน้ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ(2 ทา่นต่อหอ้ง)เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆคา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่

ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น้ําดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท เดก็อายตุํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายเุกนิ 75 ปี กรมธรรม์

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 
อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่19 ส.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางสาํหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนดจาํกดั 1ใบ/ 
ทา่น(น้ําหนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์  คา่ซกัรดี 

ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหน้าทวัรท์า่นละ 1,400 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มคา่ทวัร์
งวดสุดทา้ย 

 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรมซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  โดยสามารถซือ้ซมิการด์ผา่นบรษิทัทวัรไ์ด ้

ขนาด 5GB = 400 บาท / ซมิ หรอืทา่นสามารถซือ้ซมิการด์โทรศพัทไ์ดท้ีส่นามบนิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี

ฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่
แปลเอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุสามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่า
มดัจาํทัง้หมด 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจาํค่าตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไข
เป็นไปตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัทาํการ บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 25 วนัทาํการ บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัร์

ทัง้หมดและไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่คา่ตัว๋เครือ่งบนิ
,คา่มดัจาํหอ้งพกัและคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณทีีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณทีีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้

และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บั
การยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวั
ผูโ้ดยสารเองทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 
คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิ
เทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน้ําหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและ
การดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่
เริม่จองทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะ
ไมไ่ดร้บัความสะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะ
เขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื 
คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุ
หนึ่งเหตุใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิ
ใดๆ ใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน 

2. โรงแรมในจอรเ์จยีสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภูมติํ่า  
3. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในจอรเ์จยีทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน้ํา ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 


