
สัมผสัดินแดนแหงเทือกเขาคอเคซัส  

ทองเที่ยวเสนทางแหงอารยธรรมนบัพนัป  

เที่ยวประเทศจอรเจีย 6 วัน 4 คืน 

  โดยสายการบิน  UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES 

 ทบิลิซี่-มิทสเคตา-ซิกนากี -ควาเรล-ีอนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี 

ด่ืมดํ่าแสงสีกรงุทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine 

นั่งรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ Gergeti Trinity Church 

บริษัทฯ ขอนําทานเดินทางทองเที่ยวประเทศจอรเจีย ที่มอีาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติด

กับทะเลดําและตุรกี มเีมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดช่ือกรงุทบิลิซิ ต้ังอยูในหุบเขาซึ่งถูกแบงโดยแมนํ้ามิตควารี โดยมี

ความนาสนใจอยูที่แหลงนํ้าแรและแหลงโบราณคดีมากกวา 12,000 แหงทั่วประเทศ ซึ่งในจํานวนน้ี มี 4 แหงดวยกันที่

ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก นําทานสัมผัสอารยธรรมนับพันป ตะลึงความงามทางธรรมชาติ

ของดินแดนแหงเทือกเขาคอเคซัส ไดแก 

Georgia  in Dreams 
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ทบิลิซี ่ เมืองหลวงของ ประเทศจอรเจีย ที่มีความสาํคัญของประวัติศาสตรมากมาย และมีโครงสราง

สถาปตยกรรมที่สวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าคูราหรือเรียกวาแมนํ้า

มิตควารี 

คาซเบกี คาซเบกี้ช่ือเมืองด้ังเดิม ในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนเมืองสเตพานทสมินดา ต้ังอยูบนความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเย็นสบายตลอดทั้งป โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง 

-5องศาเซลเซยีสเลยทีเดียว นอกจากน้ียังเปนสถานที่ต้ังของโบสถเกอเกติ Gergeti Trinity Church 

อันโดงดัง 

อนานูร ิ สถานที่ต้ังของปอมอนานูรี สถานที่กอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและต้ังอยูริมแมนํ้าอรักวี ที่ถูก

สรางขึ้นใหเปนปอมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลงัที่ถูกสรางไดอยางงดงามและ

ยังมีหอคอยที่สูงใหญต้ังตระหงาน 

กูดาอูริ เมืองสําหรับสกีรีสอรททีม่ีช่ือเสียงที่ต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูง

จากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่

จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน 

ซิกนากี เมืองเล็กๆที่มกีารปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ จึงทําใหเปนเมืองที่มี

ความสําคัญในการทําเหลาไวน และอาหารที่สําคัญของจอรเจีย 

 

กําหนดการเดินทาง     27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562  

 

27 ต.ค.62 กรุงเทพฯ-กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน 

08.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 10 สายการบิน Ukraine 

International airline เคานเตอร W เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอน

ขึ้นเครื่อง (กรณุามาใหตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ทานตองมาแสดงตัวของทานเอง) 

**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต

ละ กําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองต๋ัวโดยสารสวนตัวของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปน

 รายการซรีี่และไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

11.25 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ukraine International airline 

เที่ยวบนิที่ PS272 

 มีบริการอาหารรอนและน้าํด่ืมบนเครื่องบิน  

(อาหารและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทกุชนิด ตองชําระเงนิซื้อเพิ่มเติม) 

18.30 น.  เดินทางถึงสนามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ ประเทศ

ยูเครน 

                             เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 



 

 

21.10 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบนิ Ukraine International 

airline  

เที่ยวบนิที่ PS517 

 

28 ต.ค.62  ยูเครน-ทบลิิซี ่(จอรเจีย)-ที่พัก-มิทสเคตา-ทบิลิซี่-ชมยานเมืองเกา-โบสถทรินิต้ี 

00.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบลิิซี่ ประเทศจอรเจีย หลังผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง

และตรวจรับสมัภาระเรียบรอยแลว รถโคชรอรับทานที่สนามบิน  

 นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิทสเคตา Mtskheta ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมือง

ที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 35 นาที) นําทานชมเมืองมิทสเคตาที่เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่ง

เปนราชอาณาจักรเกาของจอรเจียในชวง 400-500 ป กอนคริสตกาล   

นําทานชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนานิกายออรโธดอกที่

ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงน้ีต้ังอยูบนภูเขาที่มีแมนํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ 

แมนํ้ามิควารี และแมนํ้าอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปน

อาณาจักรของไอบีเรีย  

จากน้ันนําทานชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สรางราวศตวรรษที่ 11 ถือเปน

ศูนยกลางทางศาสนาที่ศักด์ิสทิธ์ิที่สุดของจอรเจียสรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มี

ขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและ

หันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 

และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก

อยางงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บาย นําทานเดินทางกลับสูกรุงทบลิิซี่ Tbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคญัของ

ประวัติศาสตรมากมาย และมีโครงสรางสถาปตยกรรมที่สวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย 

ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าคูราหรือเรียกวาแมนํ้ามิตควารี นําทานชมกรุงทบิลิซี ่ซึง่เปนศูนยกลางการทํา

อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในเสนทางสายไหมหรือ 

Silk Road และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความ

ไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่เปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับ นําทานเที่ยวชมยานเมืองเกา

ของกรุงทบลิซิี Old Town of Tbilisi ซึง่จะทําทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสนัของอาคาร

บานเรือนที่เปนสถาปตยกรรมอันโดดเดนโดยผสมผสานกนัระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําให

จอรเจียมีเอกลกัษณและสัญลกัษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว  



 

 

 นําทานนั่งกระเชาไฟฟา Cable Car ขึ้นชมปอมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ที่สรางขึ้น

ครั้งแรกชวงคริสตวรรษที่ 4 มกีารเปลี่ยนมือผูปกครองมากมายทั้งชวงอาหรับ มองโกล เปรอเซีย เติรก 

รัสเซีย ตัวอาคารที่มีอยูในปจจุบันน้ีสรางขึ้นมาต้ังแตชวงคริสตศตวรรษที ่8 สัมผสัความงามของโบสถ

ที่อยูภายในคือ โบสถนักบุญนิโคลาส St.Nicholas Church ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่12-13   

 จากน้ันนําทานชมโบสถเซนตทรีนิต้ี Holy Trinity Cathedral วิหารศกัด์ิสิทธ์ิของทบิลิซี ที่เรียกกนั

วา Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย 

สรางขึ้นระหวางป 1995 ถึง ป 2004 และเปนวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

29 ต.ค.62 ทบิลิซี่-ซิกนากี-ควาเรล-ีชิมไวน-ทบิลิซี ่

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซิกนากี Sighnaghi  ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการปกครองเขตซิกนากี ใน

จังหวัดคาเคตีที่อยูทางดานใตของประเทศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองเล็กๆที่มี

พ้ืนที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยูประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธุไมหลาย

อยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ จึงทําใหเปนเมืองที่มีความสําคัญที่มกีารทําเหลาไวน ผลิตพรม และ

ผลิตอาหารที่สาํคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรับการบูรณะและปรับปรุงใหมีความเจริญรุงเรือง พรอมกับ

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย จึงทําใหมีช่ือเสียงสําหรับนักทองเที่ยวใหทานไดชมความสวยงาม

และบรรยากาศของเมืองซิกนากี เมืองที่ไดช่ือวา “เมืองแหงความรัก” ต้ังอยูบนทิวทัศนันสวยงามของ

แมนํ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซัส ที่ถูกสรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ดวยพระราชโองการแหงกษัตริย 

Kakheti Erekle II ผูที่ปกปองเมืองจากการโจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ และยังเปนที่ต้ังของอาราม

สงฆแหงบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆในนิกายจอรเจียนออรโธดอกซ สราง

ขึ้นในศตวรรษที่ 9 แตไดรับการบูรณะใหมทัง้หมดในศตวรรษที่ 17 ปจจบัุนเปนอารามนางชี อุทิศให

นักบุญนีโน สตรีผูประกาศศาสนาคริสตในศตวรรษที่ 4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ถกูบรรจุไวใน

อารามแหงน้ีเชนกัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บาย นําทานสูเขตควาเรลี Kvareli ทีแ่ปลวา “ไวน” ของแควนคาเคติ ที่เปน 1ในเขตที่เปนแหลงผลิตไวน

ของจอรเจีย ที่ที่มีดินฟาอากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภูเขา

ขนาดมหึมา จาํนวน 15 อุโมงค และมีเสนทางเช่ือมแตละอุโมงค เพ่ือใหเปนที่เก็บไวนในอุณหภูมิ

เหมาะสม (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากน้ันใหทานไดชิมไวนคูวาเรลีรสเลิศ ไวนทองถิ่นที่มี

ช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาค จนไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงทบิลีซี ่(ใชเวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ช่ัวโมง) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 



 

 

  นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทียบเทา 

 

30 ต.ค.62 ทบิลิซี่-อนานรู-ิกูดาอูรี-คาซเบกี-ทบลิิซี ่

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดานการทหารที่เรียกวา 

Georgian Military Highway ที่สรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียตกอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียต 

เปนถนนเสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทางสูเทือกเขาคอเคซัสใหญ หรือ Greater Caucasus ที่มีความ

ยาวประมาณ1,100 กม.ที่เปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซียและจอรเจยี นําทานชมปอมอนานูรี 

Ananuri Fortress สถานทีอั่นเกาแกมีกําแพงลอมรอบและต้ังอยูริมแมนํ้าอรักวี เปนปอมปราการใน

ศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ 2 หลงัที่ถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญต้ัง

ตระหงานทามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากปอมน้ีเองทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของเบ้ืองลาง

และอางเก็บนํ้าซินวาลี  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองกูดาอูรี Gudauri  เมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มี

ช่ือเสียงที่ต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 

2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคม

จนถึงเดือนเมษายน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี้ช่ือเมืองด้ังเดิม ในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปน

เมืองสเตพานทสมินดา ต้ังอยูบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็น

สบายตลอดทั้งป โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  นําทานเปลี่ยนเปนนั่ง

รถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเกอรเกต้ี Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสรางขึ้นใน

ราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกันวาทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึ่งเปนช่ือเรียกที่นิยม

กันของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานที่แหงน้ีต้ังอยูริมฝงขวาของแมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ 

(การเดินทางมายังสถานทีแ่หงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพ อากาศ ซึ่งเสนทางอาจจะถูกปดก้ันดวยหิมะทีป่ก

คลุมอยูหรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคแกการ

เดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัยและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสาํคญั)  

นําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทาง หรือพักผอนตาม

อัธยาศัย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

 นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทียบเทา 

 

31 ต.ค.62 ทบิลิซี่-อิสระชอปปง -สนามบิน 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองทบิลิซี่ หรือเดินเลนชอปปงที่ Galleria Mall ศูนยการคาใจกลางกรุงทบิลิ

ซี่ที่เต็มไปดวยรานคา รานอาหาร คาเฟ และสินคาแบรนดเนมหลากหลายแบรนด **เพื่อความสะดวก

ในการเดินเลนและเลอืกซื้อสินคาอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศยั**  

 จากนั้นไดเวลาอันสมควรนาํทานเดินทางสูสนามบนิกรงุทบิลิซี  

16.35 น.  นําทานออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบลิซิี โดยสายการบิน Ukraine International 

airline  

                             เที่ยวบินที่ PS516 

18.35 น.  เดินทางถึงสนามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ ประเทศ

ยูเครน  

เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

19.25 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบนิกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบนิ Ukraine International 

airline เที่ยวบินที่ PS271มีบริการอาหารรอนและน้ําด่ืมบนเครือ่งบิน  

(อาหารและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทกุชนิด ตองชําระเงนิซื้อเพิ่มเติม) 

 

01 พ.ย.62 กรุงเทพฯ 

09.40 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางทานเดินทางกลับตางประเทศหรือตางจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแตละ

 กําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองต๋ัวโดยสารสวนตัวของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปน

 รายการซรีี่และไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 

 

หมายเหตุ สถานทีท่องเทีย่วตางๆในจอรเจีย อาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน 

- อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สําคัญ ปดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่ทองเที่ยวสาํคัญอ่ืนๆ 

อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรอืการเขาชมทีเ่ปนแขกของรฐับาลหรือหนวยงานของรัฐบาล,หรือ

กรณีที่ผูปกครองรัฐเขาเยี่ยมชม อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา เปนตน 

- เนื่องจากเปนประเทศทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทั้งรัสเซีย เปอรเซีย มองโกเลีย  ดังนัน้อาหารสวน

ใหญจะไดรบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  

- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะม้ือกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 น. สวนม้ือค่ํา

เร็วทีสุ่ดคือเริม่เวลา 19.00 น. เปนตนไป 



 

 

- เนื่องจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาครสิตนิกายออโทด็อกซเปนหลักมาต้ังแตในอดีต 

ทําใหประเทศแหงนี้มีโบสถและวิหารที่เกาแกที่เปดใหนกัทองเที่ยวเขาชม  ซึ่งเวลาเขาโบสถหรือวิหารตอง

ใชผาคลุมศรษีะ ดังนั้นกรณุาเตรียมผาคลุมศรีษะไปดวย หรือกรณีที่ไมไดนําติดตัวไปทางโบสถหรอืวิหารจะ

มีผาคลุมให 

 

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณอ่ืนๆ ที่ไมคาดคิดหรือมี

ผลกับการเดินทางและรายการทัวร  หรือสถานที่ใดที่ไมสามารถเขาชมไดดวยสาเหตุตางๆ หรือสถานที่ปดโดยมิได

รับแจงใหทราบลวงหนา  บริษัทฯ ขออนญุาตทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อ่ืนๆ ทดแทนให ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ

คณะเปนสาํคญั 

 

อัตราคาเดินทาง  27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

**ราคานีร้วมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน** 

 

**ไมรวมคาทปิทานละ 1,800 บาท  โดยเรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษนี้ํามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอนญุาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 

• อัตราคาเดินทางนี้ตองมีจํานวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจํานวนไมตํ่ากวา 30 ทาน **ไมมีราคาเด็ก**และจะตอง

ชําระมัดจาํ หลังจากยนืยันการจองทัวรทนัท ี

• เนื่องจากเปนต๋ัวโปรโมชั่น จองแลวไมสามารถ ยกเลิก ,เปลี่ยนคนเดินทาง ,Refund ต๋ัวได  

อัตรานี้รวมบรกิาร 

• คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Ukraine International airline เสนทาง กรุงเทพฯ-กรุงเคียฟ-ทบิลซิี //  

ทบิลิซ-ีกรุงเคียฟ-กรุงเทพฯ ช้ันประหยัด 

• คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ทานตอหอง) เน่ืองจากโรงแรมสวนใหญไมมีหองพักแบบ 3 เตียง (Triple 

Room) กรณทีี่เดินทาง 3 ทาน ทานตองพักเปน 2 หอง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระคาพักเด่ียวเพ่ิม 

Georgia in Dream 

ทัวรจอรเจีย 6 วัน 4 คืน / PS 
อัตราคาทัวร 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 35,900 

ทานที่ตองการพักเด่ียวเพ่ิมทานละ 6,500 

ทานที่มีต๋ัวโดยสารอยูแลว ทานละ 17,500 



 

 

• คาเขาชมสถานที่ตางๆ คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ, คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

• คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

• คาธรรมเนียมบริการมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทาน

ตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

• คานํ้าด่ืมแจกบนรถ 2 ขวด/ทาน/วัน  

• คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และผูใหญที่อายุเกิน 75 ป กรม

ธรรมพ 500,000 บาท (เง่ือนไขเปนไปตามกรมธรรพบริษัทประกัน) (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน ไมไดรวมถึง

คาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาต๋ัวโดยสาร, คาที่พัก, คาอาหาร หรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเง่ือนไขของ

บริษัทประกันฯ) 

• คาภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 

13 มิ.ย.2562 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคานํ้ามันหรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพ่ิมตามกฏและ

เง่ือนไขของสายการบิน   

อัตรานี้ไมรวมบริการ 

• คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางสําหรับต๋ัวโดยสารช้ันประหยัดในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด จํากัด 1 ใบ/ ทาน 

(นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรมั) 

• คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

• คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 

• คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 

• คาทิปคนขับ,คาทิปไกดทองถิ่น,คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,800 บาททีจ่ะเรียกเก็บในอินวอยซพรอมคาทัวรงวด

สุดทาย 

• คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 

• คาทิปพนักงานยกกระเปา ซึ่งขึ้นอยูกับอัตราเรียกเก็บคาบริการจากแตละโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเปาและ

ทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

• ทัวรไมมีแจกกระเปาหรือของที่ระลึก 

• ไมมีสญัญาณ Wifi บนรถและไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม  ไมมสีัญญาณ Wifi บนรถหรือกรณีทีม่ีสัญญาณจะไม

เสถียรและไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม  

• คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สั่งเพ่ิมเองคาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ 

หรือคาใชจายอ่ืนๆ ทีม่ิไดคาดคิด เชน การปรับคานํ้ามัน, คาธรรมเนียมวีซาที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือคาแปล 

เอกสาร, คาบริการที่เกี่ยวกับวีซา หรืออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 

• คาประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดตอไดจากบริษัท

ประกันภัยตาง ๆ  

 



 

 

การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สาํหรับการจองทัวรสวนที่
เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 25 วันทําการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินคามัด
จําทั้งหมด 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทัวร 

 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินคามัดจําคาต๋ัวโดยสารซึ่งเง่ือนไขเปนไป

ตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 

 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินมัดจําทั้งหมด 

 หากมีการยกเลิกนอยกวา 25 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 

 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารแลว บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคนืคาทัวรทั้งหมด

และไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ไมสามารถคืนเงินได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คามัดจํา

หองพักและคาเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตางๆ เปนตน 

 กรณีที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ กรณทีี่ลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่ทัวรกอนออกบัตรโดยสาร

ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมทีพั่กใน

ตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกดิภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น

และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน จนกวาจะ

ไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่

กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคนืเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธไมใหผูเดินทางเขาประเทศ อันสืบเน่ืองมาจากตัว

ผูโดยสารเอง ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บรษิัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย

การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเที่ยวบินลาชาหรือ

ยกเลิกเที่ยวบิน 



 

 

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวา

มาตรฐานได ทัง้น้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบ

คาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มปีญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่ตองการความชวยเหลือ

และการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานที่ตองใชวีลแชรตลอดการเดินทาง เปนตน ขอใหแจงทางบริษัทฯ ใหทราบลวงหนา

ต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษาความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ 

อาจจะไมไดรับความสะดวกสําหรับผูที่มีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนด

ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรอืเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสงูอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมง

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู

คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับ

วันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทาํการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่

คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาว

ใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แตหากมีการ

ลาชา หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ 

จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ 

ดังน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 

(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 

เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะตองแยก

เปน 1 หองคูและ 1 หองเด่ียว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในโมรอคโคสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในโมรอคโคที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต 

และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง

กัน 
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