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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
22.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการ

บิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบตัรโดยสาร *เน่ืองจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล าที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงที่นัง่บน
เคร่ืองบินไดใ้นคณะซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่ง
นอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 20 นาที   
*หากตอ้งการเลือกที่นัง่มีคา่บริการเพิม่เติม โปรดแจง้จองล่วงหนา้ก่อนเดินทางไม่ต ่ากวา่ 48 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 

 

วนัทีส่อง ทบิลซ่ีิ – เมืองกอร่ี – พพิธิภณัฑ์สตาลนิ – เมืองถ า้อพุลสิชิเค่ – ไร่ไวน์ Chateau Mukhrani ชิมไวน์ 

3 ชนิด – เดอะ โครนิเคลิ ออฟ จอร์เจยี 
01.45 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู่ กรุงทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia) เที่ยวบินที่ 

DC002 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง 15 นาที บริการอาหารและน ้ าด่ืมบนเคร่ืองท่านละ 1 ชุด 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย3ชัว่โมง โปรดปรับเวลาเพือ่สะดวก

ต่อการนดัหมาย) หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่เมือง
กอร่ี (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. กอร่ี เมืองแห่งประวติัศาสตร์ อีกทั้งยงัเป็นเมืองที่ใหก้  าเนิดบุคคลส าคญัของอดีต
ผูน้ าโลกอยา่ง “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 สตา
ลินเป็นผูน้ าที่มีช่ือเสียงของสหภาพโซเวยีตที่มีบทบาทน าในสงครามรุกรบที่เอาชนะฝ่ายอกัษะนาซี เยอรมนั น า
ท่านชม พิพธิภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าคนส าคญัของพรรคบอลเชวดิพพิธิภณัฑส์ตาลิน เป็น
พพิธิภณัฑอ์ยา่งเป็นทางการแห่งเดียวในโลกที่ระลึกถึงสตาลิน ประกอบไปดว้ยหอ้งจดัแสดงนิทรรศการ 7 หอ้ง 
นบัตั้งแต่เกิดจนเติบโต จนน าไปสู่การขึ้นเป็นผูน้ าของพรรคบอลเชวคิ ในกลุ่มประเทสสหภาพโซเวยีต ภาพต่างๆ 
บอกเล่าเร่ืองราวกิจกรรมการปฏิวติั รวมถึงส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัของสตาลินในขณะที่ยงัมีชีวติ ภายนอก
พพิธิภณัฑย์งัมีรถไฟและบา้นของสตาลิน จดัแสดงไวก้ลางแจง้ 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของ

จอร์เจีย ในแถบน้ีเคยมีการตั้งถ่ินฐานกนัมานานแลว้กวา่ 3,000 ปี ในอดีตช่วงยคุโบราณก่อนยคุกลาง (Hellenistic 

and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 500 เมืองน้ีเคยเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและ
วฒันธรรม และช่วงที่เมืองน้ีมีความเจริญสูงสุด อยูใ่นช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมอง

โกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองร้าง ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีมี่หอ้งโถงขนาด

ใหญ่ที่ชาวเพแกน (ลทัธิทอ้งถ่ิน)ใชเ้ป็นที่ประกอบพธีิกรรมซ่ึงเป็นลทัธิบูชาไฟเป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนที่
ศาสนาคริสตจ์ะเขา้เม่ือ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลและยงัมีหอ้งต่างๆ ซ่ึงคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสตท์ี่

สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 
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จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงั ไร่ไวน์มูคาร์น่ี (Chateau Mukhrani) เป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งเดียวใน

จอร์เจียที่รวบรวมเอา ไร่องุ่น โรงกลัน่ไวน์ และเร่ืองราวประวติัศาสตร์การผลิตไวน์มารวมไวท้ี่เดียว ไร่ไวน์แห่ง

น้ีก่อตั้งโดย Ivane Mukhranbatoni สมาชิกของราชวงศแ์ละผูมี้บทบาททางการเมืองของจอร์เจียในช่วงศตวรรษที่ 

19 ในปี 2003 กลุ่มผูป้ระกอบการ ชาวจอร์เจียเร่ิมฟ้ืนฟูกิจการ โดยมีความตั้งใจที่จะร้ือฟ้ืนอสงัหาริมทรัพยแ์ห่ง
ศตวรรษที่ 19 กลบัไปสู่ความรุ่งโรจน์เหมือนในอดีตและสร้างฐานการผลิตขึ้นใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยทีี่

ทนัสมยัและน าวธีิดั้งเดิมใหเ้ขา้ดว้ยกนั และในภายหลงัจึงเร่ิมมีการพฒันาบริการ และเปิดใหน้กัท่องเที่ยวที่สนใจ
เขา้เยีย่มชม และบริการไวน์ประเภทต่างๆ น าท่านเขา้เยีย่มชมเร่ืองราวประวติัศาสตร์การท าไวน์ที่มีอายนุบัร้อยปี 

นอกจากนั้นแลว้ท่านยงัสามารถซ้ือไวน์จากแหล่งผลิตไดใ้นราคายอ่มเยาไปเป็นของฝากอีกดว้ย  
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พิเศษ… ทดลองชิมไวน์ 3 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม เดอะโครนิเคลิ ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เสาหินสลกัศิลปกรรมแบบเปอร์เซีย

ขนาดใหญ่ จ  านวน 16 ตน้ ตั้งอยูบ่นภูเขาสูงเป็นจุดชมววิเมืองมุมสูงที่สวยงาม สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ของ
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จอร์เจียและผูป้กครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละตน้มีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร ซ่ึงเสาแต่

ละตน้ไดบ้นัทึกเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไวใ้นรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต ่า
อนุสาวรียเ์ป็นที่รู้จกักนัวา่เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากร

ชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ช่ือ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพือ่เฉลิมฉลอง 3,000 ปี การไดม้าซ่ึง
อ านาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผข่ยายของศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ใน

จอร์เจีย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลิซ่ี 

ค า่

 บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
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ที่พัก Gallery Palace Hotel หรือ เทียบ เท่าระดับ 4 ดาว, เมืองทบิลิซ่ี 

วนัทีส่าม เมืองมสิเคต้า – วหิารจวารี – วหิารสเวติสเคอเวรี – ป้อมปราการนาริคาล่า (รวมค่าขึน้เคเบิลคาร์) – 
พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์ค ี– สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน า้แร่ (ภายนอก) – ย่านการค้า 
รุสทาเวล ี– ม้ือค า่ เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 กม. เม่ืออดีตเมืองมิสเคตา้ เคยเป็นเมืองหลวงแห่ง

แรกของประเทศจอร์เจีย สมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 
ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ส าคญั และมีอายเุก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายมุาก กวา่ 3,000 ปี ต่อมา

องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดก

โลก เม่ือปี ค.ศ.1994 น าท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบ

จอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาที่มีแม่น ้ าสองสายไหลมาบรรจบกนั 

คือ แม่น ้ ามิควารี และแม่น ้ าอรักวแีละหากมองออกไปเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็น
อาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) 
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จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงค  าวา่ Sveti หมายถึง "เสา" และ 

Tskhoveli หมายถึง "ชีวติ" โดยความหมายรวมกนั หมายถึงวหิารเสาที่มีชีวิต โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทาง

ศาสนาที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจียมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 
อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านชม โบสถ์เมเตห์ค ี(Metekhi Church) โบสถท์ี่มีประวติัศาสตร์อยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบ่ริเวณริม
หนา้ผาของแม่น ้ ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงที่สร้างอยูใ่นบริเวณที่มีประชากรอาศยัอยู ่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณที่มีมา
แต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดสร้างป้อมและโบสถไ์วท้ี่บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 – 1284 

 จากนั้นน าท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge Of Peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจใน
เมืองทบิลิซีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลกัษณะ
การออกแบบร่วมสมยัเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่
ประเทศอิตาลี และน าเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา่ 200 คนั เพือ่เขา้มาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ต ั้งนั้นอยู่
บนแม่น ้ ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า (เคเบิลคาร์) สู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการโบราณ สร้างในราว
ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้การก่อสร้าง
ต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริย ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสร้างเพิม่เติมขึ้นอีก ซ่ึงต่อมา
เม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รียกช่ือ ป้อมแห่งน้ีวา่ นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายวา่ ป้อม
เล็ก ชมรูปป้ัน Mother of a Georgia หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Kartlis Deda เป็นรูปป้ันหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขา
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โซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปป้ันน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพือ่ฉลองนครทบิลิซีอายคุรบ 
1,500 ปี และเป็นรูปป้ันที่สะทอ้นถึงจิตวญิญาณและนิสยัของคนจอร์เจียไดเ้ป็นอยา่งดี มือขา้งหน่ึงของรูปป้ันจะ
ถือดาบ ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงจะถือแกว้ไวน์ ซ่ึงมีความหมายวา่หากใครที่มาเยอืนจอร์เจียแบบศตัรูเธอจะใชด้าบใน
มือขวาฟาดฟันใหแ้ดด้ินแต่หากใครที่มาเยอืนอยา่งเป็นมิตร เธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมือซา้ยอยา่งอบอุ่นและอ่ิม
หน าส าราญ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี(Tbilisi Old Town) สมัผสับรรยากาศที่จะท่านยอ้นกลบัไปยงัจอร์เจียเม่ือร้อย

กวา่ปีที่แลว้โดยสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยบา้นของชาวจอร์เจียที่ยงัคงอนุรักษไ์วบ้า้นบางหลงัไดป้รับปรุงเป็น

ร้านกาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่รอใหน้กัท่องเที่ยวจากทัว่โลกไดม้าสมัผสั นอกจากน้ีภายใน
เมืองเก่า ยงัมีมสัยดิของชาวมุสลิม นิกายชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลทัธิโซโรแอสเตอร์ จากนั้นน าท่านชม

ภายนอก โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่น่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบ่อน ้ าร้อนก ามะถนัธรรมชาติ จากนั้นใหท้่าน

อิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ช่ือถนนถูกตั้งขึ้นตามช่ือของกวเีอกชาวจอร์เจียในยคุ

กลางถนนสายน้ีเร่ิมตั้งแต่ใจกลางจตุัรัสเสรีภาพตามรายทางมีอาคารร้านอาหารและเป็นที่ตั้งส านกังานอาคาร
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รัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง และในยามค ่าคนืถนนสายน้ีจะ

สวยงามมากเป็นพเิศษ ดว้ยการตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกไดว้า่ถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่
สวยและคุม้ค่าแก่การเยีย่มชม 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ชิมไวน์จอร์เจีย + ชมโชว์ระบ าพื้นเมืองจอร์เจีย 

ที่พัก Gallery Palace Hotel หรือ เทียบ เท่าระดับ 4 ดาว, เมืองทบิลิซ่ี 

วนัทีส่ี่ ป้อมอนานูรี – ชมโบสถ์เกอร์เกตี ้(น่ังรถ 4WD) – Rooms Hotel Kazbegi 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส าคญัในอดีตถนนเสน้น้ีเป็นเป็นเสน้ทางส าหรับเช่ือมต่อทางทหารที่

เรียกวา่ Georgian Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวยีต ในสมยัที่จอร์เจียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง 

ส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี ชมวิวทิวทศัน์ของ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็น

เทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของทวปียโุรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหวา่ง 

สหพนัธรัฐรัสเซียกบัสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหวา่งทางใหท้่านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อม

ปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบนัยงัคงมีซากก าแพงที่ลอ้มรอบป้อมปราการ 

เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ ์ทั้ง 2 หลงัที่ตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นโบสถข์องชาวเวอร์ ภายในมี
หอคอยทรงเหล่ียมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการน้ีลงมา จะมองทศันียภาพที่

สวยงามของอ่างเก็บน ้ าชินวารี (Zhinvali) 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง Stepantsminda เปล่ียนรถออฟโรด (4X4 ขบัเคล่ือน 4 ลอ้) นัง่คนัละไม่เกิน 6 ท่าน ขึ้น

สู่ยอดเขาคาสเบกิ โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที เม่ือเดินทางไปยงับริเวณจุดจอดรถ น าท่านเขา้เยีย่มชม 

โบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) โบสถเ์ก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยคุกลาง ดว้ยความศรัทธาอยา่งเตม็-  เปล่ียม 

อายกุวา่ 600 ปี ตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,170 เมตร ผูม้าเยอืนต่างขนานนามวา่ โบสถ-์    เกอร์เกต้ีเป็น

หน่ึงในโบสถท์ี่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก โบสถแ์ห่งน้ีเป็นหมุดหมายส าคญัและยงัเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยอืนประเทศจอร์เจีย 
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(ในกรณทีี่ถนนถูกปิดกัน้ด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางข้ึนไปยังโบสถ์และจุดชมวิว ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงสถานทีท่่องเทีย่วหรือสลับรายการตามความเหมาะสม) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั *ขอ
สงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนที่พกั

เป็นเมืองคาสเบกิหรือทบิลิซ่ี

ในกรณีที่หิมะตกหนกัถนนปิด
ไม่สามารถเดินทางสญัจรได ้

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร

ท้องถิ่น  

ที่พัก  Rooms Hotel Kazbegi หรือ ระดับเทียบเท่า, เมืองคาสเบก ิ
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  หากต้องการอับเกรดห้องพักเป็นโซนด้านหน้า มค่ีาใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ต่อห้อง 

โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทางเข้าพัก (ทั้งนี้ขึน้อยู่จ านวนห้องพกัที่คงเหลือ) 
 

วนัทีห้่า อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย – มหาวหิารศักดิ์สิทธ์ิทบิลซีิ – ช้อปป้ิง Tbilisi Mall 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถาน

หินโคง้วงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพือ่เฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์จีเอฟสกี 
(Treaty of Georgievski) และแสดงถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีตกบัจอร์เจีย 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกช่ือหน่ึงคือโบสถ ์ Sameba 

เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียอีกทั้งยงัถูกจดัให้เป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่

มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
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จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์การค้า Tbilisi Mall ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมที่พกั 

ที่พัก Gallery Palace Hotel หรือ เทียบ เท่าระดับ 4 ดาว, เมืองทบิลิซ่ี 

วนัทีห่ก โรงแรม – สนามบินทบิลซ่ีิ – สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ, ประเทศไทย) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลซ่ีิ เพือ่เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 
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11.00 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia) 
เที่ยวบินที่ DC001 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่านละ 1 ชุด 

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

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

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
บินตรง จอร์เจีย ชมววิคอเคซัส พกั Rooms Hotel Kazbegi 6 วนั 4 คืน-DC 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน 

พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 
พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 

 

เดนิทางเดือน กมุภาพนัธ์ 2566 

17 - 22 กุมภาพนัธ์ 2566 42,990.- 9,990.- 

21 - 26 กุมภาพนัธ์ 2566 42,990.- 9,990.- 

24 กุมภาพนัธ์ - 01 มีนาคม 2566 42,990.- 9,990.- 

28 กุมภาพนัธ์ - 05 มีนาคม 2566 42,990.- 9,990.- 

เดนิทางเดือน มนีาคม 2566 
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03 - 08 มีนาคม 2566 44,990.- 9,990.- 

07 - 12 มีนาคม 2566 44,990.- 9,990.- 

10 - 15 มีนาคม 2566 43,990.- 9,990.- 

14 - 19 มีนาคม 2566 44,990.- 9,990.- 

17 - 22 มีนาคม 2566 43,990.- 9,990.- 

21 - 26 มีนาคม 2566 44,990.- 9,990.- 

24 - 29 มีนาคม 2566 43,990.- 9,990.- 

28 มีนาคม - 02 เมษายน 2566 44,990.- 9,990.- 

31 มีนาคม - 05 เมษายน 2566 45,990.- 9,990.- 

เดนิทางเดือน เมษายน 2566 

04 - 09 เมษายน 2566 45,990.- 9,990.- 

07 - 12 เมษายน 2566 46,990.- 10,490.- 

11 - 16 เมษายน 2566 *วนัสงกรานต ์ 50,990.- 12,990.- 

14 - 19 เมษายน 2566 *วนัสงกรานต ์ 49,990.- 10,990.- 

18 - 23 เมษายน 2566 44,990.- 9,990.- 
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21 - 26 เมษายน 2566 42,990.- 9,990.- 

25 - 30 เมษายน 2566 43,990.- 9,990.- 

28 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2566 43,990.- 9,990.- 

เดนิทางเดือน พฤษภาคม 2566 

02 - 07 พฤษภาคม 2566 44,990.- 9,990.- 

05 - 10 พฤษภาคม 2566 43,990.- 9,990.- 

09 - 14 พฤษภาคม 2566 43,990.- 9,990.- 

12 - 17 พฤษภาคม 2566 42,990.- 9,990.- 

16 - 21 พฤษภาคม 2566 42,990.- 9,990.- 

19 - 24 พฤษภาคม 2566 42,990.- 9,990.- 

23 - 28 พฤษภาคม 2566 42,990.- 9,990.- 

26 - 31 พฤษภาคม 2566 42,990.- 9,990.- 
 
 

** หมายเหตุ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเดก็ / Infant (ทารก) เดก็อายตุ  ่ากว่า 2 ปี ราคา 9,000 บาท/ท่าน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

✔ ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัเดินทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัที่ระบุในรายการ 

✔ ค่าน ้ าหนกัสมัภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัมต่อทา่น ต่อเที่ยวบิน 
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✔ ค่าน ้ าหนกัสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่านละ 20 กิโลกรัม 

✔ ค่ารถน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

✔ ค่าที่พกัตามรายการที่ระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ พกัหอ้งละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่ค่าพกัหอ้ง
เด่ียว *หากหอ้งพกัแบบเตียงคู่มีไม่เพยีงพอ ทางบริษทัจ าเป็นตอ้งเปล่ียนเป็นเตียงเด่ียว 

✔ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✔ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

✔ ค่าประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✔ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเสน้ทาง 

✔ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น) 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

🗶 ค่าท าหนงัสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เก่ียวขอ้งของผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
🗶 ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิม่เติม 
🗶 ค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 
🗶          ค่าอาหารบนเคร่ืองบิน, ค่าเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน 

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 
🗶 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่สัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ

นอกรายการ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
🗶 ค่าอาหารพเิศษสัง่เพิม่เติม เช่น อาหารเจ, มงัสวรัิติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพเิศษทางโภชนาการ 
🗶 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยดุ

งาน, การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
🗶 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 60 USD ต่อท่าน 
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เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 
1.   กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น โดยส่งอีเมลร์ายช่ือและหนา้หนงัสือเดินทาง 

เพือ่ยนัการจองที่นัง่ พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.   ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง 

3.   เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
การใหบ้ริการที่ ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
***เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 

🗶 แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 60 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 100% โดยหกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, ค่ามดัจ า
โรงแรมที่พกั, ค่ามดัจ าร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% โดยหกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, ค่ามดัจ า
โรงแรมที่พกั, ค่ามดัจ าร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัร์ตรงวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน** 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลย

พนิิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระ
เงินค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืนๆที่ไดร้ะบมุาทั้งหมดน้ีแลว้ 
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2. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า 10 ท่านรวมในคณะตามที่ก  าหนดไวเ้ท่านั้น หาก
มีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที่ก  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนก าหนดการเดินทาง 

3. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า 36 ท่าน รวมในคณะตามที่ก  าหนดไวเ้ท่านั้น หาก
มีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที่ก  าหนดไว ้บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนก าหนดการเดินทาง 
● กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงินท่านละ 3,000 บาท 
● กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 15 – 19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงินท่านละ 2,500 บาท 
● กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 20 – 29 ท่าน ตอ้งเพิม่เงินท่านละ 2,000 บาท 
● กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 30 - 35 ท่าน ตอ้งเพิม่เงินท่านละ 1,500 บาท 

4. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชั้นประหยดัพเิศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาล า ทางบริษทัจะท าการ
ออกบตัรโดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจ านวนขั้นต ่า 10 ท่าน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้
หากท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินก าหนด และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
เที่ยวบิน เวลาก าหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามขอ้ก าหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นัง่บนรถน าเที่ยว
ตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ, จ านวนที่นัง่ของชั้นประหยดัพเิศษของสายการ
บิน และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้
ส่วนมากเป็นส าคญั 

6. ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได ้

7.  ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ ท่านจะ
ขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
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9.  เดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผดิชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเที่ยวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสินคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อ
ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

10. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผดิชอบใด ๆ  หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ  ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตุมาจาก
ผูเ้ดินทาง 

11.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
ค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุ
ต่าง ๆ 

12.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่
เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถีิและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่
เดินทางไป 

13.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

14.  ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผู ้
เดินทาง (ถา้มี)  

15.  กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่
ยนืยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร้ังก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งส้ิน 

16.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน 
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17.  กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตามทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

18.  กรณีที่ทา่นตอ้งออกตัว๋การเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณีที่
ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไข
ดงักล่าวแลว้ 

 

รบกวนอ่านท าความเขา้ใจเง่ือนไขในการใหบ้ริการก่อนตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 


