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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส  
ท่องเที�ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  

เที�ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน 

  โดยสายการบนิ UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES  
 

 ทบลิิซี�-มทิสเคต้า-ซิกนากี -ควาเรลี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี 
ดื�มดํ�าแสงสีกรุงทบลิิซี� ลิ-มลองอาหาร Georgia Cuisine 

นั�งรถจี:ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 
 

บรษิทัฯ ขอนําท่านเดนิทางท่องเที �ยวประเทศจอรเ์จยี ที �มอีาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยีและทางตะวนัตกตดิกบัทะเล
ดาํและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที �สดุชื �อกรุงทบลิซิ ิตั )งอยูใ่นหุบเขาซึ �งถูกแบง่โดยแม่นํ)ามติควาร ีโดยมคีวามน่าสนใจอยู่ที �
แหล่งนํ)าแร่และแหล่งโบราณคดมีากกว่า 12,000 แห่งทั �วประเทศ ซึ �งในจาํนวนนี) ม ี4 แหง่ดว้ยกนัที �ไดร้บัการขึ)นทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก นําท่านสมัผสัอารยธรรมนบัพนัปี ตะลงึความงามทางธรรมชาตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซสั 
ไดแ้ก่ 

Georgia in Dreams 
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ทบิลิซี � เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ที �มคีวามสาํคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปตัยกรรมที �
สวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตั )งอยู่รมิฝ ั �งแม่นํ)าครูาหรอืเรยีกว่าแม่นํ)ามติควาร ี

คาซเบกี คาซเบกี)ชื �อเมอืงดั )งเดมิ ในปจัจบุนัไดเ้ปลี �ยนมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตั )งอยู่บนความสงูจากระดบันํ)าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทั )งปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ -5องศาเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว นอกจากนี)ยงัเป็นสถานที �ตั )งของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถานที �ตั )งของป้อมอนานูร ีสถานที �ก่อสรา้งอนัเก่าแก่มกีาํแพงลอ้มรอบและตั )งอยู่รมิแม่นํ)าอรกัว ีที �ถูกสรา้งขึ)น
ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที � 16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัที �ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยที �สงู
ใหญ่ตั )งตระหง่าน 

กดูาอริู เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ที #มชีื #อเสยีงที #ตั 'งอยู่บรเิวณที #ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที #มคีวามสงูจาก
ระดบันํ'าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที #แห่งนี'เป็นแหล่งที #พกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที #จะนิยมมาเล่น
ในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

ซิกนากี เมอืงเลก็ๆที #มกีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพนัธุต่์างๆ จงึทาํใหเ้ป็นเมอืงที #มคีวามสาํคญัใน
การทาํเหลา้ไวน์ และอาหารที #สาํคญัของจอรเ์จยี 

 

กาํหนดการเดินทาง     27 ตลุาคม – 01 พฤศจิกายน 2562  
 

27 ต.ค.62 กรงุเทพฯ-กรงุเคียฟ ประเทศยเูครน 
08.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั �น 4 ประตทูางหมายเลข 10 สายการบิน Ukraine International 

airline เคาน์เตอร ์W เจ้าหน้าที�คอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ�นเครื�อง (กรณุามา
ให้ตรงเวลา เนื�องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีที�บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั Aวโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี�และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื�อเปลี�ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี�ยนแปลงเลก็น้อย** 

11.25 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Ukraine International airline เที�ยวบินที� PS272 
 มีบริการอาหารรอ้นและนํ�าดื�มบนเครื�องบิน  
(อาหารและเครื�องดื�มอื�นๆ ทุกชนิด ตอ้งชาํระเงินซื� อเพิ�มเตมิ) 

18.30 น.  เดินทางถึงสนามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรงุเคียฟ ประเทศยูเครน 
                             เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
21.10 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบิน Ukraine International airline  

เที�ยวบินที� PS517 
 

28 ต.ค.62  ยเูครน-ทบิลิซี � (จอรเ์จีย)-ที �พกั-มิทสเคต้า-ทบิลิซี �-ชมย่านเมืองเก่า-โบสถท์รินิตี4  
00.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซี� ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านที"สนามบนิ  
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ที �พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   
 จากนั �นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงที�เก่าแก่

ที�สดุของจอรเ์จยีอายุกว่า3,000 ปี ตั 'งอยูห่่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 
นาท)ี นําท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ที�เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรอเิบเรยี ซึ�งเป็นราชอาณาจกัรเก่าของ
จอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล   
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นําท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ�งเป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกที�ถูกสรา้ง
ขึ'นในราวศตวรรษที� 6 วหิารแหง่นี'ตั 'งอยู่บนภูเขาที�มแีม่นํ'าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่นํ'ามคิวาร ีและ
แม่นํ'าอรกัว ีซึ�งถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณที�กวา้งใหญ่ซึ�งในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี  
จากนั 'นนําท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที�สรา้งราวศตวรรษที� 11 ถอืเป็น
ศนูยก์ลางทางศาสนาที�ศกัดิ ?สทิธิ ?ที�สดุของจอรเ์จยีสรา้งขึ'นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื�อ Arsukisdze มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทั 'งยงัเป็นศนูยก์ลางที�ทาํใหช้าวจอรเ์จยีเปลี�ยนความเชื�อและหนัมานบัถอื
ศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจาํชาตขิองจอรเ์จยีเมื�อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิ�งก่อสรา้ง
ยุคโบราณที�มขีนาดใหญ่ที�สดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพื'นเมอืง 
บา่ย นําท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุทบิลิซี� Tbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ที"มคีวามสาํคญัของประวตัศิาสตร์

มากมาย และมโีครงสรา้งสถาปตัยกรรมที�สวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตั 'งอยู่รมิฝ ั �งแม่นํ'าครูาหรอื
เรยีกว่าแม่นํ'ามติควาร ีนําท่านชมกรุงทบลิซิี� ซึ�งเป็นศนูยก์ลางการทาํอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาค
คอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี'อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปจัจุบนัยงัมบีทบาทสาํคญัในฐานะ
ศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื�องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ที�ตั 'งที�เป็นจุดตดัระหว่างทวปี
เอเชยีกบั นําท่านเที�ยวชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ�งจะทาํท่านไดพ้บเหน็ความ
สวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนที�เป็นสถาปตัยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของ
เปอรเ์ซยีและยุโรป ทาํใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว  

 นําท่านนั �งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ'นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ที�สรา้งขึ'นครั 'งแรก
ช่วงครสิตว์รรษที� 4 มกีารเปลี�ยนมอืผูป้กครองมากมายทั 'งช่วงอาหรบั มองโกล เปรอเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี ตวั
อาคารที�มอียูใ่นปจัจุบนันี'สรา้งขึ'นมาตั 'งแต่ช่วงครสิตศ์ตวรรษที� 8 สมัผสัความงามของโบสถท์ี�อยู่ภายในคอื 
โบสถน์กับุญนิโคลาส St.Nicholas Church ที�สรา้งขึ'นในศตวรรษที�12-13   

 จากนั �นนําท่านชมโบสถเ์ซนตท์รีนิตี� Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิ ?สทิธิ ?ของทบลิซิ ีที�เรยีกกนัว่า 
Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตั 'งอยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึ'น
ระหว่างปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารที�สงูที�สดุ อนัดบัที� 3 ของโบสถอ์อรโ์ธด๊อกในโลก 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื'นเมอืง 
 นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

29 ต.ค.62 ทบิลิซี �-ซิกนากี-ควาเรลี-ชิมไวน์-ทบิลิซี � 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

จากนั 'นนําท่านเดนิทางสูเ่มืองซิกนากี Sighnaghi  ซึ�งเป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดั
คาเคตทีี�อยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั �วโมง) เป็นเมอืงเลก็ๆที�มพีื'นที�ประมาณ 
2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่น
พนัธุต่์างๆ จงึทาํใหเ้ป็นเมอืงที�มคีวามสาํคญัที�มกีารทาํเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารที�สาํคญัของจอรเ์จยี 
ซึ�งต่อมาไดร้บัการบรูณะและปรบัปรุงใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึ
ทาํใหม้ชีื�อเสยีงสาํหรบันกัท่องเที�ยวใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงที�ไดช้ื�อว่า 
“เมอืงแหง่ความรกั” ตั 'งอยูบ่นทวิทศันนัสวยงามของแม่นํ'าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ที�ถูกสรา้งขึ'นเมื�อ
ศตวรรษที� 18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ี�ปกป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิ
ทางเหนือ และยงัเป็นที�ตั 'งของอารามสงฆแ์ห่งบอดบ ีMonastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆใ์นนิกาย
จอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึ'นในศตวรรษที� 9 แต่ไดร้บัการบรูณะใหม่ทั 'งหมดในศตวรรษที� 17 ปจัจบุนัเป็น
อารามนางช ีอุทศิใหน้กับญุนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที� 4 โดยหลุมศพของนกับุญนีโนกถ็ูก
บรรจุไวใ้นอารามแหง่นี'เช่นกนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื'นเมอืง 
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บ่าย นําท่านสูเ่ขตควาเรลี Kvareli ที�แปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิที�เป็น 1ในเขตที�เป็นแหล่งผลติไวน์ของ
จอรเ์จยี ที�ที�มดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นทาํไวน์ โดยมกีารทาํอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา 
จาํนวน 15 อุโมงค ์และมเีสน้ทางเชื�อมแต่ละอุโมงค ์เพื�อใหเ้ป็นที�เกบ็ไวน์ในอุณหภูมเิหมาะสม (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชั �วโมง) จากนั 'นใหท้า่นไดช้มิไวน์ควูาเรลรีสเลศิ ไวน์ทอ้งถิ�นที�มชีื�อเสยีงที�สดุในภมูภิาค จนไดเ้วลา
อนัสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงทบลิซีี� (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั �วโมง) 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
  นําท่านเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

30 ต.ค.62 ทบิลิซี �-อนานูริ-กดูาอรีู-คาซเบกี-ทบิลิซี � 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

นําท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงที�สาํคญัซึ�งเป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหารที�เรยีกวา่ Georgian 
Military Highway ที�สรา้งขึ'นในสมยัที�จอรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทาง
เดยีวที�จะนําท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ที�มคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ที�
เป็นเสน้กั 'นพรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี นําท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที�อนัเก่าแก่
มกีาํแพงลอ้มรอบและตั 'งอยู่รมิแม่นํ'าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที� 16-17 ซึ�งภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัที�
ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยที�สงูใหญ่ตั 'งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี'เองทาํให้
เหน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบื'องล่างและอ่างเกบ็นํ'าซนิวาล ี จากนั 'นนําท่านเดนิทางสูเ่มืองกดูาอรีู 
Gudauri  เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ที�มชีื�อเสยีงที�ตั 'งอยู่บรเิวณที�ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที�มคีวามสงู
จากระดบันํ'าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที�แหง่นี'เป็นแหล่งที�พกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที�จะนิยมมา
เล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื'นเมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี'ชื�อเมอืงดั 'งเดมิ ในปจัจบุนัไดเ้ปลี�ยนมาเป็นเมอืงสเต

พานทส์มนิดา้ ตั 'งอยู่บนความสงูจากระดบันํ'าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทั 'งปี โดย
ในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  นําทา่นเปลี�ยนเป็นนั �งรถจีjป 4WD เพื�อชมความ
สวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี� Gergeti Trinity Church ซึ�งถูกสรา้งขึ'นในราวศตวรรษที� 14 หรอืมอีกีชื�อเรยีก
กนัว่าทสมนิดาซามบีา Tsminda Sameba ซึ�งเป็นชื�อเรยีกที�นิยมกนัของโบสถศ์กัดิ ?แห่งนี'สถานที�แหง่นี'ตั 'งอยู่รมิ
ฝ ั �งขวาของแม่นํ'าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี' (การเดินทางมายงัสถานที�แห่งนี�  ขึ�นอยู่กบัสภาพ 
อากาศ ซึ�งเส้นทางอาจจะถกูปิดกั �นด้วยหิมะที�ปกคลุมอยู่หรอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทาง
ธรรมชาติ  ซึ�งอาจจะเป็นอปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิo เปลี�ยนแปลงรายการตาม
ความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั)  
นําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจนี 
 นําท่านเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

31 ต.ค.62 ทบิลิซี �-อิสระช้อปปิ4 ง -สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิี� หรอืเดนิเล่นชอ้ปปิ'งที� Galleria Mall ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิี�ที�เตม็ไป
ดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ ่และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์**เพื�อความสะดวกในการเดินเล่น
และเลือกซื�อสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  

 จากนั�นได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  
16.35 น.  นําท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Ukraine International airline  
                             เที�ยวบินที� PS516 
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18.35 น.  เดินทางถึงสนามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรงุเคียฟ ประเทศยูเครน  
เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

19.25 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International 
airline เที�ยวบินที� PS271มีบริการอาหารรอ้นและนํ�าดื�มบนเครื�องบิน  
(อาหารและเครื�องดื�มอื�นๆ ทุกชนิด ตอ้งชาํระเงินซื� อเพิ�มเตมิ) 

 
 

01 พ.ย.62 กรงุเทพฯ 

09.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีที�บางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั Aวโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี�และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื�อเปลี�ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี�ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

หมายเหตุ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆในจอรเ์จีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานที�สาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที�ท่องเที�ยวสาํคญั
อื�นๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที�เป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของ
รฐับาล,หรือกรณีที�ผู้ปกครองรฐัเข้าเยี�ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เนื�องจากเป็นประเทศที�เคยถกูปกครองจากหลายเชื9อชาติทั 9งรสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันั9นอาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมื9อกลางวนัอาจจะเริ�มที� 13.00-14.00 น. ส่วนมื9อคํ�า
เรว็ที�สดุคือเริ�มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

- เนื�องจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตั �งแต่ในอดีต 
ทาํให้ประเทศแห่งนี�มีโบสถแ์ละวิหารที�เก่าแก่ที�เปิดให้นักท่องเที�ยวเขา้ชม  ซึ�งเวลาเข้าโบสถห์รอืวิหารต้องใช้
ผา้คลุมศรีษะ ดงันั �นกรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปด้วย หรอืกรณีที�ไม่ได้นําติดตวัไปทางโบสถห์รอืวิหารจะมีผา้
คลุมให้ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื�นๆ ที�ไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานที�ใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานที�
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลี�ยนแปลงสถานที�อื�นๆ ทดแทนให้ ทั 9งนี9 เพื�อ

ประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  27 ตลุาคม – 01 พฤศจิกายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 

**ราคานี� รวมรายการทวัร ์ตั �วเครื�องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,800 บาท  โดยเรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ9ามนั ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางนี9ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ�ากว่า 30 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้อง

ชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เนื�องจากเป็นตั Jวโปรโมชั �น จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก ,เปลี�ยนคนเดินทาง ,Refund ตั Jวได้  

อตัรานี�รวมบริการ 

• คา่ตั ,วเครื"องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Ukraine International airline เสน้ทาง กรงุเทพฯ-กรงุเคยีฟ-ทบลิซิ ี//  
ทบลิซิ-ีกรงุเคยีฟ-กรงุเทพฯ ชั �นประหยดั 

• คา่โรงแรมที"พกัตามรายการที"ระบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื"องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณีที"เดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พกัเดี"ยวเพิ"ม 

• คา่เขา้ชมสถานที"ต่างๆ คา่อาหารและเครื"องดื"มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเที"ยวตามรายการที"ระบ ุ
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ที"ม ี
• คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิ"นและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ที"คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่น

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่นํ�าดื"มแจกบนรถ 2 ขวด/ทา่น/วนั  
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ"ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ที"อายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื"อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านั �น ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื"นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั ,วโดยสาร, ค่าที"พกั, ค่าอาหาร หรอือื"นๆ ทั �งนี�เป็นไปตามเงื"อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• คา่ภาษนํี�ามนัเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที"มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ"งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที" 
13 ม.ิย.2562 หากมเีพิ"มเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่นํ�ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ"มตามกฏและ
เงื"อนไขของสายการบนิ   

 

Georgia in Dream 
ทวัรจ์อรเ์จีย 6 วนั 4 คืน / PS 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 35,900 
ทา่นที"ตอ้งการพกัเดี"ยวเพิ"มท่านละ 4,500 
ท่านที�มีตั Jวโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 17,500 
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อตัรานี9ไม่รวมบริการ 

• คา่นํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางสาํหรบัตั ,วโดยสารชั �นประหยดัในกรณีที"เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด จาํกดั 1 ใบ/ ทา่น 
(นํ�าหนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

• คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื"องดื"มและคา่อาหารที"ส ั "งเพิ"มเอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที"ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิ"น,คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาทที"จะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย 
• คา่ทาํใบอนุญาตที"กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึ"งขึ�นอยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึ"งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของที"ระลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถหรอืกรณีที"มสีญัญาณจะไม่

เสถยีรและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที"ระบุ เชน่ คา่เครื"องดื"มและคา่อาหารที"ส ั "งเพิ"มเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอื"นๆ ที"มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํ�ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าที"นอกเหนือจากที"ระบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารที"เกี"ยวกบัวซี่า หรอือื"นๆ ที"มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที�
เหลอืจะขอเกบ็ทั 'งหมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 25 วนัทาํการ มฉิะนั 'นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ ?ในการไมค่นืเงนิคา่มดั
จาํทั 'งหมด 

การยกเลิกและเงื�อนไขการจองทวัร ์

� หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ?ในการไมค่นืเงนิคา่มดัจาํคา่ตั wวโดยสารซึ�งเงื�อนไขเป็นไป
ตามที�ทางสายการบนิเรยีกเกบ็ 

� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ ?ในการไมค่นืเงนิมดัจาํทั 'งหมด 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 25 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ ?ในการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ั 'งหมด 
� หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั wวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ?ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ั 'งหมด

และไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางได ้และคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ'นจรงิที�ไมส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ คา่ตั wวเครื�องบนิ, คา่มดัจาํ
หอ้งพกัและคา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวต่างๆ เป็นตน้ 

� กรณีที"ตอ้งการออกตั ,วภายในประเทศ กรณีที"ลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าที"ทวัรก์อ่นออกบตัรโดยสาร
ทกุครั �ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที�ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ?ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ'น 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี"ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื"องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที"พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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o กรณีที"มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที"ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Jในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที"บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื"องจากมสีิ"งผดิกฎหมายหรอืสิ"งของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื"อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที"กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื"องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วที"พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ"งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที"สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที"ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที"ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที"ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ"ากว่ามาตรฐานได ้
ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Jไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัสว่นที"
เกนิ 

o ท่านที"มอีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านที"ตอ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านที"ตอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตั �งแต่เริ"มจองทวัร ์
เนื"องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
สาํหรบัผูท้ี"มปีญัหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื"องการงดสบูบุหรี" บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที"ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที"ชดัเจน
ในเรื"องการสบูบุหรี" และมสีถานที"โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี" ทั �งนี�เนื"องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที"ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที"ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที"ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั "วโมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื"องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั �งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที"
สถานที"เขา้ชมนั �นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที"คณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื"อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที"ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนั �น ๆ ตามเงื"อนไขราคาที"ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั �นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ"งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที"ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนื"องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งที"เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ"งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั �น
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมลูเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เดี�ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี�ยว กรณีที�มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในโมรอคโคสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภูมติํ�า  



Georgia 6D4N / PS on 27 Oct -01 Nov 2019-                                                    9 

3. กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ'นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิ ?ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในโมรอคโคที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั 
และไมม่อีา่งอาบนํ'า ซึ�งขึ'นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั 'นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่าง
กนั 

 


