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8 วนั แกรนด์จอร์เจยี 

(เส้นทางแนะนํา...ดินแดนแห่งทะเลดาํและเทือกเขาคอเคซัส) 

 

***บินเข้า ทบิลซีิ� - บินออก บาทูมิ ไม่ย้อนเส้นทาง **** 

กรกฎาคม - ตุลาคม 2565 

เริ�มต้น 52,900 บาท 
(เที�ยวจอร์เจยี คนไทยไม่ต้องทําวซ่ีา / พกัโรงแรม 4 ดาว / รวมทิปหมดแล้ว)  

ทบิลซีิ� - มิทสเคต้า - คาสเบก ิ- หุบเขาคอเคซัส  - โกรี – อุพลสิชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี  

ถํ�าโพรมิธีอุส – บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดาํ 

ราคาทวัร์ 49,900 บาท :  12-19 ก.ค. / 28 ก.ค.- 4 ส.ค. 65/ 11-18 ส.ค. 65/ 13-20 ก.ย. 65/ 18-25 ก.ย. 

13-20 ต.ค. 65/ 20-27 ต.ค. 65  

ราคาทวัร์ 52,900 บาท :  8-15 ก.ค. 65 / 4-11 ต.ค. 65 / 21-28 ต.ค. 65 / 11-18 ต.ค. / 24-31 ต.ค. 

ราคาทวัร์ 54,900 บาท : 26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 66 / 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 66 
 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  
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8 วนั แกรนด์จอร์เจยี 
(เส้นทางแนะนํา...ดนิแดนแห่งทะเลดาํและเทือกเขาคอเคซัส) 

วนัแรก กรุงเทพฯ 
 

19.30 น.  คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดที้�เคาน์เตอร์เช็คอิน M ประตูทางเขา้ที� 6 อาคารผูโ้ดยสารชั�น 4 

 เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที�ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.10 ชั�วโมง) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที�นั�ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ�าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งเที�ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 
 

วนัที�สอง อสิตันบูล - ทบิลซีิ� 
 

05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปลี�ยนเครื�อง โดยเที�ยวบิน TK378 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปปิ� งสินคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตนับูล (กระเป๋าเดินทางสายการบิน Check through) 

06.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซี� (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  

สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเครื�องบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.15 ชม.) 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี� ประเทศจอร์เจีย นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี�  (Tbilisi) นาํท่านเที�ยวชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี�  (Old town of 

Tbilisi)  ซึ� งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสีสันอาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นที�

ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยโุรป อาจกล่าวไดว้า่ นี�คือการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตกของ

ประเทศที�ตั�งอยูร่ะหวา่งสองทวปีอยา่งจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที�มีเอกลกัษณ์   
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซึ� งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี 

จากนั�นนาํท่านถ่ายรูปกบัสะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตร ซึ� งเชื�อมระหวา่งตวั

เมืองเก่าและเมืองใหม ่เปิดใชง้านครั� งแรกเมื�อปี ค.ศ. 2010  จดัวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที�สวยงามชิ�น

หนึ�ง ซึ� งพาดผา่นแม่นํ� าคูรา จากนั�นนาํท่านนั�งกระเชา้เคเบิ�ลขึ�นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อม

ปราการโบราณสมยัยคุศตวรรษที� 4 ซึ� งนกัประวติัศาสตร์ยกยอ่งวา่เป็นป้อมปราการป้อมหนึ�งบนเส้นทางสาย

ไหมที�แข็งแกร่งและตีไดย้ากที�สุด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซี�ตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํ

ท่านเดินทางสู่ ทบิลิซี�มอลล์ (Tbilisi mall) ชอ้ปปิ� งมอลล์แห่งนครหลวงทบิลิซี�  อิสระให้ท่านชอ้ปปิ� งตาม

อธัยาศยักบัสินคา้แบรนด์เนมและสินคา้แบรนด์ทอ้งถิ�น อาทิ เช่น Zara, Pull & Bear, Topshop, GAP, Marks 

& Spencer, Samsonite และ อื�นๆอีกมากมาย  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  Dolabauri Tbilisi Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�สาม มิทสเคต้า - คาสเบก ิ- หุบเขาคอเคซัส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคตา้ (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  อดีตนคร

หลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ปัจจุบนัเป็นเมืองสําคญัทางศาสนาคริสต ์นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดย

จอร์เจียรับคริสตศ์าสนาเขา้มาในประเทศเป็นครั� งแรกช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 4 นอกจากนี�องคก์ารยูเนสโก

ไดขึ้�นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื�อปี 

ค.ศ.1994 นาํท่านชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที�ศกัดิ� สิทธิ� ยุคศตวรรษที� 6 

ซึ� งชาวจอร์เจียสักการะนบัถือบูชาเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถ์มีไมก้างเขนขนาดยกัษซึ์� งชาวเมืองกล่าวกนัวา่ 

นกับุญนีโน่แห่งคปัปาโดเกีย (ซึ� งปัจจุบนัเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคญัมากของประเทศตุรกี) ได้นาํไม้

กางเขนนี� เขา้มาพร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั� งแรกในช่วงโบราณกาล จากนั�นอิสระให้ท่านเก็บ

ภาพทิวทศัน์ของเมืองมิทสเคตา้และจุดบรรจบของแม่นํ� าคูราและแม่นํ� าอะรักวีซึ� งมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 

ไดเ้วลานาํท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) สัญลกัษณ์ของการเปลี�ยนความเชื�อมานบั

ถือศานาคริสตซึ์� งกลายมาเป็นศาสนาประจาํชาติของจอร์เจียเมื�อปี ค.ศ. 337 และเป็นสิ�งก่อสร้างยุคโบราณที�มี

ขนาดใหญ่ที�สุดของจอร์เจีย สร้างขึ�นในคริสตวรรษที� 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกที้�งดงาม  
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั�วโมง) เมือง

เล็กๆซึ� งตั�งอยูบ่ริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus mountains) เมืองนี� ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเที�ยว

บนเทือกเขาคอเคซัส ที�สําคญัของประเทศจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภค
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สําหรับการท่องเที�ยว รวมทั�งเป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึ� งในยอดเขาที�สวยที�สุดของ

เทือกเขาคอเคซสั  ไดเ้วลานาํท่านเปลี�ยนอริยาบถ นั�งรถขบัเคลื�อน 4 ลอ้ (Jeep 4 wheels Drive) เพื�อเดินทางสู่ 

โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church) สถานที�ท่องเที�ยวและจุดถ่ายรูปที�โด่งดงัมากที�สุดของ

ประเทศจอร์เจีย เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซสั  สร้างตั�งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษที� 15 ดว้ยหินแกรนิต

ขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดบันํ� าทะเล รอบตวัโบสถ์แห่งนี�สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเค

ซสัไดร้อบดา้น ตลอดการเดินทางท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศและววิอนังดงามธรรมชาติเทือกเขาคอเคซสั  

 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ในโรงแรมที�พกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  Gudauri Loft Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�สี�  โกรี - อุพลสิชิเค - บอร์โจมี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship) (ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) กาํแพงทรงครึ� งวงกลมซึ� งแต่งแตม้ศิลปะบนกาํแพงมากมายสีสันอนัสวยงาม ซึ� งเป็น

สัญลกัษณ์แห่งมิตรภาพระหวา่งรัสเซียและจอร์เจีย และเป็นจุดชมววิที�สวยงามอีกแห่งของจอร์เจีย  
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นาํท่านเดินทางสู่ป้อมปราสาทอนันานูรี (Ananuri fortress) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 

ชั�วโมง) สร้างขึ�นสมยัศตวรรษที� 13 ถูกออกแบบใหมี้หอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื�อใชเ้ป็นที�หลบภยัใน

ยามศึกสงครามนบัเป็นป้อมปราการของชาวคริสตใ์นอตีตกาลที�อาศยัอยูใ่นภูมิภาคคอเคซสัและไม่ยอมตกอยู่

ภายใตอิ้ทธิพลของจกัรวรรดิออตโตมนัและเปอร์เซียซึ� งเป็นชาวมุสลิม นาํท่านเดินทางสู่เมืองอุพลิสชิเค 

(Uplistsikhe) (ระยะทาง 103 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมหนึ�งในเมืองถํ�าเก่าแก่ของจอร์เจีย ซึ� งตามประวติัศาตร์ไดบ้นัทึกวา่มีการตั�งถิ�นฐานในดินแดน

แถบนี� กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที�เมืองนี� มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที� 9 ถึง 11 ก่อนจะถูก

รุกรานและทาํลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที� 11 หินผาขนาดใหญ่ที�ถูกสกดัและสลกัเสลาเป็นช่อง

หอ้งโถงมากมายคือที�ตั�งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ� งมีเนื�อที�ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ใน

อดีตกาล นครถํ� าแห่งนี� ยงัเป็นส่วนหนึ� งของเส้นทางสายไหมที�เชื�อมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กบัประเทศ

อินเดียและประเทศจีน อิสระใหท้่านเก็บภาพเมืองถํ�าที�สาํคญัของประเทศจอร์เจีย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ 

เมืองโกรี (Gori) (ระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต นอกจากนี� ยงัเป็นบา้นเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph 

stalin) จอมเผด็จการที�ทรงอิทธิพลและอนัตรายที�สุดคนหนึ� งของโลกในช่วงศตวรรษที� 20 ระหว่างการ

เดินทาง นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ตาลิน (Stalin Museum) ตั�งอยูบ่นถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลาง

เมืองโกรี เรื�องราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไวที้�นี� ทั�งภาพถ่าย ภาพวาด ขา้วของเครื�องใชส่้วนตวั และ
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ของขวญั ของกาํนลั จากบรรดามิตรประเทศ นาํท่านเขา้ชมบา้นซึ� งสตาลินเคยพกัสมยัยงัวยัเยาว ์จากนั�นนาํ

ท่านชมขบวนรถไฟโบราณซึ� งเดิมเป็นรถไฟของจกัรพรรดิซาร์นิโคลสัที� 2 แห่งราชวงศโ์รมานอฟ ต่อมาได้

กลายเป็นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้องเล็กๆ ทั�งห้องทาํงานของ สตาลิน, ห้องพกัผ่อน ได้

เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) (ระยะทาง 79 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั�วโมง) 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Borjomi Palace Hotel ***** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�ห้า บอร์โจมี - คูไทซี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเที�ยวชมเมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจีย มี

ประชากรอาศยัอยูไ่ม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงระดบัโลกในเรื�องนํ� าแร่ โดยนํ� าแร่ยี�ห้อบอร์โจมี

ไดมี้การบรรจุ ณ ธารนํ� าแร่บริสุทธิ� ที�ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขาย

กวา่ 40 ประเทศทั�วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื�อกนัวา่จะทาํให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้าย

ได ้ท่านสามารถลิ�มลองนํ�าแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซื�อขวดที�ขายบริเวณใกลเ้คียงเพื�อ

บรรจุนํ� าเพื�อดื�มได ้ นาํท่านเขา้ชม สวนบอร์โจมี (Borjomi city park) สถานที�ท่องเที�ยวและพกัผอ่นของ

ชาวเมืองบอร์โจมี ที�นิยมมาเดินเล่นและผอ่นคลายโดยการแช่นํ�าแร่ในวนัหยุด จากนั�นนาํท่านขึ�นกระเชา้สู่จุด

ชมววิบนหนา้ผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระใหท้่านเก็บภาพววิทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น  
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั�วโมง) เมืองที�

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของจอร์เจีย ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัตก นาํท่านชมอารามเกลาติ (Gelati monastry) อาราม

หลวงของเมือง สร้างขึ�นตามพระประสงคข์องกษตัริยเ์ดวิดที� 4 กษตัริยผ์ูป้กครองประเทศจอร์เจีย ในช่วง

ศตวรรษที� 10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แห่งคือโบสถพ์ระแม่มารี และโบสถ์เซนตจ์อร์จ/เซนตนิ์โคลสั 

ภายในตวัโบสถมี์ภาพเขียนเฟรสโกอ้นัสวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนี�อารามเกลาติยงัเป็นสถาบนัชั�น

นาํของประเทศที�ผลิตนกัวิทยาศาสตร์, นกัเทววิทยา, และนักปราชญ์ชื�อดงัมากมาย องค์กรยูเนสโกได้

ประกาศใหอ้ารามแห่งนี� เป็นหนึ�งในมรดกโลกเมื�อปี ค.ศ.1944 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรมที�พกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Tskatubo Spa Resort Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�หก ถํ�าโพรมิธีอุส - บาทมูิ - ล่องเรือชมทะเลดํา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมถํ�าโพรมิธีอุส (Promatheus cave) (ระยะทาง 28 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หนึ� งใน

ถํ�าอนัน่าอศัจรรยข์องชาวจอร์เจีย ถูกคน้พบครั� งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื�อปี ค.ศ.2012 เพื�อ

รองรับนักท่องเที�ยวที�มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินยอ้ยสะทอ้นแสงสี

ตระการตาในตวัถํ�า นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 

ชั�วโมง)  เมืองท่าชายทะเลและหนึ� งในเมืองเศรษฐกิจที�สําคญัของประเทศจอร์เจีย ตวัเมืองตั�งอยูติ่ดทะเลดาํ

ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิยงัได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที�ยวตั� งแต่ปี 

ค.ศ.2010 เป็นตน้มา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตวัเมืองเก่า อีกทั�งยงัมีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่

มากมายเพื�อรองรับการท่องเที�ยวในอนาคตอีกดว้ย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่าน ล่องเรือในทะเลดาํชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที�ได้ชื�อว่าทะเลดาํก็เพราะดินโคลนชายฝั�ง  ดินทราย

ชายหาดของทะเลแห่งนี� เป็นสีดาํอนัเนื�องมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์ ไดเ้วลานาํท่านสู่ตลาดผลไมข้นาด

ใหญ่ของที�ตั�งอยู่ระหวา่งทางกลบัสู่เมืองบาทูมิ ท่านสามารถเลือกซื�อผลไมส้ดใหม่ และ ผลไมข้องประเทศ

จอร์เจียก่อนขึ�นเครื�องกลบั ซึ� งที�ตลาดแห่งนี� มีสินคา้วางจาํหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผกั ผลไม ้เครื�องเทศ 

และสินคา้พื�นเมือง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื�อของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั World Palace Batumi **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�เจ็ด บาทูมิ - อสิตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านสู่จุดที�ได้ชื�อว่าเป็นเขตชายแดนเชื�อมต่อระหว่างประเทศจอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั�นนาํท่าน

เดินทางสู่ ป้อมโกนีโอ ้(Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝั�งทะเลดาํ ใกลอ้าณาเขตประเทศตุรกี ถูก

สร้างขึ�นเพื�อป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากนี� ยงัเชื�อว่าเป็นสถานที�ฝังร่างของ
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นกับุญมทัธีอสั หนึ� งใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที�เพื�อพิสูจน์แต่อย่างใด 

เนื�องจากคาํสั�งหา้มของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงวา่จะเป็นการทาํลายโบราณสถานใหท้รุดโทรมลง  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านชม จตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ�งในจตุรัสสําคญัของเมืองบาทูมิ ซึ� งรายลอ้มดว้ยร้านอาหาร

และโรงแรมมากมายบนเนื�อที�กวา่ 5,700 ตารางเมตรใกลริ้มอ่าวทะเลดาํ สถาปัตยกรรมโดยรอบ นบัวา่ไดแ้รง

บนัดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท ้สังเกตไดจ้ากภาพโมเสกและงานกระจกสีที�หาดูไดต้ามอาคารรอบจตุรัส  

นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปปั� นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูปปั� นพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเล

ดาํที�สามารถเคลื�อนไหวไดทุ้กๆ 10 นาที (เริ�มตั�งแต่ 19.00 น.) จุดประสงคที์�ถูกสร้างขึ�นเพื�อแสดงถึงความรัก

ของหนุ่มสาวต่างเชื�อชาติ ศาสนา และยงัแสดงถึงสันติภาพระหวา่งจอร์เจียและอาร์เซอไบจานดว้ย 
 

17.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ (BUS) เพื�อเตรียมเช็คอิน 

20.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สู่สนามบินอิสตนับูล (IST) โดยเที�ยวบิน TK393  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชั�วโมง) สายการบินมีบริการอาหารและเครื�องดื�มระหวา่งเที�ยวบิน 

21.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
 

วนัที�แปด กรุงเทพฯ 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชั�วโมง) 

สายการบินฯ มีบริการอาหารคํ�าและอาหารเชา้ระหวา่งเที�ยวบิน 

15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั แกรนด์จอร์เจยี 
(เส้นทางแนะนํา...ดนิแดนแห่งทะเลดาํและเทือกเขาคอเคซัส) 

ราคาทวัร์ 49,900 บาท :  12-19 ก.ค. / 28 ก.ค.- 4 ส.ค. 65/ 11-18 ส.ค. 65/ 13-20 ก.ย. 65/ 18-25 ก.ย. 

13-20 ต.ค. 65/ 20-27 ต.ค. 65  

ราคาทวัร์ 52,900 บาท :  8-15 ก.ค. 65 / 4-11 ต.ค. 65 / 21-28 ต.ค. 65 / 11-18 ต.ค. / 24-31 ต.ค. 

ราคาทวัร์ 54,900 บาท : 26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 66 / 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 66 
 

อตัราค่าบริการ   มิถุนายน - ตุลาคม 2565 ก.ค. / ต.ค. ปีใหม่ 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เดก็อายมุากกวา่ 11 ปี

บริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อห้อง 

ราคาท่านละ 

52,900 55,900 57,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 4,000 4,000 5,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสริมเตียง 48,900 51,900 54,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ (TK) เริ�มต้นที�ท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�งconfirm เท่านั�น) 

87,000- 110,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบินหกัคืน 

(BKK-IST-TBS//BUS-IST-BKK) 

22,000 22,000 24,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที� 

สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น คิด ณ วนัที� 27 พฤษภาคม 2565 ** 
 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื�อทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 20 กก.  

 กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง (Hand carry) นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

 

โปรแกรมท่องเที�ยวจอร์เจีย (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทางนํ�าหนกั ไม่เกิน 20 ก.ก./ทา่น) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ�ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
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 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,�00,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายเุกิน 85 

ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเชื�อ Covid 19 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าเจา้หนา้ที�ยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื�อป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิก   วซ่ีาในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ

ล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3� วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�

ท่องเที�ยวอื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์

นั�นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ� งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 
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 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�

ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�

เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ� าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ ��-�� กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชั�นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนกัเพิ�มเป็น

สิทธิ� ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใน

นํ�าหนกัส่วนที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ� าหนกักระเป๋าจริง 

ทั�งนี�จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั�นธุรกิจ (Business) 

ดงันั�นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั�น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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 แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

8 วนั แกรนด์จอร์เจยี 
(เส้นทางแนะนํา...ดนิแดนแห่งทะเลดาํและเทือกเขาคอเคซัส) 

 

ราคาทวัร์ 49,900 บาท :  12-19 ก.ค. 65    28 ก.ค.- 4 ส.ค. 65   11-18 ส.ค. 65/ 

13-20 ก.ย. 65   18-25 ก.ย.65 

13-20 ต.ค. 65  20-27 ต.ค. 65  

ราคาทวัร์ 52,900 บาท :  8-15 ก.ค. 65    4-11 ต.ค. 65     21-28 ต.ค. 65  

11-18 ต.ค.    24-31 ต.ค. 

ราคาทวัร์ 54,900 บาท : 26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 66    28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 66 

 

 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เนื�องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื�นวซ่ีา) 

 

 

ชื�อผูส้าํรองที�นั�ง................................................. เอเยน่ต.์............................................................................ 

โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.................................................... 

โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 

 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 

 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


