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TAKE ME TO GEORGIA  จอรเ์จยี 5 DAYS 3 NIGHTS 

เดนิทาง ตลุาคม – พฤศจกิายน 62  



 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - โดฮา – ทบลิซิ ี 

05.00 น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ

การต์า้แอรเ์วย ์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 

** คณะออกเดนิทางวนัทีว่นัที ่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 าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ การต์า้แอรเ์วย ์เที่ยวบนิที ่QR 

357  

20.15 น. 

เดนิทางถงึเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร เมอืงทบลิซินัีน้ เป็น

เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้มตควาร ี

(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน 

เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) 

ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศูนยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรม

ในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนี้อยูใ่นสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมบีทบาท

ส าคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัด

ระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MOXI BY MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่  

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

เทอืกเขาคอเคซสั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยีสมยัอาณาจักร

ไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาลตัง้อยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทาง

ประวัตศิาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชม

วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรอืโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์กิายออโธด๊อก 

สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีสักการะนับถอืวหิารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขน

ขนาดใหญ ่โบสถน์ีต้ัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายมาบรรจบกนัคอืแมน่ ้ามคิวาร ี(Mtkvari river) และแมน่ ้าอ

รักว ี(Aragvi river) น าท่านออกเดนิทางไปยังเมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงทีส่ าคัญ

ของจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่ว่า Georgian Military Highway หรอืเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนี้เป็นถนน

สายส าคัญทีส่ดุทีถ่กูสรา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวยีต เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทาง

หลักในการขา้มเทอืกเขาคอเคซัสจากรัสเซยีมายังทีภู่มภิาคนี้ ถนนแห่งประวัตศิาสตรน์ี้เป็นเสน้ทางทีจ่ะน า

ท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชยี 

ประกอบดว้ย 2 สว่น คอืเทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่และเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 กม. 

ทีเ่ป็นเสน้กัน้ระหวา่งพรมแดนรัสเซยีกบัจอรเ์จยี ระหวา่งทางน าทา่นชมป้อมอนันานรู ี(Ananuri Fortress) 

ป้อมปราการเก่าแก่ มกี าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความ

งดงามขอโบสถ ์2 หลังทีต่ัง้อยูภ่ายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่ม

ใหญท่ีต่ัง้ตระหงา่น ท าใหเ้ห็นทัศนยีภ์าพทวิทัศนอ์นัสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถงึอา่ง

เก็บน ้าชนิวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้่งต่อไปยัง

เมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไว ้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกดูาอรู ีซ ึง่

เป็นเมอืงส าหรับสกรีีสอร์ทที่มชี ือ่เสยีง ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขาของเทือกเขาคอเคซัส มคีวามสูงจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพั่กผ่อนเล่นสกใีนชว่งเดอืนธันวาคมถงึเดอืน

เมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทวิทัศนอ์นัสวยงาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 



 
 

บา่ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมนิดา

(Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบุญนกิายออรโ์ธด๊อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านัก

อาศัยและก่อสรา้งสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิิซ ีประมาณ 157 

กโิลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเทอร์กี ้ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส 

(Caucasus) ทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิัศน์ทีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซ

เบกีอ้กีดว้ย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซสั(Caucasus) 

น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรอืเรยีกวา่โบสถส์มนิดา ซาเม

บา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ ่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 เป็นโบสถ์ชือ่ดังกลางหบุ

เขาคอเคซสั ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึง่ของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาคาซเบกี ้ทีร่ะดับความสงู

จากน ้าทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 

เดนิทางเขา้สู่ที่พัก HOTEL SNO หรอืเทยีบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมทีพ่กัอยู่ในเมอืงคาซเบกี ้

(Kazbegi) ซึง่ต ัง้อยูใ่นเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ในกรณีทีโ่รงแรมเต็ม หรอืในกรณีทีห่มิะตก

หนกั จนไมส่ามารถเดนิทางขึน้ไปได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ขอยา้ยไปพกัทีเ่มอืง Gudauri แทน 

*** 

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

โคเวล ี–อนสุาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – ทบลิซิ ี- โบสถเ์มเคต ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าท่านชมอนุสรณ์สถานรสัเซีย-จอรเ์จยี(Memorial of Friendship) หรืออีกชือ่หนึ่งคือ Russia–

Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสญัลักษณ์บง่

บอกถงึความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซยี โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหนิและ

คอนกรตี ภายในมกีารวาดภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท้า่น

ไดอ้สิระถ่ายรูปบรรยากาศและทวิทัศน์อันสวยงาม จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยู่

ทางดา้นทศิตะวันตกของเมอืงมสิเคตา้ เมอืงนี้เป็นเมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาว

จอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีงเรือ่งความ

โหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ น าท่านชม พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ (Musuem of 

Stalin) ซึง่เป็นสถานทีร่วบรวมเรือ่งราว และสิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัวอาคาร

ทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ มกีารจัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตัง้แตเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงอพัลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีาร

ตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กันมานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดยี

ไปยังทะเลด าและต่อไปถงึทางตะวันตก ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้แบง่ออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นเหนือ สว่นกลาง 

และสว่นใต ้ซึง่สว่นกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หมท่ีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหนิและเจาะลกึ

เขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัย ถ ้าสว่นมากจะไมม่กีารตกแตง่ภายในใดๆ และยงัมหีอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แก่

ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ใหท้่านอสิระชมหมูบ่า้นทีส่รา้งขึน้จากถ ้านี้ตามอัธยาศัย

จากนั้นน าท่านชมวหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีว ิต(The 

Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ

ของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze  มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกี

ทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์า

เป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ

ประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อนุสาวรรีย ์

ประวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) ซึง่มลีักษณะเป็นแทง่หนิสดี าขนาดใหญ ่แกะสลัก

เป็นรูปต่างๆทีส่ือ่ถงึเรือ่งราวในอดตีของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย ซรุาป สถาปนกิชือ่ดังก่อสรา้งเมือ่ปี 

1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่นน่ันคอื 

สว่นล่างสดุเกีย่วกับพระคัมภัรข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเกีย่วกับเรือ่งของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี 

และสว่นบนเกีย่วกับเหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆของประเทศ ท่านสามารถชมววิเมอืงจากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่

นี ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีน าทา่นชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์กา่แก่



 
 

ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12 ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งลา่งเป็นแมน่ ้ามติคาวาร ีในอดตีถกูใชเ้ป็น

ป้อมปราการ และทีพ่ านักของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกนั จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี

ค า่ 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

**พเิศษพรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงของประเทศจอรเ์จยี ทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจ** 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MOXI BY MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่ 

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

ชอ้ปป้ิงถนนจาน ชาเดอนี ่- หา้ง East Point – สนามบนิ – โดฮา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นชมทัศนยีภาพบรรยากาศของเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคัญ

ของประวัตศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เมอืงหลวงทบลิซิ ีเป็นเมอืงหลวงและ

เมอืงใหญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้คูรา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ า้มติควาร ี(Mtkvari) ใน

ภาษาทอ้งถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั กอรก์าซาลี 

(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งไอบเีรยี ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศวรรษที ่4 เมอืงทบลิซี ี

เป็นศูนยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตร ์เมอืงนี้อยู่ใน

สว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจาก

ความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตัดระหว่างทวปีเอเชยีกับยุโรป จากนัน้น าท่านชมโรง

อาบน า้โบราณ หรอื อะบานู อุบาน ิ(Abanotubani) เป็นสถานทีส่าหรับแชน่ ้าพรุอ้นทีม่แีร่ถามะถัน ตาม

ต านานเล่าขานวา่ในสมัยพระเจา้วัคตังที ่1 กอรก์ัซลีน่กเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกล่าว จงึ

ท าใหค้น้พบบอ่น ้าพรุอ้นแหง่นี้ข ึน้ ลักษณะคลา้ยโรงอาบน ้าเหมอืนกับการออนเซ็นของชาวญีปุ่่ นผสมรวมกบั

การอาบน ้าแบบตุรกี จากนัน้น าท่านไปชมวหิารซโีอน ี(Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์หลังใหญ่ของ

นกิาย ออรโ์ธด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ในเมอืงนี้ ชือ่ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอันศักดิส์ทิธิ ์คอื ภเูขาไซออนใน

เยรูซาเล็มสถานทีแ่หง่นี้ก็ไดม้ีช่ ือ่เป็น ซโิอนแีหง่ ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 

และตอ่มาก็ไดถ้กูท าลายลงโดยผูท้ีบ่กุรกุแตก่ไ็ดม้กีารสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทั่งเป็นโบสถท์ีไ่ด ้

เห็นอยูใ่นปัจจบุนันีแ้ละไดม้กีารบรูณะในชว่งศตวรรษที ่17- 19  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 

น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิล ิซี (Old town) น าท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่4 ผา่น

ผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัทีต่า่งผลดักนัเขา้มารกุรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแหง่นี ้ราชวงศอ์มุยั

ยัดของชาวอาหรับไดต้อ่เตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชือ่ใหใ้หมว่า่ Narin Qala 

แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแหง่หนึง่บนเสน้ทาง

สายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้ากที่สุด จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังถนนจาน ชาเดอนี ่(Jan sharden 

street)  เป็นถนนคนเดนิย่านเมอืงเก่าที่เป็นแหล่งศูนยร์วมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 

ต่อมาจงึเปลีย่นชือ่ ถนนมาเป็น Chardin Street เพือ่เป็นเกยีรตแิกนั่กท่องเทีย่วชาวฝร่ังเศส Jean Chardin 

ปัจจุบันถนนสายนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นกาแฟมากมาย บรเิวณนี้จะมบีา้นเมอืงเกา่ในแบ

บทบลิซิทีีโ่ดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยังมพี่อคา้แม่คา้น าสิง่ของต่างๆมาวางขายมากมาย ใหท้่านได ้

อสิระช็อปป้ิงตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังหา้ง East Point ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่

ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, 

CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, 

NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอืน่ๆอกีมากมาย 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.25 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เทีย่วบนิที ่ QR 358 

23.30 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา 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. และ

เดนิทางถงึเวลา 12.55 น. เทีย่วบนิที ่QR 980** **คณะออกเดนิทางวนัที ่27 พ.ย.-01 ธ.ค. ออก

เดนิทางเวลา 02.00 น. และเดนิทางถงึเวลา 12.30 น. เทีย่วบนิที ่QR 834** 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ   



 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  TAKE ME TO GEORGIA 
 จอรเ์จยี 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์(QR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
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 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.      ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท   ภายใน 1  วันหลังจากการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่

ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะ

และยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้าก

ทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้ง

ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 



 
 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิ้น,  ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีสู่ญหายใน

ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (24 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (15 USD) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 

เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและ

ร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิ

เทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  



 
 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่

ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนั 


