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8 วัน แกรนดจอรเจีย 
(เสนทางแนะนํา...ดินแดนแหงทะเลดําและเทือกเขาคอเคซัส) 

 

 
 
 
 
 
 

TOUR CODE :  GE111401BZ 
***โปรโมชั่น...สายการบินเตอรกิช แอรไลนส **** 

พฤษภาคม - ตุลาคม 2557  

เร่ิมตน…. 69,900 บาท  
 

ทบีลิซ่ี - มิทสเคตา - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส  - โกรี – อุพลิสชิเค - บอรโจมี - คูไทซี  
ถํ้าโพรมิธอีุส - บาทูมิ - ลองเรอืชมทะเลดํา 

 
 

โปรโมชั่นพิเศษ 69,900 บาท : 24-31 พ.ค. / 21-28 มิ.ย. / 10-17 ก.ค. / 9-16 ส.ค. / 20-27 ก.ย. 
25 ก.ย. - 2 ต.ค. / 4-11 ต.ค. / 11-18 ต.ค. / 16-23 ต.ค. / 18-25 ต.ค. / 6-13 พ.ย. / 15-22 พ.ย. 
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8 วัน แกรนดจอรเจีย...อัญมณีแหงคอเคซัส  
 บินเขา ทบีลิซ่ี – บินออก บาทูมิ : BKK-IST-TBS // BUS-IST-BKK โดย Turkish Airlines 
 เท่ียวบินสวย ถึงเชา กลับเยน็ ทองเท่ียวคุมสุดๆ  
 เสนทางใหมแกะกลอง ..... จอรเจีย อัญมณแีหงเทือกเขาคอเคซัส  สัมผัสธรรมชาติสุดชิล ณ ทะเลดาํ!!!!  
 สะสมไมล กลุมพันธมิตร Star Alliance (กรุณาตรวจสอบจํานวนไมลท่ีจะไดรับ) 

 

แผนท่ีเสนทางทองเท่ียวประเทศจอรเจีย 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ 
 

20.30 น. คณะพบเจาหนาท่ีและมัคคุเทศกไดท่ีเคานเตอรเชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขาท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโดยสาร 
เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเชา ระหวาง
เท่ียวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

วันท่ีสอง อิสตันบูล - ทบีลิซ่ี 
 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน TK384 อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษี
ภายในสนามบินอิสตันบูล (กระเปาเดินทางสายการบิน Check through) 
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07.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู สนามบินทบิลิซ่ี (TBS) โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลนส สายการ
บินมีบริการอาหารเชาบนเคร่ืองบิน (ใชเวลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.) 

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินทบีลิซ่ี ประเทศจอรเจีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูตัวเมืองทบีลิซ่ี (TBILISI) 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

บาย นําทานเท่ียวชม ยานเมืองเกาแหงนครหลวงทบิลิซ่ี (Old town of Tbilisi)  ซ่ึงมองไปทางไหนก็เห็นแตความ
ออนหวานของสีสันอาคารบานเรือน สถาปตยกรรมอันโดดเดนท่ีผสมผสานศิลปะแบบเปอรเซียและยุโรป อาจ
กลาวไดวา นี่คือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศท่ีต้ังอยูระหวางสองทวีปอยางจอรเจีย เกิด
เปนศิลปะแบบจอรเจียท่ีมีเอกลักษณ  นําทานเขาชม โบสถเมเตคี (Metekhi Church) โบสถเกาแกอายุราว 800 ปซ่ึง
สรางอุทิศใหแกพระแมมารี จากนั้นนําทานถายรูปกับ สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตร
ซ่ึงเช่ือมระหวางตัวเมืองเกาและเมืองใหม เปดใชงานคร้ังแรกเม่ือป ค.ศ. 2010  จัดวาเปนงานสถาปตยกรรมยุคใหม
ท่ีสวยงามช้ินหนึ่งซ่ึงพาดผานแมน้ําคูรา จากนั้นนําทานนั่งกระเชาเคเบ้ิลข้ึนชมปอมนาริกาลา (Narigala Fortress) 
ปอมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงนักประวัติศาสตรยกยองวาเปนปอมปราการปอมหนึ่งบนเสนทางสาย
ไหมท่ีแข็งแกรงและตีไดยากท่ีสุด อิสระใหทานไดเก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซ่ีตามอัธยาศัย ไดเวลานําทาน
เดินทางสู ทบิลิซ่ีมอลล (Tbilisi mall) ชอปปงมอลลแหงนครหลวงทบิลิซ่ี อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัยกับ
สินคาแบรนดเนมและสินคาแบรนดทองถ่ิน อาทิ เชน ZARA, PULL & BEAR, TOPSHOP, GAP, 
MARKS&SPENCER, SAMSONITE, ฯลฯ 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก  Holiday Inn Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีสาม มิทสเคตา - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส  

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  
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นําทานเดินทางสู เมืองมิทสเคตา (Mtskheta) อดีตนครหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจีย ปจจุบันเปนเมืองสําคัญ
ทางศาสนาคริสต นิกายจอรเจียออรโธด็อกซ โดยจอรเจียรับคริสตศาสนาเขามาในประเทศเปนคร้ังแรกชวงตน
คริสตศตวรรษท่ี 4 นอกจากน้ีองคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนโบราณสถานแหงเมืองมิทสเคตาใหเปนมรดกโลก 
(UNESCO World Heritage Site) เม่ือป ค.ศ.1994 นําทานชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแหงกางเขน 
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิยุคศตวรรษท่ี 6 ซ่ึงชาวจอรเจียสักการะนับถือบูชาเปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาด
ยักษซ่ึงชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนีโนแหงคัปปาโดเกีย (ซ่ึงปจจุบันเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญมากของประเทศ
ตุรกี) ไดนําไมกางเขนนี้เขามาพรอมกับการเผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรกในชวงโบราณกาล จากน้ันอิสระให
ทานเก็บภาพทิวทัศนของเมืองมิทสเคตาและจุดบรรจบของแมน้ําคูราและแมน้ําอะรักวีซ่ึงมีความงดงามเปนอยาง
มาก ไดเวลานําทานชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) สัญลักษณของการเปล่ียนความเช่ือมานับ
ถือศานาคริสตซ่ึงกลายมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเม่ือป ค.ศ. 337 และเปนส่ิงกอสรางยุคโบราณท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสุดของจอรเจีย สรางข้ึนในคริสตวรรษท่ี 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกท่ีงดงาม  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็กๆซ่ึงต้ังอยูบริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus 
mountains) เมืองนี้ถือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส ท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย เพราะอยูไม
ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคสําหรับการทองเท่ียว รวมท้ังเปนจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) 
หนึ่งในยอดเขาที่สวยท่ีสุดของเทือกเขาคอเคซัส  ไดเวลานําทานเปล่ียนอริยาบถ นั่งรถขับเคล่ือน 4 ลอ (Jeep 4 
wheels Drive) เพื่อเดินทางสู โบสถเกอรเกติสเมบา (Gergeti sameba church) สถานท่ีทองเท่ียวและจุดถายรูปท่ีโดง
ดังมากท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เปนโบสถเกาแกกลางหุบเขาคอเคซัส  สรางต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษท่ี 15 ดวย
หินแกรนิตขนาดใหญ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล รอบตัวโบสถแหงนี้สามารถมองเห็นเทือกเขา
คอเคซัสไดรอบดาน ตลอดการเดินทางทานจะไดสัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส 
ระหวางขากลับแวะใหทานถายรูปกับ อนุสรณแหงมิตรภาพ (Monument of friendship) กําแพงทรงคร่ึงวงกลมซ่ึง
แตงแตมศิลปะบนกําแพงมากมายสีสันอันสวยงาม ซ่ึงเปนสัญลักษณแหงมิตรภาพระหวางรัสเซียและจอรเจีย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก  Marco Polo Gudauri Hotel **** หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีส่ี โกรี - อุพลิสชิเค - บอรโจมี 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
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นําทานเดินทางสู เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต 
นอกจากนี้ยังเปนบานเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph stalin) จอมเผด็จการท่ีทรงอิทธิพลและอันตรายท่ีสุดคนหนึ่ง
ของโลกในชวงศตวรรษท่ี 20 ระหวางการเดินทาง นําทานแวะถายรูปกับ ปอมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) 
สรางข้ึนสมัยศตวรรษท่ี 13 ถูกออกแบบใหมีหอคอยสูงและมีความแข็งแกรงเพื่อใชเปนท่ีหลบภัยในยามศึกสงคราม 
นับเปนปอมปราการของชาวคริสตในอตีตกาลท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคคอเคซัส และไมยอมตกอยูภายใตอิทธิพลของ
จักรวรรดิออตโตมันและเปอรเซียซ่ึงเปนชาวมุสลิม ไดเวลานําทานเขาชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Stalin Museum) 
ต้ังอยูบนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกรี เร่ืองราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไวท่ีนี่ ท้ัง
ภาพถาย ภาพวาด ขาวของเคร่ืองใชสวนตัว และของขวัญ ของกํานัล จากบรรดามิตรประเทศ นําทานเขาชมบาน
ซ่ึงสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว จากนั้นนําทานชมขบวนรถไฟโบราณซ่ึงเดิมเปนรถไฟของจักรพรรดิซารนิโคลัสท่ี 
2 แหงราชวงศโรมานอฟ ตอมาไดกลายเปนของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบงเปนหองเล็กๆ ท้ังหองทํางานของ 
สตาลิน, หองพักผอน เปนตน 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) เพื่อเท่ียวชมหน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย ซ่ึงตามประวัติศาตร
ไดบันทึกวามีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบนี้กวา 3,000 ป โดยชวงท่ีเมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในชวงคริสต
วรรษท่ี 9 ถึง 11 กอนจะถูกรุกรานและทําลายโดยชาวมองโกลในชวงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญท่ีถูกสกัด
และสลักเสลาเปนชองหองโถงมากมายคือท่ีต้ังของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 8 เฮกตาร
หรือราว 50 ไร ในอดีตกาล นครถํ้าแหงนี้ยังเปนสวนหนึ่งของเสนทางสายไหมท่ีเช่ือมตออาณาจักรไบแซนไทน กับ
ประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระใหทานเก็บภาพเมืองถํ้าท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย กอนนําทานออกเดินทาง
สู เมืองบอรโจมี (Borjomi) 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Borjomi Palace Hotel **** หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีหา บอรโจมี - คูไทซี 
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เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  
นําทานเท่ียวชม เมืองบอรโจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย มี
ประชากรอาศัยอยูไมถึง 15,000 คน แตเปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกในเร่ืองน้ําแร โดยนํ้าแรยี่หอบอรโจมีไดมีการ
บรรจุ ณ ธารน้ําแรบริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และสงออกไปขายกวา 40 ประเทศ
ท่ัวโลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกันวาจะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได ทานสามารถล้ิมลอง
น้ําแรจากธรรมชาติของเมืองบอรโจมี หรือสามารถซ้ือขวดท่ีขายบริเวณใกลเคียงเพื่อบรรจุน้ําเพื่อดื่มได  นําทานเขา
ชม สวนบอรโจมี (Borjomi city park) สถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนของชาวเมืองบอรโจมี ท่ีนิยมมาเดินเลนและ
ผอนคลายโดยการแชน้ําแรในวันหยุด จากนั้นนําทานขึ้นกระเชาสูจุดชมวิวบนหนาผาเหนือสวนบอรโจมี อิสระให
ทานเก็บภาพวิวทิวทัศนธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศจอรเจีย ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของ
ประเทศ นําทานชม อารามเกลาติ (Gelati monastry) อารามหลวงของเมือง สรางข้ึนตามพระประสงคของกษัตริย
เดวิดท่ี 4 กษัตริยผูปกครองประเทศจอรเจีย ในชวงศตวรรษท่ี 10-11 อารามประกอบดวยโบสถ 2 แหงคือโบสถพระ
แมมารี และโบสถเซนตจอรจ/เซนตนิโคลัส ภายในตัวโบสถมีภาพเขียนเฟรสโกอันสวยงามมากมายหลายภาพ 
นอกจากนี้อารามเกลาติยังเปนสถาบันช้ันนําของประเทศท่ีผลิตนักวิทยาศาสตร, นักเทววิทยา, และนักปราชญช่ือดัง
มากมาย องคกรยูเนสโกไดประกาศใหอารามแหงนี้เปนหนึ่งในมรดกโลกสถานเม่ือป ค.ศ.1944 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Tskatubo Spa Resort Hotel หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีหก ถํ้าโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ลองเรือชมทะเลดํา 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
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นําทานเขาชม ถํ้าโพรมิธีอุส (Promatheus cave) หนึ่งในถํ้าอันนาอัศจรรยของชาวจอรเจีย ถูกคนพบคร้ังแรกป 
ค.ศ.1984 และถูกตกแตงใหมเม่ือป ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักทองเท่ียวท่ีมาเขาชมมากมายในแตละป พบความ
สวยงามของหินงอกหินยอยสะทอนแสงสีตระการตาในตัวถํ้า  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  

 
 
 
 
 
 
 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองทาชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย ตัว

เมืองต้ังอยูติดทะเลดําทางทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เมืองบาทูมิยังไดรับการสนับสนุนใหเปนเมืองทองเท่ียว
ตั้งแตป ค.ศ.2010 เปนตนมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัวเมืองเกา อีกท้ังยังมีโรงแรมเชนสากลเปดใหม
มากมายเพ่ือรองรับการทองเท่ียวในอนาคตอีกดวย นําทาน ลองเรือในทะเลดําชมอาวเมืองบาทูมิ เหตุท่ีไดช่ือวาทะเล
ดําก็เพราะดินโคลนชายฝง  ดินทรายชายหาดของทะเลแหงนี้เปนสีดําอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  
 

 หลังอาหารคํ่า นําทานเดินเดินชมสีสันยามคํ่าคืนของนครบาทูมิ นําทานเดินชม จตุรัสปอาซซา (Piazza Square) 
หนึ่งในจตุรัสสําคัญของเมืองบาทูมิ ซ่ึงรายลอมดวยรานอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อท่ีกวา 5,700 ตารางเมตร
ใกลริมอาวทะเลดํา สถาปตยกรรมโดยรอบนับวาไดแรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท สังเกตไดจากภาพ
โมเสกและงานกระจกสีท่ีหาดูไดตามอาคารรอบจตุรัส  นําทานแวะถายรูปกับ รูปปนอาลีและนีโน (Ali and Nino 
moving sculptures) รูปปนพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดําท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดทุกๆ 10 นาที (เร่ิมต้ังแต 19.00 น.) 
จุดประสงคท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อแสดงถึงความรักของหนุมสาวตางเช้ือชาติ ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหวาง
ประเทศจอรเจียและอารเซอไบจานดวย 

 
นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Sheraton Hotel Batumi ***** หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีเจ็ด บาทูมิ - อิสตันบูล 
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เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  
 นําทานสูจุดท่ีไดช่ือวาเปนเขตชายแดนเช่ือมตอระหวางประเทศจอรเจียและประเทศตุรกี จากนั้นนําทานเดินทางสู 

ปอมโกนีโอ (Gonio fortress) ปอมปราการโบราณชายฝงทะเลดํา ใกลอาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสรางข้ึนเพื่อ
ปองกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากน้ียังเช่ือวาเปนสถานท่ีฝงรางของนักบุญมัทธีอัส หนึ่ง
ใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แตไมไดมีการขุดเจาะสถานท่ีเพื่อพิสูจนแตอยางใด เนื่องจากคําส่ังหามของรัฐบาล
จอรเจีย เหตุเกรงวาจะเปนการทําลายโบราณสถานใหทรุดโทรมลง ไดเวลานําทานสูตลาดผลไมขนาดใหญของท่ี
ต้ังอยูระหวางทางกลับสูเมืองบาทูมิ ทานสามารถเลือกซ้ือผลไมสดใหม และ ผลไมของประเทศจอรเจียกอนข้ึน
เคร่ืองกลับ ซ่ึงท่ีตลาดแหงนี้มีสินคาวางจําหนายมากมาย ไมวาจะเปน ผัก ผลไม เคร่ืองเทศ และสินคาพื้นเมือง 
อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝากกอนกลับกรุงเทพฯ 

 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

14.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินบาทูมิ (BUS) เพื่อเตรียมเชคอิน 
17.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สูสนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเท่ียวบิน TK393  

(ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง) สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหวางเท่ียวบิน 
18.10 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
20.05 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 64 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 

สายการบินฯ มีบริการอาหารคํ่าและอาหารเชาระหวางเท่ียวบิน 
 
วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 
 

09.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วัน แกรนดจอรเจีย 
TOUR CODE :  GE111401BZ 

โปรโมชั่นพิเศษ 69,900 บาท : 24-31 พ.ค. / 21-28 มิ.ย. / 10-17 ก.ค. / 9-16 ส.ค. / 20-27 ก.ย. 
25 ก.ย. - 2 ต.ค. / 4-11 ต.ค. / 11-18 ต.ค. / 16-23 ต.ค. / 18-25 ต.ค. / 6-13 พ.ย. / 15-22 พ.ย. 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามันท่ีปรับข้ึนลง แตจะปรับตามความเปนจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยันเทานั้น คิด ณ วันท่ี 13 กุมภาพนัธ 2557 ** 

 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก 
เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดนิทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปล่ียนวนัเดินทางได 
 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.  
 กระเปาถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนกัไมเกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทองเท่ียวจอรเจยี (ตามท่ีระบุไวในรายการ) อัตราน้ีรวมถึง 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับช้ันนกัทองเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเปาเดนิทาง น.น. ไมเกิน 20 ก.ก./ทาน) 
 คาภาษีสนามบิน, ภาษนี้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไมครอบคลุมผูท่ีอายุเกิน 85 ป) 

 คาภาษีในประเทศจอรเจีย 

 อัตราคาบริการ  (บาท) ป 2556 3-10 ต.ค. 2013 
ราคาผูใหญพักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 69,900 
พักเดีย่วเพิ่มทานละ 8,000 
เด็กตํ่ากวา 12 ป (เสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 66,900 

เด็กอายุ 7-12 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 63,900 
เด็กอายุ 2-6 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 60,900 
ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนท่ีทานละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็ตอเม่ือท่ีนั่ง confirm เทานั้น) 

72,000 
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 คาท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักหองคู) 
 คาอาหารทุกม้ือตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเท่ียว, คาเขาชมสถานท่ี 
 คาทิปพนักงานยกกระเปาในโรงแรม  
 เจาหนาท่ี (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
อัตรานี้ไมรวมถึง 
 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากบั 18 USD) 
 คาทิปไกดทองถ่ิน ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากับ 18 USD) 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากับ 18 USD) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองดื่มมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีไมไดระบุในรายการ 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

การชําระเงิน งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนัง่จาย 20,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุปเดนิทางแนนอน 
  งวดท่ี 2 : ชําระสวนท่ีเหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง 
กรณียกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)  (สงกรานต-ปใหม 45 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วัน หกัคามัดจํา 10,000 บาท + คาวีซา (ถามี)  (สงกรานต-ปใหม 26-44 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-15 วัน หกัคามัดจํา 10,000 บาท + คาใชจายอ่ืน (ถามี)   (สงกรานต-ปใหม 20-25 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-9 วัน หกัคาใชจาย 50-75% ของคาทัวร   (สงกรานต-ปใหม 4-19วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หกัคาใชจาย 100% ของคาทัวร 
ผูเดินทางท่ีไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  
 
หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  การ
นัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากท่ีสุด 

 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน 
ในกรณีท่ีทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอน
เดินทาง 
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 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระ
มาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสี
เลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 
คาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีท่ีต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานท่ีจะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายนืยันวาทัวร
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยนืยันจากพนกังาน แลวทัวรนั้นยกเลิก 
บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆท่ีเกี่ยวของกบัต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศได 

 เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจงแลวขางตน 
 
โรงแรมและหอง 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะทํา
ใหทานไมไดหองพักติดกันตามท่ีตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองท่ีพักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกดิความเหมาะสม 

 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน
ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

 วัตถุท่ีเปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑละไมเกนิ 100 ml. แลวใสรวมเปนท่ีเดยีวกนัในถุงใส
พรอมท่ีจะสําแดงตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) 
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 หากทานซ้ือสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได และ
หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเดด็ขาด 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกนิกวาท่ีสายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนกัไมเกนิ 7 กิโลกรัมและมีความกวาง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานได 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้าํหนักสวนท่ี
เกิน 

 กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนาํไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซ่ึงจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนกักระเปาจริง ท้ังนี้จะ
ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดนิทางช้ันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางช้ันธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม
แนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกดิการสูญหายระหวางการทองเท่ียว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) ซ่ึงอยูในความความรับผิดชอบ
ของหัวหนาทัวร โดยปกติประกันภัยการเดินทางท่ีบริษทัทัวรไดจดัทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณกีระเปาใบ
ใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานัน้ นั่น
หมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนกักระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุก
ประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตน
เทานั้น 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดงันั้นทานตอง
ระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 
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แบบฟอรมการสํารองที่นั่ง 

8 วัน แกรนดจอรเจีย 
TOUR CODE :  GE111401BZ 

โปรโมชั่นพิเศษ 69,900 บาท 
 24-31 พ.ค.     21-28 มิ.ย.  10-17 ก.ค.   9-16 ส.ค.   20-27 ก.ย. 
 25 ก.ย. - 2 ต.ค.       4-11 ต.ค.   11-18 ต.ค.   16-23 ต.ค.   18-25 ต.ค. 
 6-13 พ.ย.   15-22 พ.ย. 

 

ชื่อผูสํารองท่ีนั่ง............................................................... โทรศัพทมือถือ.......................................................... 
 
โทรศัพท............................................ แฟกซ................................. อีเมล................................................................. 

 
*** กรุณาสงแฟกซแบบฟอรมสํารองท่ีนั่ง และ สําเนาพาสปอรตลูกคา มาท่ี แฟกซ 02 428 2125 *** 

ติดตอเจาหนาท่ี : เส็ง , เอ, กอย , อุ     โทร 02 – 428 2114 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) หองพัก 
(SGL/TWN/TRP) 

เลขสะสมไมล 
ROP 

หากแพอาหาร
โปรดระบุ 

     

     

     

     

     

     

     


