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 แกรนด์จอร์เจยี 8 วนั 
(เส้นทางแนะนํา...ดนิแดนแห่งทะเลดาํและเทือกเขาคอเคซัส) 

TOUR CODE :  GE990801MZ 
 

 

 

 

 

 
 

ท่านละ  68,900 บาท  
 

ทบีลซ่ีิ - มิทสเคต้า - คาสเบก ิ- หุบเขาคอเคซัส  - โกรี – อุพลสิชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี  

ถํา้โพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดาํ 
 

 

กาํหนดการเดินทางปี 2561 

19 - 26 เม.ย. / 01 - 08 พ.ค. / 12 - 19 มิ.ย. / 24 - 31 ก.ค. / 07 - 14 ส.ค. / 04 - 11 ก.ย. 
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8 วนั แกรนด์จอร์เจยี...อญัมณแีห่งคอเคซัส  
 บินเขา้ ทบีลิซ่ี – บินออก บาทูมิ : BKK-IST-TBS // BUS-IST-BKK โดย Turkish Airlines 

 เท่ียวบินสวย ถึงเชา้ กลบัเยน็ ท่องเท่ียวคุม้สุดๆ  

 เส้นทางใหม่แกะกล่อง ..... จอร์เจีย อญัมณีแห่งเทือกเขาคอเคซสั  สัมผสัธรรมชาติสุดชิล ณ ทะเลดาํ!!!!  
 

แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวประเทศจอร์เจีย 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ 
 

20.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสาร 

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง

เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

วนัท่ีสอง อิสตนับูล - ทบีลิซ่ี 
 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน TK384 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบินอิสตนับูล (กระเป๋าเดินทางสายการบิน Check through) 
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07.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซ่ี (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการ

บินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.) 

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินทบีลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

จากนั้นนาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ตวัเมืองทบีลิซ่ี (TBILISI) 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซ่ี (Old town of Tbilisi)  ซ่ึงมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความ

อ่อนหวานของสีสันอาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นท่ีผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป อาจ

กล่าวไดว้่า น่ีคือการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งสองทวีปอยา่งจอร์เจีย เกิด

เป็นศิลปะแบบจอร์เจียท่ีมีเอกลกัษณ์  นาํท่านเขา้ชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซ่ึง

สร้างอุทิศใหแ้ก่พระแม่มารี จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตร

ซ่ึงเช่ือมระหวา่งตวัเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใชง้านคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010  จดัวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่

ท่ีสวยงามช้ินหน่ึงซ่ึงพาดผา่นแม่นํ้ าคูรา จากนั้นนาํท่านนัง่กระเชา้เคเบ้ิลข้ึนชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) 

ป้อมปราการโบราณสมยัยุคศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์ยกยอ่งวา่เป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเส้นทางสาย

ไหมท่ีแข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซ่ีตามอธัยาศยั ได้เวลานาํท่าน

เดินทางสู่ ทบิลิซ่ีมอลล์ (Tbilisi mall) ช้อปป้ิงมอลล์แห่งนครหลวงทบิลิซ่ี อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบั

สินค้าแบรนด์เนมและสินค้าแบรนด์ท้องถ่ิน อาทิ เช่น ZARA, PULL & BEAR, TOPSHOP, GAP, 

MARKS&SPENCER, SAMSONITE, ฯลฯ 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Holiday Inn Tbilisi Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม มิทสเคต้า - คาสเบก ิ- หุบเขาคอเคซัส  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ปัจจุบนัเป็นเมืองสําคญั

ทางศาสนาคริสต์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์ศาสนาเขา้มาในประเทศเป็นคร้ังแรกช่วงตน้

คริสต์ศตวรรษท่ี 4 นอกจากน้ีองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ให้เป็นมรดกโลก 

(UNESCO World Heritage Site) เม่ือปี ค.ศ.1994 นาํท่านชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน 

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิยุคศตวรรษท่ี 6 ซ่ึงชาวจอร์เจียสักการะนบัถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไมก้างเขนขนาด

ยกัษซ่ึ์งชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นกับุญนีโน่แห่งคปัปาโดเกีย (ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัมากของประเทศ

ตุรกี) ไดน้าํไมก้างเขนน้ีเขา้มาพร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล จากนั้นอิสระให้

ท่านเก็บภาพทิวทศัน์ของเมืองมิทสเคตา้และจุดบรรจบของแม่นํ้ าคูราและแม่นํ้ าอะรักวีซ่ึงมีความงดงามเป็นอย่าง

มาก ไดเ้วลานาํท่านชม วหิารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) สัญลกัษณ์ของการเปล่ียนความเช่ือมานบั

ถือศานาคริสตซ่ึ์งกลายมาเป็นศาสนาประจาํชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ. 337 และเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนในคริสตวรรษท่ี 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกท่ี้งดงาม  
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็กๆซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus 

mountains) เมืองน้ีถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส ท่ีสําคญัของประเทศจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่

ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคสําหรับการท่องเท่ียว รวมทั้งเป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) 

หน่ึงในยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดของเทือกเขาคอเคซสั  ไดเ้วลานาํท่านเปล่ียนอริยาบถ น่ังรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 

wheels Drive) เพื่อเดินทางสู่ โบสถเ์กอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church) สถานท่ีท่องเท่ียวและจุดถ่ายรูปท่ีโด่ง

ดงัมากท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส  สร้างตั้งแต่สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ดว้ย

หินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล รอบตวัโบสถ์แห่งน้ีสามารถมองเห็นเทือกเขา

คอเคซสัไดร้อบดา้น ตลอดการเดินทางท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศและวิวอนังดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซสั 

ระหวา่งขากลบัแวะให้ท่านถ่ายรูปกบั อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship) กาํแพงทรงคร่ึงวงกลมซ่ึง

แต่งแตม้ศิลปะบนกาํแพงมากมายสีสันอนัสวยงาม ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งมิตรภาพระหวา่งรัสเซียและจอร์เจีย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Marco Polo Gudauri Hotel **** หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ โกรี - อุพลสิชิเค - บอร์โจมี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต 

นอกจากน้ียงัเป็นบา้นเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph stalin) จอมเผด็จการท่ีทรงอิทธิพลและอนัตรายท่ีสุดคนหน่ึง

ของโลกในช่วงศตวรรษท่ี 20 ระหวา่งการเดินทาง นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ป้อมปราสาทอนันานูรี (Ananuri fortress) 

สร้างข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 13 ถูกออกแบบใหมี้หอคอยสูงและมีความแขง็แกร่งเพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัในยามศึกสงคราม 

นบัเป็นป้อมปราการของชาวคริสตใ์นอตีตกาลท่ีอาศยัอยูใ่นภูมิภาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ

จกัรวรรดิออตโตมนัและเปอร์เซียซ่ึงเป็นชาวมุสลิม ไดเ้วลานาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum) 

ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกรี เร่ืองราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไวท่ี้น่ี ทั้ง

ภาพถ่าย ภาพวาด ขา้วของเคร่ืองใช้ส่วนตวั และของขวญั ของกาํนลั จากบรรดามิตรประเทศ นาํท่านเขา้ชมบา้น

ซ่ึงสตาลินเคยพกัสมยัยงัวยัเยาว ์จากนั้นนาํท่านชมขบวนรถไฟโบราณซ่ึงเดิมเป็นรถไฟของจกัรพรรดิซาร์นิโคลสัท่ี 

2 แห่งราชวงศโ์รมานอฟ ต่อมาไดก้ลายเป็นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้องเล็กๆ ทั้งห้องทาํงานของ 

สตาลิน, หอ้งพกัผอ่น เป็นตน้ 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) เพื่อเท่ียวชมหน่ึงในเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ซ่ึงตามประวติัศาตร์

ไดบ้นัทึกวา่มีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกวา่ 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสต

วรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานและทาํลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดั

และสลกัเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 8 เฮกตาร์

หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถํ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กบั

ประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองถํ้าท่ีสําคญัของประเทศจอร์เจีย ก่อนนาํท่านออกเดินทาง

สู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Borjomi Palace Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้า บอร์โจมี - คูไทซี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเท่ียวชม เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจีย มี

ประชากรอาศยัอยูไ่ม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองนํ้ าแร่ โดยนํ้ าแร่ยี่ห้อบอร์โจมีไดมี้การ

บรรจุ ณ ธารนํ้าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกวา่ 40 ประเทศ

ทัว่โลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกนัวา่จะทาํให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได ้ท่านสามารถล้ิมลอง

นํ้าแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซ้ือขวดท่ีขายบริเวณใกลเ้คียงเพื่อบรรจุนํ้ าเพื่อด่ืมได ้ นาํท่านเขา้

ชม สวนบอร์โจมี (Borjomi city park) สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผอ่นของชาวเมืองบอร์โจมี ท่ีนิยมมาเดินเล่นและ

ผอ่นคลายโดยการแช่นํ้ าแร่ในวนัหยุด จากนั้นนาํท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้

ท่านเก็บภาพววิทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอธัยาศยั 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของ

ประเทศ นาํท่านชม อารามเกลาติ (Gelati monastry) อารามหลวงของเมือง สร้างข้ึนตามพระประสงคข์องกษตัริย์

เดวดิท่ี 4 กษตัริยผ์ูป้กครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษท่ี 10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระ

แม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลสั ภายในตวัโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้อนัสวยงามมากมายหลายภาพ 

นอกจากน้ีอารามเกลาติยงัเป็นสถาบนัชั้นนาํของประเทศท่ีผลิตนกัวทิยาศาสตร์, นกัเทววิทยา, และนกัปราชญช่ื์อดงั

มากมาย องคก์รยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหอ้ารามแห่งน้ีเป็นหน่ึงในมรดกโลกสถานเม่ือปี ค.ศ.1944 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Tskatubo Spa Resort Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก ถํา้โพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดํา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชม ถํ้าโพรมิธีอุส (Promatheus cave) หน่ึงในถํ้ าอนัน่าอศัจรรยข์องชาวจอร์เจีย ถูกคน้พบคร้ังแรกปี 

ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เม่ือปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้ชมมากมายในแต่ละปี พบความ

สวยงามของหินงอกหินยอ้ยสะทอ้นแสงสีตระการตาในตวัถํ้า  
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 

 

 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศจอร์เจีย ตวั

เมืองตั้งอยูติ่ดทะเลดาํทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาทูมิยงัไดรั้บการสนบัสนุนให้เป็นเมืองท่องเท่ียว

ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นตน้มา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตวัเมืองเก่า อีกทั้งยงัมีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่

มากมายเพื่อรองรับการท่องเท่ียวในอนาคตอีกดว้ย นาํท่าน ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุท่ีไดช่ื้อวา่ทะเล

ดาํก็เพราะดินโคลนชายฝ่ัง  ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีดาํอนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 หลงัอาหารคํ่า นาํท่านเดินเดินชมสีสันยามคํ่าคืนของนครบาทูมิ นาํท่านเดินชม จตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) 

หน่ึงในจตุรัสสาํคญัของเมืองบาทูมิ ซ่ึงรายลอ้มดว้ยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเน้ือท่ีกวา่ 5,700 ตารางเมตร

ใกล้ริมอ่าวทะเลดาํ สถาปัตยกรรมโดยรอบนบัว่าได้แรงบนัดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท ้สังเกตได้จากภาพ

โมเสกและงานกระจกสีท่ีหาดูไดต้ามอาคารรอบจตุรัส  นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino 

moving sculptures) รูปป้ันพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดาํท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดทุ้กๆ 10 นาที (เร่ิมตั้งแต่ 19.00 น.) 

จุดประสงคท่ี์ถูกสร้างข้ึนเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเช้ือชาติ ศาสนา และยงัแสดงถึงสันติภาพระหวา่ง

ประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานดว้ย 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sheraton Hotel Batumi ***** หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ด บาทูมิ - อสิตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านสู่จุดท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเขตชายแดนเช่ือมต่อระหวา่งประเทศจอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ 

ป้อมโกนีโอ ้(Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลดาํ ใกลอ้าณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างข้ึนเพื่อ

ป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงัเช่ือวา่เป็นสถานท่ีฝังร่างของนกับุญมทัธีอสั หน่ึง

ใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู แต่ไม่ไดมี้การขุดเจาะสถานท่ีเพื่อพิสูจน์แต่อยา่งใด เน่ืองจากคาํสั่งห้ามของรัฐบาล

จอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการทาํลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง ไดเ้วลานาํท่านสู่ตลาดผลไมข้นาดใหญ่ของท่ี

ตั้งอยู่ระหว่างทางกลบัสู่เมืองบาทูมิ ท่านสามารถเลือกซ้ือผลไมส้ดใหม่ และ ผลไมข้องประเทศจอร์เจียก่อนข้ึน

เคร่ืองกลบั ซ่ึงท่ีตลาดแห่งน้ีมีสินคา้วางจาํหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผกั ผลไม ้เคร่ืองเทศ และสินคา้พื้นเมือง 

อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

14.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ (BUS) เพื่อเตรียมเชคอิน 

17.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สู่สนามบินอิสตนับูล (IST) โดยเท่ียวบิน TK393  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบิน 

18.10 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

20.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 64 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 

สายการบินฯ มีบริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 

 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 
 

09.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั แกรนด์จอร์เจยี 
กาํหนดการเดินทางปี 2561 

19 - 26 เม.ย. / 01 - 08 พ.ค. / 12 - 19 มิ.ย. / 24 - 31 ก.ค. / 07 - 14 ส.ค. / 04 - 11 ก.ย. 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ** 
 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือ่ทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  

 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวจอร์เจีย (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 

 อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2556 เมษายน – กนัยายน 2561 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 68,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 8,000 

เด็กตํ่ากวา่ 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 66,900 

เด็กอาย ุ7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 63,900 

เด็กอาย ุ2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 60,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

78,000 
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 ค่าภาษีในประเทศจอร์เจีย 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม  

 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 18 USD) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 18 USD) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 USD) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

การชําระเงิน งวดที ่1 : สํารองทีน่ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที ่2 : ชําระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณียกเลิก  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์   (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี

เลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์

นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ

ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
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 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน

ท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  

( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ี

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
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ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผิดชอบ

ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ

ใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่

หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก

ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้

เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง

ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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