
กลุ่มที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม - วันเสำาร์ที่ 6 เมษายน 2562 

กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม - วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 

จัดโดย ทราเวล เทคโนโลยี เซอร์วิสำ

จอร์เจีย... 
เสำ้นทางอารยธรรมโบราณ 
แห่งเทือกเขาคอเคซัสำ 
สำมัผสัำวฒันธรรมทีม่มีนตร์ขลงัอนัเป็นส่ำวนผสำมของรสัำเซยีนและจอร์เจยีนดัง้เดมิ
ตระการตาในความสำวยงามของธรรมชาติที่น่าทึ่ง
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กรุงเทพฯวันแรก
20.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สำนามบินนานาชาติสำุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สำายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์สำ
    โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

    22.50 / 05.45 น. (+1) TK 065 กรุงเทพฯ / อิสำตันบูล (10.55 ชั่วโมง)

11.05 น.   เดินทางถึง สำนามบินนานาชาติทบิลิซี ณ ทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย  
  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ามิตควารี มีประวัติศาสตร์นานกว่า 2,500 ปี ทั้งยังมีภูมิประเทศและสถาปัตยกรรม 
  เปี่ยมเสน่ห์ น�ท่านเยี่ยมชม วิหารฮอลลี่ ตรินิตี้ โบสถ์คริสตจักรออร์โธดอกซ์จอร์เจียในทบิลิซี

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.   น�ท่านเกบ็ภาพประทบัใจกบั สำะพานแห่งสำนัตภิาพ เดนิชมทวิทศัน์บรเิวณ จตัรุัสำแห่งเสำรภีาพ ถ่ายภาพ 

  คู่กับบ้านเรือนสมัยยุคกลางบริเวณถนนเขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยร้านค้าและคาเฟ่น่ารักบริเวณ  
  ถนนรุสำตาวี ถนนสายใหญ่ที่มีชื่อเสียงและกลิ่นอายยุโรป พาท่านซื้อของฝาก จากนั้นเช็คอิน 
  เข้าสู่โรงแรมที่พัก 

19.00 น.   รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
    พักค้าง ณ โรงแรม The Biltmore Hotel Tbilisi (4 คืน)

กรุงเทพฯ - ทบิลิซีวนัทีส่ำอง

07.50 / 11.05 น. TK 378 อิสำตันบูล / ทบิลิซี (2.15 ชั่วโมง)
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ทบิลิซีวันที่สำาม

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
09.00 น.  น�ท่านออกเดินทางไปยัง ป้อมอันนานูรี เก่าแก่สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ชมก�แพงเมืองเก่าและ 

 ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามของอ่างเก็บน�้าชินวาร
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.  น�ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสำถานแห่งชาติจอร์จีย ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดี 

 ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ แวะชม โบสำถ์ซิโอนิ หน่ึงในโบสถ์ส�คัญของเมือง น�ท่านเข้าชม  
 ป้อมนาริกาลา ที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เยี่ยมชมโรงอาบน�้าเก่าแก่ของเมืองที่มีชื่อเสียง 
 ในเรื่องน�้าร้อนธรรมชาติ Sulphur Spring Waterd
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ทบิลิซี - เตลาวี - ทบิลิซีวันที่สำี่

19.00 น.  รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
   พักค้าง ณ โรงแรม The Biltmore Hotel Tbilisi

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
09.00 น.  น�ท่านเดินทางผ่านทิวเขาสลับซับซ้อนงดงามด้วยธรรมชาติไปยังเมือง เตลาวี เมืองเก่าแก่โบราณ น�ท่านชม  

 อารามอะลาเวอดี โบสถ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.  เยี่ยมชมบ้านเรือนที่ทอดตัวตามแนวเขา เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง จากนั้นน�ท่านชม House Museum of  

 Alexander Chavchavadze บ้านและสวนสไตล์องักฤษของขนุนางและนกัประพนัธ์ทีม่อีทิธพิลต่อประเทศ 
 จอร์เจีย จากนั้นน�ท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี

19.00 น.  รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
   พักค้าง ณ โรงแรม The Biltmore Hotel Tbilisi
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ทบิลิซี - หมู่บ้านมุกรานี - มิชเคทา - ทบิลิซีวันที่ห้า

09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
10.00 น.  น�ท่านเดินทางสู่ Mukhrani Village เยี่ยมชม  

 ไร่ไวน์มกุราน ีไร่ไวน์เก่าแก่ประจ�ราชวงศ์จอร์เจยีบนทีด่นิ 
 ของราชวงศ์ และเข้าร่วมกิจกรรม Wine Tasting

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.  น�ท่านออกเดินทางสู ่ มิชเคทา เมืองหลวงเก่าที่ 

 ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาคอเคซัส ถูกยูเนสโกยกให ้
 เป็นเมืองมรดกโลก เข้าชม วิหารจวารี โบสถ์บน 
 เนนิเขาทีม่สีถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ถอืเป็นต้นก�เนดิ 
 ศาสนาคริสต์ในประเทศจอร์เจีย น�ท่านเข้าชม  
 วิหารสำเวติสำเคอเวรี สถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก 
 และสุสานหลวงของราชวงศ์

19.00 น.  รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
   พักค้าง ณ โรงแรม The Biltmore Hotel  

 Tbilisi
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ทบิลิซี - กอรี - คูไตซีวันที่หก

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมและเช็คเอ๊าต์
09.00 น.  น�ท่านเดินทางสู่ กอรี เมืองบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีตผู้ปกครองสหภาพโซเวียต น�ท่านเข้าชม  

 พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สำตาลิน สถานที่รวบรวมเรื่องราวและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้น�พรรคคอมมิวนิสต์
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.30 น.  น�ท่านเย่ียมชม อุพลิสำซิเค่ เมืองถ�้าเก่าแก่ของจอร์เจีย เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมก่อนถูก 

 รุกรานโดยชาวมองโกล เข้าชมศาสนสถานโบราณที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟและโบสถ์เก่าแก ่
 ครสิต์ศตวรรษที ่9 จากนัน้เดินทางสู่ คไูตซ ีหนึง่ในเมอืงมรดกโลก อดตีเมอืงหลวงเก่าในยคุกลาง จากนัน้เช็คอนิ 
 เข้าสู่โรงแรม ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.  รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
   พักค้าง ณ โรงแรม Best Western Kutaisi
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09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมและเช็คเอ๊าต์
10.00 น.  น�ท่านออกเดินทางเข้าชม ถ�้าโพรมิธีอุสำ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของจอร์เจีย น�ชม 

 ความงามของหินงอกหินย้อยรูปทรงต่าง ๆ และแหล่งน�้าธรรมชาติ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.  น�ท่านเข้าชม โบสำถ์เบกราติ โบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ น�ท่านเดินทางสู่เมือง  

 บาทมู ิเมอืงท่าส�คญัของจอร์เจีย ต้ังอยู่รมิฝ่ังทะเลด�ทีม่ภีมูทิศัน์ทัง้เทอืกเขาสูงและทะเล น�ท่าน 
 เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.  รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
   พักค้าง ณ โรงแรม Sheraton Batumi

คูไตซี - บาทูมิวันที่เจ็ด
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09.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
10.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออิสระเดินเล่นบริเวณริมหาดทะเลด� และเช็คเอ๊าต์
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.00 น.   อิสระเดินเล่นบริเวณ จัตุรัสำปิอาซซ่า จตุรัสกลางเมือง ชมน�้าพุและประติมากรรมรูปปั้นที่งดงาม 

  ชมบรรยากาศของบ้านเรือนย่านเมืองเก่าที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินชาวอิตาลี
17.00 น.   น�ท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบาทูมิ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

    20.05 / 21.10 น. TK 393 บาทูม ิ/ อิสำตันบูล (2.05 ชั่วโมง)

15.00 น.   เดินทางถึง สำนามบินนานาชาติสำุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

บาทูมิ - อิสำตันบูลวันที่แปด

กรุงเทพฯวันที่เก้า

01.25 / 15.00 น. TK 068 อิสำตันบูล / กรุงเทพฯ (9.35 ชั่วโมง)
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วิธีสำมัครผ่าน SMS
รหัสำกิจกรรม TR1822

ตัวอย่าง พิมพ์ TR1822 <เว้นวรรค>  
ตามด้วยหมายเลขสมาชกิ เอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั 
11 หลกั <เว้นวรรค> หมายเลขกลุม่กจิกรรมที่
ต้องการสมคัรล�ดบัที ่1 <เว้นวรรค> หมายเลข
กลุ่มกิจกรรมที่ต้องการสมัครล�ดับที่ 2 ส่ง 
SMS ไปที่ 4554599

อัตรานี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด ประเภทตั๋วเดี่ยว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
 • ตั๋วเครื่องบินภายในตามรายการ ชั้นประหยัด ประเภทตั๋วเดี่ยว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
 • ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า 
 • ค่าอาหารจัดเลี้ยงตามรายการ 
 • ค่าบริการรถโดยสารตลอดการเดินทาง 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
 • ค่าภาษีสนามบินตลอดเส้นทาง และค่าสัมภาระเส้นทางบินท่านละ 1 ใบ (น�้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินกรณีเสียชีวิตท่านละ 3 ล้านบาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 2 ล้านบาท
 • หัวหน้าทัวร์จากทราเวลเทค 2 ท่านตลอดการเดินทาง 
 • คู่มือการเดินทางพิมพ์สี่สีด้วยกระดาษอย่างดี

อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทาง 
 • ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางทั้งหมดที่เป็น Alcohol, Soft Drink เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าน�้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีเกินกว่าที่สายการบินก�าหนด
 • ค่ารถรับ-ส่ง (กรณีแยกเดินทางไป-กลับ ไม่พร้อมคณะ)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก�ากับภาษี)

กิจกรรม  : จอร์เจีย...เส้นทางอารยธรรมโบราณแห่งเทือกเขาคอเคซัส

บริษัททัวร์  : ทราเวล เทคโนโลยี เซอร์วิส
วันเดินทาง  : 
กลุ่มที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม - วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

จ�นวนที่รับ  : 20 - 24 ท่าน/กลุ่ม
• ท่านสามารถเลือกล�าดับกลุม่กจิกรรมทีต้่องการสมคัรได้สูงสุด 2 ล�าดบั 

โดยเรียงล�าดบักลุ่มทีต้่องการสมคัรทีสุ่ดเป็นอนัดับแรกและกลุม่อืน่เป็นล�าดบัถดัมา (หรอืเลอืกสมคัรเพยีงหนึง่กลุม่กไ็ด้)

• ระบบจะสุม่รายชือ่ผูท้ีไ่ด้รบัสทิธิใ์ห้เข้าร่วมกจิกรรมเพยีง 1 กลุม่ จากล�าดับทีส่มัครไว้

• หากจ�านวนผู้เดนิทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการจดัโปรแกรมท่องเทีย่วดงักล่าว 

อัตราค่าบริการ

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 1 ท่าน (พักห้องคู่และบินชั้นประหยัด) 178,000 บาท

บุคคลทั่วไป 183,400 บาท

พักเดี่ยว ช�าระเพิ่ม 22,000 บาท

ไม่รับตั๋วเครื่องบิน (All route) ลดไปท่านละ 67,000 บาท

ตั๋วชั้นธุรกิจ TK (All route) ช�าระเพิ่มเริ่มต้นท่านละ 70,000 บาท

มีประกันภัยการเดินทาง ลดไปท่านละ  1,200 บาท
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การแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางโทรศัพท ์   ภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2561

การช�าระเงิน
ช�าระเงินค่ามัดจ�าท่านละ 50,000 บาท พร้อมค่าตั๋วชั้นธุรกิจ (ถ้ามี) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ช�าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ     ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ช�าระค่าบริการผ่านธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนแจ้งวัฒนะ

ชื่อบัญชี บริษัท ทราเวล เทคโนโลยี เซอร์วิส จ�ากัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 470-2-43429-2

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ

ชื่อบัญชี บริษัท ทราเวล เทคโนโลยี เซอร์วิส จ�ากัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 324-4-01750-8

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ

ชื่อบัญชี บริษัท ทราเวล เทคโนโลยี เซอร์วิส จ�ากัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 233-0-49485-3

* เมื่อช�าระค่าบริการทุกครั้ง กรุณาส่งหลักฐานการโอนช�าระค่าใช้จ่าย/ส�าเนาหนังสือเดินทาง 

พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เดินทางมาที่อีเมล : debentureclub@scg.com หรือโทรสาร 0-2586-4977  

**ส�าเนาหน้าเล่มหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่ต�่ากว่า 6 เดือน 

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50% ของราคาทั้งหมด 

 • ยกเลิกการเดินทาง 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 80% ของราคาทั้งหมด

 • ยกเลิกการเดินทาง 14 วัน ก่อนการเดินทาง คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% 

หมายเหตุ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมท่องเทีย่วตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ 
ของท่านสมาชกิเป็นส�าคญั
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