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วนัแรก      กรงุเทพฯ 
18.00น.        คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คารเ์ตอรเ์ชคอนิ U  ประตทูางเขา้ที1่0 อาคารผูโ้ดยสาร

เคารเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
21:45 น.        ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ชัว่โมง)  

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบัจอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารคํา่และอาหารเชา้ 
บนเครือ่งบนิ 

หมายเหต ุเดนิทาง 21-28 ม.ีค.63  
19.00 น.        คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คารเ์ตอรเ์ชคอนิ U  ประตทูางเขา้ที ่10 อาคารผูโ้ดยสาร  

เคารเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
22:35 น.        ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ชัว่โมง)  

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารคํา่และอาหารเชา้ 
บนเครือ่งบนิ 
 

วนัทีส่อง        อสิตนับลู - ทบลีซิี ่                                                                                     

04:10น.        เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK378 
06:15 น.       ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตนับลู (IST) สู ่สนามบนิทบลิซิี ่(TBS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ 

แอรไ์ลนส์ายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.) 
09.25น.  เดนิทางถงึสนามบนิทบลีซิี ่ประเทศจอรเ์จยี นําทา่นผานพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงทบลีซิี ่(TBILISI)นําทา่นชมโบสถต์รนีติ ี ้
(Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi)หรอื ซามบีา 
(SamebaChthedral)มคีวามหมายวา่ โบสถพ ์ระตรเีอกานุ
ภาพศกดั์สิทิธ์แิหง่กรงุทบลิซิหีรอือารามซามบีาชือ่เรยีกของคน
ทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซใ์น
กรงุทบลิซิกีอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปีค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ีส่ดุอนัดบั 
3 ของศาสนสถานในนกิายออรโ์ธดอ๊กซต์ะวนัออกทัว่โลกแมจ้ะมี
อายไุมม่ากแตก่็เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีน
ทอ้งถิน่ทีม่รีปูแบบทางศลิปะจากไบแซนไทนโ์บสถเ์ป็นอาคารขนาด
ใหญท่ีโ่ดดเดน่มาก 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
นําทา่นชมอนุสาวรยีC์HRONICLE OF GEORGIAทีเ่สมอืน STONEHENGE แหง่ Tbilisi 
ลกัษณะเป็นแทง่หนิสดํีาแกะสลกัขนาดใหญย่กัษ์ บนแทน่หนิสลกัเป็นรปูตา่งๆ และเรือ่งราวของ

ประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย ซรุาป สถาปนกิชือ่ดงั เริม่สรา้งเมือ่ปี 
1985 แตย่งัไมเ่สร็จ โดยไมม่ใีครรูว้า่จะเลกิสรา้งตอนไหน Chronicle of 
Georgia ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สงู 35 เมตร แตล่ะ
เสาจะแบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื ลา่งสดุเกีย่วกบัพระคมัภรี ์
สว่นกลาง คอื เรือ่งของชนชัน้สงูในจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกบั
เหตกุารณ์สําคญัของประเทศ 
 
จากนัน้นําทา่นขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงเกา่แหง่นครหลวงทบลิซิี ่ (Old 
town of Tbilisi)ชมสสีนัอาคารบา้นเรอืน สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ที่

ผสมผสานศลิปะแบบเปอรเ์ซยีและยโุรปเป็นการบรรจกนัของตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศ
ทีต่ัง้อยรูะหวา่งสองทวปีอยา่งจอรเ์จยีเกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทีม่เีอกลกัษณ์จากนัน้นําทา่น
ถา่ยรปูกบัสะพานสนัตภิาพ(Peace bridge)ซึง่เชือ่มระหวางตวัเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่ เปิด
ใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010 จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึง่ซึง่พาด
ผา่นแมน้ํ่าครูา  

คํา่               รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Holiday Inn Tbilisi Hotel 4*หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม มทิสเคตา้ - คาสเบก ิ– หบุเขาคอเคซสั                                                                

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta)อดตีนครหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยี ปัจจุบัน
เป็นเมอืงสําคญัทางศาสนาครสิต ์นกิายจอรเ์จยีออรโ์ธด็อกซ ์โดยจอรเ์จยีรับครสิตศ์าสนาเขา้มา
ในประเทศเป็นครัง้แรกชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่4 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนโบราณสถาน
แหง่เมอืงมทิสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมือ่ปี ค.ศ.1994 นํา
ท่านชม อารามจวาร ี(Jvari monastery)หรืออารามแห่งกางเขนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิย์ุค
ศตวรรษที ่6 ซึง่ชาวจอรเ์จยีสักการะนับถอืบชูาเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาด
ยักษ์ซึง่ชาวเมอืงกล่าวกันวา่ นักบญุนีโน่แหง่คัปปาโดเกยี (ซึง่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่
สําคญัมากของประเทศตรุก)ี ไดนํ้าไมก้างเขนนีเ้ขา้มาพรอ้มกบัการเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้

แรกในช่วงโบราณกาล อสิระใหท้่านเก็บภาพทวิทัศน์ของเมือง
มทิสเคตา้และจุดบรรจบของแมน้ํ่าครูาและแมน้ํ่าอะรักวซี ึง่มคีวาม
งดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนําท่านชม วหิารสเวตสิโคเวล ี
(Svetitskhoveli cathedral)สญัลักษณ์ของการเปลีย่นความ
เชือ่มานับถอืศาสนาครสิตซ์ ึง่กลายมาเป็นศาสนาประจําชาตขิอง
จอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ. 337 และเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ดของจอร์เจีย สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที1่1 ภายในมี
ภาพเขยีนเฟรสโกทีง่ดงามนําทา่นถา่ยรปูกบัป้อมปราสาทอันนานูร ี
(Ananuri fortress)สรา้งขึน้สมัยศตวรรษที ่13 ถกูออกแบบให ้
มหีอคอยสูงและมคีวามแข็งแกร่งเพื่อใชเ้ป็นทีห่ลบภัยในยามศกึ

สงครามนับเป็นป้อมปราการของชาวครสิตใ์นอตตีกาลทีอ่าศยัอยใูนภมูภิาคคอเคซสั และไมย่อม
ตกอยภูายใตอ้ทิธพิลของจักรวรรดอิอตโตมนัและเปอรเ์ซยีซึง่เป็นชาวมสุลมิ 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสู่ เมอืงคาสเบก ิ(Kazbegi)เมืองเล็กๆซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus mountains) เมอืงนีถ้อืเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั เป็น

จดุชมววิยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึง่ในยอดเขาทีส่วย
ที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส นําท่านเปลี่ยนอริยาบถ น ัง่รถ
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (Jeep 4 wheels Drive)สูโ่บสถเ์กอรเ์กตสิ
เมบา (Gergetisameba church) เป็นโบสถเ์กา่แกก่ลางหบุเขา
คอเคซัส สรา้งตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที ่15 ดว้ยหนิแกรนติ
ขนาดใหญบ่นความสงู 2,170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล รอบตัว
โบสถแ์หง่นี้สามารถมองเห็นเทอืกเขาคอเคซสั360องศาระหวา่ง
การเดนิทางทา่นใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและววิอนังดงามของ
ธรรมชาตเิทอืกเขาคอเคซสันําทา่นแวะใหท้า่นถา่ยรปูกบัอนุสรณ์

แหง่มติรภาพ (Monument of friendship)กําแพงทรงครึง่วงกลมซึง่เป็นสัญลักษณ์แหง่
มติรภาพระหวางรัสเซยีและจอรเ์จยี 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั LoftGudauri Hotel 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่      โกร ี-อพุลสิชเิค –Akhaltsikhe- บอรโ์จม ี

เชา้รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เดนิทางสู่ เมอืงโกร ี(Gori)อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดย
สหภาพโซเวยีตจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอุพลสิชเิค (Uplistsikhe)ชมหนึง่ในเมอืงถ้ํา
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เกา่แกข่องจอรเ์จยีซึง่ตามประวตัศิาสตร ์ไดบ้ันทกึวามี
การตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนีก้วา่ 3,000 ปี โดยชว่ง
ทีเ่มอืงนีม้คีวามเจรญิถงึขดีสดุ คอืในชว่งครสิตว์รรษที ่
9ถงึ 11กอ่นจะถกูรุกรานและทําลายโดยชาวมองโกล
ในช่วงครสิต์วรรษที่ 11 หนิผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัด 
และสลักเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคอืทีต่ัง้ของ
นครบนแนวเทอืกเขาหนิทราย ซึง่มเีนื้อทีป่ระมาณ 8 
เฮกตาร ์หรอืราว 50 ไร่ ในอดตีกาล นครถ้ําแห่งนี้ยัง
เ ป็นส่วนหนึ่งของเส น้ทางสายไหมที่ เชื่อมต่อ
อาณาจักรไบแซนไทน ์กบั ประเทศอนิเดยีและประเทศจนี อสิระใหท้า่นเก็บภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
เดนิทางสูเ่มอืง Akhaltsikheนําทา่นชมป้อมปราการของราบตั ปราสาทRabatiเป็นอาคาร

ยคุกลางใน Akhaltsikhe รัฐจอรเ์จยีซึง่มอีายยุอ้นไปถงึศตวรรษ
ที ่13คอมเพล็กซข์องปราสาทประกอบดว้ยสเุหร่าสเุหร่าสเุหร่า
ยวิโบสถค์รสิตพ์ระราชวังป้อมปราการรวมถงึสวนภมูทิัศน์ไร่องุ่น
บนระ เบีย งสร ะว่ าย น้ํ ากลางแจ ง้พร อ้ม น้ํ าพุพิพิธภัณฑ์
ประวัตศิาสตร์โรงแรมรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึและไวน์
เดมิเคยเป็นศูนย์กลางของจักวรรดอิอตโตมัน สรา้งขึน้ในยุค
กลาง ชือ่เมอืงมคีวามหมายวา่ ‘ป้อมปราการใหม’่ มจีดุทีน่่าสนใจ
หลายจดุ ทัง้สเุหรา่อคัเมดเิย (Akhmediye Mosque) โบสถอ์อร์
โธดอกซ์ โรงละครกลางแจง้ และป้อมปราการชัน้ใน และมี
ปราสาทราบาต ิ(Rabati Castle) เป็นแลนดม์ารก์สําคัญ โดย
ตัง้อยู่ชัน้บนของเมือง เคยเป็นที่ประทับของราชวงค์จาเคล ิ
(Jakeli Dynasty) ปัจจบุันเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑป์ระจําภมูภิาค

แซมซเค-จาวาเคต ิ(Samtskhe-Javakheti) 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงบอร ์โจม ี(Borjomi)เมอืงตากอากาศเล็กๆในหบุเขาทางตอนใตข้อง
ประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศัยอยูไม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกใน
เรือ่งน้ําแร ่โดยน้ําแรย่ีห่อ้บอรโ์จมไีดม้กีารบรรจ ุณ ธารน้ําแรบ่รสิทุธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุ
เรยีน ี(Bakuriani mountain)และสง่ออกไปขายกว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก โดยในอดตี
ชาวเมอืงเชือ่กันวา่จะทําใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้ทา่นสามารถลิม้ลอง 
น้ําแร่จากธรรมชาตขิองเมอืงบอรโ์จม ีหรอืสามารถซือ้ขวดทีข่ายบรเิวณใกลเ้คยีงเพือ่บรรจุน้ํา
เพือ่ดืม่ได ้นําทา่นเขา้ชมสวนบอรโ์จม(ีBorjomi city park)สถานทีท่อ่งเทีย่วและพักผอ่น
ของชาวเมอืงบอร์โจม ีทีน่ิยมมาเดนิเล่นและ ผ่อนคลายโดยการแชน้ํ่าแร่ในวันหยุด อสิระให ้
ทา่นเก็บภาพววิทวิทศันธ์รรมชาตจิากมมุสงูตามอธัยาศยั 

คํา่                รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัCrown Plaza Borjomi Hotel5*หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้          บอรโ์จม ี– คไูทซ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูไทซ ี(Kutaisi)ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับสามในจอรเ์จยี

ตามธรรมเนียมแลว้มีความสําคัญเป็นอันดับสองรองจากเมือง
หลวงทบลิซิ ิตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของประเทศ นําท่านเดนิ
เลน่ผา่นถนนและชืน่ชมโรงละครโอเปร่าทีม่รีูปปั้นทีโ่ดดเดน่บน
หลังคา เยีย่มชมโรงละครแหง่รัฐ LadoMeskhishviliซึง่เป็นหนึง่
ใ นสถา ปัตยก ร รมอั น งดง ามของ เมือ งนี้ ช มบ า้ น เดี่ ย ว 
OkrosChardakhiซึง่เป็นทีต่ัง้ของImereti Kings เก็บภาพ
ประทับใจกบั น้ําพุColchis Fountainตัง้อยูจั่ตรัุสกลางเมอืงทํา
ดว้ยทองสํารขินาดใหญ่โดดเด่นตระการตาอย่างสวยงาม ดว้ย
น้ําพแุละรปูปัน้แพะและแกะสลกั 30 รปูเป็นของใหม ่
เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําท่านชม อารามเกลาต ิ(Gelati monastery)องคก์ร
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ยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามแหง่นี้เป็นหนึง่ในมรดกโลกสถานเมือ่ปี ค.ศ.1944 อารามหลวง
ของเมอืง สรา้งขึน้ตามพระประสงคข์องกษัตรยิเ์ดวดิที ่4 กษัตรยิผ์ูป้กครองประเทศจอรเ์จยี 
ในชว่งศตวรรษที ่10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แหง่คอืโบสถพ์ระแมม่าร ีและโบสถเ์ซนต์
จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโกอ้ันสวยงามมากมายหลายภาพ
นอกจากนี้อารามเกลาตยิังเป็นสถาบันชัน้นําของประเทศทีผ่ลตินักวทิยาศาสตร,์ นักเทววทิยา, 
และนักปราชญช์ือ่ดงัมากมาย  

คํา่                รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัTskatuboPlaza Hotel4*หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก        คไูทซ-ีบาทมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เดนิทางสู่ป้อมโกนโีอ ้(Gonio fortress)ป้อม
ปราการโบราณชายฝ่ังทะเลดํา ใกลอ้าณาเขต
ประเทศตรุก ีถกูสรา้งขึน้เพือ่ ป้องกันการรุกรานของ
อาณาจักรออตโตมันในอดตี นอกจากนีย้ังเชือ่วา่เป็น
สถานทีฝั่งร่างของนักบญุมัทธอีัส หนึง่ ใน 12 อัคร
สาวกของพระเยซ ูแตไ่มไ่ดม้กีารขดุเจาะสถานทีเ่พือ่
พสิูจน์แต่อย่างใด เนื่องจากคําสั่งหา้มของรัฐบาล 
จอรเ์จยี เหตุเกรงว่าจะเป็นการทําลายโบราณสถาน
ใหท้รดุโทรมลง 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงบาทมู ิ(Batumi)เมอืงทา่ชายทะเลและหนึง่ในเมอืงเศรษฐกจิทีสํ่าคัญ
ของประเทศจอรเ์จยี ตัวเมอืงตัง้อยูต่ดิทะเลดําทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงบาทมูิ
ยังไดรั้บการสนับสนุนใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ ค.ศ.2010 เป็นตน้มา โดยมกีารปรับรปูโฉม
อาคารและตัวเมอืงเก่า นําท่านสูต่ลาดผลไมต้ามฤดูกาลใหท้่านเลอืกซือ้ผลไมส้ดใหม่ของ
ประเทศจอรเ์จยี ซึง่ทีต่ลาดแหง่นีม้สีนิคา้วางจําหน่ายมากมาย ไมว่า่จะเป็นผัก ผลไม ้เครือ่งเทศ 
และสนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ 

 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัRadisson Blu Batumi Hotel 5*หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีเ่จ็ด       บาทมู ิ-อสิตนับลู                                                                                      

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิชมนครบาทมูชิมแลนดม์ารก์สําคัญ ๆ 
ตลอดถนน  ชมจตัุร สั ปิอาซซ่า  (Piazza 
Square) หนึง่ในจัตรัุสสําคัญของเมอืงบาทมู ิ
ซึง่รายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรมมากมาย
บนเนือ้ทีก่วา่ 5,700 ตารางเมตรใกลร้มิอา่วทะเล
ดํา สถาปัตยกรรมโดยรอบนับวา่ไดแ้รงบนัดาลใจ
จากประเทศอติาลีโดยแท  ้สังเกตไดจ้ากภาพ
โมเสกและงานกระจกสทีีห่าดไูดต้ามอาคารรอบ
จัตุรัสแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลแีละนโีน่ (Ali 
and Nino moving sculptures)งาน
สถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่รูปคู่รักชายชาว
อาเซอรไ์บจานและหญงิสาวชาวจอรเ์จยีนในนว
นิยายทอ้งถิ่น หอคอยชิงชา้สวรรค์ (Ferris 
Wheels Tower) อาคารตัวอักษร (Alphabet 
Tower) ที่ประดับดว้ยตัวอักษรโลหะอันมี
เอกลักษณ์ รวมถงึ หอคอยแห่งบาตูม ี(Batumi 
Tower) ทีส่งูถงึ 200 เมตร อสิระใหท้า่นเก็บ
ภาพประทับใจ นําท่านขึน้กระเชา้ชมววิ 360 
องศาของเมอืงบาทูม ิใหท้่านสัมผัสววิมุมสูง
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อนัสวยงามของเมอืงบาทมูทิทีท่อดยาวจรดทะเลดํา 
เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

นําทา่นสู ่The Batumi Bazar ชมสสีนัของตลาดทอ้งถิน่ขนาดใหญ ่อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและฝากของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

17.00น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิบาทมู ิเพือ่เตรยีมเชคอนิ 
20.20 น.        ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทมูสิูส่นามบนิอสิตนับลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK393 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  
21.30 น.  เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
หมายเหต ุเดนิทาง 21-28 มคี และ ตลุาคม - พฤศจกิายน  
17.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทมูสิูส่นามบนิอสิตนับลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK393 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  
19.10 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
20.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 
วนัทีแ่ปดกรงุเทพฯ 

01.25น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง 
15.00น.เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
หมายเหต ุเดนิทาง 21-28 มคี และ ตลุาคม - พฤศจกิายน 
10.10 น.         เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กาํหนดการเดนิทาง2563                      ราคา/ บาท  

มนีาคม 63 

21-28 มนีาคม  

27 ม.ีค – 3 เม.ย  

 

49,995 

49,995 

เมษายน 63 

4-11 เม.ย  

10-17 เม.ย  ** สงกรานต ์** 

12-19 เม.ย ** สงกรานต ์** 

18- 25 เม.ย 

25 เม.ย – 2 พ.ค   

 

52,980 

56,850 

56,850 

52,980 

52,980 

พฤษภาคม 63 

2-9 พ.ค  

9-16 พ.ค  

23-30 พ.ค  

30 พ.ค- 6 ม.ิย 

 

52,980 

52,980 

52,980 

52,980 

มถินุายน 63 

6-13 ม.ิย  

13-20 ม.ิย 

 

 

53,600 

53,600 
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กรกฏาคม 63 

4-11 ก.ค  

 

53,600 

 

สงิหาคม 63 

8-15 ส.ค 

 

53,600 

กนัยายน 63 

19-26 ก.ย  

 

 

53,600 

ตลุาคม 63 

3-10 ต.ค  

10-17 ต.ค  

13-20 ต.ค  

14-21 ต.ค 

21-28 ต.ค 

 

49,995 

49,995 

49,995 

49,995 

49,995 

พฤศจกิายน 63 

31 ต.ค – 7 พ.ย 

7-14 พ.ย 

14-21 พ.ย 

21-28 พ.ย  

 

49,995 

49,995 

49,995 

49,995 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900.- 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ดห้มายเหต ุ

1.  ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่
ทา่นละ 3,900 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.   คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับลู-ทบลีซิี/่บาทมู ิ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศจอรเ์จยี 
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง  
4.    คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
7.    คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 2000 บาท/คน/ทรปิ)ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
2.ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 
3.คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 
4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ 
5.คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น 
6.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
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7.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 
และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย  
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี  
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสน้ํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา คา่น้ํามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Legโดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ
กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ  

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่)  

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

นํา้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสาย
การบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะคํานงึ
และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตกลง 
หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  



AMGG20209 
       

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่
ท่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 
หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE 
ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะทํา
ใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะ
ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีที่
มกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการ
ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่
น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 
10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย
การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่าง
สายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + 
สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้่ากวา่
มาตราฐานไดทั้ง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
น้ําหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ 
(Hand carry) 


