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วนัที ่1 กรงุเทพฯ - โดฮา – ทบลิซิ ี 

 

05.00 น. 

 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิการ ์

ตา้แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

** คณะออกเดนิทางวนัทีว่นัที ่27 พ.ย. – 01 ธ.ค. และวนัที ่30 พ.ย. – 04 ธ.ค. พรอ้มกนัเวลา 

02.00 น.** 

08.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 827 

** คณะออกเดนิทางวนัที่วนัที่ 04-08, 13-17, 15-19 พ.ย. ออกเดนิทางเวลา 09.25 น. และ 



 

เดนิทางถงึเวลา 13.05 น. เทีย่วบนิที ่QR 831** 

** คณะออกเดนิทางวนัทีว่นัที ่27 พ.ย. – 01 ธ.ค. และวนัที ่30 พ.ย. – 04 ธ.ค. ออกเดนิทางเวลา 

05.25 น. และ เดนิทางถงึเวลา 09.15 น. เทีย่วบนิที ่QR 827** 

11.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา ประเทศการต์า้ รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

16.00 น. น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ การต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 357  

20.15 น. เดนิทางถงึเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร เมอืงทบลิซินัีน้ เป็นเมอืง

หลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้ครูา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ า้มตควาร ี(Mtkvari) 

ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมอืงนี้ถกูสรา้ง

โดย วาคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้

ข ึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั 

ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยังมบีทบาทส าคญัในฐานะ

ศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหวา่งทวปี

เอเชยีกบัทวปียุโรป 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MOXI BY MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่2 
มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– ป้อมอนันานูร ี–คาซเบกี ้– น ัง่รถ 4WD  - โบสถเ์กอรเ์กตี ้– พกัโรงแรมใน

เทอืกเขาคอเคซสั 

 

เชา้ 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยีสมัยอาณาจักร

ไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) เมอืงนี้ถอืไดว้่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แกท่างประวตัศิาสตรแ์ห่งหนึง่ของประเทศ 

และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าทา่นชมวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรอื

โบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์กิายออโธดอ๊ก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถ์

นี้ตัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีม่น ้าสองสายมาบรรจบกนัคอืแม่น ้ามคิวาร ี(Mtkvari river) และแมน่ ้าอรักว ี(Aragvi river) 

น าทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงทีส่ าคญัของจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่ว่า 

Georgian Military Highway หรอืเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทอืกเขา

คอเคซสัจากรัสเซยีมายังทีภ่มูภิาคนี้ ถนนแห่งประวตัศิาสตรน์ี้เป็นเสน้ทางทีจ่ะน าทา่นขึน้สูเ่ทอืกเขาคอเคซสั 

(Caucasus Mountain) เป็นเทอืกเขาทีต่ัง้อยู่ระหว่างทวปียุโรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 สว่น คอืเทอืกเขา

คอเคซสัใหญ่ และเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 กม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้ระหวา่งพรมแดน

รัสเซยีกบัจอรเ์จยี ระหว่างทางน าทา่นชมป้อมอนันานรู ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่มกี าแพง

ลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักว ีถกูสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที1่6-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัทีต่ัง้อยู่

ภายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ ิน้ ภายในยังมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็น

ทศันียภ์าพทวิทศันอ์ันสวยงามดา้นลา่งจากมุมสงูของป้อมปราการนี้ รวมถงึอ่างเก็บน ้าชนิวาร ี(Zhinvali 

Reservoir) และยังมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีส่ าคญัส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า 

ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไว ้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกดูาอรู ีซ ึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ี

ชือ่เสยีง ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั มคีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร 

สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหลง่ทีพ่ักผ่อนเลน่สกใีนชว่งเดอืนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยู่

ตลอดเวลา ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทวิทศันอ์นัสวยงาม  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืปัจจุบนัเรยีกว่า เมอืงสเตปันสมนิดา

(Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลงัจากนักบุญนกิายออรโ์ธดอ๊ก ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านัก

อาศยัและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้ เมอืงนี้อยู่ห่างจากเมอืงหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 กโิลเมตร 

เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ี ้ถอืเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ที่

ส าคญัของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิศันท์ีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกีอ้กีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซสั(Caucasus) น าทา่นชม

ความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรอืเรยีกว่าโบสถส์มนิดา ซาเมบา 

(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่ สรา้งข ึน้ในศตวรรษที ่14 เป็นโบสถช์ือ่ดงักลางหุบเขา

คอเคซสั ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัหนึง่ของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาคาซเบกี ้ทีร่ะดบัความสงูจากน ้า

ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL SNO หรอืเทยีบเทา่ *** หมายเหต ุโรงแรมทีพ่กัอยูใ่นเมอืงคาซเบกี ้

(Kazbegi) ซึง่ต ัง้อยูใ่นเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ในกรณีทีโ่รงแรมเต็ม หรอืในกรณีทีห่มิะตก

หนกั จนไมส่ามารถเดนิทางขึน้ไปได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ขอยา้ยไปพกัทีเ่มอืง Gudauri แทน 

*** 

วนัที ่3 
อนสุรณ์สถานรสัเซยี จอรเ์จยี – กอรี ่- พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ - อพัลสิตช์เิคห ์– วหิารสเวตสิ

โคเวล ี–อนสุาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – ทบลิซิ ี- โบสถเ์มเคต ี

 

เชา้ 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมอนสุรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี(Memorial of Friendship) หรอือกีชือ่หนึง่คอื Russia–

Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งข ึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสญัลกัษณ์บ่ง

บอกถงึความสมัพันธอ์ันดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหนิและคอนกรตี 

ภายในมกีารวาดภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระ

ถา่ยรูปบรรยากาศและทวิทศันอ์ันสวยงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยูท่างดา้นทศิ

ตะวันตกของเมอืงมสิเคตา้ เมอืงนี้เป็นเมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่น

อดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีงเรือ่งความโหดเหีย้มในการ

ปกครองในเมอืงกอรแีห่งนี้ น าทา่นชม พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานที่

รวบรวมเรือ่งราว และสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายใน



 

พพิธิภณัฑส์ตาลนิ มกีารจัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตัง้แตเ่กดิจนกระทัง่เสยีชวีติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงอพัลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตัง้

ถ ิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดยีไปยัง

ทะเลด าและตอ่ไปถงึทางตะวนัตก ปัจจบุันสถานทีแ่ห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นเหนอื สว่นกลาง และสว่น

ใต ้ซึง่สว่นกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หม่ทีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็น

ทีอ่ยู่อาศยั ถ ้าสว่นมากจะไม่มกีารตกแตง่ภายในใดๆ และยังมหีอ้งตา่งๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาว

ครสิต ์ทีส่รา้งข ึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ใหท้า่นอสิระชมหมู่บา้นทีส่รา้งข ึน้จากถ ้านี้ตามอัธยาศยัจากนัน้น า

ทา่นชมวหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral) หรอืหมายถงึเสาทีม่ชีวีติ(The Living Pillar 

Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีส่ดุของ มขีนาดใหญ่

เป็นอันดบัสองของประเทศ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูอ่นสุาวรรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (The Chronicle 

of Georgia) ซึง่มลีกัษณะเป็นแทง่หนิสดี าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรปูตา่งๆทีส่ ือ่ถงึเรือ่งราวในอดตีของ

ประเทศจอรเ์จยี สรา้งข ึน้โดย ซรุาป สถาปนกิชือ่ดงักอ่สรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะ

แทง่สงู 35 เมตร แตล่ะเสาจะแบ่งเรือ่งราวออกเป็น 3 สว่นน่ันคอื สว่นลา่งสดุเกีย่วกบัพระคมัภรัข์องศาสนา

ครสิต ์สว่นกลางเกีย่วกบัเรือ่งของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ

ของประเทศ ทา่นสามารถชมววิเมอืงจากมุมสงูไดจ้ากสถานทีแ่ห่งนี้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี

น าทา่นชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งข ึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12 ตัง้อยู่

บรเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งลา่งเป็นแม่น ้ามติคาวาร ีในอดตีถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ และทีพ่ านักของกษัตรยิ ์ใน

บรเิวณเดยีวกนั จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

**พเิศษพรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงของประเทศจอรเ์จยี ทีน่า่ต ืน่ตาตืน่ใจ** 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MOXI BY MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 
ทบลิซิ ี– โรงอาบน า้โบราณ – วหิารซโีอน ี– เมอืงเกา่ทบลิซิ ี- น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารกิาลา - ช้

อปป้ิงถนนจาน ชาเดอนี ่- หา้ง East Point – สนามบนิ – โดฮา 

 

เชา้ 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมทศันียภาพบรรยากาศของเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญั



 

ของประวัตศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เมอืงหลวงทบลิซิ ีเป็นเมอืงหลวงและ

เมอืงใหญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้ครูา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ า้มติควาร ี(Mtkvari) ใน

ภาษาทอ้งถิน่ เมอืงทบลิซิ ีมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. เมอืงนี้ถกูสรา้งโดย วาคตงั กอรก์าซาล ี

(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่ไอบเีรยี ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศวรรษที ่4 เมอืงทบลิซี ี

เป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตร ์เมอืงนี้อยู่ในสว่น

ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยังมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความ

ไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยุโรป จากนัน้น าทา่นชมโรงอาบน า้

โบราณ หรอื อะบานู อบุาน ิ(Abanotubani) เป็นสถานทีส่าหรับแชน่ ้าพุรอ้นทีม่แีร่ถามะถนั ตามต านานเลา่

ขานวา่ในสมัยพระเจา้วัคตงัที ่1 กอรก์ซัลีน่กเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักลา่ว จงึท าใหค้น้พบ

บ่อน ้าพรุอ้นแห่งนีข้ ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน ้าเหมอืนกบัการออนเซ็นของชาวญีปุ่่ นผสมรวมกบัการอาบน ้าแบบ

ตรุก ีจากนัน้น าทา่นไปชมวหิารซโีอน ี(Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนกิาย ออรโ์ธดอ๊กที่

ถกูสรา้งข ึน้ในเมอืงนี้ ชือ่ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอันศกัดิส์ทิธิ ์คอื ภเูขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานทีแ่ห่ง

นี้ก็ไดม้ีช่ ือ่เป็น ซโิอนแีหง่ ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 และตอ่มาก็ไดถ้กู

ท าลายลงโดยผูท้ีบุ่กรุกแตก่็ไดม้กีารสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถท์ีไ่ดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนันี้

และไดม้กีารบรูณะในชว่งศตวรรษที ่17- 19  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town) น าทา่นขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา(Narikala Fortress) 

ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนนิเขา สรา้งข ึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่4 ผ่านผูป้กครองมา

หลายยุคหลายสมัยทีต่า่งผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศอ์มุัยยัดของชาว

อาหรบัไดต้อ่เตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ชือ่ใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลวา่ป้อม

นอ้ย (Little Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมที่

แข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังถนนจาน ชาเดอนี ่(Jan sharden street)  เป็น

ถนนคนเดนิยา่นเมอืงเกา่ทีเ่ป็นแหลง่ศนูยร์วมทางสงัคมและวัฒนธรรม ตอ่มาศตวรรษที ่9 ตอ่มาจงึเปลีย่นชือ่ 

ถนนมาเป็น Chardin Street เพือ่เป็นเกยีรตแิกนั่กทอ่งเทีย่วชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นกาแฟมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปป้ิงตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่น

เดนิทางไปยังหา้ง East Point ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนด์

เนมมากมาย และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เทีย่วบนิที ่ QR 358 

23.30 น. เดนิทางถงึกรุงโดฮา รอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่5 โดฮา - กรงุเทพฯ 

 

02.45 น. 

 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เทีย่วบนิที ่QR 836 

**คณะออกเดนิทางวนัที ่16-20 ต.ค. ออกเดนิทางเวลา 01.55 น. และเดนิทางถงึเวลา 12.55 น. 

เทีย่วบนิที ่QR 980** 

**คณะออกเดนิทางวนัที ่15-19 พ.ย. ออกเดนิทางเวลา 02.25 น. และเดนิทางถงึเวลา 12.55 น. 

เทีย่วบนิที ่QR 980** 

**คณะออกเดนิทางวนัที ่27 พ.ย.-01 ธ.ค. ออกเดนิทางเวลา 02.00 น. และเดนิทางถงึเวลา 12.30 

น. เทีย่วบนิที ่QR 834** 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ   

  

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

อตัราคา่บรกิาร  TAKE ME TO GEORGIA 

 จอรเ์จยี 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์(QR) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ทา่นละ 

วันที ่16 - 20 ต.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 4,900.- 

วันที ่24 - 28 ต.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 4,900.- 

วันที ่25 - 29 ต.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 4,900.- 

วันที ่04 - 08 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 4,900.- 

วันที ่13 - 17 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 4,900.- 



 

วันที ่15 - 19 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 17,900.- 4,900.- 

วันที ่27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 

62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 17,900.- 4,900.- 

วันที ่30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 

62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 17,900.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.     ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้ับเงนิมดัจ าแลว้

เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ

การจองทวัรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยนัว่ากรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่

เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบ

หมู่คณะและยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่น

การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรค

ประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่น

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  



 

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเก ิดอุบัต ิเหตุวงเงินไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้, 

คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (24 USD) 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (15 USD) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะ

ดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก

เก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอย่างนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรง

ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 

ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั

ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 



 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อ

ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ 

เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่

วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณี

ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

คา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่ง

ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทดัรัตและไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่

ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 


