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8 วัน แกรนด์จอร์เจีย 
(เส้นทางแนะน า...ดินแดนแห่งทะเลด าและเทือกเขาคอเคซัส) 

 

 
***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส **** 

เร่ิมต้น…. 55,500 บาท 
(เที่ยวจอร์เจีย คนไทยไม่ต้องท าวีซ่า / ราคาไม่รวมทิปต่างๆ)  

ทบีลิซ่ี - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส  - โกรี – อุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี  
ถ า้โพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลด า 

 

ราคาทัวร์ 55,500 : 8-15 พ.ย. / 15-22 พ.ย. / 2-9 ธ.ค./ 6-13 ธ.ค./ 9-16 ธ.ค. 2562 
ราคาทัวร์ 57,500 : 12-19 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 23-30 ต.ค. 2562 
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8 วนั แกรนด์จอร์เจีย...อญัมณีแห่งคอเคซัส  

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ 
 

18.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วันที่สอง อิสตันบูล - ทบีลิซ่ี 
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเคร่ืองเที่ยวบิน TK378 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบินอิสตนับูล (กระเป๋าเดินทางสายการบิน Check through) 

06.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซ่ี (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สาย
การบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.) 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินทบีลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ตัวเมืองทบีลิซ่ี (TBILISI) น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าแห่งนคร
หลวงทบิลิซ่ี (Old town of Tbilisi)  ซ่ึงมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสีสันอาคารบ้านเรือน 
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยโุรป อาจกล่าวไดว่้า น่ีคือการบรรจบกนัของ
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ตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที่มี
เอกลกัษณ์   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเข้าชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซ่ึงสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซ่ึงเช่ือมระหว่างตวัเมือง
เก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานคร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ที่สวยงามช้ินหน่ึงซ่ึง
พาดผ่านแม่น ้ าคูรา จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการ
โบราณสมยัยุคศตวรรษที่ 4 ซ่ึงนักประวตัิศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเส้นทางสายไหมที่
แข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สุด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซ่ีตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
สู่ ทบิลิซ่ีมอลล์ (Tbilisi mall) ช้อปป้ิงมอลล์แห่งนครหลวงทบิลิซ่ี อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยักบัสินคา้
แ บ ร น ด์ เน ม แ ล ะ สิ น ค้ า แ บ ร น ด์ ท้ อ ง ถิ่ น  อ า ทิ  เ ช่ น  ZARA, PULL & BEAR, TOPSHOP, GAP, 
MARKS&SPENCER, SAMSONITE, ฯลฯ 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Astoria Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ปัจจุบันเป็นเมือง
ส าคญัทางศาสนาคริสต ์นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์ศาสนาเขา้มาในประเทศเป็นคร้ังแรก
ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากน้ีองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ให้เป็น
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มรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 น าท่านชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรือ
อารามแห่งกางเขน สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิยุคศตวรรษที่ 6 ซ่ึงชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายใน
โบสถ์มีไม้กางเขนขนาดยกัษ์ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคปัปาโดเกีย (ซ่ึงปัจจุบันเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคญัมากของประเทศตุรกี) ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มาพร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นคร้ังแรก
ในช่วงโบราณกาล จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทศัน์ของเมืองมิทสเคตา้และจุดบรรจบของแม่น ้ าคูราและ
แม่น ้ าอะรักวีซ่ึงมีความงดงามเป็นอย่างมาก ไดเ้วลาน าท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) 
สัญลกัษณ์ของการเปลี่ยนความเช่ือมานบัถือศานาคริสตซ่ึ์งกลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 
337 และเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้ นในคริสตวรรษที่ 11 ภายในมี
ภาพเขียนเฟรสโกท้ี่งดงาม  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็กๆซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus 
mountains) เมืองน้ีถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซสั ที่ส าคญัของประเทศจอร์เจีย เพราะอยูไ่ม่
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ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคส าหรับการท่องเที่ยว รวมทั้ งเป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. 
Kazbeg) หน่ึงในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซสั  ไดเ้วลาน าท่านเปลี่ยนอริยาบถ นัง่รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้ 
(Jeep 4 wheels Drive) เพื่อเดินทางสู่ โบสถเ์กอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church) (ในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะ
ปกคลุมจะไม่สามารถขึน้ไปชมอารามนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณหิมะในแต่ละปี หากขึน้เขาไปดูอารามนี้ไม่ได้
ทางทัวร์จะท าการรีฟันค่า 4WD คืนให้)  สถานที่ท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปที่โด่งดงัมากที่สุดของประเทศจอร์เจีย 
เป็นโบสถเ์ก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส  สร้างตั้งแต่สมยัคริสต์ศตวรรษที่ 15 ดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความ
สูง 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล รอบตวัโบสถ์แห่งน้ีสามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัสไดร้อบดา้น ตลอด
การเดินทางท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศและวิวอนังดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส ระหว่างขากลบัแวะให้
ท่านถ่ายรูปกบั อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship) ก าแพงทรงคร่ึงวงกลมซ่ึงแต่งแตม้ศิลปะบน
ก าแพงมากมายสีสันอนัสวยงาม ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมที่พกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Sno Kazbegi Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี โกรี - อุพลิสชิเค - บอร์โจมี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซ
เวียต นอกจากน้ียงัเป็นบา้นเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph stalin) จอมเผด็จการที่ทรงอิทธิพลและอนัตรายที่สุด
คนหน่ึงของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 ระหว่างการเดินทาง น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี 
(Ananuri fortress) สร้างขึ้นสมยัศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่
หลบภยัในยามศึกสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลที่อาศยัอยูใ่นภูมิภาคคอเคซัส และไม่
ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซียซ่ึงเป็นชาวมุสลิม ได้เวลาน าท่านเข้าชม 
พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum) ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกรี เร่ืองราวของส
ตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไวท้ี่น่ี ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ขา้วของเคร่ืองใช้ส่วนตวั และของขวญั ของก านัล จาก
บรรดามิตรประเทศ น าท่านเขา้ชมบา้นซ่ึงสตาลินเคยพกัสมยัยงัวยัเยาว์ จากนั้นน าท่านชมขบวนรถไฟโบราณ
ซ่ึงเดิมเป็นรถไฟของจกัรพรรดิซาร์นิโคลสัที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ ต่อมาไดก้ลายเป็นของสตาลิน ภายใน
ขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้องเล็กๆ ทั้งห้องท างานของ สตาลิน, ห้องพกัผ่อน เป็นตน้ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) เพื่อเที่ยวชมหน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ซ่ึงตามประวตัิ
ศาตร์ได้บันทึกว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือ
ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาด
ใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซ่ึงมีเน้ือที่
ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ ้ าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหมที่เช่ือมต่อ
อาณาจกัรไบแซนไทน์ กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองถ ้าที่ส าคญัของประเทศ
จอร์เจีย ก่อนน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Borjomi Palace Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า บอร์โจมี - คูไทซี 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มี
ประชากรอาศยัอยูไ่ม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองน ้าแร่ โดยน ้าแร่ย่ีห้อบอร์โจมีไดม้ี
การบรรจุ ณ ธารน ้ าแร่บริสุทธ์ิที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 
ประเทศทัว่โลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกนัว่าจะท าให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได ้ท่าน
สามารถลิ้มลองน ้ าแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซ้ือขวดที่ขายบริเวณใกลเ้คียงเพ่ือบรรจุน ้ า
เพื่อด่ืมได ้ น าท่านเขา้ชม สวนบอร์โจมี (Borjomi city park) สถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอร์โจ
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มี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้ าแร่ในวนัหยุด จากนั้นน าท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผา
เหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
 

 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตก

ของประเทศ น าท่านชม อารามเกลาติ (Gelati monastry) อารามหลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของ
กษตัริยเ์ดวิดที่ 4 กษตัริยผู์ป้กครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ์ 2 แห่ง
คือโบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้อันสวยงาม
มากมายหลายภาพ นอกจากน้ีอารามเกลาติยงัเป็นสถาบันชั้นน าของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์, นักเทว
วิทยา, และนกัปราชญช่ื์อดงัมากมาย องคก์รยเูนสโกไ้ดป้ระกาศให้อารามแห่งน้ีเป็นหน่ึงในมรดกโลกสถานเมื่อ
ปี ค.ศ.1944 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมที่พกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Tskatubo Spa Resort Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วันที่หก ถ า้โพรมิธอีุส - บาทมูิ - ล่องเรือชมทะเลด า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมถ ้ าโพรมิธีอุส (Promatheus cave) หน่ึงในถ ้าอนัน่าอศัจรรยข์องชาวจอร์เจีย ถูกคน้พบคร้ังแรกปี 
ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเขา้ชมมากมายในแต่ละปี พบความ
สวยงามของหินงอกหินยอ้ยสะทอ้นแสงสีตระการตาในตวัถ ้า  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศจอร์เจีย 
ตวัเมืองตั้งอยู่ติดทะเลด าทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาทูมิยงัไดรั้บการสนับสนุนให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นตน้มา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตวัเมืองเก่า อีกทั้งยงัมีโรงแรมเชนสากล
เปิดใหม่มากมายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตอีกดว้ย น าท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่
ได้ช่ือว่าทะเลด าก็เพราะดินโคลนชายฝ่ัง  ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด าอันเน่ืองมาจากสาร
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Batumi World Palace Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด บาทูมิ - อิสตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านสู่จุดที่ได้ช่ือว่าเป็นเขตชายแดนเช่ือมต่อระหว่างประเทศจอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ ป้อมโกนีโอ ้(Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้าง
ขึ้นเพ่ือป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงัเช่ือว่าเป็นสถานที่ฝังร่างของนักบุญ
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มทัธีอสั หน่ึงใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู แต่ไม่ไดม้ีการขุดเจาะสถานที่เพ่ือพิสูจน์แต่อยา่งใด เน่ืองจากค าส่ัง
ห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการท าลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง ไดเ้วลาน าท่านสู่ตลาดผลไม้
ขนาดใหญ่ของที่ตั้งอยู่ระหว่างทางกลับสู่เมืองบาทูมิ ท่านสามารถเลือกซ้ือผลไม้สดใหม่ และ ผลไม้ของ
ประเทศจอร์เจียก่อนขึ้นเคร่ืองกลับ ซ่ึงที่ตลาดแห่งน้ีมีสินค้าวางจ าหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผกั ผลไม ้
เคร่ืองเทศ และสินคา้พ้ืนเมือง อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 
 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินชม จตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หน่ึงในจตุรัสส าคญัของเมืองบาทูมิ ซ่ึงรายลอ้มดว้ยร้านอาหาร
และโรงแรมมากมายบนเน้ือที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกลริ้มอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าไดแ้รง
บนัดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท ้สังเกตไดจ้ากภาพโมเสกและงานกระจกสีที่หาดูไดต้ามอาคารรอบจตุรัส  
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูปป้ันพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลด า
ที่สามารถเคลื่อนไหวไดทุ้กๆ 10 นาที (เร่ิมตั้งแต่ 19.00 น.) จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือแสดงถึงความรักของ
หนุ่มสาวต่างเช้ือชาติ ศาสนา และยงัแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานดว้ย 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ (BUS) เพื่อเตรียมเชคอิน 
20.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สู่สนามบินอิสตนับูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK393  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างเที่ยวบิน 
21.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
 
วันที่แปด กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 

สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหว่างเที่ยวบิน 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั แกรนด์จอร์เจีย 
ราคาทัวร์ 55,500 : 8-15 พ.ย. / 15-22 พ.ย. / 2-9 ธ.ค./ 6-13 ธ.ค./ 9-16 ธ.ค. 2562 
ราคาทัวร์ 57,500 : 12-19 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 23-30 ต.ค. 2562 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น คิด ณ วนัที่ 13 สิงหาคม 2562 ** 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

ห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศจอร์เจีย 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 อตัราค่าบริการ  (บาท)  พ.ย. – ธ.ค. 2562 ตุลาคม 2562 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 55,500 57,500 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 11,000 11,000 
เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 52,500 54,500 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 100,000 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และ ไกดไ์ทย รวม  ท่านละ 54 USD = 1,730 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์ยอดเต็ม) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไมไ่ดม้ีค่าใชจ่้ายใดๆเกิดขึ้น)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หักค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หักค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 15 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

http://www.followmeholiday.com/
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▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

http://www.followmeholiday.com/
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▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่สายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทกุชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

http://www.followmeholiday.com/

