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กาํหนดการเดินทาง :  20-28 พ.ค.2565 / 3-11 มิ.ย.2565 / 17-25 มิ.ย.2565 
วันแรก  กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ        (-/-/-) 

XX.XX เวลานัดหมายในใบเตรยีมตวั(ส่งใหก้่อนเดนิทางประมาณ � วนั) คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนาน
ชาตสิุวรรณภูม ิเจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและใหก้ารบรกิารเชค็อนิตั �วเครื�องบนิ 

22.00 น. เหริฟ้าสูก่รุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที�TK065(บนิ 10.20 ช.ม.) 

 
วันที�สอง อิสตันบูล-บาทูมิ-เมสเตีย       (B/L/D) 

 

04.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอิตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล แวะเปลี�ยนเครื�อง   
06.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงบาทมู ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� TK390  (บนิ 2 ช.ม.) 

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงบาทมู ิหลงัตรวจคนเขา้เมอืงนําท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง นําชมอดตี

เมอืงยุคกรกีโบราณรมิฝั �งตะวนัออกของทะเลดํา เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองอดัยาร่า เป็นหนึ�งใน
เมอืงเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวที�สําคญัของจอร์เจีย ตั �งอยู่ในเขตกึ�งเขตร้อนที�รุ่งรวยด้วยผลิตภณัฑ์

เกษตรมากมาย แต่ผลไมร้สเปรี�ยวมะกรดูและชาโดดเด่นที�สุด และเป็นเมอืงแปรรปูอาหารทะเล   ชมงาน
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ประตมิากรรมอนัน่าทึ�ง “อาลีและนีโน่” (Ali & Nino) ที�เป็นรปูของหนุ่มสาวยนืดว้ยกนัแลว้หมุนเคลื�อน

ตวัเขา้หาเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนัอย่างน่าทึ�ง เป็นปฏมิากรรมที�ชาวเน็ตไดแ้ชรต์่อๆกนัไปยงัโลกโซเชยีล

จนโด่งดงั  

 เดินชม จตัุรสัปิอาซซ่า จัตุรัสสําคัญของเมืองเต็มไปด้วยตึก

อาคารรา้นรวงที�งดงามด้วยสถาปัตยกรรมยุคกลางผสมผสานกนั

อย่างลงตัวกับสถาปัตยกรรมรสัเซียนโกธิคและภาพประดบัฝา
ผนงัโมเสคที�สวยงาม โดดเด่นดว้ยหอนาฬกิาสงู  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

14.00 น. นําท่านเดนิทางไปยงัเมอืงเมสเตยีซึ�งอยู่ในหุบเขาทางตอนบนของจอรเ์จยีตะวนัตก (เดนิทางประมาณ 
5.30 ชั �วโมง)  

19.30 น. เดนิทางถงึแลว้เขา้สูท่ี�พกั รบัประทานอาหารคํ�า พกัผ่อน Hotel Posta, Mestia 3* หรอืเทียบเท่า     

 
วันที�สาม เมสเตีย-อุชกูรี�-เมสเตีย        (B/L/D) 

 

เชา้ตรู่  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั ดื�มดํ�าบรรยากาศตอนเชา้ เมสเตีย (Mestia)  ประตูสูด่นิแดนสเว

เนตติอนบน ตั �งอยูบ่นหุบเขาความสงู �,��� เมตรเหนือระดบันํ�าทะเล เป็นเมอืงโบราณเลก็ ๆ ที�แต่ละ
บา้นจะมหีอคอยก่อดว้ยหนิที�ใชเ้ป็นป้อมดแูลปกป้องยามมศีตัรเูขา้มา เมสเตยียงัเป็นเมอืงตน้ทางของนกั

ปีนเขาในช่วงฤดรูอ้นและใชเ้ป็นสถานที�เล่นสกใีนหน้าหนาวอกีดว้ย   
รถตูเ้ลก็ขบัเคลื�อน � ลอ้ รบัท่าน (นั �ง � คนต่อคนั) เดนิทางขึ�น

เทอืกเขาคอเคซสัไปยงัหมูบ่า้นอุชกูลี� ห่างออกไปทางทศิตะวนัออก

เฉียงใต ้เดนิทางประมาณ �.�� ชั �วโมง  
อชุกลีู� Ushguli หมู่บา้นเลก็ ตั �งอยู่กลางหุบเขาสูง �,��� เมตรเหนือ

ระดบันํ�าทะเล ซึ�งเป็นเชิงเขาอนัอุดมสมบูรณ์โดยม ียอดเขาชาขร่า 

(Shkhara summit) หนึ� งในยอดเขาที�สูงที�สุดในคอเคซัสตั �งโอบ
หมู่บ้านเอาไว้ ม”ีชาวสเวน”ท้องถิ�นอาศยัอยู่ราว �� ครวัเรอืน ในฤดู

หนาวอชุกูลี�จะเตม็ไปดว้ยหมิะกลายเป็นเมอืงปิดไม่สามารถตดิต่อโลก

ภายนอกไดก้ว่า � เดอืน ดว้ยความงดงามของขนุเขาที�โอบลอ้มชมุชน

โบราณแห่งนี�ประกอบกับมโีบสถ์เก่าแก่ยุคศตวรรษที� �� ตั �งอยู่บน
เนนิเขา ทาํใหอุ้ชกูรี�ไดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

 ถงึหมู่บา้นอุชกูลี�นําท่านสมัผสัวถิชีวีติของผูค้นในหมู่บา้นที�โดดเด่นดว้ยหอคอยโบราณตั �งเรยีงรายอยู่ทั �ว
หมู่บา้น มยีอดเขาหมิะขาวโพลนอยู่เป็นฉากหลงัแสนโรแมนตคิ หมู่บ้านดูสดชื�นมชีวีติชวีาของลําธารที�

เกดิจากการละลายของหมิะไหลลดัเลาะไปตามหมู่บา้น 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเลก็ๆ ภายในหมู่บา้น  
จากนั �น นําท่านแวะชม โบสถ์ลามาเรีย (Lamaria Church) อายุเก่าแก่ย้อนไปถงึศตวรรษที� �� ภายในโบสถ์มี

ภาพเขยีนสเีฟรสโกเ้ล่าเรื�องราวเกี�ยวกบัพระเยซูและอคัรสาวก ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลบัสูท่ี�พกั 

เยน็ รบัประทานคํ�า ณ ที�พกั Hotel Posta, Mestia 3* หรอืเทียบเท่า 
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วันที�สี�  เมสเตยี-ซุกดีดี�- สกาลทโูบ       (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ จากนั �นเดนิทางต่อสูเ่มอืง ซุกดีดี� Zugdidi  อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรโอดชีอี

หรอืซามาเกรลา ก่อตั �งขึ�นราว ��� ปีก่อนครสิตกาล อยู่บรเิวณทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลดํา 

และรวมชาตเิป็นอาณาจกัรจอรเ์จยีในศตวรรษที� �� ก่อนถูกยดึครองโดยจกัรวรรดริสัเซียในปีค.ศ.���� 
และได้รบัเอกราชเป็นส่วนหนึ�งของประเทศจอร์เจยีในปีค.ศ.���� ปัจจุบนัเมอืงผ่านในเสน้ทางสู่ “สวา

เนต ิSvaneti”  อนัเป็นดนิแดนในภูมภิาคภูเขาสูงแห่งคอเคซสั ที�มทีวิทศัน์สวยงามทั �งเทอืกเขาหมิะ กรา

เซยีร ์และความเป็นอยูข่องคนทอ้งถิ�นในบรรยากาศที�สุดสวยงาม 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย  นําท่านชมดา้นนอก พระราชวงัดาดิอานี�  Dadiani Palace  อดตีวงัของผู้ปกครองของราชตระกูลดาดิ

อานี� สบืเชื�อสายมาจากกดยุคแห่งโอดชีอี ผู้ปกครองสูงสุดของแคว้นซามาเกรลา ปัจจุบนัได้กลายเป็น
พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตรข์นาดย่อม จดัแสดงขา้วของเครื�องใช้สมยัเจ้าฟ้าชายเดวดิ ดาดิอานี�  บรเิวณ

เดยีวกนัยงัมโีบสถเ์ก่าและสวนดอกไมท้ี�จดัโดยรอบสวยงาม จากนั �นนําท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงสกาลทูโบ 

เยน็ เชค็อนิที�พกั รบัประทานอาหารคํ�า พกัผ่อน  Tskaltubo Plaza 4* หรือเทียบเท่า 

 
วันที�หา้  สกาลทูโบ- โบสถก์ลาตี�-อุปลิสซิเคห-์ทบิลิซี�     (B/L/D) 

เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั เดนิทางต่อผ่านตวัเมอืงคูทายซี�(Kutaisi) เมอืงใหญ่อบัดบั
สองของจอร์เจีย และเมอืงเอกของจอร์เจยีตะวนัตกถิ�นอิเมอเรต ิตั �งอยู่บนคุ้งแม่นํ�ารโิอนี� สูง ���-��� 

เมตรเหนือระดับนํ� าทะเล รายล้อมด้วยเขตป่าสนผลัดใบแวะชม โบสถ์เกเลตี� (Gelati Cathedral) 

UNESCO World Heritage เป็นโบสถ์ยุคศตวรรษที� �� เป็นโบสถ์ที�ถอืว่าเป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรม
และปรชัญาของจอรเ์จยี โบสถ์แห่งนี�มผีูม้าศกึษาวทิยาการทางวทิยาศาสตรแ์ละปรชัญามากมาย แมแ้ต่

บุคคลสาํคญัในสงัคมชั �นสงูต่างกส็ง่บุตรหลานเขา้มาศกึษาที�นี� 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ�น 

บ่าย  นําท่านเดินทางมุ่งสู่เมอืงอุปลิสต์ซเิคห์ ห่างไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้  ถึง อุปลิสซิเคห์ Uplistsikhe 

แหล่งโบราณสถานอายุระหว่างยุคโลหะตอนต้นจนถงึยุคกลางตอนปลาย เคยเป็นเมอืงผ่านของเสน้ทาง

สายไหมจากจนีสู่ยุโรป นําท่านเขา้ชม ถํ�าอปุลิสซิเคห์ Uplistsikhe cave เมอืงหนิเจาะ ที�มลีกัษณะเด่น

ของโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบแพแก้นผสมครสิเตยีน ภายในบรเิวณถํ�าประกอบไปด้วยเขตที�อาศยั 
หอ้งเกบ็ไวน์ใตด้นิ โรงอบขนมปัง วหิารหลวงโถงสามสว่นและโรงมหรสพ     

จากนั �น เดินทางสู่เมืองหลวงทบิลิซี�   ระหว่างทางแวะถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์จดหมายเหตุจอร์เจีย (The 

Chronical of Georgia) ซึ�งเป็นอนุเสารยีเ์สาหนิ �� แทง่สูง ��-��เมตร ที�แกะสลกัรปูนูนตํ�าเล่าเรื�องราว

ประวตัศิาสตร์และพระเยซูครสิตใ์นศลิปะแบบยอ้นยุค ท่านจะรู้สกึได้ถงึกลิ�นอายแบบเดยีวกบัอศัวนิใน
หนงัยุคกลางเลยทเีดยีว 

เยน็ เดนิทางถงึทบลิซิี� รบัประทานอาหารคํ�า เขา้สูท่ี�พกั Hotel Astoria 4*  หรอืเทยีบเท่า 

 

วันที�หก  ทบิลิซี�-คาสเบกิ         (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า จากนั �นเดินทางไปยังเมืองคาสเบกิ ระหว่างทางแวะชม โบสถ์ยวารี� (Jvari 

Church) UNESCO world Heritage อารามนักบวชครสิต์นิกายจอร์เจยีน ออร์โธดอกซ์ สร้างขึ�นในราว
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ศตวรรษที� �� ตั �งอยู่บนเนินเขาฝั �งขวาของจุดบรรจบกนัระหว่างแม่นํ�าเมสฆวารี� กบั อรกัว ีใหภ้าพความ

งดงามของทศันียภาพริมแม่นํ�าที�มเีมอืงมรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า �,��� ปีก่อนครสิตกาล 

จากนั �น เดินทางต่อจนถึงเมือง คาซเบกิ Kazbeki หรือ สเตฟานสมินดา Stephansminda เมืองเล็ก ๆ ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของจอรเ์จยี ที�ปกครองในระบบศกัดนิาทอ้งถิ�นยุคปลายศตวรรษที� �� และเกบ็ค่า

ผ่านทางกับนักเดินทางเข้ามาในพื�น ต่อมาได้กลายเป็นเมืองในเส้นทางยุทธศาสตร์สําคญัของอดีต
สหภาพโซเวยีต ตั �งอยู่รมิแม่นํ�าเทอรก์ ิสงู �,��� เมตรเหนอืระดบันํ�าทะเล   

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  นําท่านเปลี�ยนเป็น รถขบัเคลื�อน � ล้อ เดินทางผ่านหุบเขาชม

ธรรมชาติป่าไม้และเนินหญ้า สู่ โบสถ์เกอเกติ ตรีนิตี� หรอื ซมนิ

ดา ซามบีา (�,��� เมตรจากนํ�าทะเล) มคีวามหมายว่า โบสถ์พระ
ตรีเอกานุภาพศักดิ �สิทธิ �ริมแม่นํ� าอีชฆรี จุดชมทัศนียภาพอัน

สวยงามของภูเขาคาซเบกทิี�สูง �,��� เมตรเหนือระดบันํ�าทะเลบน

แนวเทอืกเขาคอเคซสั 

เยน็ เดนิทางกลบัคาสเบก ิเชค็อนิที�พกั ใหท้่านพกัผ่อน Room Hotel, Kazbeki หรือเทียบเท่า  รบัประทาน

อาหารคํ�า 

 
วันที�เจ็ด คาสเบกิ-ทบิลิซ ี        (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  เดนิทางกลบัสูเ่มอืงหลวงทบลิซิี�    

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 
บ่าย นําชมโบสถเ์มเธซิ (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที� �� ตั �งอยู่ในบรเิวณเมอืงเก่า ใน

อดตีโบสถ์แห่งนี�เคยเป็นป้อมที�ประทบัของพระมหากษตัรยิ์ และได้ใชเ้ป็นโบสถ์ของพระมหากษตัรยิอ์กี

ด้วย โบสถ์นี�มลีกัษณะเป็นป้อมที�มยีอดโดมแหลมขึ�นไปซึ�งเป็นที�นิยมก่อสร้างกนัในยุคกลาง ได้มกีาร
บูรณะครั �งใหญ่ในช่วงยุคศตวรรษที� ��-��  

ชมบรเิวณ โรงอาบนํ�าแร่กํามะถนั (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียนเรียกว่า Abanot Ubani 

(อะบานู อุบานิ) เป็นสถานที�สาหรบัแช่นํ�าพุรอ้นที�มแีรก่ํามะถนั ตามตํานานเล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วคั

ตงัที� � กอรก์ซัลี� นกเหยี�ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่าว จงึทําใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้นแห่งนี�
ขึ�น ลกัษณะของโรงอาบนํ�าคลา้ยๆ กบัการออนเซนของชาวญี�ปุ่ นผสมรวมกบัการอาบนํ�าแบบตุรก ีนําชม
ดา้นนอกหมู่โรงอาบนํ�าที�มกีารสรา้งและใหบ้รกิารตั �งแต่ยุคกลางจนถงึปัจจุบนั   ถ่ายรปูคู่กบั The bridge 

of peace สะพานรูปทรงทนัสมยัที�เป็นทั�งสะพานเพื�อใชข้า้มแม่นํ�าเทฆควารี� และเป็นผลงานศิลปะอนัเป็น

สญัลกัษณห์นึ�งของการมาเยือนเมืองทบิลิซี� 

จากนั�น นาํท่านขึ �น Cable Car เพื�อชมวิวเมืองทลิบิซี�ในมมุสงูสามารถมองเห็นเมืองทบิลิ

ซี�ไดอ้ย่างเต็มตาในแบบ ��� องศา  ชม วิหารพระตรีเอกนุภาพศกัดิ� สิทธิ�

แห่งกรงุทบิลิซี� (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรอื ซามีบ้า ชื�อเรยีก

ของคนท้องถิ�น เป็นวหิารหลกัของชาวครสิต์นิกายจอร์เจยีนออร์โธดอ็กซ์ใน

กรุงทบลิิซี� ก่อสร้างขึ�นระหว่างปีค.ศ.����-���� ใหญ่เป็นอนัดบัสามของศา
สนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั �วโลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของ
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สถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนทอ้งถิ�น ที�มเีชื�อสายทางศลิปะจากไบแซนไทน์ โบสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญ่ที�

โดดเด่นมาก  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็  เขา้สูท่ี�พกั Hotel Astoria 4*  หรือเทียบเท่า 

 

วันที�แปด  ทบิลิซี�-อิสตันบูล        

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้   จากนั �นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ 

10.40 น. เหนิฟ้าสูอ่สิตนับูล โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์  เที�ยวบนิที� TK379 
12.10 น. ถงึอสิตนับูล เปลี�ยนเครื�อง   

17.55 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� TK058 
 
วันที�เก้า  กรุงเทพฯ          

07.30 น. ถงึสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

อตัราค่าบริการ (บาท)   ผูเ้ดินทาง �� ท่านขึ� นไป 

วนัที�เดินทาง ผู้ใหญ่พกั � ท่าน / ห้อง พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

20-28 พ.ค.2565 68,000.- 9,500.- 

3-11 มิ.ย.2565 68,000.- 9,500.- 

17-25 มิ.ย.2565 68,000.- 9,500.- 

 
อัตรานี�รวมบริการ 

- ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-บาทูมิ//ทบิลซิี�-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ ตลอดการเดินทาง โดย

สายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน ์ชั�นท่องเที�ยว และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดบั �-4 ดาว หรือดีที�สดุของเมือง ตามรายการที�ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

- ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบ ุ

- ค่าอาหารทุกมื �อที�ระบใุนรายการ 

- ค่ารถรบัสง่ระหว่างนาํเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

- ค่าประกนัอบุตัิเหตวุงเงิน  �,���,��� บาท ตามเงื�อนไขบรษิัทประกนั 
 
อัตรานี�ไม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าเครื�องดื�ม และค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง 
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
- ค่าทาํใบอนญุาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ สาํหรบัคนต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 
- หวัหนา้ทวัรค์อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

- ค่าทปิไกด-์ทปิคนขับรถ/พนักงานบริการจุดต่างๆระหว่างเดินทาง (ไม่ตํ�ากว่า 45 USD / ท่านตลอดทริป) 
- ค่าเข้าห้องนํ�าสาธารณะ 
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การจองทริป 

แบ่งเป็นสองสว่นดงันี � 

�.ชาํระค่ามดัจาํ 5,000 บาทในวนัจอง    

�.ก่อนการเดินทาง �� วนั ชาํระสว่นที�เหลือทั�งหมด  **กาํหนดการชาํระเงินของจอรเ์จียค่อนขา้งเขม้งวด** 

การยกเลิกการเดินทาง 
 1. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 70%  
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45   วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์
 

หมายเหตุ 

 รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หากเกิดไฟลทด์ีเลย ์
 โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมือง และภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผู้

เดินทางเป็นสาํคญั 

 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้ม
นาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื�อมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามที�

กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้า่นได ้ไม่ว่าจาํนวนทั�งหมด หรือ บางสว่น 

 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 
แผนที�เดินทาง 
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ตัวอย่างโรงแรมที�พัก (อาจเปลี�ยนแปลงได้) 
Posta Hotel, Mestia 4* 

  
Tskaltubo Plaza Hotel 4* 

  
Astoria Hotel, Tbilisi 4* 

  
Rooms Hotel, Kazbeki 4* 

  

 
 

การเตรียมตัวเข้าประเทศจอรเ์จีย  หลังจากสถานการณ ์Covid19 
ขอ้กาํหนดในการท่องเที�ยวประเทศจอรเ์จียอนญุาตใหค้นไทยที�ฉีดวคัซีนครบ � เข็ม สามารถเดินทางเขา้ประเทศ

จอรเ์จียไดโ้ดยไม่ตอ้งทาํวีซ่า โดยมีเงื�อนไขฉีดวคัซีนครบ � เข็ม และมีวคัซีนพาสปอรต์สาํหรบัการเดินทาง 
**จะมีการอัพเดทข้อมูลอกีครั�งก่อนเดนิทาง** 

 


