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 เทีย่วเมอืงสวยจอร์เจีย 9 วัน 6 คืน   
    ทบลิิซ่ี-ซิกนากี-ควาเรลี-อนานูร-ิกูดาอูริ- 

คาซเบกี-อุพลิสชิเค่-มทิสเคต้า 
ชมวิวเทอืกเขาคอเคซัสทีส่วยไม่แพเ้ทอืกเขาแอลป์ในยุโรป  

สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 

Sabai Sabai Georgia  



 
 
 
 
 
 

 

ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ีล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine ชิมไวน์รสเลิศ 
น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 
อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารไทยและอาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ 

รับประทานอาหารพร้อมชมววิที ่Funicular Restaurant 
 

          โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 
 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบั
ทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยูใ่นหุบเขำซึง่ถกูแบ่งโดยแมน่ ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจ
อยูท่ีแ่หล่งน ้ำแร่และแหล่งโบรำณคดมีำกกวำ่ 12,000 แหง่ทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ม ี4 แหง่ดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนับพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขำ
คอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที ่

สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้ำครูำหรอืเรยีกวำ่แมน่ ้ำมติควำร ี
ซิกนากี เมอืงน่ารกัทีไ่ดร้บัขนานนามวา่ City of Love เมอืงเลก็ๆทีม่กีารปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอยา่งโดยเฉพาะตน้

องุน่พนัธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัในเรือ่งการผลติไวน์ และเป็นเมอืงทีป่ระวตัศิำสตรค์วำม
เป็นมำอยำ่งยำวนำน 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำอรกัว ีทีถ่กูสรำ้งขึน้
ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถ่กูสรำ้งไดอ้ยำ่งงดงำม 

คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยูบ่นควำมสงูจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำ
เซลเซยีสเลยทเีดยีว โดยมไีฮไลทเ์ป็นโบสถเ์กอรเ์กต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน  
มิทสเคต้า เมอืงศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี 

 
ก าหนดการเดินทาง  3-11 พ.ค./ 13-21 พ.ค./ 27 พ.ค.-04 มิ.ย.2565 
   3-11 มิ.ย./ 12-20 ก.ค./ 27ก.ค.-04 ส.ค.2565 
   11-19 ส.ค./ 26 ส.ค.-03 ก.ย./ 17-25 ก.ย./ 24 ก.ย.-02 ต.ค.2565 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์T สายการบิน 

Emirates Airlines เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง (กรณุามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น



 
 
 
 
 
 

 

รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ - ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ -ทบิลิซี(่จอรเ์จีย) -ฟรีด้อมสแควร ์
01.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-385 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง (ดไูบเวลาช้ากว่า

ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
11.00 น.  ออกเดินทางสู่กรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2200 
14.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ น าท่านเดนิทางสู่กรงุทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืงหลวง
ของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมายและมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและ
ยงัเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้าครูาหรอืเรยีกวา่แมน่ ้ามติควาร ีน าท่านชมกรุงทบลิซิีซ่ึง่เป็น
ศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยูใ่นเสน้ทางสาย
ไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความ
ไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยุโรป จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืง 
ทบลิซิีย่่านฟรีดอมสแควร ์Freedom Square จตัุรสัใจกลางเมอืงทีถู่กสรา้งขึน้สมยัถูกปกครองโดยสหภาพ
โซเวยีต เป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางการคมนาคมของกรุงทบลิซิแีละยงัเป็นทีต่ัง้ของอาคารรฐัสภาและ
หน่วยงานของรฐั ใหท้่านไดช้มบรรยากาศของอาคารบา้นเรอืนอนัคลาสสคิสุดอลงัการในสถาปัตยกรรมยโุรป
แบบนีโอโคโลเนียลอนัสุดคลาสสคิ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ทบิลิซี-่นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสนัติภาพ-โบสถเ์มเตห์คี-โบสถท์รินิต้ี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซ่ี Old Town of Tbilisi ซึง่ท่านจะไดพ้บเหน็ความสวยงามและ
สสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะของเปอรเ์ซยีและ
ยโุรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จากนัน้น าท่าน 
นัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกชว่ง
ครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรูปแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราว
ศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมยัของกษตัรยิ์
เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชือ่ป้อม
แหง่นี้วา่นารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลายลง
เพราะวา่เกดิแผ่นดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป จากนัน้แวะชมและถ่ายรปูภายนอกกบั โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ 
Sulphur Bath ในยา่นโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชีือ่เสยีงโด่งดงัในเรื่องบ่อน ้ารอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิและน าท่าน
ถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตร ซึง่เชือ่มระหวา่งตวัเมอืง
เก่าและเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010 จดัวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึ่ง
ซึง่พาดผา่นแม่น ้าครูา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 



 
 
 
 
 
 

 

บา่ย น ำท่ำนแวะถ่ายรปูกบัโบสถเ์มเตหคี์ Metekhi Church โบสถ์ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ี
ตัง้อยู่บรเิวณรมิหน้าผาของแมน่ ้ามทวาร ีเป็นโบสถห์นึ่งทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู ่ซึง่เป็น
ประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงั ที ่1 แหง่จอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี้ 
ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษตัรยิ ์เซน็ต ์เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์
ของโบสถใ์นนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้กีารก่อสรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปี ค.ศ.1235 ได้
ถูกพวกมองโกลบุกท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ จากนัน้น าท่านชม โบสถท์รีนิต้ี Holy Trinity 
Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัวา่ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยี
ตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีสุ่ด อนัดบัที ่3 
ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว ์
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ทบิลิซี-่ซิกนากี City of Love-ควาเรลี (แคว้นคาเคติ)-ชิมไวน์-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองซิกนากี Sighnaghi  ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดัคาเคตี
ทีอ่ยูท่างดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 2,978 
ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 4,000 คน มกีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอยา่งโดยเฉพาะตน้องุน่พนัธุ์
ต่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีม่กีารท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี ซึง่
ต่อมาไดร้บัการบูรณะและปรบัปรุงใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึ
ท าใหม้ชีือ่เสยีงส าหรบันกัท่องเทีย่วใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงทีไ่ดช้ือ่
วา่ “เมอืงแหง่ความรกั” ตัง้อยูบ่นทวิทศันันสวยงามของแมน่ ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ทีถู่กสรา้งขึน้เมือ่
ศตวรรษที ่18 ดว้ยพระราชโองการแหง่กษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวก
มสุลมิทางเหนือ จากนัน้น าท่านชมอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆ์
ในนิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ์ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดร้บัการบูรณะใหมท่ัง้หมดในศตวรรษที ่17 
ปัจจุบนัเป็นอารามนางช ีอุทศิใหน้กับุญนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพของ
นกับุญนีโนกถ็ูกบรรจุไวใ้นอารามแหง่นี้เชน่กนั   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บา่ย น าท่านสู ่เขตควาเรลี Kvareli ทีแ่ปลวา่ “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิทีเ่ป็น 1 ในเขตทีเ่ป็นแหล่งผลติไวน์ของ

จอรเ์จยี ทีท่ีม่ดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุน่ท าไวน์ โดยมกีารท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภเูขาขนาดมหมึา 
จ านวน 15 อุโมงค ์และมเีสน้ทางเชือ่มแต่ละอุโมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่กบ็ไวน์ในอุณหภมูเิหมาะสม (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้ใหท้่านไดชิ้มไวน์ควูาเรลีรสเลิศ ไวน์ทอ้งถิน่ทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดในภมูภิาค 
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงทบลิซีี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่อนานูริ-กดูาอริู-Memorial of Friendship-คาซเบกี-นัง่รถ 4WD-โบสถเ์กอรเ์กต้ี-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 



 
 
 
 
 
 

 

น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกวา่ Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทาง
เดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.
ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่งรสัเซยีและจอรเ์จยี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านชม
ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรกัว ีเป็นป้อม
ปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้
ตระหงา่นท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่าง
เกบ็น ้าซนิวาล ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองกดูาอริู Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงสกี
รสีอรท์ทีม่ชีือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นี้เป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืน
ธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน น าท่านแวะถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือนึงคือ Russia–
Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึ
ความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ตัง้อยู่บน Devil’s Valley 
ระหวา่งเมอืงกดูาอรูแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแหง่นี้ตัง้เด่นเป็นสงา่อยูบ่น
หุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยูใ่กลถ้นนใหญ่ จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้มผีูค้น
แวะมาเยีย่มเยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทัง้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมืองสเตพานทส์มินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi 

ซึง่คาซเบกีเ้ป็นชือ่เมอืงดัง้เดมินัน่เอง ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมี
อากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว จากนัน้น าท่าน
เปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กต้ี Gergeti Trinity Church ซึง่ถูก
สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ทสมนิดาซามบีา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกที่
นิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์หง่นี้สถานทีแ่หง่นี้ตัง้อยูร่มิฝัง่ขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้
(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปก
คลมุอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็นอปุสรรคแก่การ
เดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)   
 จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้่าน
ไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Funicular Restaurant ชมวิวสดุโรแมนติคของเมืองทบิลิซ่ี 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก ทบิลิซี-่ถ ้าอพุลิสชิเค่-มิทสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-ทบิลิซี ่ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมถ า้อพุลิสชิเค่ 
Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนั
มานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ชว่ง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและ



 
 
 
 
 
 

 

วฒันธรรม และมคีวามเจรญิสุดขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าว
เพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิูชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะ
เขา้เมือ่ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษที ่9 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บา่ย น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้ง

ขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นี้ตัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แมน่ ้ามคิวาร ีและ
แมน่ ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี 
จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็น
ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมานบัถอื
ศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้ง
ยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม จากนัน้น าท่าน
เดนิทางกลบัสูก่รงุทบิลิซ่ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็ ทบิลิซี ่(อิสระเตม็วนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
 อิสระเตม็วนั (อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั ไม่มีรถโค้ชให้บริการ) 

  ท่านสามารถนัง่รถสาธารณะหรอืแทก็ซี ่เพือ่เดนิทางท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วใจกลางกรุงทบลิซิไีด ้โดย
สถานทีแ่นะน าในกรุงทบลิซิี ่อาท ิ
-ทะเลสาบเต่า หรือ Turtle Lake ทะเลสาบทีม่รีปูรา่งคลา้ยเต่าตัง้อยูย่า่นชานเมอืงทบลิซิทีีเ่ป็นแหล่ง
พกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืงทบลิซิเีชน่ วา่ยน ้า พายเรอื Hiking หรอืนัง่ชมววิพระอาทติยต์ก ซึง่บรเิวณ
โดยรอบมรีา้นคา้และรา้นอาหารใหบ้รกิาร   
-เดินเล่นย่านถนนชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยโุรป 
และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีปูรา่งลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแหง่นี้ชือ่ Jan Shardeni Kucha เป็น
ศูนยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมาจงึไดเ้ปลีย่นชือ่ถนนมาเป็นชารเ์ดนี เพือ่
เป็นเกยีรตแิก่นักท่องเทีย่วชาวฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่ 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋มากมาย 
-วิหารซีโอนี Sioni Cathedral อยูไ่มไ่กลจากถนนชารเ์ดนี่ในยา่นเมอืงเก่า เป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย
ออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้โดยชือ่ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิค์อืภเูขาไซออนในเจรซูาเลม็ 
ต่อมาสถานทีแ่หง่นี้กไ็ดม้ชีื่อเป็นซโิอนีแหง่ทบลิซิ ีถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 และต่อมากไ็ดถู้กท าลาย
ลงแต่กไ็ดม้กีารสรา้งขึน้มาใหม่หลายต่อหลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถท์ีไ่ดเ้หน็อยูใ่นปัจจุบนันี้    
-Mtatsminda Park เป็นสวนสนุกทีต่ัง้อยู่บนยอดเขาบนความสงู 770 เมตร มองเหน็เมอืงทบลิซิีไ่ดแ้บบพา
โนรามา เป็นสวนสนุกทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในทบลิซิ ีในสวนสนุกจะมรีา้นคา้มากมายเชน่ รา้นกาแฟ 



 
 
 
 
 
 

 

รา้นขายของทีร่ะลกึ กจิกรรมส าหรบัเดก็ โซนปิกนิก และชงิชา้สวรรคข์นาดใหญ่ ทีช่าวเมอืงทบลิซิีไ่ปใชเ้วลา
วา่งสนุกเพลดิเพลนิไปกบักจิกกรรมรว่มกบัเพื่อนและครอบครวัรวมถงึนกัท่องเทีย่วเองกน็ิยมไปทีส่วนสนุกนี้
ดว้ยเชน่กนั 
จากนัน้เขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีแ่ปด ทบิลิซี-่The Chronicles of Georgia-ช้อปป้ิง East Point-สนามบิน-ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย The Chronicle of Georgia เป็นอนุสรณ์ขนาดยกัษ์ที่
ตัง้อยู่บนเนินเขามองลงมาสูท่ะเลสาบ Tbilisi Sea ซึง่มลีกัษณะเป็นแท่งหนิสดี าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรปู
ต่างๆทีส่ื่อถงึเรื่องราวในอดตีของประเทศจอรเ์จยี โดยเล่าถงึประวตัศิาสตร ์3,000 ปี ของอ านาจการปกครอง
ของจอรเ์จยี ดว้ยการสลกัเกีย่วกบักษตัรยิ ์วรีบุรุษ และพระเยซูครสิต ์ไวบ้นเสาเหลก็ขนาดมหมึา ซึง่ความ
อลงัการณ์ และบรรยากาศความสวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ท าใหไ้ดช้ือ่วา่เป็น Stonehenge of Georgia 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่East Point Shopping Mall หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี แหล่งรวม
สนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำในรำคำพเิศษ อำท ิZara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, 
Adidas, Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore, Calzedonia, ECCO, G-
Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, 
MANGO, New Balance, Levi’s เป็นตน้ **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 
จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซ่ี 

15.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2201 
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีเ่ก้า กรงุเทพฯ 
02.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-384 

 ***เดินทางวนัที ่24ก.ย.- 02 ต.ค.2565 เปลีย่นเป็นไฟลท์ EK376 (เวลา 03.40-13.15 น.)*** 
12.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในจอรเ์จีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ 
อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือ
กรณีท่ีผูป้กครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั   

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ประชากรนับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผา้
คลมุศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผา้
คลมุให้  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ค า่เรว็
ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

อตัราค่าเดินทาง 3-11 พ.ค./ 13-21 พ.ค./ 27 พ.ค.-04 มิ.ย.2565 
   3-11 มิ.ย./ 12-20 ก.ค./ 27ก.ค.-04 ส.ค.2565 
   11-19 ส.ค./ 26 ส.ค.-03 ก.ย./ 17-25 ก.ย./ 24 ก.ย.-02 ต.ค.2565 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 

 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,100 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้ายก่อนเดินทาง** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็** ตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขของบริษทัฯ และจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

Sabai Sabai  Georgia 
เท่ียวจอรเ์จีย 9 วนั 6 คืน / EK 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่เดนิทาง 15 ทา่น ราคาทา่นละ 57,900 
ท่ำนทีต่อ้งกำรพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ 5,000 



 
 
 
 
 
 

 

• เน่ืองจากบตัรโดยสารเคร่ืองบินเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิก, ไม่สามารถเปล่ียนคนเดินทาง หรือ
เรียกรบัเงินคืน (Refund) ได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

• คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Emirates เสน้ทำง กรุงเทพฯ-ดไูบ-ทบลิซิ ี//ทบลิซิ-ีดไูบ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำน / หอ้ง) เนื่องจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พกัเดีย่วเพิม่  
• คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆคำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำร, คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
• คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแหง่ทีม่ ี
• คำ่ธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำร

เดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• คำ่น ้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ท่ำน / วนั 
• คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัเดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิคำ่ตัว๋
โดยสำร,คำ่ทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซือ้ประกนัสุขภำพหรอื
ประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร์ 

• คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่21 
ก.พ.2565 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษี
ใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมั, จ ำกดั 1 ใบ / ท่ำน) 
• คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
• คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
• คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ, คำ่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, คำ่ทปิหวัหน้ำทวัร ์เดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 2,100 บำท เรยีก

เกบ็และช ำระพรอ้มคำ่ทวัรง์วดสดุทำ้ยก่อนเดนิทำง 
• คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
• คา่ธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (ประมำณ

35.00USD) ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั)  
• คา่ธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand 

Pass ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัเดนิทาง https://tp.consular.go.th/)  
• คา่ธรรมเนียมการตรวจโควดิ RT-PCT Test, ATK และคา่โรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมือ่เดนิทางถงึไทย (การ

เปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้ปูระกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั) 
• คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
• คำ่ทปิพนกังำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่ำนเอง 



 
 
 
 
 
 

 

• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
• คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืคำ่แปล 
เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอำย ุและจะตอ้งมอีำยุไม ่เหลอืไม่
น้อยกวำ่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทุกท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซี่ำโดยละเอยีด เพือ่ทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนดัหมำยยืน่วซี่ำพรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนดัหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอยำ่งน้อยก่อนกำรเดนิทำง 30 วนั เพือ่ทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร์ 

 
การช าระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
 
การยกเลิก 
1. หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกวำ่ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรเกบ็คำ่ใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซี่ำ และ
คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 

2. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกวำ่ 15-29 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของคำ่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ,คำ่โรงแรมทีพ่กั,คำ่ธรรมเนียมและ
คำ่บรกิำรในกำรขอวซี่ำและคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 

3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหตุ  

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 



 
 
 
 
 
 

 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้
เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสำรตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจำกเจำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรน ำสิง่ของตอ้งหำ้มเขำ้สู่
อำคำรสนำมบนิหรอืตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืส่วนหนึ่งสว่นใดของอำคำรท่ำอำกำศยำน อำท ิอำวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอำกำศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่ำงๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ ำลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้ำไม,้ กระบองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ฆำ่สตัว,์ สเปรยเ์ครือ่งเทศ/สเปรยพ์รกิต่ำงๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้ำตำ, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เชน่ มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวำนทุกชนิด, กรรไกรทีย่ำว
กวำ่ 6 ซ.ม.เมือ่วดัจำกจุดหมนุ, เครือ่งมอืส ำหรบัศลิปะกำรต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลำยแปลม, ดำบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคำ้, สวำ่นเจำะและหวัเจำะ, เครือ่งมอืชำ่งทุกชนิด, เลื่อย, เครือ่งพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำย เชน่ 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้ำส ำหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สำรเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคำมต่อควำมปลอดภยัของอำกำศยำน และอื่นๆ 
นอกเหนือจำกขำ้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหำ้มตำมส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทยก ำหนดและ/หรอืภำยใตก้ำรประเมนิ
ควำมเสีย่งดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยักำรบนิพลเรอืนและกำรประเมนิภยัคุกคำมของส ำนกังำนกำรบนิพลเรอืนแหง่
ประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกจิจำนุเบกษำวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและกำร
ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  



 
 
 
 
 
 

 

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึ่งเป็นชว่งวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 


