
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทวัรจ์อรเ์จีย : รหสั GOR49 



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัที่ออกเดินทาง อตัราค่าบริการ พกัเดี่ยว 

08-15 มี.ค. 2563 47,900.- 8,500.- 

20-27 มี.ค. 2563 45,900.- 8,500.- 

22-29 มี.ค. 2563 47,900.- 8,500.- 

05-12 เม.ย. 2563 47,900.- 8,500.- 

12-19 เม.ย. 2563 47,900.- 8,500.- 

26 เม.ย.-03 พ.ค. 2563 47,900.- 8,500.- 

10-17 พ.ค. 2563 47,900.- 8,500.- 

24-31 พ.ค. 2563 47,900.- 8,500.- 

07-14 มิ.ย. 2563 47,900.- 8,500.- 

21-28 มิ.ย. 2563 47,900.- 8,500.- 

05-12 ก.ค. 2563 47,900.- 8,500.- 

19-26 ก.ค. 2563 47,900.- 8,500.- 

26 ก.ค.-02 ส.ค. 2563 47,900.- 8,500.- 

 

 

 

ศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและสงัคมวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั เมืองทบิลิซี(Tbilisi)  เมืองหลวงแห่งแรกของ

ประเทศจอรเ์จียสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) เมืองทางตอนเหนือของประเทศใกลก้บัพรมแดน

ประเทศรสัเซียเมืองคาสเบก้ี Kazbezi เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกรัโคลซิส(Colchis)หรืออาณาจกัรจอรเ์จียนโบราณ 

เมืองคูไทซี เมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต เมืองกอรี(Gori) เมือง

ท่าท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์และยงัเป็นท่ีตั้งของเมืองเขตรอ้นท่ีเต็มไปดว้ยผลิตผล

ของพืชผกัผลไมห้ลากหลายเมืองบาตมีู(Batumi) เมืองหลวงเก่าของประเทศคาซคัสถาน เมืองอลัมาต้ี(Almaty) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินอลัมาต้ี -  

สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟกา้ กรุงทบิลิซี 

วนัที่สอง กรุงทบิลิซี - วิหารจวารี – โบสถส์เวติทสโคเวลี 

– เมืองมิสเคตา้ – ป้อมอนานูรี - เข่ือน Jhinvali 

Lake – เมืองคาสเบก้ี - เดินทางดว้ยรถ4WD  - 

โบสถ ์Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย์

มิตรภาพจอรเ์จีย - เมืองกูดาอูรี 

วนัที่สาม เมืองกอรี – พิพิธภณัฑโ์จเซฟสตาลิน – เมืองถ ้า

อุพลิสชิเค - เมืองคูไทซิ 

วนัที่สี่ เมืองคูไทซิ - น ้าพุ Colchis Fountain – เมืองบา

ตมีู - Piazza Square – ยุโรปสแควร ์– ถนนบา

ตมีูบูเลวารด์ – อนุสาวรียรู์ปป้ันอาลีและนีโน่ - 

The large Ferris wheel - The Alphabet tower 

วนัที่หา้ เมืองบาตมีู -  เมืองทบิลิซี – โบสถต์รีนิต้ี – 

จกัรยานขนาดยกัษข์องเมืองทบิลิซี – โรงละคร

โอเปร่า – รฐัสภาแห่งจอรเ์จีย - พระราชวงั 

Vorontsov’s Palace - ถนน Shota Rustaveli 

Avenue - st.george's monument - Galaria Mall 

วนัที่หก ทบิลิซ่ี – เมืองมิสเคตา้ – วิหารจวารี – โบสถ์

สเวติทสโคเวลี - อนุสาวรีย ์the chronicle of 

Georgia – ชอ้ปป้ิงที่ Carrefour Mall – เมือง 

อลัมาต้ี 

วนัที่เจ็ด เมืองอลัมาต้ี –Mega mall -  Monument of 

Independence – Republic square -  Kok Tobe 

hill นัง่เคเบ้ิลคาร ์-- สนามบินอลัมาต้ี 

วนัที่แปด เมืองอลัมาต้ี – กรุงเทพมหานครฯ 



วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินอลัมาต้ี - สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟกา้ กรุงทบิลิซี 

 

 

 

 

 

 

0730 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์R

สายการบินแอสตาน่า(Air Astana)โดยจะมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ดา้นเอกสาร สมัภาระใหแ้ก่ทุกท่าน 

1005 ออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี โดยสายการบินแอสตาน่า(Air Astana) เท่ียวบินท่ี KC 932 

(บริการอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

1635 เดินทางถึง สนามบินอลัมาต้ี เมืองอลัมาต้ี ประเทศคาซคัสถาน(เพื่อแวะพกัรอเปล่ียนเครื่อง) 

2050 ออกเดินทางอีกครั้งมุงหน้าสู่  สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟกา้ กรุงทบิลิซี โดยสารการบินแอสตาน่า(Air 

Astana) เท่ียวบินท่ี KC 139 

2305 เดินทางถึง สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟกา้ กรุงทบิลิซี(Tbilisi) ประเทศจอรเ์จีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Velvet Hotel หรือ เทียบเท่า 

วนัที่สอง กรุงทบิลิซี - วิหารจวารี – โบสถส์เวติทสโคเวลี – เมืองมิสเคตา้ – ป้อมอนานูรี - เข่ือน Jhinvali 

Lake – เมืองคาสเบก้ี - เดินทางดว้ยรถ4WD  - โบสถ ์Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์

มิตรภาพจอรเ์จีย 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไมก้างเขนอันศักด์ิสิทธ์ิของศานาคริสต์

นิกายออโธด๊อก สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์

มีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถ์น้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้ าสองสายมาบรรจบกันคือแม่น ้ ามิควารี (Mtkvari river) 

และแม่น ้าอรักวี (Aragvi river) 1994 จากน้ันชมโบสถส์เวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) UNESCO 

world Heritage สรา้งในราวศตวรรษท่ี 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคตา้ สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิและใหก้าร

เคารพศรัทธา ท่ีสุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออรโ์ธด็อกซ์ เชื่อกันว่าเป็นท่ีฝังเสน้ผมของพระเยซูก่อนท่ีจะ

สิ้ นพระชนมบ์นไมก้างเขน โบสถน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta)(25km./32mins) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จีย

สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล

ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทาง

ประวติัศาสตรแ์ห่งหน่ึงของประเทศ และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  พาท่านชม ป้อมอนานูรี 

(Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝัง่ซา้ยของแม่น ้าอรกัวี เป็นท่ีประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอ

รกัวี ราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุ่มแม่น ้าอรกัวี และเป็นสมรภมูิรบแย่งชิงอ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้อื่น 

ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผู ้

พรหมจรรยแ์ละโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้ นสวรรค์ (อัสสมัชญั) และท่ีฝังศพของดยุคแห่งอรกัวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม

แบบจอร์เจีย ระหว่างทางแวะชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานท่ีท่ีเอาไวใ้ชเ้ป็นอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ ท่ีท าให้

ชาวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ช ้สถานท่ีแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 

2007 หลังจากน้ันน าท่านเดินทางไป เมืองคาสเบก้ี Kazbezi (133km./2.30hrs.) เมืองเล็กๆในจังหวัด 

MtsketaMtianeti ทางตอนเหนือของประเทศใกลก้ับพรมแดนประเทศรสัเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี  ประมาน145 

กม. ตัวเมืองอยูบ่ริเวณเชิงเขา Kazbek น าท่านเปล่ียนยานพาหนะเดินทางดว้ยรถ4WD ขึ้ นหุบเขาคอเคซสั ชม 

โบสถ ์Gergeti Trinity Church โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ส าคัญแห่งหน่ึงของประเทศ

จอรเ์จีย โบสถ์คริสต์นิกายจอรเ์จียออรืโธด็อกซ์เก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหม่ มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 

ตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีมีความสงูถึง 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสั

รอบทิศและดว้ยภาพของโบสถเ์ล็กๆท่ีเปล่ียวเหงา จึงท าใหท่ี้แห่งน้ีเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่

สมัยท่ีจอร์เจียยงัอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต ระหว่างทางแวะชมอนุสาวรียมิ์ตรภาพจอรเ์จีย 

(russia georgia friendship monument) หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ท่ีสรา้งขึ้ นในปี 

1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสญัญา Georgievsk และมิตรภาพท่ีต่อเน่ืองระหวา่งโซเวียตจอรเ์จียกบั

โซเวียตรสัเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(32km./38mins) โดยเดินทางไปยังเสน้ทางหลวง

สายส าคญัท่ีมีชื่อว่า Georgian Military Highway เสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายส าคัญ

ท่ีสุดท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยัท่ีจอรเ์จียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม

เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภมูิภาคน้ี 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

และน าท่านเขา้สู่ที่พกั Gudauri Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

 



 

วนัที่สาม เมืองกูดาอูรี - เย่ียมชมโรงงานไวนท์อ้งถิ่น – เมืองกอรี – พิพิธภณัฑโ์จเซฟสตาลิน – เมืองถ ้าอุ

พลิสชิเค - เมืองคูไทซิ 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี(GORI) เมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ท่ีในอดีตเคยมีความส าคัญทางดา้นทหารในยุค

กลางเป็นท่ีตั้งของกองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากน้ันเมืองน้ียังเป็น

เมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาดีราซี 

ผูเ้ป็นนักออกแบบชื่อดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น้ันน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑโ์จเซฟสตาลิน (stalin museum)เป็นพิพิธภณัฑท่ี์อุทิศตนเพื่อจดัแสดงโชวช์ีวิตของ

โจ เซฟสตาลิน ผูท่ี้น าโซเวียตกา้วขึ้ นเป็นมหาอ านาจของโลก หลงัสงครามโลกครั้งท่ีสอง ถือเป็นบุคคลหน่ึงในขั้ว

อ านาจในการท าสงครามเย็นกบัสหรฐัอเมริกา พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงัคงรกัษาโครงสรา้งภาพลกัษณ์ของยุคโซเวียต

เอาไว ้จากน้ันน าท่านชม เมืองถ ้าอุพลิสชิเค(uplistsikhe cave) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ท่ีตาม

ประวติัศาตร์ของชาวจอรเ์จียไดม้ีการจดบันทึกเรื่องราวการ ว่า ณ เมืองถ ้าแห่งน้ีไดม้ีการตั้งถ่ินฐานในดินแดน

แถบน้ีกว่า 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษท่ี 9-11 ก่อนจะถูกรุกราน

และท าลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องหอ้งโถง

มากมายคือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสาย

ไหมท่ีเชื่อมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซิ(Kutaisi) 

เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกรัโคลซิส(Colchis)หรืออาณาจกัรจอรเ์จียนโบราณ เมื่อสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-

13 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

 และน าท่านเขา้สู่ที่พกั................หรือ เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที่สี่ เมืองคูไทซิ – เมืองบาตมีู - Piazza Square – ยุโรปสแควร ์– ถนนบาตมีูบูเลวารด์ – อนุสาวรียรู์ป

ป้ันอาลีและนีโน่ - The large Ferris wheel - The Alphabet tower 

 

 

 

 

 

 
เช้า       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านแวะชมและถ่ายรูปท่ี น ้าพุ Colchis Fountain น ้าพุหล่อรูปสตัว ์ตั้งอยู่ในจตุัรสั David Agmashenebeli 

ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 2011 บนจุดสูงสุดของน ้าพุจะเป็นรูปมา้คู่ประดับเกราะสีทองสง่า รายลอ้มไปดว้ยบรรดา

เหล่าสัตวน้์อย อาทิเช่น กวาง แพะ แกะ ซึ่งรูปหล่อบางส่วนมีอายุมากกว่า 5,000 ปี จากน้ันสู่ เมืองบาตูมี

(Batumi)(151km/2.45hrs.) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดั อะจาร่า(Ajara) ท่ีปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณ

ริมฝั่งดา้นตะวันออกของทะเลด า เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคัญทางดา้นการคา้และเป็นศูนย์กลางการพาณิชย ์

และยังเป็นท่ีตั้งของเมืองเขตรอ้นท่ีเต็มไปด้วยผลิตผลของพืชผักผลไมห้ลากหลาย นอกจากน้ียังมีโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีส าคญัของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือและอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาดา้นเศรษฐกิจของ

เมืองน้ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เมืองน้ีก็มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมีการ

ปรับปรุงใหเ้ป็นสถานท่ีบันเทิงและพักผ่อนทั้งสถานท่ีเท่ียวท่ีพักและอีกหลายๆอย่างเป็ นเมืองตากอากาศ

ชายทะเลติดกับทะเลด า (Black Sea) ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งสีสันยามราตรีและเป็นเมืองท่ีทันสมยัมากท่ีสุดใน

จอรเ์จีย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  

บ่าย  น าท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สรา้งขึ้ นในปี 2009 เป็นอาคารท่ี

ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ริ่มปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหยอ่นใจ

แห่งใหม่ของเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร,โรงแรมฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าไดแ้รงบนัดาลใจจาก

ประเทศอิตาลี โดยสงัเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ ชมความงามของอาคาร ยุโรปส

แควร์ (Europe Square) ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตูมี น าท่านเตินความสวยงามของ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด 

(Batumi Bulevard) เป็นพื้ นท่ีท่ีมีความเก่าแก่ถูกสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.1881 ท่ีมีการตกแต่งและประดับตน้ไม้

ใหม้ีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ7กม. จากน้ันน าท่านชม อนุสาวรียรู์ปป้ันอาลีและนีโน่ 

(Ali and Nino Monument) อนุสาวรีย ์ในชื่อ “หญิงและชาย” ท าดว้ยเหล็ก เคล่ือนไหวได ้ความสูงประมาณ 8 

เมตร ผลงานศิลปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ท่ีบอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศรา้ของ “อาลี” 

หนุ่มมุสลิม กบัเจา้หญิง”นิโน” แห่งจอรเ์จีย หลงัจากถูกกองทพัโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาว

อาเซอรไ์บจาน นอกจากน้ียงัมีความพิเศษคือรปูป้ันน้ีจะขยบัเขา้หากนัในเวลา 19.00 น.ของทุกวนั ใกล้ๆ กนัน้ัน

ท่านจะได ้ชมสิ่งก่อสรา้งขนาดยกัษ์ของชิงชา้สวรรค์ The large Ferris wheel ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองบาตูมี  จากน้ัน

น าท่านชมวิวบน The Alphabet tower หอคอยสัญลักษณ์แห่งเมืองบาตูมี มีความสูงถึง 130 เมตรวดัจากเหนือ

พื้ นดิน ซึ่งสถาปัตยกรรมภายนอกของหอคอยแห่งน้ี จะมีลักษณะคลา้ยเกลียวคู่ชองDNAมนุษย ์โดยตรงลางจะ



เป็นลิฟตใ์ชข้ึ้ นลงใหก้บันักท่องเท่ียวใหส้ามารถขึ้ นไปยงัจุดสงูสุดของหอคอย เพื่อชมวิวทิวทศัน์ของเมืองบาตูมีได้

แบบโดยรอบ360องศา 

ค า่       อิสระอาหารค า่ ณ ถนนบาตมีูบูเลวารด์ และน าท่านเขา้สู่ที่พกั Divan suitesหรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ เมืองบาตมีู -  เมืองทบิลิซี – โบสถต์รีนิต้ี – จกัรยานขนาดยกัษข์องเมืองทบิลิซี – โรงละครโอเป

ร่า – รฐัสภาแห่งจอรเ์จีย - พระราชวงั Vorontsov’s Palace - ถนน Shota Rustaveli Avenue - 

st.george's monument - Galaria Mall 

 

 

 

 

 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

           น าท่านเดินทางไป เมืองทบิลิซี (373 km./5.40 hrs.)  เป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

จอรเ์จีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝัง่แม่น ้าคูรา Kura หรือแม่น ้าซควารี Mtkvari ในภาษาถ่ิน ก่อตั้งในราวศตวรรษท่ี 5  

เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบีเรีย ท่ีอยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจกัรโรมนัและแซสซานิค กรุงทบิลิซีมี

เน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย กษัตริยว์าคตัง จอรก์าซาลี 

(Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิ เป็น

ศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทาง

หน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความ

ไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดติดระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย     น าชมโบสถต์รีนิต้ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายวา่ โบสถ์

พระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลักของชาว

คริสต์นิกายจอร์เจียนออรโ์ธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสรา้งขึ้ นระหว่างปีค.ศ.1995 - 2004  ใหญ่ท่ีสุดอันดับ 3 

ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั ่วโลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของ

สถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนทอ้งถ่ิน ท่ีมีรปูแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีโดดเด่น

จากน้ันน าท่านหยุดแวะพกัถ่ายรูปคู่กบั จกัรยานขนาดยกัษข์องเมืองทบิลิซี (Giant Bicycle) ผ่านชมสถานท่ี 

โรงละครโอเปร่า(Opera House) โรงละครโอเปราและบัลเล่ต์แห่งชาติจอร์เจียและเมืองทบิลิซิ เดิมชื่อโรง

ละครทิฟลิสอิมพีเรียลเธียเตอร์ ตั้งอยู่บนถนน Rustaveli ก่อตั้งขึ้ นในปี 1851 เป็นโรงละครโอเปร่าหลักของ

จอร์เจียและเป็นหน่ึงในสถานประกอบการท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวันออก  ผ่านชม รัฐสภาแห่งจอร์เจีย 

(Parliament of georgia) รฐัสภาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ชมพระราชวัง Vorontsov’s Palace เป็นหน่ึงในสถานท่ี

ส าคัญท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในทบิลิซี สรา้งขึ้ นในปี 1868 โดยผูว้่าราชการของจกัรพรรดิรัสเซียในสไตล์เรเนสซอง 

ภายในของพระราชวงัโดดเด่นดว้ยสีสันอันงดงามและการตกแต่งท่ีหลากหลายของหอ้งพกั ตามเพดานถูกปก

คลุมไปดว้ยเครื่องประดับทองโคมไฟระยา้และโคมไฟสีบรอนซห์รหูรา จากน้ันน าท่านเดินชมเมืองไปตาม ถนน 

Shota Rustaveli Avenue เดิมชื่อถนน Golovin คือถนนสายกลางในทบิลิซิท่ีตั้งชื่อตามกวียุคจอร์เจียยุค Shota 

Rustaveli โดยเสน้ทางถนนเริ่มตน้ท่ีจตุัรสั Freedom และทอดตัวยาวประมาณ 1.5 กม.ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม

วิถีชีวิตของผูค้นในเขตเมืองและวฒันธรรม รา้นคา้ต่างๆท่ีตั้งเรียง รายตามทอ้งถนนหลังจากน้ันน าท่าน ชม  



st.george's monument หรือท่ีรูจ้ักกันทัว่ไปว่าเป็นรูปป้ันเซนต์จอร์จเป็นอนุสรณ์สถานท่ีตั้งอยู่ในเมืองทบิลิซี

จอรเ์จียซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานเสรีภาพและความเป็นอิสระของประเทศจอรเ์จีย เปิดตัวในปี 2549 ในจตุัรสักลาง

ของทบิลิซีอนุสาวรีย ์ออกแบบโดยศิลปินชาวจอรเ์จียชื่อ Zurab Tsereteli โดยท าข้ึนจากหินแกรนิตและทองค าสูง 

35 เมตร อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงซื้ อสินคา้ของฝาก ท่ีหา้ง Galaria Mall เป็นหา้งใหญ่ 1

ใน3ของเมืองทบิลิซีอยู่ติดกับสถานีใตดิ้น Liberty Square Metro  เป็นหา้งท่ีก่อตั้งขึ้ น

และเป็นหน่ึงในกองทุนเพื่อการลงทุนของ Georgian (GCF) ในภาคการบริการและ

อสังหาริมทรัพย์ เป็นศูนย์การค้าอเนกประสงค์และศูนย์กลางของเมือง ภายในมี

รา้นคา้ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกสรรมากมายรายการกว่า 50 รา้นคา้แบรนเนมชั้นน า มีทั้ง

เสื้ อผา้แฟชัน่ รา้นเครื่องประดับ รองเทา้ อาทิเช่น H&M  NICOLO PANDORA และฯลฯ 

นอกเหนือจากน้ันยงัโซนรา้นอาหาร โซนคาเฟ่ โซนBeauty Saion โซนกิจกรรมใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ลือกใชบ้ริการ

อีกดว้ย 

ค า่       อิสระอาหารค า่ ณ Galaria Mall และ น าท่านเขา้สู่ที่พกั Valvet Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก เมืองทบิลิซี - ข้ึนเคเบ้ิลคาร ์ชมอนุสาวรีย ์มารดาแห่งจอรเ์จีย – ป้อมปราการนาริกาลา – โรง

อาบน ้าแร่ก ามะถนั - ยงั น ้าตกเลกทากิวี - โบสถ ์St.Vergin Church - รูปป้ันกษัตริย ์Vakhtang 

Gorgasali - Bridge of Peace - Meidan bazaar - เมืองอลัมาต้ี 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางข้ึนเคเบ้ิลคาร ์ชมอนุสาวรีย ์มารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) รูปป้ัน

ขนาดใหญ่ยกัษ์ของหญิงถือดาบและถว้ย นัน่คือมารดาของจอรเ์จียหรือ Kartlis Deda ในจอรเ์จีย ท่ีสรา้งข้ึนจาก

อลูมิเนียมหล่อขึ้ นรูป 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซึ่งไม่ใชแ้ต่จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทบิลีซีเท่าน้ัน แต่ยงัถือเป็น

สัญลักษณ์ของประเทศเช่นกัน โดยดาบท่ีถือ มีความหมายเอาไวใ้ชส้ าหรับผู ้ท่ีจะมาเป็นศัตรูและถว้ยไวน์มี

ความหมายส าหรับผูท่ี้มาเป็นเพื่อนพอ้ง ใกล้ๆ กันน้ันน าท่านชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) 

ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 เพื่อปกป้องเมืองและ

ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอ์ุ

มยัยดัของชาวอาหรับไดต้่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใ้หม่ว่า Narin Qala 

แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสาย

ไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด จากน้ันน าท่านลงมาไปยงัเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน ้าแร่ก ามะถัน 

(Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะ

บานูออูบานิ) เป็นสถานท่ีส าหรับแช่น ้ าพุรอ้นท่ีมีแร่ก ามะถัน ตาม

ต านานเล่าขานว่าในสมยักษัตริยว์าคตังท่ี 1 กอรก์ซัลี นกเหยี่ยวของ

พระองค์ไดต้กลงไปในบริเวณดังกล่าว จงท าใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้น

แห่งน้ีขึ้ น ลักษณะของโรงอาบน ้ าคล้ายๆ กับการออนเซนของชาว



ญี่ปุ่ นผสมรวมกับการอาบน ้ าแบบตุรกี น าชมหมู่โรงอาบน ้ าท่ีมีการสรา้งและใหบ้ริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึง

ปัจจุบันท่ีมีรูปแบบตัวอาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบขา้ง ประดับ

ดว้ยโมเสคชิ้ นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถนิ์กายออรโ์ธด็อกซท่ี์เก่าแก่มากมาย น าท่านเดินทาง

ต่อไปยัง น ้าตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) สิ่งหน่ึงในความมหัศจรรย์และความน่าสนใจของนครท

บิลิซีน้ันก็คือท่ีกลางเมืองแห่งน้ีมีน ้าตกท่ีเกิดจึ้ นเองตามธรรมชาติ เป็นน ้าตกท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน ้า

ตลอดทั้งปี ใชเ้วลาเดินจากโรงอาบน ้ามาเพียงนิดเดียว โดยตลอดเสน้ทางการเดินก็ยงัมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ี

สวยงาม, มีการแสดงท่ีน่าสนใจของคนจอรเ์จียใหท้่านไดดู้เป็นระยะๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านชม โบสถ ์St.Vergin Church หรือโบสถ์ Metekhi เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่บนฝั่งซา้ยของ

แม่น ้ า Mtkvari บน Metekhi Cliff ในย่าน Avlabari ตรงข้ามกับเมืองเก่าของทบิลิซิ เวลาของการก่อสร้าง

คริสตจกัรยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่และแตกต่างกนัระหว่างศตวรรษท่ี 5 , 6, 11-12th หรือ 13 น าชม รูปป้ัน

กษัตริย ์Vakhtang Gorgasali ผูส้รา้งเมือง จากน้ันน าท่านเดินทางไปต่อท่ี Bridge of Peace ชมสะพานคนเดินท่ี

มีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามโดยสรา้งขา้มแม่น ้าคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้

ชมวิวทิวทศน์อนัสวยงามของเมืองทบิลิซี ท่ีตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม  น าท่านเดินทางไปยงัยา่น Meidan bazaar 

ย่านการคา้เก่าแก่ท่ีตั้งอยู่กบัเมืองทบิลิซีมาชา้นาน อิสระใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงซื้ อของสินคา้ ท่ีระลึกท่ีมีรา้นคา้ให้

ท่านเลือกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานโลหะฝีมือ ของโบราณจากงานแฮนด์เมด ไวน์จอร์เจียชื่อดัง ขนม

ช็อกโกแลต และผลิตภณัฑข์องฝากของกินอื่นๆ 

1945  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟกา้ กรุงทบิลิซี 

2245 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอลัมาต้ี โดยสายการบินแอสตาน่า(Air Astana)  เที่ยวบินที่ KC140 

0425 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอลัมาต้ี เมืองอลัมาต้ี(Almaty) ประเทศคาซคัสถาน น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม 

 

วนัที่เจ็ด เมืองอลัมาต้ี - MEGA MALL -อนุสรณ ์Monument of Independence - Republic Square- Kok Tobe 

hill นัง่เคเบ้ิลคาร ์- สนามบินอลัมาต้ี 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันอิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัภายในบริเวณหอ้งพกัและโรงแรม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ MEGA MALL หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองอลัมาต้ี ก่อตั้งขึ้ นในปี 

2546 ซึ่งภายในลว้นมีรา้นคา้แบรนด์ชั้นน าทัว่โลกใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอย่างหลากหลาย จากน้ันน าท่านชม

อนุสรณ ์Monument of Independence หรือรูปป้ัน Golden man สรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1996-1998 สูง 28 เมตร 



ท่ีตั้งอยู่บนใจกลาง Republic Squareเป็นจตุัรสัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซึ่งเดิมเคยเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ

สมยัที่อลัมาต้ียงัเป็นเมืองหลวงของคาซคัสถาน  

น าท่านเดินทางสู่เขา Kok Tobe hill นัง่เคเบ้ิลคารเ์พื่อรอถ่ายภาพแสงสุดทา้ยของพระอาทิตยย์ามเย็น ชื่นชมด่ืม

ด า่ไปกบับรรยากาศภาพวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองอลัมาต้ีท่ีสวยงาม  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร ที่รา้น Alasha Restaurant 

 โดมสี ฟ้าสดใสของร้าน Alasha ร้านอาหารท่ีสร้างขึ้ นตามประเพณีและรูปแบบ

สถาปัตยกรรม Timurid ไดก้ลายเป็นหน่ึงในรา้นอาหารท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในเมืองอัลมาต้ี 

โดยเปิดใหบ้ริการอาหารสไตล์อุซเบกแบบดั้งเดิม โดยความพิเศษและไฮไลท์ของ

รา้นอาหารที่ไม่ธรรมดาแห่งน้ี คือ ในทุกคืนจะมีการจัดแสดงดนตรีสดและการ

เตน้ร  าแบบดั้งเดิมของอุซเบก พรอ้มทั้งการโชวแ์สดงเดินไตเ่ชือกอนัน่าหวาดเสียว 

2100 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินอลัมาต้ี 

2200 ถึงสนามบินอลัมาต้ี 

วนัที่แปด เมืองอลัมาต้ี – กรุงเทพมหานครฯ 

0110 ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอสตานา(Air Astana)เที่ยวบินที่ KC931 

0855 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ........................ 

************************************************************************************************  

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 

5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัท

ฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  

6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไม่รบัเง่ือนไข  เป็นเหตุใหท้วัรไ์ม่สามารถเดินทางได ้ จะถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

7. เมื่อท่านท าการซื้ อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ใน

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ นโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ

คาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เครื่องบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหน้าทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่า

น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ้ นท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเอง,  ค่า

รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง 

เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหน้าทวัร ์จ านวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งส้ิน 80 EUR ตอ่ท่าน ** 

เงื่อนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงิน

มดัจ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน  

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   



เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 21 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

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

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ 

Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- แจง้ยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อน 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง  
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือ
กรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
3.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(25 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทาง

ในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจ าตัว๋  

5.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตาม

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


ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมูิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั 

และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 


