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พกัโรงแรม 5 ดาว 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เมษำยน - ตุลำคม 2565 
( กรุณำส ำรองท่ีนั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง ) 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวก ในการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระ 
23.00 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK069 

วนัที่2        มัคคต้ีำ – โบสถ์เก่ำ จำวำรี – โบสถ์เก่ำ สโคเวติ – ป้อมอำนำนูริ – คำซเบก ิ

05.10 เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
06.30 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK378 
09.45 เดินทางถึงสนามบินทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระน าท่าน

เดินทางถึงทบิลิซ่ี จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมือง
มคัเคตา้ (Mtskheta) เมืองทางด้านเหนือของทบิลิซ่ี 
น าท่ านชมวิห ารจวารี ( Jvari Monastery) วิห าร
รูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ท่ีสร้างราวๆ
ศตวรรษท่ี 6 มีความโดดเด่นตรงท่ีตั้งอยู่บนเขาท่ีมี
แม่น ้ า แม่น ้ ามิควาวารีและแม่น ้ าอรักวี จากนั้น น า
ท่ านแวะชมวิห ารส เว ติสโค เว รี (Svetitskhoveli 
Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณ
เมืองมคัสเคตา้ลกัษณะโบสถว์ิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านผ่านเส้นทางส าคญัซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีใช้ในดา้นการทหาร เรียกว่า “Georgian Military Highway” สร้างโดย
สหภาพโซเวียต ซ่ึงเคยถูกควบคุมภายใตก้ารทหารของโซเวียต เส้นทางแห่งน้ีจ าน าท่านสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ 
(Greater Caucasus) มีความยาวราวๆ 1,100 km ระหว่างทางขับรถผ่านวิวป้อม อานานูริ (Ananuri Fortress) เป็น
สถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่ โดยมีก าแพงลอ้มรอบและตั้งตระหง่านโดดเด่น ระหว่างทางจะไดช้มความงามของอ่าง
เก็บน ้า ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านถึงเมืองกูดาอูริ  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 



 

พกัท่ี :   ROOMS HOTEL KAZBEGI / GUDAURI LODGE **** หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที่3         เทือกเขำคอเคซัส – เขำคำซเบก ิ– อนุเสำวรีย์ มิตรภำพ – โบถส์ ตรินิตี ้– ชมววิเขำ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “สเตแพนมินด้า” (Stepanminda) 

เมืองบนหุบเขา เป ล่ียนรูปแบบการเดินทางเป็น
รถจ๊ิปโฟรวิวล์ น าท่านเดินทางขึ้นสู่ โบสถต์รีนีต้ี (St. 
Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้ งอยู่บนเขาสูงเหนือ
ระดับน ้ าทะเล 2,170 เมตร เป็นโบสถ์นิกายโปรเตส
แตนส์ท่ีมีความเช่ือในหลกัตรีเอกภาพ สถาปัตยกรรม
น้ีสร้างราวๆ ศตวรรษท่ี 14 ในอดีตเป็นโบสถ์แห่ง
เดียวในจงัหวดัคาวี ณ ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถ์
ท่ีโดดเด่นมากในด้านสถาปัตยกรรมมีความเป็นเอกลกัษณ์สร้างบนเขาสูงชนัท าให้โบสถ์น้ีเป็นโบสถ์ส าคญัของ
ประเทศจอร์เจีย จากนั้นให้ท่านชมวิวของเทือกเขาคาซเบกิ ท่ีสวยงาม *** การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขานั้นขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเน่ืองจากในบางช่วงเส้นทางมีหิมะตกหนกัอาจท าให้ไดรั้บความไม่สะดวกในการเดินทาง บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรมโดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นหลกั***  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุเสว
รียมิ์ตรภาพ (memorial of frindship) เป็นจุดแวะพกั
ถ่ายรูปท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของจอร์เจีย ท่านจะเห็น
วิวเขาท่ีสวยงาม กบัสถาปัตยกรรมหินและคอนกรีต 
ตกแต่งดว้ยภาพวาดอนังดงาม เล่าถึงเร่ืองราวต่างๆ
ของจอร์เจียและรัสเซีย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

บ่าย อิสระท่านพกัผ่อนชมวิวบนเทือกเขาคาซเบกิและความสวยงามของแนวเขาคอเคซัส ให้ท่านมีเวลาพกัผ่อน ผ่อน
คลายอริยาบท ถ่ายรูป นัง่ชิล ตามอธัยาศยัตลอดช่วงบ่ายของวนั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   ROOMS HOTEL KAZBEGI / GUDAURI LODGE **** หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วนัที่4       อพัลสิต์ซิเคห์ – โกรี – พพิธิภัณฑ์ สตำร์ลนิ – ทบิลซ่ีิ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่ านออก เดินท าง สู่  “ เมื อ งอัพ ลิสต์ ซิ เคห์ ” 
(Uplistsikhe) เมืองแห่งน้ีดดัแปลงจากถ ้ามาเป็นท่ีอยู่
อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นสถานท่ี
โบราณมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของจอร์เจีย น า
ท่ าน ชมหมู่ บ้ าน ถ ้ า  โดยแบ่ งออก เป็ น  3 ส่ วน 
ส่ วน กล างนั้ น มี พื้ น ท่ี ก ว้างแล ะ ให ญ่ ท่ี สุ ด  มี
สถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตัด
หิน และเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษย ์ภายในถูกสร้างให้เช่ือมโยงกนัผ่ านช่องอุโมงคแ์ละทางเดินแคบๆ 
และ บางจุดมีการท าขั้นบนัได ไปยงัจุดต่างๆภายในถ ้ า จากการส ารวจโดยนักโบราณคดีไดพ้บเคร่ืองใช้มากมาย 
รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินโบราณ ยงัมี ของใชท้ าจากเซรามิคและแกะสลกัลวดลายท่ีสวยงามอีกดว้ย ขา้วของต่างๆ
เหล่าน้ีไดถู้กน าไปเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑส์ตาร์ลิน 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโกรี” (Gori) น าท่านเขา้ชม 
“พิ พิ ธภัณฑ์  โจ เซฟ  สตาร์ ลิน ” (Joseph Stalins 
Museum) เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้
บอกเล่าเร่ืองราวของ สตาร์ลิน อดีตผูน้ าคอมมิวนิส
โซเวียตท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้ งยงัมีการ
แสดงอตัชีวประวติัตั้งแต่เกิดจนตายจากนั้นเดินทางสู่ 
ทบิลิซ่ี หวัใจส าคญัของจอร์เจีย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   RADISSON BLU TBILISI / SHERATON TBILISI ***** หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
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วนัที่5      ไร่ไวน์ ควำเรล ี– ชิมไวน์พ้ืนเมือง – โบสถ์ เซนต์ นิน่ำ – ซิงนำก ิ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 ก่อนการเดินทางท่องเท่ียว น าท่านเดินทางสู่แควน้ 

ควาเรลี (Kvareli) เพื่อไปยงัแหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลกใบน้ี ดินแดนท่ีตั้ งอยู่ในหุบเขาอ
ลาซาน่ี เป็นแควน้ศูนยก์ลางของสินคา้ประเภทไวน์ 
น าท่านชมโรงไวน์ Kvareli Wine Cellar เป็นโรงผลิต
ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในประเทศจอร์เจีย ด้วย
สายการผลิตท่ีผลิตจากองุ่นท่ีปลูกดว้ยความพิถีพิถนั น าท่านชิมไวน์พื้นเมืองท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายตวั อาทิเช่น  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่เมือง ซิงนากี (Sighnaghi) เมืองเล็กๆ
ท่ีมีประชากรไม่หนาแน่นมากนัก คงไวด้้วยรูปแบบ
การด าเนินชีวิตแบบชนนบท ชาวบา้นประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และ ผลิตไร่ไวน์ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจอีกเมืองหน่ึงของจอร์เจีย น าท่านชมวิหาร
เซนต์นีนา (Monastery Saint Nina) วิหารโบราณ อดีต
เคยใช้เป็นท่ีพกัของนักแสวงบุญเล่ืองช่ือของจอร์เจีย 
สร้างขึ้ นราวๆ ศตวรรษท่ี 9 และมีการใช้ประโยชน์
ยาวนานต่อเน่ือง ต่อมาในราวๆ ศตวรรษท่ี 17 ไดมี้การต่อเติมวิหารมากขึ้น วิหารแห่งน้ีไดช่ื้อว่าวิหารท่ีเคยเป็นท่ี
พ  านักของร่างองค์เซนต์นีน่า ศาสดาหญิงผูเ้ป็นท่ีเล่ือมใสของชาวจอร์เจี  ย เป็นผูป้ระกาศศาสคริสต์นิกายออโธด
อกซ์เป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศจอร์เจีย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ ทบิลิซ่ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :   RADISSON BLU TBILISI / SHERATON TBILISI ***** หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

 

วนัที่6       ทบิลซ่ีิ – ป้อมนำริคำร่ำ – เมืองเก่ำ – ตรวจ RT-PCR TEST 
 มหำวหิำรศักดิ์สิทธ์ – สะพำนสันติสุข - หอนำฬิกำ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
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  น าท่าชมเมืองทบิลิซ่ี  (Tbilisi) ชมความงามและ
ประวติัศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่
เมืองอันงดงามแห่งน้ี  โบสถ์แห่งน้ี มีความสูง
ตระหง่าน  งดงามน าท่ านชมย่าน เมืองเก่าของ
จอร์เจีย  เดินไปตามเส้นทางเก่ าให้ท่ านได้ชม
บรรยากาศตวัเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้
ท่านไดช้มความสวยงามของสุเหร่าซ่ึงมีกล่ินไอแห่ง
วฒันธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัของ 
น าท่ านขึ้ นกระเช้าชมป้อมนาริคาร่า (Narikara 
fortress) ป้อมประจ าเมืองทบิลิซ่ี ป้อมท่ีมีอดีตเก่าแก่
ยาวนาน ท่านจะเห็นวิวอนังดงามของเมืองทบิลิซ่ีจากวิวป้อมนาริคาร่า 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านไปตรวจ RT-PCR TEST ณ จุดรับบริการ น าท่านชม วิหารศกัด์ิสิทธ์แห่งทบิลิซ่ี (Holy Trinity Cathedral of 
Tbilisi) วิหารหลกัแบบจอร์เจียน ออธอร์ดอกซ์ ในเมืองทบิลิซ่ี สร้างประมาณปี 1995 – 2004 เป็นหน่ึงในสามมหา
วิหารแบบ ออธอร์ดอกซ์ท่ีสูงสุดท่ีในโลก มีลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลายและมีรูปแบบของไบเซนไทน์
บางส่วน จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปสะพานแห่งสันติ 
เมืองทบิลิซ่ี (Peace Bridge) สะพานทรงโคง้ท าจาก
เหล็กและกระจกตกแต่งดว้ยไฟหลากสีทอดยาวผ่าน
แม่น ้ า คูร่าสายหลัก เช่ือมระหว่างเมืองเก่าและใจ
ก ล าง เมื อ งท บิ ลิ ซ่ี  เป็ น ส ถ าน ท่ี ท่ อ ง เท่ี ย ว ท่ี
นักท่องเท่ียวต้องแวะมาถ่ายรูป จากนั้ นน าท่าน
ถ่ายภาพกับโรงละครเก่าและหอนาฬิกาแห่งทบิลิซ่ี 
(Tower Clock) เป็นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมประจ า
เมืองท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งแวะไปเยี่ยมชมและเก็บภาพ
บรรยากาศเมือง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร ม้ือพิเศษ พร้อมรับชมโชวพ์ื้นเมือง  
พกัท่ี :   RADISSON BLU TBILISI / SHERATON TBILISI ***** หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
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วนัที่7 ทบิลซ่ีิ –โบสถ์ เกลำติ – ถ ำ้โพรมีธีอุส – บำทูมิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่โบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งน้ีตั้งอยู่บนเชิงเขาในเมืองคูไทซี 

โบสถแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นโดยพระราชประสงคข์อง เดวิด 
ท่ี4 ผูป้กครองจอร์เจียราว ศตวรรษท่ี 1   0 – 11 เป็น
แห่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของจอร์เจีย ศูนยก์ลางของ
ปรัชญา โบสถแ์ห่งน้ีมีผูเ้ดินทางมาศึกษามากมาย ทั้ง
ดา้นวิทยาศาตร์และปรัชญา แมแ้ต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตร
หลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มีภาพเขียนอัน
สวยงามมากมายอีกดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชม ถ ้า โพรมีธีอุส(Prometheus Cave) ถ ้าท่ี

มีหินงอกหินยอ้ย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติ
ท่ีหาชมได้ยาก ถ ้ าแห่งน้ีค้นพบคร้ังแรก เม่ือราว 
คริสตศกัราช 1984 และในปี 2012 ไดมี้การปรับปรุง
ด้านในให้เหมาะแก่การท่องเท่ียว ซ่ึงมีการประดับ
ไฟงดงามตระการตา ส่วนช่ือของถ ้าโพรมีธีอุส เป็น
หน่ึงในช่ือของเทพในปรนมักรีก เป็นเทพผูน้ าไฟมา
ใหม้นุษยใ์ช ้ท าใหม้นุษยเ์กิดการพฒันา จากนั้นน าท่านมุ่งหนา้สู่เมือง บาทูมิ  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่ :   HILTON BATUMI / WYNDHAM BATUMI ***** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
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วนัที่8       บำทูมิ – ล่องเรือชมทะเลด ำ – ชมเมืองบำทูมิ – สถำปัตยกรรม อำล ีนีโน่ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทบิลิซ่ี ตั้ งอยู่ริมชายฝ่ังของทะเลด า (Black Sea) ถูก
เรียกว่าปลายเทา้ของคอเคซัส เน่ืองจากตั้งอยูด่า้นสุด
ของแนวเขาคอเคซสั มีช่ือเล่นวา่ ลาสเวกสัแห่งทะเล
ด า เมืองบาทูมิเป็นเมืองท่าส าคญัท่ีท าธุรกิจเก่ียวกับ
การขนส่งทางเรือและอุตสาหกรรมขนส่งในอดีตบา
ทูมิเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรกรีกโบราณเรียกว่า 
บาทูส และถูกยึดครองโดยอาณาจกัรโรมนัและถูก
ใช้งานต่อมาเร่ือยๆจนปัจจุบัน น าท่านล่องเรือชม
เมืองบาทูมิ และ ชมความงามของทะเลด า ท่านจะได้
ชมความงามของเมืองและเห็นถึงความสวยงามของ
ทะเลด า ทะเลด าเกิดจากดินชายฝ่ังบริเวณน้ีมีแร่ธาตุจากพืชพื้นเมืองจนท าใหท้รายและดินกลายเป็นสีด า ดูแปลกตา  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัไฮไลทส์ าคญัของบาทูมิ Batumi Boulevard หรือ Seaside Park เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้ง

แวะไปเก็บภาพความสวยงามของอนุเสาวรีย์ประวติัศาสตร์ นอกจากน้ียงัมีจุดแวะถ่ายรูปสวยๆให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
เป็นท่ีระลึก แวะถ่ายรูปกบัจตุรัส เพียซซ่า จตุรัสส าคญัของบาทูมิเป็นจตุรัสใจกลางเมืองท่ีเหมาะแก่การเดินเล่นชม
เมือง ช่วงบ่ายๆน าท่านถ่ายรูป สถาปัตยกรรมแห่งรัก 
คนคู่ Ali และ Nino เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ท่ี
ส่ือถึงความรักเป็นเร่ืองเล่าของต านานเทพนิยาย 
ระหว่าง อาลีและนีโน่ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี1 
อาลีหนุ่มมุสลิมชาวอาเซอร์ไบจานตกหลุมรักกบัเจา้
หญิงแห่งจอร์เจียน แต่เร่ืองราวอนัแสนเศร้าก็เกิดขึ้น
เม่ืออาลีถูกสังหารท าให้เร่ืองรักคร้ังน้ีกลายเป็นเร่ือง
เล่าใหผู้ค้นกล่าวถึง  

17.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาทูมิ 
20.00 น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงอิสตนับูลดว้ยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK393 
21.30 เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี  



 

วนัที่9       อสิตันบูล – กรุงเทพมหำนคร 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร (ฟรีวซ่ีำส ำหรับคนไทย)  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

27 มี.ค. – 4 เม.ย. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 
8 – 16 เม.ย. 65 85,900 85,900 85,900 14,000 

30 เม.ย. – 8 พ.ค. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 
1-9 มิ.ย. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 
9-17 ก.ค. 65 85,900 85,900 85,900 14,000 
23-31 ก.ค. 65 85,900 85,900 85,900 14,000 
16 – 24 ส.ค. 65 85,900 85,900 85,900 14,000 
17-25 ก.ย. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 
8-16 ต.ค. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 
22-30 ต.ค. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทบิลิซ่ี // บาทูมิ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 

75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
7. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง  
9. น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด ต่อวนั 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระ

ไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได)้*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอ
ท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง ***  

11. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเคร่ืองขากลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตามมาตราการของภาครัฐ 

12.  ค่าทิปพนกังาน 4 WD ขึ้นเขาคาซเบกิ 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 


