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GAMARJOBA GEORGIA  

จอร์เจีย 8 วนั 5 คืน 

(ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอนัยิง่ใหญ่) 
นั่งรถจี๊บขึน้เขาชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการ 
นอนสบตากบัเทีอกเขาคัสเบกี ้พกัโรงแรม THE ROOM ชมวิวธรรมชาติเต็มอิม่ 

เมืองบาทูม่ีสุดชิค ชมอนุสรณ์อาลีและนีโน่, ชิมไวน์จอร์เจีย, อาหารไทย และ จีน, ม้ือค ่าพร้อมโชว์พ้ืนเมือง 
 

วันแรก                                                   กรุงเทพฯ – บาห์เรน                                                          -/-/- 
18.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก มีเจ้าหนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 

ณ เคาน์เตอร์สายการบินกลัฟ์แอร์ ชั้น 4 ประตูทางเขา้ 8 แถว Q กรุณาสังเกตุ GAMARJOBA GEORGIA  

21.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินกลัฟ์แอร์ สู่ประเทศบาห์เรน เท่ียวบินท่ี GF-151 (บินประมาณ 6.45 ชม.) 
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วันท่ีสอง                                       ทบิลิซี – ป้อมอนานูรี  – คาซเบกี ้– กูดาอูรี                                     -/กลางวัน/เย็น   
00.15 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงมานาม่า ประเทศบาห์เรน 

01.20 น.        เดินทางโดยสายการบินกลัฟ์แอร์ สู่ประเทศจอร์เจีย เท่ียวบินท่ี GF-031 (3 ช.ม)  

05.30 น. น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับใช้ในด้านการทหารท่ีเรียกว่า Georgian 

Military Highway ไดถู้กสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรับใชเ้ป็น

เส้นทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเส้นทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater 

Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางให้

ท่านไดช้มป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่น ้ าอ

รักวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมี

โบสถ์ 2 หลงัท่ีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าให้เห็นภาพทิวทัศน์อัน

สวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่างเก็บน ้ าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรับ

น าน ้ าท่ีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมกบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย จากนั้นเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี 

(GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ี

มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย ระหว่างทางให้ท่านแวะถ่ายรูป Russia-Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานท่ีสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 

1983 เพื่อเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงความสัมพนัธ์อนัดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียจากนั้นน าท่าน
เดินทางต่อไปยงั เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพานท์
สมินดา้ (Stepantsminda) หลงัจากนกับุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ี
ส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริม ฝ่ังแม่น ้ าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 157 
กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร เปล่ียนจากรถบสัเป็นรถเล็กเพื่อขึ้นเขา 4-6 
ท่าน/ 1 คัน น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกต้ี (Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราว
ศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกันของ
โบสถ์ศกัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังขวาของแม่น ้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางมายงั
สถานท่ีแห่งน้ี ขึ้นอยูก่บัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่และการเดินทางอาจจะ
เป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด)  
ไดเ้วลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัในเมืองคสัเบก้ี ใหท้่านไดอิ้สระชมวิว นอนสบตากบัเทือกเขาคอเคซสัเตม็อ่ิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
                      น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองคสัเบก้ี THE ROOM HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม/                          กูดาอรี– กอรี –  พพิธิภัณฑ์สตาลนิ - อพัลสีต์ซีคห์ – คูไตซี                         เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เดินทางประมาณ 3 ช.ม เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ 
“โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950 น าท่านชม พิพิธภณัฑ์สตาลิน ท่ีไดร้วบรวม
เร่ืองราวและส่ิงของเคร่ืองใช ้ของท่านสตาบิน ตั้งแต่สถานท่ีเกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชม เมืองอพัลีสตซี์คห์ (UPLISTSIKHE) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ี 

มานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ี เป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูก
รุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานท่ีมี
ห้องโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเกน้ (Pagan) ใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ี 
ก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเขา้เม่ือ 1700 ปีก่อน และยงัมีห้องต่างๆ ซ่ึงคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ท่ีสร้างขึ้น
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั จากนั้นน าท่านสู่เมือง
โบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ท่ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจกัรจอร์เจียน
โบราณ เม่ือสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง เมืองคูไตซี ARGO BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

http://www.egythai.co.th/
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วันท่ีส่ี/2 ต.ค                           คูไตซี– อารามจลีาติ - มหาวิหารบากราติ- เมืองบาทูมี่                                 เช้า/กลางวัน/เย็น  
เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
  น าท่านชมตลาดยามเชา้ ตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของต่างๆ สินคา้และผลไมท่ี้ขึ้นช่ือของจอร์เจีย สินคา้พื้นเมือง 
  จากนั้นท าท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL)  
  อารามหลวง ของเมือง ถูกคน้พบในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ซ่ึงทางองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกเม่ือ  
  ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถเ์ซนต ์นิโคลาส(St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์จอร์จ 
  (St.George) ในโบสถ ์มีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสตศ์าสนาท่ีสวยงาม และยงัคงอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
  อีกหน่ึงสถานท่ีส าคญัท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก “มหาวิหารบากราติ” โบสถต์ั้งอยูบ่นเนินเขา Ukimerioni 
  ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามไดโ้ดยรอบ 
 เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
 บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูม่ี (BATUMI) ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชม. เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเล บนชายฝ่ัง 
 ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตก 
 ของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือส าคญัขนาดใหญ่ น าท่านชมบรรยากาศบา้นเรือนเก่าใน 
 ยา่นเมืองเก่า Old Town ชมจตุรัสเปียเซซ่าPiazzal Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารท่ีไดรั้บการออกแบบโดย 
 สถาปนิกช่ือดงัชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน 
 ท าใหเ้มืองน้ีมีความน่ารัก  น าท่านแวะถ่ายรูปของเด็กกบัขลุ่ยตน้ออ้ A boy with the reed-pipe น าท่านชมรูปป้ันอาลี 
 และนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลด าท่ีสามารถเคล่ือนไหวได ้สร้างขึ้นเพื่อแสดง 
 ถึงความรักหนุ่มสายต่างเช้ือชาติและศาสนา และแสดงถึงสันติภาพระหวา่งประเทศจอร์เยงและอาร์เซอไบจานดว้ย 
ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง เมืองบาทูม่ี BW PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีห้า/3 ต.ค      บาทูมี่ –ทบิลซีิ – ป้อมนาริคาล่า - ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน ้าแร่ ก ามะถัน – ทบิลซีิ             เช้า/กลางวัน/เยน็ 
เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม - เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 
เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย   น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูก 

 สร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม ่าเสมอกนั และต่ อมาในรา
ศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.
1089-1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีวา่ นาริน 
กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนได้พงัทลายลง เพราะว่าเกิด
แผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป ชมบริเวณ โรงอาบน ้ าแร่ ก ามะถนั (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียนเรียกว่า 
Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็น สถานท่ีส าหรับแช่น ้ าพุร้อนท่ีมีแร่ก ามะถนั ตามต านานเล่าขานว่าในสมยัพระเจา้
วคัตงัที กอร์กซัลี นกเหยยีวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงท าใหค้น้พบบ่อนา้พุร้อนแห่งน้ีขึ้น ลกัษณะ
ของโรง อาบน ้ าคลา้ย ๆ กบัการออนเซนของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกับการอาบน ้ าแบบตุรกี ชมหมู่โรงอาบน ้ าท่ีมี การ
สร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งสร้างเป็น หลงัโดม บาง
แห่งมีหอมินาเร่ตข์นาบขา้ง ประดบัดว้ยโมเสคชินเลก็สวยงาม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี TRIBECA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีหก/4 ต.ค         กรุงทบิลิซี-มิทสเคต้า-วิหารจวารี -วิหารสเวติสโคเวล ี-ชิมไวน์จอร์เจีย -กรุงทบิลซีิ          เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคตา้ (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 

กม.ในจงัหวดัคาร์ทล่ีทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ 
และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ี มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 
คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1994 น าท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธ  

 ด๊อกท่ีถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้ าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น้า
มิควารี และแม่น ้ าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็น
อาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล
จนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5  น าท่านไปชมวิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่ง
หน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 11  

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชมสวนไร่องุ่นเพื่อท าไวน์ ประเทศจอร์เจียมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์ โดยท่ีท่านไม่เคยไดย้นิ ไวนด์ า หรือ ไวน์

เหลือง เน่ืองดว้ยวีธีการท าไวน์และพนัธุ์องุ่นของจอร์เจียจะมีความพิเศษ ไวน์แดงจะเขม้คนสีออกด า ส่วนไวน์
ขาวจะเขม้จนออกเหลือง ให้ท่านไดชิ้มไวน์จอร์เจีย จากนั้นน าท่านกลบัสู่เมืองทิบิลีซี 

  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน พร้อมโชวพ์ื้นเมือง 
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี TRIBECA HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันท่ีเจ็ด/5 ต.ต                                             กรุงทบิลซีิ - เมืองเก่า - สนามบิน                                                       เช้า /เท่ียง/ - 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

          น าท่านชมมหาวิหารซาเมบ่า (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกนัว่า HOLY SAMEBA เป็นโบสถห์ลกั
ของคริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยูใ่นทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหวา่งปี 1995 และปี 2004 แ 

  จากนั้นน าท่านเดินเล่นในเมืองเก่าเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย เมืองทบิลิซีท่ีมีเสน่ห์ในการผสมผสานความ
เป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ด้วยกันอย่างลงตัว ชมหอนาฬิกาเก่าแต่ไม่เก่า ท่ีจะเคาะระคังทุกๆ 1 ชั่วโมง  ชม
สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองTbilisi 
ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลักษณะการ
ออกแบบร่วมสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010  

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย  จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระเดินเล่นและช็อปป้ิงในงานจตุรัสกลางเมือง จตุรัสแห่งอิสระภาพ Freedom Square  
  เม่ือไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงมานาม่า โดยสายการบินกลัฟ์แอร์ เท่ียวบินท่ี GF034 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมานาม่า ประเทศบาห์เรน เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง 
22.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกลัฟ์แอร์ เท่ียวบินท่ี GF152 
หมายเหต ุโปรแกรมสามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง รูปภาพใชใ้นการอธิบายโปรแกรมเท่านั้น 
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วันท่ีแปด/                                                                         กรุงเทพฯ 
08.55 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ  
 

************************************ 

 

วันเดินทาง ปี 2563 (คณะ 20 ท่าน)  ระดับที่พกั พกัคู่ พกัเดี่ยวเพิม่ 

26 เม.ย - 03 พ.ค 4 ดาว 53,900 9,000 
 3 - 10 พ.ค 4 ดาว 53,900 9,000 
24 - 31 พ.ค 4 ดาว 53,900 9,000 
7 - 13 มิ.ย 4 ดาว 53,900 9,000 

 
*****ประเทศจอร์เจียคนไทยไม่ต้องวซ่ีา****** 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั กรุงเทพฯ-อลัมาต้ี-ทบิลิซี-อบัมาต้ี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินบาร์เรน 
▪ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
▪ คา่โรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
▪ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
▪ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะเง่ือนไขตามกรรมธ์รรม 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวนั (รวม 6 วนั คิดเป็น 35 ดอลลาร์) 
▪ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวนั (รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ดอลลาร์ หรือ 800 บาท)  
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

▪ ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
▪ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
▪ ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) 
▪ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
▪ ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 
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ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1. ยนืยนัการจองพร้อมมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท เพื่อจองและออกตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งระหวา่งประเทศและภายในประเทศ
พร้อมส่งมอบเอกสารส าเนาหนงัสือเดินทางรายช่ือผูเ้ดินทาง 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการออกเดินทาง 45 วนั ก่อนเดินทาง  

▪ ***หลงัจากจองและออกตัว๋แลว้หากยกเลิกตอ้งด าเนินการคืนเงินตามเง่ือนไขของสายการบิน / หกัเงินคืนตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง*** 

 
โรงแรมและห้อง 
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 
หมายเหตุ  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
▪ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
▪ บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รับประทานอาหารบางม้ือตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะช าระค่าทวัร์เป็นลกัษณะเหมาจ่าย 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง เง่ือนไขตัว๋กรุ๊ปไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงินคืน ใดๆ 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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