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THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหน่ึง 

6 DAYS 3 NIGHTS  

 

 
เดนิทาง ตุลาคม 62 – มีนาคม 63  

เร่ิมต้นเพียง 33,333.- 

ทวัรจ์อรเ์จีย : รหสั GOR25 



 

 

 

 

 

 วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
23.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

วันที่ 2 ดูไบ – ทบิลิซี – เมืองเก่า – น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา 
03.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 377 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 

***คณะเดินทางวันที่ 24-29 ต.ค. 62 เดินทางถึง เวลา 06.55 น.*** 

12.25 น. น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ FZ 0711  

***คณะเดินทางวันที่ 24-29 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 11.00 น.*** 

15.55 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สดุของจอร์เจีย ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรือเรียกวา่ แม่น า้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิ
ซิ มีเนือ้ที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนีถู้กสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็น
ศนูย์กลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภมูิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร์เมืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึง่ของ
เส้นทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูย์กลางการขนสง่และการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทาง
ยทุธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 
***คณะเดินทางวันที่ 24-29 ต.ค. 62 เดินทางถึง เวลา 14.30 น.*** 

         บ่าย น าทา่นเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าทา่นขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึง่เป็น
ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยคุหลาย
สมยัที่ต่างผลดักันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์อุมยัยดัของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อม
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นัก
ประวตัิศาสตร์ยกยอ่งวา่ป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแหง่หนึง่บนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สดุ  
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – ทบิลซิี – เมืองเก่า – นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู ่ป้อมนาริกาลา 

วนัท่ี 3. มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอนันานรีู –คาซเบกี ้– นัง่รถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี ้

วนัท่ี 4. อนสุรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - อพัลสิต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวล ี– อนสุาวรีย์ประวตัิศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลซิี – โบสถ์เมเคต ี
วนัท่ี 5. ทบิลซิี – โรงอาบน า้โบราณ – วิหารซีโอนี –ช้อปปิง้ถนนจาน ชาเดอนี่ – ช้อปปิง้ห้าง East Point - สนามบิน – ดไูบ 

วนัท่ี 6. กรุงเทพฯ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเทา่  

วันที่ 3 
มสิเคต้า – วหิารจวารี – ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี ้– น่ังรถ 4WD - 
โบสถ์เกอร์เกตี ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือหา่ง
จากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และ
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าทา่นชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แหง่ไม้กางเขน
อนัศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึน้เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็น
อย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ัง้อยู่บนภเูขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น า้มิควารี 
(Mtkvari river) และแม่น า้อรักวี (Aragvi river) น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทาง
หลวงที่ส าคญัของจอร์เจียที่มีช่ือว่า Georgian Military Highway หรือเส้นทางส าหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ป็น
ถนนสายส าคญัที่สดุที่ถกูสร้างขึน้ในสมยัที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลกัใน
การข้ามเทือกเขาคอเคซสัจากรัสเซียมายงัที่ภมูิภาคนี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตร์นี เ้ป็นเส้นทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขา
คอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 สว่น คือเทือกเขา
คอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย ที่มีความยาวประมาณ 1 ,100 กม. ที่เป็นเส้นกัน้ระหว่างพรมแดนรัสเซียกบั
จอร์เจีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงล้อมรอบตัง้อยู่ริม
แมน่ า้อรักวี ถกูสร้างขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลงัที่ตัง้อยูภ่ายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถ์ของ
ชาวเวอร์จิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าให้เห็นทศันีย์ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามด้านลา่งจาก
มมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึง่เป็นสถานที่ส าคญัส าหรับน า
น า้ที่เก็บไว้สง่ต่อไปยงัเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน า้ไว้ดื่มไว้ น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัเมืองกู
ดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจาก
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหลง่ที่พกัผ่อนเลน่สกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่ง
จะมีหิมะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางให้ท่านได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือ

นีเ้พิ่งเปลีย่นเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ า
ศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอร์กี ้ถือ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
โดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกด้วย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสูใ่จ
กลางหบุเขาคอเคซสั(Caucasus) น าทา่นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่
โบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ช่ือดงั
กลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจาก
น า้ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม***) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SNO หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) 

ซ่ึงตัง้อยู่ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่ โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถ
เดินทางขึน้ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอย้ายไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 

วันที่ 4 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี – 
อนุสาวรีย์ประวัตศิาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือหนึง่คือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนสุรณ์สถานท่ีสร้างขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บง่บอกถึงความสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศ
จอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวตัิศาสตร์ของ
ประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อยา่งสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศัน์อนัสวยงาม จากนัน้
น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถ่ินฐานในดินแดน
แถบนีก้นัมานานแล้วกวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยงัทะเลด าและต่อไปถึงทาง
ตะวนัตก ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 สว่นคือ สว่นเหนือ สว่นกลาง และสว่นใต้ ซึ่งสว่นกลางจะเป็นบริเวณที่



ใหมท่ี่สดุ ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลกึเข้าไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั ถ า้สว่นมากจะไมม่ีการตกแตง่
ภายในใดๆ และยงัมีห้องตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถ์เกา่แกข่องชาวคริสต์ ที่สร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ทา่นอิสระ
ชมหมูบ้่านท่ีสร้างขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar 

Cathedral) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งนีถื้อเป็นศนูย์กลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอร์เจีย สร้างขึน้โดย
สถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาว
จอร์เจียเปลีย่นความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี 
ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยคุโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่ าง
งดงาม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็น
แท่งหินสีด าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้โดย ซุราป สถาปนิก
ช่ือดงัก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 
สว่นนัน่คือ สว่นลา่งสดุเก่ียวกบัพระคมัภีร์ของศาสนาคริสต์ สว่นกลางเก่ียวกบัเร่ืองของข้าราชการชนชัน้สงูของจอร์เจีย 
และสว่นบนเก่ียวกบัเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆของประเทศ ทา่นสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูได้จากสถานที่แหง่นี  ้จากนัน้
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี  น าท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึน้ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบือ้งลา่งเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใช้เป็นป้อมปราการ และที่พ านกั
ของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ** 

ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเทา่  
 
 
 
 



วันที่ 5 
ทบิลิซี – โรงอาบน า้โบราณ – วิหารซีโอนี –ช้อปป้ิงถนนจาน ชาเดอน่ี 
- ช้อปป้ิงห้าง East Point – สนามบนิ – ดูไบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความส าคัญของ

ประวตัิศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ
ของจอร์เจีย ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้มิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน เมืองทบิลซิี มีเนือ้
ที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถ้กูสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งไอบีเรีย 
ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลซีี เป็นศนูย์กลางการท าอตุสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภมูิภาค
คอเคซสั ในประวตัิศาสตร์ เมืองนีอ้ยูใ่นสว่นของเส้นทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูย์กลางการ
ขนสง่และการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัยโุรป จากนัน้น า
ท่านชมโรงอาบน า้โบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น า้พรุ้อนที่มีแร่ถามะถนั ตาม
ต านานเลา่ขานวา่ในสมยัพระเจ้าวคัตงัที่ 1 กอร์กซัลีน่กเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดงักลา่ว จึงท าให้ค้นพบ
บ่อน า้พุร้อนแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคล้ายโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตรุกี 
จากนัน้น าทา่นไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถกูสร้างขึน้ในเมืองนี ้
ช่ือของโบสถ์ได้น ามาจากดินแดนอนัศกัดิ์สทิธ์ิ คือ ภเูขาไซออนในเยรูซาเลม็สถานท่ีแหง่นีก็้ได้มี่ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิ
ซี (Tbilisi Sioni) ถกูสร้างขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถกูท าลายลงโดยผู้ที่บกุรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึน้ใหม่
หลายครัง้ด้วยกัน จนกระทัง่เป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบนันีแ้ละได้มีการบรูณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 จากนัน้น า
ท่านเดินทางไปยงัถนนจาน ชาเดอน่ี (Jan sharden street)  เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหลง่ศนูย์รวมทาง
สงัคมและวฒันธรรม ตอ่มาศตวรรษที่ 9 ตอ่มาจึงเปลีย่นช่ือ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นกัทอ่งเที่ยว
ชาวฝร่ังเศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนีเ้ต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ะมี
บ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยงัมีพ่อค้าแมค้่าน าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ให้
ท่านได้อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้
เวลาทา่นได้อิสระช้อปปิง้ สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES 
& KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, 
SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ได้เวลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

16.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงดไูบ โดยเที่ยวบินที่ FZ 0712 

20.15 น. เดินทางถงึกรุงดไูบ รอเปลีย่นเคร่ือง 

22.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเอมเิรสต์ เอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 374 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ 
07.35 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ   

อัตราค่าบริการ  THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหน่ึง 6 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมเิรสต์ เอมเิรสต์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 24-29 พ.ย. 62 33,333.- 33,333.- 33,333.- 12,890.- 4,900.- 

วนัท่ี 05-10 ธ.ค. 62 34,333.- 34,333.- 34,333.- 13,890.- 4,900.- 

วนัท่ี 10-15 ธ.ค. 62 34,333.- 34,333.- 34,333.- 13,890.- 4,900.- 

วนัท่ี 11-16 ก.พ. 63 34,333.- 34,333.- 34,333.- 13,890.- 4,900.- 

วนัท่ี 10-15 มี.ค. 63 35,333.- 35,333.- 35,333.- 14,890.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 



5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (24 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (18 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์  ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  



6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


