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แกรนดจ์อรเ์จยี 9 วนั 6 คืน  

 

ชวนท่องไปใน ดินแดนท่ีอยู่ระหว่างเอเชียตะวันตกและยุโรปตะวันออกท่ีแสนตรึงตรา 

จุดหมายท่ีทรงเสน่ห์ไปด้วยวัฒนธรรมท่ีเป่ียมไปด้วยเอกลักษณ์ และภมูิประเทศท่ีงดงามไป

ด้วยธรรมชาติรอบทิศทาง จุดหมายงามท่ีเห็นแล้วต้องรีบบันทึกลงในลิสต์ท่ีต้องไปเยือน

ให้ได้สักครั้งในชีวิต!!!! 28ม.ีค.-5 เม.ย.65/1-8พ.ค.65 

คนไทยเทีย่วได้เลยไม่ต้องวีซ่า 

 68,888.- 
ราคาทัวร์ชวนกันเทีย่ว 
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Highlights >> 

ทบลิทิ ี-อานานุร ี  –คาสเบก ิ- กอร ี– บอรโ์จม-ิอาคลัทช์กิเค –

วารด์เซยี-เมอืงมทิสเคตา้-โบดเบ – ซกินาก-ิควาเรล-ีทบลิทิ ี
พเิศษเมนู อาหารพื้นเมือง / ไทย / แจกน า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด / วนั 

รายการท่องเที่ยว เดนิทาง 28 มีนาคม – 4 เมษายน / 1 – 8 พ.ค. 2565 

 (โดย สายการบิน Turkish Airlines ) บนิเขา้ - ออก ทบลิิซ ีท่องเที่ยวสดุคุม้  

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

สายการบนิ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

วันแรก TK 069 กรุงเทพฯ 
(BKK) 

อสิตันบลู 
(IST) 

23:00 05:15 

วันทีส่อง TK 382 อสิตันบลู 
(IST) 

ทบลิซิ ี
(TBS) 

13:20 16:35 
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 วันทีเ่จ็ด TK 383 ทบลิซิ ี 
(TBS) 

อสิตันบล ู
(IST) 

17:30 19:00 

วันทีแ่ปด TK 068 อสิตันบลู 
(IST) 

กรุงเทพฯ 
(BKK) 

01:45  
 

15:25 

 

วนัที-่1 28 มนีาคม 2565 

กรงุเทพฯ - (อสิตนับลู) ตรุก ี(แวะตอ่เครือ่ง) กรงุทบลิซิ ี จอรเ์จยี   

- - - 

21.00 น. คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย ที ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและ

ดแูลในการตรวจเอกสารการเดนิทาง เคานเ์ตอรข์องสายการบนิ Turkish Airlines 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิรุงอสิตันบลู(IST)ทา่อากาศยานนานาชาตขิองประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ 

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK069 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9ชั่วโมง)(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง พรอ้มจอ

ทวีสีว่นตัวทุกทีน่ี่ง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบนิสวุรรณภูมจินถงึสนามบนิ ทบลิซิ ีประเทสจอรเ์จยี น ้าหนัก

โหลดใตท้อ้งเครื่อง ละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสูงสุดไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และถอืขึน้เครื่องไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 

กโิลกรัม ) 

 

วนัที-่2 29 มนีาคม 2565 

 อสิตนับลู (IST) (ตรุก)ี – (TBS) กรงุทบลิซิ ี จอรเ์จยี   

- - D 

05.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรุงอสิตันบลู(IST)ทา่อากาศยานนานาชาตขิองตุรก ี(รอเปลีย่นเครือ่ง) สูเ่มอืงท

บลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 

13.20 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK382 

 (ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท ี พักผอ่นรับประทานอาหารบนเครือ่งบนิ) 

16.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิโนโว อเล็กเยฟกา้ กรุงทบลิซิ ิTBILISI  (TBS) ประเทศจอรเ์จยี  

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่รอตอ้นรับ ณ ทางออก

ของผูโ้ดยสายขาเขา้ น าคณะออกเดนิทางโดยรถโค๊ชปรับอากาศ สูต่ัว เมอืงทบลิซิ ี 

“ทบลิซิ”ี เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีม่ขีนาดใหญ ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานตัง้แตส่มัย

ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ทบลิซิี ่มคีวามหมายวา่ อบอุน่ เพราะมกีารคน้พบบอ่น ้าพุรอ้น ในบรเิวณน้ีเป็นจ านวนมากในอดตีท

บลิซิมีอีกีชือ่นงึวา่ตฟิฟลสิ (Tiflis) ซึง่เป็นชือ่เรยีกในยคุกลาง ไมใ่ชช่ือ่ทอ้งถิน่ของทีน่ี่ 
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พาท่านลงเขาไปเดนิชม “เมอืงเก่าทบลิซิ”ิ (Tbilisi) ตัง้อยู่เชงิเขาอันโอ่อ่าทีป่กคลุมดว้ย  บนเนินเขา ซึง่เป็นเขา

วงกตของถนนแคบ ๆ ทีร่ะเบยีงไมม้องลงมาจากบา้นทีส่รา้งดว้ยอฐิเกา่ มเีสน่ห ์งดงาม สไตล ์น้ีเป็นการผสมผสาน

ระหว่างสองอทิธพิล คอื ถนนทีค่ดเคีย้วคดเคีย้วของเมอืงเอเชยีหรืออาหรับทีผ่สมผสานกับ สถาปัตยกรรม ยุโรป

รัสเซยีคลาสสกิ...อสิระเดนิทางเลน่ถา่ยรูปไมซ่ ้ามมุใคร...จนถงึเวลานัดหมาย  

 
 

โรงอาบน ้า(Sulphur Bath) มาถึงถิ่นไม่เช็คอินอาบน ้ าก็คงไม่ได ้เพราะของขึ้นชื่อของทบิลิซี่ นอกจาก
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามคอืบอ่น ้าพุรอ้นการไดม้าอาบน ้าขัดผวิทีน่ี่ จงึเชือ่กันวา่จะท าใหผ้วิพรรณดขีึน้ 

ค ่า   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชวา์ร 

ชม แสดงพืน้บา้นจอรเ์จยีทีน่่าจดจ า การแสดง

พืน้บา้นจอรเ์จยีประกอบดว้ยองคป์ระกอบ

บางอย่างของพธิกีรรมโบราณและบรรยาย

ถงึความรกั มติรภาพ สงคราม และเรือ่งราวที่

น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมประทาน

อาหารเย็นของจอรเ์จยีนจานพเิศษใน อาหาร

แบบด ัง้เดมิ  

จากนัน้  และเดนิทางไปยังโรงแรมทีพั่ก ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั Astoria Hotel, Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที-่3 30 มนีาคม 2565 

ทบลิซิ ี(Tbilisi) –อานานุร ี(Ananuri)- คาสเบก(ิKazbgi)  

B L D 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 “ท่องไปในเมืองคาสเบก ิประเทศจอเจียร์”คาสเบกิ

เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนกึง่กลางเทอืกเขาคอเคซัส เป็น

พรมแดนกัน้ระหวา่งทวปีเอเชยี – ยโุรป เป็นทางหลวง

ของยุโรปหมายเลข E117 หรอืทีเ่รยีกว่าเสน้ทางจอร์

เจี้ยนมิลิทารี่ไฮเวย์ (Georgian Military) ถนนสาย

ส าคัญที่สรา้งขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมของสหภาพโซเวียต ซึง่มีระยะทางทัง้หมด 

151 กโิลเมตร วัตถุประสงคข์องการสรา้งถนนเสน้น้ี

เพือ่วัตถุทางการทหาร เมอืงน้ีตัง้อยูห่่างจากชายแดน

ประเทศรัสเซยีระยะทาง ประมาน 10 กโิลเมตร“ยอด

เขาคาสเบก”ิ ปกคลุมดว้ยหมิะสขีาวโพลนตลอดทัง้ปี

https://www-inyourpocket-com.translate.goog/tbilisi/Tbilisi-Districts_73040f?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://www-inyourpocket-com.translate.goog/continent/europe?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://www-inyourpocket-com.translate.goog/continent/europe?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://www-inyourpocket-com.translate.goog/russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
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นั้นเป็นหนึ่งในยอดเขาที่ต ิดอันดับความสูงของเทือกเขาคอเคซัสซึ่งทอดตระหง่านพาดผ่านจากประเทศ

อาเซอรไ์บจานและอารเ์มเนียไปจนถงึแถบประเทศรัสเซยี“เมอืงบนเทอืกเขา คาซเบก ิ“ 

ระหวา่งการเดนิ ทางท่านจะไดเ้ห็นสถานทีง่ดงามเหมอืนดังภาพวาดไดแ้ก่ ทะเลสาบชนิวาร ีหรือ อ่างเก็บน า้ชนิวาล ี(Zhinvali 

Lake, Jinvali Lake) เกดิจากการสรา้งเขือ่นชนิวารเีพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน ้าในแม่น ้าอะรักวใีนเทอืกเขา

คอเคซัส เขือ่นเก็บน ้าน้ีท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไวใ้ช ้ทะเลสาบแหง่น้ีมทีวิทัศนท์ีส่วยงดงามตลอดเวลาของ

ปี มคีวามเงียบสงบ มนี ้าสฟ้ีาคราม เหมาะส าหรับนักท่องเทีย่วทีช่อบถ่ายภาพ สถานทีแ่ห่งน้ีไดก้ลายเป็นหนึ่งใน

มรดกโลกในปี ค.ศ. 2007 

เขา้ชมป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการน้ี มีก าแพงลอ้มรอบ 

ตัง้อยู่บรเิวณรมิแมน่ ้าอารักว ี(Arugvi) หนึง่ในแม่น ้าสายส าคัญของประเทศจอรเ์จยี ทีน่ี่ถูกสรา้งขึน้โดย The Dukes 

of Aragvi เป็นสิง่ก่อสรา้งชิน้แรกๆในศตวรรษที่ 13 ภายในป้อมปราการเป็นที่ตัง้โบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ 2 แห่ง 

ดา้นบนมหีอคอยสีเ่หลีย่มขนาดใหญ ่ดา้นในมโีบสถแ์ละหอคอยทีถ่กูสรา้งไวอ้ยา่งอลังการ 

 
กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย  คาสเบก ิยังเป็นทีต่ัง้ของโบสถอ์ันเก่าแกข่องครสิตชนนิกายออโทด็อกซ์อัันฝ่ังรากหย่ังลกึในดนิแดนแห่งน้ี ณ…ที่

แห่งน้ีถอืเป็นไฮไลตข์องการท่องเทีย่วในแถบเทอืกเขาคอเคซัส  ชมโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church 

สรา้งขึน้ในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่14 ปัจจุบันโบสถแ์หง่น้ีนับไดว้า่เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ประเทศจอรเ์จยี เอกลักษณ์ที่

แหง่ความงดงามของเทอืกเขาคอเคซสัทีม่ยีอดเขาสงูทีส่ดุแหง่หนึง่ซึง่เป็นหนึง่ในไฮไลทข์องจอรเ์จยี 



ม 

+ 
 

  

 
 ชมอนุสาวรยีม์ติรภาพกเูดาร ิหรอืทีเ่รยีกวา่ Gudauri Panorama หรอือนุสาวรยีส์นธสิญัญา Georgyevsk อยู่หา่ง

จากทบลิซิ ี120 กม. บนทางหลวงทหารจอรเ์จยีทีเ่ชือ่มตอ่กับรัสเซยี รัฐบาลของสหภาพโซเวยีตไดส้รา้งอนุสาวรยีน้ี์

ขึน้เพือ่เฉลมิฉลอง 200 ปีนับตัง้แตส่นธสิญัญาจอรจ์ฟีลงนามในปี พ.ศ. 2326 

 
ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Rooms Kazbegi Hotel หรอื เทยีบเทา่ (คาสเบก)ิ 

วนัที-่4 31 มนีาคม 2565 

คาสเบก ิ(Kazbegi) – กอร ี(Gori)- บอรโ์จม ิ(Borjomi) 

B L D 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

เดนิทางสูเ่มอืง กอร ี(Gori) เมอืงในภาคตะวันออกของประเทศจอรเ์จยีและเมอืงหลักของแควน้ชดีาคารท์ล ีตัง้อยู่

บรเิวณจุดบรรจบระหวา่งแมน่ ้าสองสาย คอื แม่น ้ามตกวารแีละแม่น ้าลอีัฆว ีชือ่เมอืงมาจากค าในภาษาจอรเ์จยีวา่ กอ

รา ซึง่แปลว่า "กอง" หรอื "เนนิ" หรอืภูเขา และกอรยิังเป็นทีรู่จ้ักในฐานะบา้นเกดิของผูน้ าโซเวยีตโจเซฟ สตาลนิอ

เล็กซานเดอร์ นาดิราด เซผูอ้อกแบบขีปนาวุธและปราชญ์ น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin 

Museum) พพิธิภัณฑท์ีย่กย่องชวีติของสตาลนิ ซึง่ตัง้อยู่ในเมอืงทีเ่ขาเกดิซึง่เป็นสถานทีร่วบรวมเรื่องราว และ

สิง่ของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัวอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภัณฑส์ตาลนิ มกีารจัด

แสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตัง้แตเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ  

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Soviet_Union?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Joseph_Stalin?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Alexander_Nadiradze?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Alexander_Nadiradze?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://tourjung.co/place/602/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99-(joseph-stalin-museum)
https://tourjung.co/place/602/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99-(joseph-stalin-museum)
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กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย เดนิทางตอ่ไป บอรโ์จม ี(Borjomi) เมอืงตากอากาศ บอรโ์จม ิเมอืงเล็กน่ารักอันแสนเงยีบสงบ และมชีือ่เสยีงใน

ดา้นน ้าแร่มากทีส่ดุของประเทศ เพราะเป็นแหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิมทีีพั่กมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิารแชน่ ้าพุรอ้น และ
ความดกี็คอืทีน่ี่มอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี แชน่ ้ารอ้นตอนไหนก็ฟิน 
“บอรโ์จม”ิ เมอืงน้ีขึน้ชือ่เรือ่ง อตุสาหกรรม น ้าแร่ (ซึง่เป็นการสง่ออกอันดับหนึง่ของจอรเ์จยี) น ้าแร่ Borjomi เป็นที่
รูจั้กกันดีในประเทศเหล่านั้นซึง่เป็นส่วนหนึ่งของอดตีสหภาพโซเวียต น ้าแร่บรรจุขวดเป็นแหล่งรายไดห้ลักของ
พื้นที่ เ น่ืองจากน ้ าพุรอ้นแร่ของพื้นที่สามารถบ าบัดรักษาได ้จึงเป็นสถานที่ยอดนิยมส าหรับผูท้ี่มีปัญหา
สขุภาพ Borjomi ยังเป็นทีต่ัง้ของสวนสนุกทีม่ธีมีทางนเิวศวทิยาทีก่วา้งขวางทีส่ดุในคอเคซสั 

  

พาทา่นชมขึน้ เคเบลิคารบ์อรโ์จม ิ(รถรางทางอากาศ) หนึง่ในสถานทีท่ีน่่าสนใจทีส่ดุในเมอืงตากอากาศสไตล์

จอรเ์จยีนของบอรโ์จ มคีอืรถเคเบลิทีอ่อกจากสวนน ้ามเินอรัล และมุง่หนา้ขึน้เนนิเพือ่ชมทวิทัศนอ์ันสวยงามของสวน

น ้ามเินอรัล เพลดิเพลนิกับทวิทัศนแ์ละทวิทัศนท์ีส่วยงามของ Borjomi 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Borjomi Likani Hotel หรอื เทยีบเทา่ (บอรโ์จม)ิ 

วนัที-่5 01 เมษายน  2565 

บอรโ์จม ิ(Borjomi)-อาคลัทช์กิเค (Akhlatsikhe)-วารด์เซยี (Vardzia 
Cave) - บอรโ์จม ิ

B L D 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

น าท่านเดนิทางสู ่ อาคลัทช์กิเค (Akhlatsikhe) เป็นเมอืงทางตอนใตข้องจอรเ์จีย ก่อตัง้ขึน้ในยุคกลาง ชือ่

ของมันหมายถงึ "ป้อมปราการใหม"่ เน่ืองจากป้อมปราการของเมอืงเคยเป็นสถานทีส่ าคัญทีส่ดุในภมูภิาค ในปี ค.ศ. 

1579 เมอืงน้ีเป็นศูนยก์ลางของภูมภิาคหนึง่ของจักรวรรดอิอตโตมัน จากนัน้ในชว่งสงครามรัสเซยี - ตุรกใีนปี พ.ศ. 

2371 - พ.ศ. 2372 ก็ถกูน ากลับไปยังจอรเ์จยีซึง่เคยเป็นสว่นหนึง่ของจักรวรรดรัิสเซยี 

ท่านชม ป้อมและปราสาทราบาต ีRabati Castle แนวป้อมปราการและปราสาทสดุอลังการ ทีภ่ายในประกอบไป

ดว้ยสว่นประกอบของอาคารหลายๆ สว่น ถูกสรา้งขึน้ เมือ่ศตวรรษที1่3 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนวก าแพงหนิที่

ใชเ้ป็นป้อมป้องกันขา้ศกึ และยังเคยใชเ้ป็นประทับของเจา้ชาย Jakhely โดยภายหลังศตวรรษที1่6 ป้อมแห่งน้ีก็ได ้

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Borjomi_(water)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Borjomi_(water)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Soviet_Union?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Caucasus?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
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ตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออตโตมันและรัสเซยี จงึท าใหป้้อมแห่งน้ีถูกละเลยและอยู่ในสภาพทรุด

โทรมจนเมือ่ปี 2012 ทางการจอรเ์จยีไดบ้รูณะป้อมแหง่น้ีขึน้มาใหมอ่กีครัง้ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นชม อารามถ า้วารด์เซยี ( Vardzia Cave)  อารามและป้อมปราการใตด้นิ หอ้งโถงใตด้นิของ"ราชนีิแหง่

ขนุเขา"ทีข่ดุออกมาจากหนิแข็ง ในชว่งปลายทศวรรษ 1100 อาณาจักรจอรเ์จยีในยุคกลางตอ่ตา้นการโจมตขีองกองทัพ

มองโกล ซึง่เป็นกองก าลังท าลายลา้งที่รา้ยแรงที่สุดที่ยุโรป สมเด็จพระราชนีิทามาร์ทรงบัญชาใหก้่อสรา้งสถานที่

ศักดิส์ทิธิใ์ตด้นิแห่งน้ีในปี ค.ศ. 1185 และการขดุก็เริม่ขึน้ โดยแกะสลักเขา้ไปทีด่า้นขา้งของภูเขาเอรุเชล ีซึง่ตัง้อยู่ทาง

ตอนใตข้องประเทศใกลก้ับเมอืงแอสปินซาเมื่อสรา้งปราการใตด้นิน้ีเสร็จสิน้ ไดข้ยาย 13 ชัน้และมหีอ้งชุด 6000 หอ้ง 

หอ้งบัลลังก ์และโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีหอระฆังภายนอก ในปี ค.ศ. 1283 หลังการก่อสรา้งเพียงหนึ่งศตวรรษเท่านั้น 

แผน่ดนิไหวครัง้ใหญไ่ดท้ าลายสถานทีด่ังกลา่วลง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก Rooms Kazbegi Hotel หรอื เทยีบเทา่ (คาสเบก)ิ 

วนัที-่6 02 เมษายน  2565 

บอรโ์จม-ิเมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) - เมอืงทบลิซิ ี

B L D 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 
น าทา่น เดินทางสู่ อดตีเมอืงหลวงของจอรเ์จยี เมอืงมทิสเคตา้ Mtskheta เมืองน้ีถูกเรียกว่าเยรูซาเล็มแห่งที่2 

เน่ืองจากเป็นเมอืงทีฝั่งผา้คลุมพระศพของพระเยซู ทีพ่ระองคใ์ส่ก่อนทีจ่ะถูกตรงึกางเขน และเมอืงน้ีไดจั้ดอยู่ใน

รายการสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก(UNESCO) อกีดว้ย 
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น าทุกทา่นชม มหาวหิารสเวตสิเคอเวลี ่(Svetitskoveli Cathedarl) หรอืทีเ่รยีกวา่ “มหาวหิารแหง่เสาทีม่ชีวีติ”  เป็น

สญัลักษณ์แหง่การเปลีย่นความเชือ่เปลีย่นมานับถอืศาสนาครสิตข์องชาวจอรเ์จยี และไดเ้ปลีย่นศาสนาครสิตใ์หเ้ป็น

ศาสนาประจ าชาตใินปี ค.ศ. 337 ที่น่ีจึงเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของคริสเตียนทุกคนมาอย่างยาวนานหลาย

ศตวรรษ และเพือ่พสิจูนว์า่มหาวหิารน้ีมคีวามส าคัญตอ่ชาวครสิเตยีนจรงิ จงึมตี านานเลา่วา่ มหาวหิารแหง่น้ีเป็นทีฝั่ง

ผา้คลุมพระศพของพระเยซูครสิต ์นอกจากน้ียังมอีกีต านานกล่าวว่า King Gorgi มคี าสั่งใหต้ัดแขนของสถาปนคิที่

สรา้งมหาวหิารสเวตสิเคอเวลี ่เพือ่ไมใ่หเ้ขาสามารถไปสรา้งสิง่สวยงามอืน่ไดอ้กี 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทา่น ชม อารามจวารี (Jvari) ซึง่ตัง้อยู่บริเวณริมเนินเขา ภายในอารามจวารีจะพบไมก้างเขนขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ใน

ศตวรรตที ่4 โดยนักบวชหญงินีโน่เป็นผูส้รา้ง สว่นดา้นหนา้ของอารามจวาร ีคอืแม่น ้ามทิสควารแีละแม่น ้าอารักวทีี่

ไหลมาบรรจบกัน อยูฝ่ั่งตรงขา้ม สวยงามและน่าทึง่มากๆ …สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทบลิซี ี

มหาวหิารทรนิติ ีศ้กัดิส์ทิธิแ์ห่งทบลิซิ ีHoly Trinity Cathedral of Tbilisi  เป็นมหาวหิารหลักของโบสถ์ออร์โธ

ดอกจอร์เจียซึง่ตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของรัฐจอร์เจีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 2538-2547 เป็นโบสถอ์อรโ์ธดอกซ์

ตะวันออกทีส่งูทีส่ดุเป็นอันดับสามของโลกและเป็นหนึง่ในอาคารทางศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกดว้ยพืน้ทีท่ัง้หมด…

ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสูร่า้นอาหาร 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 

ทีพ่กั Astoria Hotel, Tbilisi หรอืเทยีบเทา่(ทบลิซิ)ี 

 

วนัที-่7 03 เมษายน 2565 

ทบลิซิ ี(Tbilisi)-โบดเบ (Bodbe) – ซกินาก(ิSignagi)-ควาเรล ี(Kvareli) 
ทบลิซิ ี

B L D 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

น าทา่น เทีย่วชม เมอืงซกินาก ิ(Signagi)  หรอื The City Of Love เมอืงแหง่ความรกั และสวยงามทีส่ดุใน

แควน้ Kakheti เมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยงามทีส่ดุของแควน้น้ี ตัง้อยูบ่นยอดเขาและป้อมปราการลอ้มรอบ มโีฮมสเตยแ์ละ

โรงแรมรองรับนักทอ่งเทีย่ว  ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงเล็กๆ น่ารัก และทวิทัศนท์ีส่วยงาม  ซึง่ถอืวา่เป็นสถานที่

ที่โรแมนตกิซืง่เมืองเล็กแต่ไดรั้บการบูรณะแค่เดนิไปตามทางก็เป็นสุขถนนที่ปูดว้ยหนิ,บา้นเก่ามากมาย,ชวีติใน

ชนบททีเ่งยีบสงบ 

สิง่ทีต่อ้งท าในซกินาล ีSighnaghi เป็นคร ัง้แรกจ าเป็นทีเ่ราท า!! 

❖ เยีย่มชมพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ ทัง้ดา้นศลิปะและโบราณคด ีส ารวจผลงานของศลิปิน Niko Pirosmani 

❖ ถา่ยภาพวัด St. Gevorg โดยมฉีากหลังเป็นหบุเขา Alazani โบสถ ์St. Gevorg วหิารของโบสถ ์Armenian Apostolic 

Church สรา้งขึน้ในปี 1793 ในช่วงยุคโซเวียตในปี พ.ศ. 2467 โบสถ์ถูกปิดและยา้ยไปที่สโมสร เป็นที่น่าสนใจ

ส าหรับรูปแบบทีแ่ปลกประหลาด - โบสถห์ลังเดยีวจากดา้นในและภายนอกดว้ยคณุสมบัตขิองมหาวหิารสามสว่นจาก

ขอ้มลูพบวา่มกีารสรา้งโบสถอ์ารเ์มเนีย 6 แหง่ในเมอืง 

❖ เดนิไปตามก าแพงป้อมปราการถ่ายรูปมุมทีไ่ม่ซ ้าแบบใคร ซึง่ก าแพงป้อมปราการตามเมอืงทีท่อดยาวไปสีก่โิลเมตร 

ยังคงมชีวีติรอดมาจนถงึทกุวันน้ี การเดนิท่ามกลางหอคอย 23 แห่งและประต ู6 ประตูนัน้น่าสนใจและทีน่ี่คณุสามารถ

ท าอะไรไดม้ากมาย ภาพถ่ายที่สวยงามส าหรับหน่วยความจ าป้อมปราการทีม่ีชือ่เดยีวกันนั้นรวมอยู่ในรายชือ่ป้อม

ปราการทีใ่หญท่ีส่ดุและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในจอรเ์จยี 

❖ แวะชมหรอืทานอาหารบนระเบยีงของรา้นกาแฟชือ่ดังทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่ง "Love with an Accent" 

❖ ขึน้ไปยังหอสงัเกตการณ์ของโบสถเ์ซนตส์ตเีฟน 

❖ เยีย่มชม อารามบอดเบ Bodbe เป็นอาราม สไตลจ์อรเ์จียนออรโ์ธดอกซ ์และทีน่ั่งของบชิอปแห่งโบ ดเบ แต่เดมิ

สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 และไดรั้บการออกแบบใหม่ ในศตวรรษที ่17 ปัจจุบันอารามน้ีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักชแีละเป็น

หนึ่งในสถานทีแ่สวงบุญทีส่ าคัญในจอรเ์จีย เน่ืองจากมคีวามสัมพันธก์ับนักบุญนีโนผูป้ระกาศข่าวประเสรฐิหญงิชาว

จอรเ์จยีในสมัยศตวรรษที ่4 ซึง่มพีระบรมสารรีกิธาตตุัง้ไวท้ีน่ั่น 

https://areal-tur.ru/th/litva/chem-zanyatsya-s-semyu-devchonkami-na-bortu-roskoshnoi-yahty-na.html
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Georgian_Orthodox?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Monastery?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/w/index.php?title=Bodbe_Eparchy&action=edit&redlink=1&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Nunnery?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/St._Nino?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
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กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บา่ย  เดนิทางสู ่แควน้ Kakheti  ทางตะวันออกของจอรเ์จยีจะไดพ้บกับไร่องุ่นและทวิทัศน์สดุหสูดุตา  เชือ่กันวา่ไวนม์ตีน้

ก าเนดิมาจากจอรเ์จยี ใครมาทีน่ี่ตอ้งลิม้ลองเฮา้สไ์วนร์สดจีากทอ้งถิน่ใหไ้ด ้

แควน้ควาเรล ี(Kvareli) ทีแ่ปลวา่ “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิทีเ่ป็น 1ในเขตทีเ่ป็น แหล่งผลติไวน์ของจอรเ์จยีทีท่ีม่ี

ดนิฟ้าอากาศเหมาะตอ่การปลกูองุ่นท าไวน์ โดยมกีารท าอโุมงคส์กัดเขา้ไป ในภูเขาขนาดมหมึา จ านวน 15 อุโมงค์

และมเีสน้ทางเชือ่มแตล่ะอโุมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ก็บไวนใ์นอณุหภมูเิหมาะสม 

เยีย่มชมโรงบ่มไวน์ Khareba มาสเตอรค์ลาสและชมิไวน์ หรือ เหลา้องุ่นจอรเ์จียแท ้ๆ  ใหท้่านไดช้มิไวน์คูวาเรลรีส

เลศิไวนท์อ้งถิน่ทีม่ชี ือ่เสยีง ทีม่เีชือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาค จนกระทั่งไดเ้วลาพอสมควร.... 

 

จากนัน้ เดนิทางกลับสูท่ีพั่กเมอืงทบลิซิใีหท้า่นไดอสิระชอ้งป้ิงที ่ 

ถนนคนเดนิ รุสท าเวล ี(Rustaveli Street) เป็นถนน

ทีม่สีนิคา้มากมาย อาท ิของทีร่ะลกึของฝากสนิคา้หลาย

หลายประเภทใหท่านไดชอ้ป้ ป้ิงโดยบริเวณน้ีจะมี

รา้นอาหารชือ่ดงั คอืSamikitno ทีเ่ปิดใหบรกิาร24 ชั่วโมง

โดยดา้นหนา้ของรา้นจะมป้ีาย I love Tbilisi ทีเ่หมอืนเป็น 

Landmark ส าหรับการถา่ยภาพของนักทอ่งเทีย่ว 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั Astoria Hotel, Tbilisi หรอืเทยีบเทา่(ทบลิซิ)ี 
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วนัที-่8 04 เมษายน 2565 
เมอืงทบลิซิ ี– (อสิตนับลู)//กรงุเทพฯ  ลมาต ี

B L - 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

น าทา่น “Mother of Georgian” (Kartlis Deda) รูปป้ันหญงิสาวขนาด20 เมตร ตัง้อยู่บนเทอืกเขาโซโลลาก ิ

(Solo kaki Hill) เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองอายุครบ 1,500 ปี ของเมอืงทบลิซิี ่เอกลักษณ์ของ Mother of Georgian 

คือ มือซา้ยของนางจะถอืแกว้ไวน์ สือ่การเฉลมิฉลองตอ้นรับแขกที่มาเยือนอย่างเป็นมติร มือขวาของนางจะถอื

ดาบ สือ่ถงึความพรอ้มทีจ่ะพชิติขา้ศกึศัตรูถงึหากตอ้งการบกุเขา้มายังเมอืง 

สะพานสนัติภาพ (The Bridge of Peace / Mshvidobis Khidi) สะพานที่มีแสงสีสวยงามยามค ่ าคืน 

สถาปัตยกรรมสมัยใหมข่องทบลิซิี ่

จากนัน้ น าท่าน น่ังเคเบิลคาร์จากสวนไรค ์(Rike Park) ใหข้ึ้นไปชมวิวแบบพาโนรามาไดท้ี่ป้อมปราการนาริกาลา 

(Narikala) ดา้นบนได ้รายลอ้มไปดว้ยววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของแนวภูเขาและป่าไมส้เีขียว บรรยากาศสบาย ๆ มี

พืน้ทีใ่หน่ั้งเลน่ปิกนกิ ออกก าลังกาย ถา่ยรูปสวย ๆ ไดไ้มซ่ ้ามมุ 

และชมป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress) แลนดม์ารก์สดุโด่งดังของเมอืงทบลิซิ ีป้อมปราการสดุเกา่แกอ่ายุ

มากกวา่พันปีทีย่นืหยัดผา่นการเวลาและสงครามนับไมถ่ว้น สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีส่ดุของเมอืง ถงึกับมคี ากลา่ว

วา่ถา้ไมไ่ดไ้ปเห็นป้อมนารกิาลาดว้ยตาตัวเองก็เทา่กับคณุยังไปไมถ่งึทบลิซิ ี

หากมเีวลาน าทุกท่านไปชอ้ปป้ิง น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงทบลิซิ ีจากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้ง Mall  East 
Point ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญใ่หเ้วลาทา่นไดอ ้สิระชอป้ป้ิง สนิคา้ แบรนดเนมม์ากมาย 
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กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ถงึเวลาอันสมควรน าทกุทา่นสู ่ทา่อากาศยาน โนโว อเล็กซเียฟกา้ กรุงทบลิซิ ี(Tbilisi International Airport) 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่อสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK383 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอสิตันบลู(IST) เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งกลับกรุงเทพฯ 

 

วนัที-่9 05 เมษายน 2565 
อสิตนับลู (อสิตนับลู) - กรงุเทพฯ 

B L - 

01.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK068  
  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 
 

 
 
ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคากรุป๊ไป-กลบั ตามวนัและเวลาทีก่ าหนดในรายการเทา่น ัน้  

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่ใชจ้า่ยหมายเหต:ุ   

ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป)เดนิทางต ัง้แต ่14 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ม.ีค.-4 เม.ย.2565 
68,888.- 9,500.- 

1-8 พ.ค. 2565 

8-18 เมษายน 2565 สอบถาม  

 “ราคาทวัรส์ าหรับลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้” 
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แพ็กเกจนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด (Economy Class),คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

• คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตยีง TWIN ROOM รวมทัง้สิน้ 6 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่นในกรณีตอ้งการ

พัก 1 ทา่นตอ่หอ้ง ตอ้งช าระคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีก่ าหนด) 

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

• อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• ประกันภัยในการเดนิทางในกรณีทีเ่สยีชวีติเน่ืองจากอบุตัเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 2,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาล 2 ลา้นบาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัยอายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื 

ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกันคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ 

สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ 

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ อาหารเป็นพษิเทา่นัน้) 

• คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ23 ก.ก.ตอ่ใบ/กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง(Hand carry)น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ7 ก.ก. 1ใบ 

• คา่วซีา่จอรเ์จยี (ฟรสี าหรับหนังสอืเดนิทางไทย) 

• รวมคา่ตรวจ RT-PCR ขากลบักอ่นขึน้เครือ่งจาก ทบลิซิ-ีสวุรรณภมู ิ

• รวม Package Test and Go ครัง้แรก 1 คนื 

➢ @ แพ็คเกจ Test & Go โรงแรม เอ-วัน กรุงเทพ (A-ONE Bangkok Hotel) Superior Room (32 ตร.ม.) 

➢  รายละเอยีดแพ็คเกจ 

➢ อาหาร 1 มือ้ 

➢ การทดสอบ COVID-19 (RT-PCR) 1  ครัง้ 

➢ บรกิารรับจากสนามบนิไปยังโรงแรม 

➢ Wi-Fi ความเร็วสงู 

➢ สว่นลด 15% ส าหรับรูมเซอรว์สิและบรกิารซกัรดี 

➢ หนา้กากอนามัย เจลแอลกอฮอล ์

 

แพ็กเกจนีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

 คา่บรกิารและคา่ใชจ่้ายสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ่้ายอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ใชจ่้ายตา่งๆอันสบืเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,สนามบนิตน้ทางหรอืปลายทาง,อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิการ

ประทว้ง,การจราจล,การนัดหยดุงาน,การปฎเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทคา่ธรรมเนียมทปิ 

 ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ 5 USD X 6 วัน = 30 USD/ทา่น 

 ทปิคนขับรถ 3 USD X 6 วัน = 18 USD/ทา่น 

 รวมคา่ทปิ 48 USD/ทา่นหรอืประมาณ 1,650 บาทไทย 

 หัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แตค่วามประทับใจของทา่น 

 

 

https://www.booking.com/hotel/th/a-one-boutique.en-gb.html?aid=1338124&label=asq-hotel
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การจองและการช าระ 

งวดที ่1: ส ารองทีน่ั่ง 20,000 บาท/ทา่นภายใน 3 วันหลังจากมกีารจองและสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทางทันท ี 

a) จากวันจองและช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิท าง 14 วัน 

b) กรณุาจัดเตรยีมเอกสารและหนังสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิท างอย า่งนอ้ย 25 วัน 

งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 20 วนัลว่งหนา้ กอ่นออกเดนิทาง 

❖ กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วในภายประเทศส าหรับลกูคา้ทีอ่ยูต่า่งจังหวดัใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หาก

ออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ่่ายทีเ่กดิขึน้ 

❖ ราคาน้ีเป็นคา่ใชจ่้ายส าหรับผูใ้หญต่ัง้แต ่15 ท่านขึน้ไป***หากต ่ากวา่ 15 ท่าน มคี่าใหจ่้ายเพิม่เตมิหรอืทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดเดนิทาง 

❖ ราคาอาจมปีรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันปรับขึน้-ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการปรับและมเีอกสารยนืยันเทา่นัน้/กรุ๊ป

เป็นการออกตั๋วราคาตั๋วหมูค่ณะเมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมท่กุกรณี 

❖ เน่ืองจากกฏการเขา้พักของโรงแรม บังคับใหเ้ด็กอายุมากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ทีม่หีอ้ง 

3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  

❖ ลกูคา้ทีจ่ะออกตั๋วภ ายในประเทศกรุณาแจง้เจา้หนา้ทัวรก์อ่น มเิชน่น ้นัท างบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีอ่อกตั๋วไปแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่ คา่ตัว๋
เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

• ยกเลกิหลังจากจ่ายเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ!!  

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถ เขา้-ออก เมอืงไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น (หรอืตามที่
ระบ)ุ ทางคณะทัวร ์ขอเพิม่ทา่นละ 2,000 บาท กรณีทีค่ณะทัวรท์กุทา่นตอ้งการออกเดนิทาง พรอ้มมไีกด ์อ านวยความ
สะดวก 

• ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง ทางผูจ้ัดรายการ ขอพจิารณา
ยกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่เต็ม ตามความเหมาะสมซึง่จะแจง้ใหท้ราบอกีท ี

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะ
ไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยั
บางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะ
ไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยั
บางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสาย
การบนิ  เครือ่งบนิรเีลย ์ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง  

• เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

• เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
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• ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

• ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

• หากทา่นจองรายการทัวร ์ของเรา ถอืไดว้า่ทา่นไดย้อมรับและตกลงตามในรายการทวัรท์กุอยา่งตามทีแ่จง้ไวต้ามเอกสาร
ดา้นบนแลว้ 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ : จอรเ์จยีเป็นประเทศทีนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยทอ่งเทีย่วไดโ้ดยไมต่อ้งขอวซีา่นานถงึ 365 วนั! และ สกลุเงนิของ
จอรเ์จยีคอืสกลุ “ลาร”ี เฉลีย่ 1 ลาร ี~ 10 กวา่บาท  

 วธิแีลกเงนิ บาท > ลาร ีแลกเงนิทีป่ระเทศไทยเป็นสกลุเงนิ USD RUB Euro จากนัน้ แลกเป็นสกลุลารทีีส่นามบนิแคพ่อแกก่าร
เดนิทาง และแลกเพิม่สว่นทีเ่หลอืในตวัเมอืง จะไดเ้รททีด่กีวา่ 

หมายเหต ุ: ทัง้น้ียังมปัีจจัยอืน่ๆเขา้มาเกีย่วขอ้ง เชน่ อตัราแลกเปลีย่นในขณะนัน้ ควรศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิใหด้แีละถีถ่ว้นกอ่น
ตัดสนิใจแลกเงนิ  

เทีย่ว จอรเ์จยี เดอืนไหนด ี? 

สภาพอากาศของจอรเ์จยีคอ่นขา้งหลากหลายครับ หลักๆ แลว้ฝ่ังทางตะวันตกอากาศจะอบอุน่มากกวา่ทางดา้นตะวันออก
เพราะอยูต่ดิกับทะเลด า พดูกันตามตรงจอรเ์จยีเทีย่วไดท้ัง้ปีครับอยูท่ีว่า่ชอบบรรยากาศของฤดไูหนากกวา่โดยอณุหภมูเิฉลีย่
แตล่ะชว่งก็ไดแ้ก ่

• ฤดใูบไมผ้ล ิจะอยูร่าว ๆ เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม อณุหภมูเิฉลีย่อยูท่ี ่10-24 องศาเซลเซยีส เป็นชว่งทีเ่ทีย่วไดส้บายทีส่ดุ 
ตน้ไมใ้บหญา้จะออกสเีขยีวๆ หน่อย ใสเ่สือ้กันหนาวธรรมดาก็อยูไ่ด ้

• ฤดรูอ้น จะอยูช่ว่งเดอืนมถินุายน-สงิหาคม อณุหภมูเิฉลีย่อยูท่ี ่16-31 องศาเซลเซยีส แดดแรงๆ แน่นอน ใครขีห้นาวมาชว่ง
น้ีแทนได ้

• ฤดใูบไมร้ว่ง อยูร่ะหวา่งเดอืนกันยายน-พฤศจกิายน อณุหภมูเิฉลีย่อยูท่ี ่4-20 องศาเซลเซยีส ชว่งน้ีจะมใีบไมเ่ปลีย่นสใีหดู้
ดว้ย สวยงามมาก แตถ่า้เทีย่วบนเขาลมแรงๆ จะหนาวมาก 

• ฤดหูนาว อยูช่ว่งเดอืนธันวาคม-กมุภาพันธ ์อณุหภมูเิฉลีย่อยูท่ี ่-3 ถงึ 8 องศาเซลเซยีส ชว่งน้ีจะมหีมิะตก ใครชอบสขีาว
โพลนใหม้าได ้แตถ่า้ขึน้เขาอาจหนาวสัน่ถงึกระดกู ควรเตรยีมร่างกาย และเสือ้ผา้ใหพ้รอ้ม 


