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ทบิลซิ ี| นครถ ำ้วำรด์เซีย | ป้อมรำบำติ | บอรโ์จมี | ถ ำ้โพรมธีีอสุ | บำทมูิ  | ลอ่งเรอืรมิฝ่ังทะเลด ำ | คไูตซี| คำซเบกี ้|  

ขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำชมป้อมนำรกิำลำ | อนสุรณส์ถำนรสัเซีย-จอรเ์จีย | ชอ้ปป้ิงหำ้ง East Point | พกับนสกีรีสอรท์หรือพกั
บนคำซเบกี ้| บินสำยกำรบิน Full service ระดบั 5 ดำว 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP 

จอรเ์จยี 8 DAYS 6 NIGHTS   

 เดนิทาง กุมภาพันธ ์– พฤษภาคม 63  

ราคาแนะน าเพียง 46,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – โดฮำ – ทบิลซิี   

วนัที่ 2. นครถ ำ้วำรด์เซีย – ป้อมรำบำติ – บอรโ์จมี 

วนัที่ 3. สวนบอรโ์จมี – ถ ำ้โพรมีธีอสุ – บำทมูิ – อนสุำวรยีอ์ำลแีละนีโน่ - รบัประทำนอำหำรค ่ำบนตึก Alphabetic Tower –  

            ชมโชวก์ำรแสดงน ำ้พเุตน้ระบ ำ 

วนัที่ 4. ลอ่งเรอืรมิฝ่ังทะเลด ำ – เมืองเก่ำบำทมูิ - จตัรุสั Piazza Square -  จตัุรสัยโุรป – คไูตซี – อำรำมจีลำติ - มหำวิหำรบำกรำติ 
วนัที่ 5. กอร ี– พิพิธภัณฑข์องท่ำนสตำลนิ – คำซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้

วนัที่ 6. กดูำอรู ี- Russia–Georgia Friendship Monument – ป้อมอนันำนรู ี– อ่ำงเก็บน ำ้ชินวำร ี- เมืองมิสเคตำ้ – วิหำรจวำร ี–  

            วิหำรสเวติสโคเวล ี– อนสุำวรียป์ระวัติศำสตรจ์อรเ์จีย - ทบิลซิี 

วนัที่ 7.  เมอืงเก่ำทบิลิซี – ขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำชมป้อมนำรกิำลำ – โรงอำบน ำ้โบรำณ –  วิหำรซีโอนี – โบสถเ์มเคตี - หำ้ง East Point – สนำมบิน – โดฮำ 

วนัที่ 8.  โดฮำ - กรุงเทพฯ 

วนัที่ 9. 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – โดฮา – ทบิลิซี   
06.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสวุรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สำยกำรบินกาตารแ์อรเ์วย ์โดย
มีเจำ้หนำ้ที่ คอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก  

09.25 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงโดฮา โดยสำยกำรบิน กาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 831 

***คณะเดนิทางตั้งแต่วันที ่05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 09.05 น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮาเวลา 12.40 น.*** 

13.05 น. เดินทำงถงึสนำมบินโดฮา ประเทศกาตาร ์รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทำงต่อ  

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยงัเมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จยี โดยสำยกำรบิน กาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 357  

20.15 น. เดินทำงถงึเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น  ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง และศุลกำกร เมืองทบิลิซีนั้น เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่ำ แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภำษำทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเนือ้ที่ประมำณ 
372 ตร.กม. และมีประชำกรประมำณ 1.1 ลำ้นคน เมืองนีถู้กสรำ้งโดย วาคตัง จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์
จอรเ์จียแห่งคำรต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก่้อตั้งเมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลำงกำรท ำอุตสำหกรรม สงัคมและ
วฒันธรรมในภูมิภำคคอเคซสั ในประวติัศำสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสำยทำงหนึ่งของเสน้ทำงสำยไหม และปัจจุบันยังมีบทบำทส ำคัญใน
ฐำนะศูนยก์ลำงกำรขนส่งและกำรคำ้ เนื่องจำกควำมไดเ้ปรียบทำงยุทธศำสตรใ์นแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่ำงทวีปเอเชียกับทวี ป
ยโุรป จำกนัน้น  ำท่ำนเขำ้สูท่ี่พกั 

ท่ีพัก เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั BEST WESTERN CITY CENTER หรอืเทียบเท่ำ  

วันที ่2 นครถ า้วารด์เซีย – ป้อมราบาต ิ– บอรโ์จม ี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จำกนั้นน  ำท่ำนเดินทำงไปยังนครถ า้วารด์เซีย (Vardzia Cave Town) ตั้งอยู่ทำงตอนใตอ้ยู่ประเทศจอรเ์จีย อยู่บนฝ่ังซำ้ยของ
แม่น  ำ้ครูำ่ ห่ำงจำกประเทศตรุกีไม่ไกล น  ำท่ำนชมหมู่บำ้นถ ำ้โบรำณ ซึ่งเป็นหมู่บำ้นถ ำ้ขนำดใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ถ ำ้แห่ง
นีเ้ป็นออกเป็นสว่นที่อยู่อำศยักบัสว่นอำรำมสงฆ ์โดยถ ำ้เหลำ่นีถ้กูขดุเจำะเป็นโพรงทำงฝ่ังซำ้ยของแม่น  ำ้ เพื่อหลบหลีกกำรคุกคำม
ของกองทพัมองโกล ลดหลั่นกนัลงไปถงึ 19 ขัน้ โดยในยคุรุง่เรอืง มีถ  ำ้กว่ำ 3,000 คหูำ นอกจำกนัน้นครถ ำ้แห่งนีเ้ป็นที่ตั้งของ โบสถ์
แม่พระแห่งพระบตุรเสด็จสูส่วรรคำลยั (The Church of Dormition) ซึ่งเป็นอีกสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจอรเ์จียอีกดว้ย 
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กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่าย จำกนัน้น  ำท่ำนสู่เมืองอาคาลหซี์ (Akhaltsikhe) หรือเดิมชื่อ Lomsia  ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภำคตะวันตกเฉียงใตข้องจอรเ์จีย 

ตัง้อยู่บนทัง้สองฝ่ังของแม่น  ำ้ Potskhovi จำกนัน้น  ำท่ำนเขำ้ชมป้อมราบาติ (Rabati Fortress) แนวป้อมปรำกำรและปรำสำทสดุ
อลงักำร ภำยในประกอบไปดว้ยส่วนประกอบของอำคำรหลำยๆส่วน สรำ้งขึน้เมื่อศตวรรษที่ 13 ลอ้มรอบไปดว้ยอำณำเขตแนว
ก ำแพงหินที่ใชเ้ป็นป้อมป้องกนัขำ้ศกึ และยงัเคยใชเ้ป็นประทับของเจำ้ชำย Jakhely ภำยหลงัศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนีก็้ไดต้กอยู่
ในควำมครอบครองของอำณำจักรออโตมันและรสัเซีย จึงท  ำใหป้้อมแห่งนีถู้กละเลยและอยู่ในสภำพที่ทรุดโทรมจนเมื่อปี 2012 
ทำงกำรจอรเ์จียไดบ้รูณะป้อมแห่งนีข้ึน้มำใหม่อีกครัง้ จำกนั้นน  ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบอรโ์จมี (Borjomi) ซึ่งเป็นเมืองตำกอำกำศ
เล็กๆในหุบเขำทำงตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย มีประชำกรอำศัยอยู่ประมำณ 15,000 คน บอรโ์จมีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดำ้น
น ำ้แรร่ะดบัโลก เพรำะมีล  ำธำรน ำ้ที่ใส บรสิทุธ์ิที่ไหลมำจำกยอดเขำบำคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีควำมสงูประมำณ 2,300 
เมตร ที่ถกูคน้พบโดยนำยทหำรรสัเซีย โดยในอดีตชำวเมืองเชื่อกนัว่ำถำ้ด่ืมน ำ้นีจ้ะท  ำใหม้ีสขุภำพแข็งแรงและสำมำรถรกัษำโรครำ้ย
ได ้และต่อมำไดเ้ริ่มมีกำรตัง้โรงงำนผลิตและสง่ออกน ำ้แรย่ี่หอ้บอรโ์จมี (Borjomi) ที่มีช่ือเสยีงไปยงัประเทศต่ำงๆ มำกมำย 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพัก เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั BORJOMI PARADISE หรอืเทียบเท่ำ  

วันที ่3 
สวนบอรโ์จม ี– ถ า้โพรมธีีอุส – บาทูม ิ– อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ - 
รับประทานอาหารค ่าบนตกึ Alphabetic Tower - ชมโชวก์ารแสดงน า้พุเต้น
ระบ า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองบอรโ์จมี (Borjomi)  น  ำท่ำนเที่ยวชมสวนบอรโ์จมี (Borjomi mineral Park)  ซึ่งเป็นสวนกลำงเมืองอันร่มรื่น

สวยงำม จำกนัน้น  ำท่ำนเดินทำงไปยงั ถ า้โพรมีธีอุส (Prometheus Cave) เป็นหนึ่งในถ ำ้อนัน่ำอศัจรรยข์องชำวจอรเ์จีย ถูกคน้พบ
ครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถกูตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรบันกัท่องเที่ยวที่มำเขำ้ชมมำกมำยในแต่ละปี พบควำมสวยงำม
ของหินงอกหินยอ้ยที่สะทอ้นแสงสตีระกำรตำภำยในตวัถ ำ้ ใหท้่ำนไดส้มัผัสประสบกำรณล์่องเรือชมควำมงำมของถ ำ้แห่งนี ้**การ
ล่องเรือน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมภายในถ า้ ในกรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิป์รับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**    

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู ่เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่ำชำยทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่ส  ำคญั ของประเทศจอรเ์จีย ตัวเมืองตั้งอยู่

ติดทะเลด ำ ทำงทิศตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบำทูมิเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอัตจำรำ (Ajara) ที่ปกครองตนเอง เป็น
เมืองท่ำที่มีควำมส  ำคัญในดำ้นกำรคำ้และเป็นศูนยก์ลำงกำรพำณิชย ์นอกจำกนั้นยังเป็นที่ตั้งของเมืองในเขตรอ้นที่เต็มไปดว้ย
ผลติผลของพืชผกั ผลไมต่้ำงๆหลำยอย่ำง และที่ส  ำคัญยังมีโรงงำนอุตสำหกรรมที่ส  ำคัญมำกมำยๆต่ำงๆของเมืองอีกดว้ย จำกนั้น
น  ำท่ำนเดินทำงบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) ที่ยำวถึง 6 กิโลเมตร สรำ้งขึน้ตั้งแต่ปี 1884 ประดับดว้ยน ำ้พุ
งดงำมตลอดสำย และเป็นถนนที่ยำวที่สดุบนฝ่ังทะเลด ำ  จำกนั้นน  ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับอนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ (Ali and Nino 

Monument) ซึ่งเป็นงำนสถำปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่รูปคู่รกัชำยชำวอำเซอรไ์บจำนและหญิงสำวชำวจอรเ์จียนในนวนิยำยทอ้งถ่ิน 

มีขนำดสงู 8 เมตร ตัง้อยู่รมิทะเลด ำที่จะเคลื่อนไหวไดท้กุๆ 10 นำที ถกูสรำ้งขึน้เพื่อแสดงถึงควำมรกัของหนุ่มสำวต่ำงเชือ้ชำติและ
ศำสนำ และยงัแสดงถงึสนัติภำพระหว่ำงประเทศจอรเ์จีย และอำรเ์ซอรไ์บจำนดว้ย  

ค ่า พิเศษ รับประทานอาหารค ่า บนตึก Alphabetic Tower ซ่ึงท่านสามารถชมวิวและเก็บภาพท่ีระลึกของเมืองบาทูมิ 
จำกนัน้น  ำท่ำนชมโชวก์ารแสดงน ้าพุเต้นระบ า (Fountain Show) ซึ่งตัง้อยู่กลำงเมืองบำทมูิ  
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** กรณีทีส่ภาพอากาศไม่ด ีหรือโชวม์ีการปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามเหมาะสม** 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS BATUMI หรือเทียบเท่า  

วันที ่4 
ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า – เมืองเก่าบาทูมิ - จัตุรัส Piazza Square -  จัตุรัส
ยุโรป – คูไตซี – อารามจีลาต ิ- มหาวหิารบากราต ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จำกนัน้น  ำท่ำนล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบำตมูี ชมควำมสวยงำมของทะเล บำ้นเรือนที่ถูกสรำ้งขึน้ตำมแบบรูปทรงโบรำณที่ปลกู

กันอย่ำงสวยงำมตำมริมทะเล พรอ้มกับรำยลอ้มไปดว้ยธรรมชำติ เป็นไร่สม้ พืชพันธุ์ธัญญำหำรและตน้ชำ  **การล่องเรือน้ัน
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม**  อิสระให้ท่ำนได้เที่ยวชมบริเวณทะเลด ำ น  ำท่ำนชมเมืองเก่าบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยำกำศของ
บำ้นเรือนเก่ำ ชมจตัุรัส Piazza Square ที่สรำ้งขึน้ในปี 2009 เป็นอำคำรที่ไดร้บักำรออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดังชำวจอรเ์จีย 
Vazha Orbeladze สรำ้งดว้ยสไตลส์ถำปัตยกรรมแบบผสมผสำน น ำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกกับตึก Alphabetic Tower เป็นตึกสงู
ตระหง่ำน เป็นแลนดม์ำรค์ที่ส  ำคญัซึ่งสำมำรถขึน้ไปชมวิวดำ้นบนได ้จำกนั้นน  ำท่ำนชมจตัุรัสยุโรป (Europe Square) ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งจตัรุสัที่ส  ำคญัในยโุรป  

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย จำกนัน้น  ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองคูไตซี (Kutaisi) ที่ตัง้อยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือห่ำงประมำณ 150 กม. เมืองนีม้ีควำมเจริญเป็น

อนัดบัสองรองจำกทบิลซีี ชมควำมสวยงำมของเมืองคูไทซีซึ่งมีชื่อเสียงทำงดำ้นวัฒนธรรมและไดร้บักำรขึน้ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดก
โลก ซึ่งถำ้ยอ้นกลบัไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่ำแก่ของอำณำจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และ
อำณำจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทำงดำ้นของตะวันตกของประเทศ จำกนั้นน  ำท่ำนชมอารามจีลาติ (Gelati 

Monastery) ซึ่งเป็นอำรำมหลวงของเมือง ถกูคน้พบในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 12 โดยทำงองคก์ำรยูเนสโกไดป้ระกำศใหอ้ำรำมจีลำติ
นีข้ึน้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภำยในบรเิวณอำรำมแบ่งเป็นสองสว่นคือโบสถเ์ซนต ์นิโคลำส (St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์
จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์ิโคลสันัน้ มีภำพเขียนสเีฟรสโกที่สวยงำมตระกำรตำมำกมำยหลำยภำพเล่ำเรื่องรำวเก่ียวกับ
ครสิตศ์ำสนำ ที่ยงัคงอยู่ในสภำพสมบรูณ ์ โดยบรเิวณตรงโดมขนำดใหญ่ของโบสถซ์ึ่งเป็นภำพพระแม่มำรีนั้น ใชก้ระเบือ้ง โมเสกสี
ทองประดบัประดำกว่ำ 2 ลำ้นชิน้ จำกนั้นน  ำท่ำนชมมหาวิหารบากราติ (Bagradi Cathedral) ที่ตั้งชื่อตำมพระเจำ้บำกรำตที่ 3 
กษัตรยิผ์ูท้รงรวมจอรเ์จีย สรำ้งขึน้ในปลำยคริสตศ์ตวรรษที่ 10 ตั้งอยู่ในเมืองคูไตซึ โดยมหำวิหำรแห่งนีแ้มจ้ะถูกพวกเติรก์ท  ำลำย
ไปบำงสว่น แต่ซำกปรกัหกัพงัของโบสถก็์ยงัปรำกฏจนถึงทุกวันนี ้โดยไดม้ีกำรบูรณะมำโดยตลอด ซึ่งสะทอ้นถึงสถำปัตยกรรมยุค
กลำงไดอ้ย่ำงเด่นชดั 
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ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั BEST WESTERN KUTAISI หรอืเทียบเท่ำ  

วันที ่5 กอรี – พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลิน – คาซเบกี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จำกนัน้น  ำท่ำนเดินทำงสู ่เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทำงดำ้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตำ้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบำ้นเกิดของ โจเซฟ สตำ
ลนิ (Joseph Stalin) ชำวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภำพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องควำม
โหดเหีย้มในกำรปกครองในเมืองกอรแีห่งนี ้น  ำท่ำนชม พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถำนที่รวบรวม
เรื่องรำว และสิ่งของเครื่องใชต่้ำงๆ ของสตำลินเอำไว ้รวมไปถึงตัวอำคำรที่สตำลินเกิดดว้ย ภำยในพิพิธภัณฑส์ตำลิน มีกำรจัด
แสดงชีวประวติัของสตำลนิตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสยีชีวิต 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 
 

จำกนั้นน  ำท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่ำ เมืองสเตปันสมินดำ(Stepansminda) ชื่อนีเ้พิ่ง
เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลงัจำกนกับญุนิกำยออโธดอกซ ์ชื่อ สเตฟำน ไดม้ำพ ำนักอำศัยและก่อสรำ้งสถำนที่ส  ำหรบัจ ำศีลภำวนำขึน้ 
เมืองนีอ้ยู่ห่ำงจำกเมืองหลวงทบิลซิี ประมำณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น  ำ้เทอรกี์ ้ถือเป็นศูนยก์ลำงกำรท่องเที่ ยว
บนเทือกเขำคอเคซสั (Caucasus) ที่ส  ำคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศันท์ี่สวยงำมโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขำคำซ
เบกี้อีกด้วย จำกนั้นน  ำท่ำนขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ้) เพื่อเขำ้สู่ใจกลำงหุบเขำคอเคซัส(Caucasus) น ำท่ำนชมควำม
สวยงำมของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่ำโบสถส์มินดำ ซำเมบำ (Tsminda Sameba) สรำ้งดว้ย
หินแกรนิตขนำดใหญ่ สรำ้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดังกลำงหุบเขำคอเคซัส ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์  ำคัญหนึ่งของประเทศ
จอรเ์จีย ตั้งอยู่บนเทือกเขำคำซเบกี ้ที่ระดับควำมสูงจำกน ้ำทะเล 2 ,170 เมตร (***ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถ
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพัก เดินทำงเขำ้สู่ที่พัก HOTEL SNO หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมท่ีพักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) ซ่ึงตั้งอยู่ใน

เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม หรือในกรณีท่ีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ไปได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ขอย้ายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน *** 
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วันที ่6 
กูดาอูรี - Russia–Georgia Friendship Monument – ป้อมอันนานูรี – อ่าง
เก็บน ้าชินวารี - เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี  – 
อนุสาวรียป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จีย - ทบิลิซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดินทำงไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตำมทำงเสน้ทำงหลวงที่ส  ำคัญของจอรเ์จียที่มีชื่อว่ำ Georgian Military 

Highway หรือเสน้ทำงส  ำหรบัใชใ้นดำ้นทหำร ถนนสำยนีเ้ป็นถนนสำยส  ำคัญที่สดุที่ถูกสรำ้งขึน้ในสมัยที่จอรเ์จียอยู่ ภำยใตก้ำร
ควบคุมจำกสหภำพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเสน้ทำงหลักในกำรข้ำมเทือกเขำคอเคซัสจำกรัสเซียมำยังที่ภูมิภำคนี ้ ถนนแห่ง
ประวติัศำสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทำงที่จะน ำท่ำนขึน้สูเ่ทือกเขำคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขำที่ตั้งอยู่ระหว่ำงทวีปยุโรป และ
เอเชีย ประกอบดว้ย 2 สว่น คือเทือกเขำคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขำคอเคซัสนอ้ย ที่มีควำมยำวประมำณ 1 ,100 กม. ที่เป็นเสน้กั้น
ระหว่ำงพรมแดนรสัเซียกับจอรเ์จีย น  ำท่ำนชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ 
Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถำนที่สรำ้งขึน้มำในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง
ควำมสัมพันธ์อันดีของประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรำ้งทั้งหมดท ำมำจำกหินและคอนกรีต ภำยในมีกำรวำดภำพ
ประวติัศำสตรข์องประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่ำงสวยงำม ใหท้่ำนไดอ้ิสระถ่ำยรูปบรรยำกำศและทิวทัศนอ์ันสวยงำม 
จำกนัน้น  ำท่ำนชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปรำกำรเก่ำแก่ มีก  ำแพงลอ้มรอบตั้งอยู่ริมแม่น  ำ้อรกัวี ถูกสรำ้งขึน้ใน
สมยัศตวรรษที่16-17 ชมควำมงดงำมขอโบสถ ์2 หลงัที่ตั้งอยู่ภำยในก ำแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชำวเวอรจ์ิน้ ภำยในยังมีหอคอยทรง
สี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่ำน ท  ำใหเ้ห็นทศันียภ์ำพทิวทศันอ์นัสวยงำมดำ้นล่ำงจำกมุมสงูของป้อมปรำกำรนี ้รวมถึง อ่างเก็บน ้าชิน
วารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึ่งเป็นสถำนที่ส  ำคญัส  ำหรบัน  ำน  ำ้ที่เก็บไวส้่งต่อไปยังเมืองหลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้ำ ซึ่งท  ำ
ใหช้ำวเมืองทบิลซิีมีน  ำ้ไวด่ื้มไว ้น  ำท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมืองกูดำอูรี ซึ่งเป็นเมืองส  ำหรบัสกีรีสอรท์ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ร ำบ
เชิงเขำของเทือกเขำคอเคซัส มีควำมสงูจำกระดับน ำ้ทะเลประมำณ 2 ,100 เมตร สถำนที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วง
เดือนธันวำคมถงึเดือนเมษำยน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลำ ระหว่ำงทำงใหท้่ำนไดช้มทิวทศันอ์นัสวยงำม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
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 น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมัยอำณำจักรไอบีเรีย (Kingdom of 
Iberia) ซึ่งเป็นรำชอำณำจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกำลตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือห่ำงจำกกรุงทบิลิซี ประมำณ 
20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่ำเป็นเมืองที่มีควำมเก่ำแก่ทำงประวติัศำสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ และไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1994 น  ำท่ำนชมโรงงำนไวน ์Chateau Mukhrani Winery ที่มีชื่อเสียงและชิมไวนร์สชำติเย่ียมบรรยำกำศกลำงสวน พรอ้ม
กบัใหท้่ำนไดเ้ลอืกสรรซือ้ไวนก์ลบัไปเป็นของฝำกที่ระลกึ น ำท่ำนชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้ำงเขนอัน
ศักด์ิสิทธ์ิของศำสนำคริสตน์ิกำยออโธดอกซ ์สรำ้งขึน้เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชำวจอรเ์จียสกักำระนับถือวิหำรแห่งนีเ้ป็นอย่ำงมำก 
ภำยในโบสถม์ีไมก้ำงเขนขนำดใหญ่ โบสถน์ีต้ั้งอยู่บนภูเขำที่มีแม่น  ำ้สองสำยมำบรรจบกันคือแม่น  ำ้มิควำรี (Mtkvari river) และ
แม่น  ำ้อรกัวี (Aragvi river)  จำกนั้นน  ำท่ำนชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมำยถึงเสำที่มีชีวิต(The 
Living Pillar Cathedral) สรำ้งรำวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลำงทำงศำสนำที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สดุของจอรเ์จีย สรำ้งขึน้โดย
สถำปนิกชำวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนำดใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนยก์ลำงที่ท  ำใหช้ำวจอรเ์จียเปลี่ยน
ควำมเชื่อและหันมำนับถือศำสนำคริสต ์และใหศ้ำสนำคริสตม์ำเป็นศำสนำประจ ำชำติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็น
สิ่งก่อสรำ้งยคุโบรำณที่มีขนำดใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภำยในมีภำพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่ำงงดงำม จำกนั้นน  ำท่ำนเดินทำงสู่
อนุสาวรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสดี  ำขนำดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่ำงๆที่
สื่อถงึเรื่องรำวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรำ้งขึน้โดย ซุรำป สถำปนิกช่ือดงัก่อสรำ้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสำ 16 แท่ง แต่
ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสำจะแบ่งเรื่องรำวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่ำงสดุเ ก่ียวกับพระคัมภีรข์องศำสนำคริสต ์ส่วนกลำง
เก่ียวกบัเรื่องของขำ้รำชกำรชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และสว่นบนเก่ียวกับเหตุกำรณส์  ำคัญต่ำงๆของประเทศ ท่ำนสำมำรถชมวิวเมือง
จำกมมุสงูไดจ้ำกสถำนที่แห่งนี ้จำกนัน้น  ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi)  น  ำท่ำนชมทัศนียภำพบรรยำกำศของเมืองท
บิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ที่มีควำมส  ำคัญของประวัติศำสตรม์ำกมำย และมีโครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที่สวยงำม เมือง
หลวงทบิลซิี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จีย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
**พิเศษให้ท่านได้ชิมไวนพื์น้เมืองชัน้ดี พร้อมกับชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอรเ์จยี ท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ** 

ท่ีพัก เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั BEST WESTERN CITY CENTER หรือเทียบเท่า  
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วันที ่7    
เมอืงเก่าทบิลิซี – ขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – วหิารศักดิส์ิทธิข์องท
บิลิซี - โรงอาบน ้าโบราณ – วิหารซีโอนี – โบสถเ์มเคตี - ห้าง East Point – 
สนามบิน – โดฮา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น ำท่ำนขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อม

ปรำกำรหินโบรำณขนำดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขำ สรำ้งขึน้ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่ำนผูป้กครองมำหลำยยุคหลำยสมัยที่ต่ำงผลดั
กนัเขำ้มำรุกรำนนครเลก็ๆ บนเสน้ทำงสำยไหมแห่งนี ้รำชวงศอ์มุยัยดัของชำวอำหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 7 ต่อมำ
พวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หม่ว่ำ Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศำสตรย์กย่องว่ำป้อมนำริกำลำเป็นป้อม
แห่งหนึ่งบนเสน้ทำงสำยไหมที่แข็งแกร่งและตีไดย้ำกที่สดุ น  ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity 

Cathedral) ที่เรยีกกนัว่ำ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัรออโธดอกซจ์อรเ์จียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรำ้งขึน้
ระหว่ำงปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหำรที่สงูที่สดุ อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อโธดอกซใ์นโลก จำกนั้นน  ำท่ำนชมโรงอาบน ้าโบราณ 

หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) จากภายนอกเป็นสถำนที่สำหรบัแช่น  ำ้พุรอ้นที่มีแร่ถำมะถัน ตำมต ำนำนเล่ำขำนว่ำในสมัย
พระเจำ้วคัตงัที่ 1 กอรก์ซัลี่นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักลำ่ว จงึท  ำใหค้น้พบบ่อน ำ้พุรอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลำ้ย
โรงอำบน ้ำเหมือนกับกำรออนเซ็นของชำวญ่ีปุ่ นผสมรวมกับกำรอำบน ้ำแบบตุรกี  จำกนั้นน  ำท่ำนไปชมวิหารซีโอนี (Sioni 

Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกำย ออโธดอกซท์ี่ถูกสรำ้งขึน้ในเมืองนี ้ชื่อของโบสถไ์ดน้  ำมำจำกดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ คือ 
ภูเขำไซออนในเยรูซำเลม็สถำนที่แห่งนีก็้ไดม้ี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถกูสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมำ
ก็ไดถ้กูท  ำลำยลงโดยผูท้ี่บกุรุกแต่ก็ไดม้ีกำรสรำ้งขึน้ใหม่หลำยครัง้ดว้ยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถท์ี่ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันนีแ้ละไดม้ีกำร
บรูณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19  

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่ำแก่ที่สรำ้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหนำ้ผำที่เบือ้ง

ลำ่งเป็นแม่น  ำ้มิตคำวำร ีในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปรำกำร และที่พ  ำนักของกษัตริย ์ในบริเวณเดียวกัน  จำกนั้นน  ำท่ำนเดินทำงไปยัง
ห้าง East Point ซึ่งเป็นหำ้งสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่ ใหเ้วลำท่ำนไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง สินคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย อำทิ เช่น ADIDAS, 
ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, 
NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆอีกมำกมำย 

18.00 น. ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

21.25 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรุงโดฮำ โดยสายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 358 

23.30 น. เดินทำงถงึสนำมบินโดฮำ รอเปลี่ยนเครื่อง 

วันที ่8  โดฮา - กรุงเทพฯ 
02.45 น. ออกเดินทำงสูส่นำมบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน กาตารแ์อร ์เที่ยวบินที่ QR 836 

***คณะเดนิทางตั้งแตวั่นที ่05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 02.40 น. และเดนิทางถงึสนามบนิอิสตันบูล เวลา 13.30 น.*** 

13.15 น. เดินทำงถงึ สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร โดยสวสัดิภำพ   
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ราคาแนะน าเพยีง 
  GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP 

จอรเ์จีย 8 DAYS 6 NIGHTS  โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วนัท่ี 09 – 16 ก.พ. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,115.- 6,900.- 

วนัท่ี 23 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,115.- 6,900.- 

วนัที่ 08 - 15 มี.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,115.- 6,900.- 

วนัที่ 22 - 29 มี.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,115.- 6,900.- 

วนัที่ 05 - 12 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,115.- 8,900.- 

วนัท่ี 26 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 26,115.- 8,900.- 

วนัที่ 10 - 17 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 26,115.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท  ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนุญำตยกเลิกกำรจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัว่ำกรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวัด) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ่้ำยที่
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกนัภัยกำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท ,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
5. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (42 USD) 
6. ค่ำทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (24 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรยีกเก็บค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋ วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนมุติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้  ำระค่ำทัวรห์รือมัดจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่ำสว่นต่ำงในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่ำ 
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3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลี่ยนหรอืยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรตัและไม่
มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 


