#15176 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 7 วัน 5 คืน โบสถเกอรเกตี้
เคเบิ้ลคารชมปอมปราการนาริกาลา บิน KC

ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี ปอมอนานูรี อนุสาวรียมิตรภาพจอรเจีย เมืองถํ้าอุพลิสชิเค
พิพิธภัณฑของสตาลิน กระเชาขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ วิหารจวารี วิหารสเวติส
โคเวลี โบสถเมเตหคี

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานกรุงเคียฟ - ทา อากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี







Best Western
หรือเทียบเทา

2

ป อมอันนานูรี - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา ) - โบสถ
เกอรเกตี้ - กูดาอูรี







Gudauri Inn
หรือเทียบเทา

3

เมืองถํ้า อุพลิสชิเค - กอรี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - อะเฮาลทีค (ลอมเซีย)







Gino Welness
หรือเทียบเทา

4

ป อมราบัต (ปราสาทราบาติ) - บอรโจมี - กระเชา ขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ







Likani Health
Spa หรือเทียบเทา

5
6
7

มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี - โบสถเมเตหคี - ป อม
นาริคาลา - โรงอาบนํ ้า อะบานู อุบานิ







Best Western
หรือเทียบเทา

หา งสรรพสินคา อีสพอยท - ทา อากาศยานทบิลิซี - ทา อากาศยานกรุงเคียฟ







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66

฿62,900
฿58,900

฿62,900
฿58,900

฿61,900
฿57,900

฿7,900

22 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66

฿64,900

฿64,900

฿63,900

฿7,900

5 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66

฿65,900

฿65,900

฿64,900

฿7,900

12 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66

฿64,900

฿64,900

฿63,900

฿7,900

19 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66

฿64,900

฿64,900

฿63,900

฿7,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกรุงเคียฟ - ทา
อากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี
เชา
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน เตอรสายการบิน Air
Astana พบเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
10.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่
KC932 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
บาย
16.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
19.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่
KC139 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
21.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประทเศจอรเจีย หลังผานขั้นตอนการตรวจหนั งสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว
นํ าทานสู เมืองทบิลิซี เป็ นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย
คํ่า
พักที่ Best Western หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานกรุงเคียฟ
เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญที่ต ั้งอยูในกรุงเคียฟ และถือเป็ นทาอากาศยานหลักของ
ประเทศยูเครน ตั้งอยูในเขตบอรีสปิ ล โดยอยูหางจากกรุงเคียฟไปทางตะวันออกประมาณ
29 กิโลเมตร



คํ่า

ทาอากาศยานทบิลิซี
เป็ นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉี ยงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิ ก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปั ต ยกรรมสตาลินนิ สต เพื่อเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอื่นๆ หลังโซเวียตลมสลายที่นี่ไดกลายเป็ นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

ทบิลิซี
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย เป็ นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นเมืองหลวงที่มีเสน หประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงนํ้ ามากมายพรอมกับมีทําเลที่ดีในการปกครอง ทําใหเมืองนี้ กลาย
เป็ นเมืองหลวงของจอรเจียในที่สุด

 Best Western หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ปอมอันนานูรี - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - คาซเบกี้ (สเต
พานมินดา) - โบสถเกอรเกตี้ - กูดาอูรี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานชม ป อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป อมปราสาทตั้งอยูริมฝั่ งซายของแมนาอรักวี เป็ นที่ประทับของ เอริสตาวิส
หรือ ดยุคแหงอรักวี ราชวงศศักดินาผูปกครองดินแดนลุมแมนาอรักวี และเป็ นสมรภูมิรบแยงชิงอานาจกับเจาปกครองแควนอื่น
ๆ หลายตอหลายครั้ง ภายในป อมปราการประกอบไปดวยปราสาท 2 หลัง โบสถ 2 แหงคือ โบสถแมพระผูพรหมจรรยและโบสถ
แมพระเสด็จขึ้นสวรรค (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแหงอรักวี
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทุกทานถายรูป อนุสาวรียมิต รภาพจอรเจีย (Russia Georgia Friendship Mon-ument) หรือสนธิสัญญา
Georgievsk Monument เป็ นอนุสาวรียที่สรางขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองรอยปี ของสนธิสัญญา Georgievsk และ
มิต รภาพที่ต อเนื่ องระหวางโซเวียตจอรเจียกับโซเวียตรัสเซีย
จากนั ้นเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งเป็ นชื่อเมืองดั้งเดิม แตปัจจุบันไดเปลี่ยนมาเป็ นชื่อ สเตพานทสมินดา
(Stepantsminda) หลังจากนั กบุญในนิ กายออรโธดอกชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานั กอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนา
ขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็ นเมืองเล็กๆที่ต ั้งอยูต ามริม ฝั่ งแมนํ้าเทอรกี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจาก
ระดับนํ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร
นํ าทานเปลี่ยนการเดินทางเป็ น รถจีบ
๊ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church)
ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็ นชื่อที่เรียกที่นิยมกัน
ของโบสถศักดิแ์ หงนี้ สถานที่แหงนี้ ต ั้งอยูริมฝั่ งขวาของแมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็ นไฮไลทของประเทศจอ
เจียร
การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แหงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟ า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิ ดกั้นไดดวยหิมะที่ปกคลุมอยู และ
การเดินทางอาจจะเป็ นอุปสรรคได แตจะคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางใหมากที่สุด ขอคืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมได 4
USD ตอทาน เนื่ องจากสภาพอากาศ
นํ าทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเป็ นเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียงที่ต ั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือก
เขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่
จะนิ ยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นชวงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา
คํ่า
่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Gudauri Inn หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปอมอันนานูรี
เป็ นป อมปราการอันเกาแกที่มีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี สันนิ ษฐานวาที่นี่ถ ูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 หลังกําแพงโบสถ 2 หลังที่ต ั้งอยูหลังกําแพง ซึ่งเป็ น
โบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ต ั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศน อันสวยงามจากมุมสูงของป อมปราการนี้



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย
เป็ นอนุสรณสถานแหงความสัมพันธที่สรางขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสอง
รอยปี ของสนธิสัญญาจอรเจียวิกและมิต รภาพที่ต อเนื่ องระหวางโซเวียตจอรเจียและโซเวียต
รัสเซีย ตั้งอยูบนทางหลวงทหารจอรเจียระหวางเมืองสกีรีสอรทของ Gudauri และ Jvari
pass มีลักษณะเป็ นหินทรงกลมขนาดใหญและโครงสรางคอนกรีต เสริม จากตรงนี้
สามารถมองเห็นวิว Devil's Valley ของเทือกเขาคอเคซัสไดอยางงดงาม

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)
เมืองนี้ มีอีกชื่อทองถิ่นวาสเตพานมินดา (Stepantsminda) ตั้งอยูในแนวเทือกเขาคอ
เคซัส ทางฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศจอรเจีย บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร เป็ นเมืองที่มีความสวยงามอันเป็ นเอกลักษณของเมืองบน
ธรรมชาติที่ราบสูงที่เป็ นหนึ่ งในจุดหมายสําคัญของนั กทองเที่ยว

โบสถเกอรเกตี้
โบสถนี้อยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝั่ งขวา
ของแมนํ้า Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 14 โดยตั้งโดดเดี่ยวบนยอดเขาสูงชันที่ลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถนี้กอนหน านี้ จะตองเดินเขาขึ้นไปซึ่งตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระทั่งในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที

กูดาอูรี
เป็ นเมืองสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียงที่ต ั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ที่มี
ความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียที่จะนิ ยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นชวงที่
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา สวนในชวงปกติที่นี่ก็มีธรรมชาติของที่ราบสูง
อันสวยงาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Gudauri Inn หรือเทียบเทา



หมายเหตุ
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การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แหงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟ า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิ ดกั้นไดดวยหิมะที่ปกคลุมอยู และ
การเดินทางอาจจะเป็ นอุปสรรคได แตจะคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางใหมากที่สุด ขอคืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมได 4
USD ตอทาน เนื่ องจากสภาพอากาศ

วันที่ 3


กิจกรรม

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค - กอรี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - อะเฮาลทีค
(ลอมเซีย)
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานชม Uplistsikhe เป็ นเมืองร็อคโคนโบราณในภาคตะวันออกของจอรเจีย สรางขึ้นบนฝั่ งซายของหินสูงของแมนํ้า
Mtkvari มีโครงสรางตาง ๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลางและโดดเดนดวยการผสมผสานที่เป็ นเอกลักษณของวัฒนธรรม
การตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลียและอิหรานเชนกัน ในขณะที่การมีอยูรวมของคนตางศาสนาและสถาปั ต ยกรรม
คริสเตียน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) เมืองที่ต ั้งอยูบนเนิ นเขา ที่ในอดีต เคยมีความสาคัญทางดานทหารในยุคกลางเป็ นที่ต ั้ง
ของกองกาลังที่อยูบนถนนสายสาคัญ (Georgian Mili-tary Highway) นอกจากนั ้นเมืองนี้ ยังเป็ นเมืองบานเกิดของ โจเซฟ ส
ตาลิน อดีต ผูนาที่มีช่ อ
ื เสียงของพรรคอมมิวนิ สตโซเวียต และอเล็กซานเดอร นาดีราซี ผูเป็ นนั กออกแบบชื่อดังในดานจรวด
ขีปนาวุธขามทวีปของโซเวียต
นํ าทานเขาชม พิพิธภัณฑของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็ รสถานที่ที่ไดรวบรวมสิ่งของเครื่องใชต างๆ พรอมทั้งเรื่อง
ราวตางๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัต ิชีวิต ตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ดานขางพิพิธภัณฑยังมีขบวบรถไฟที่ใชเป็ นที่
บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีหองทํางาน หองนอน ของสตาลิน
นํ าทานเดินทางสูเมือง Akhaltsikhe เป็ นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐจอรเจียของภูมิภาคตะวันตกเฉี ยงใตของ SamtskheJavakheti มันตั้งอยูบนทั้งสองฝั่ งของแมนํ้า Potskhoviขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเกาในภาคเหนื อและใหมในภาคใตใน
สวนที่เกาแกของเมืองหนึ่ งสามารถมองเห็นไดดีปราสาท Rabati สรางโดยออตโตมารอบ ๆ มัสยิดและโบสถเซนตนาวิกโยธิน
เนิ นเขาที่อยูใกลเคียงกับเมืองคือทาเรืออาราม Sapa-ra
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ Gino Welness หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค
เป็ นเมืองที่มีลักษณะเป็ นถํ้าหินอันเกาแกทางตะวันออกของประเทศจอรเจีย อยูหางจาก
เมืองกอรี่ไปประมาณ 10 กิโลเมตร ตัวเมืองสรางขึ้นบนฝั่ งซายของแนวหินสูงริมแมนํ้า
Mtkvari มีโครงสรางตางๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลาง และโดดเดนดวยการผสม
ผสานที่เป็ นเอกลักษณของวัฒนธรรมการตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลีย
อิหราน รวมถึงการมีอยูรวมของคนตางศาสนา และสถาปั ต ยกรรมคริสเตียน ที่นี่ไดรับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กอรี่
เป็ นเมืองๆ หนึ่ งที่ต ั้งในจอรเจียทางตะวันออก ทําหน าที่เป็ นเมืองหลวงระดับภูมิภาคของ
Shida Kartli และเป็ นศูนยกลางของเขตปกครองที่มีช่ อ
ื เสียง ในอดีต ที่นี่เป็ นเมือง
ยุทธศาสตรสําคัญ เนื่ องจากเป็ นเมืองที่เสมือนป อมปราการทางทหารในยุคกลาง ที่มีที่ต ั้ง
อยูบนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมระหวางสวนตะวันออกและตะวันตกของจอรเจีย เมืองนี้
ยังเป็ นที่รูจักกันวาเป็ นบานเกิดของผูนําสหภาพโซเวียตอยางโจเซฟสตาลิน และนั ก
ออกแบบขีปนาวุธชื่ออเล็กซานเดอรนาดิราราด

พิพิธภัณฑสตาลิน
เป็ นพิพิธภัณฑที่ต ั้งอยูบริเวณจัต ุรัสกลางเมืองในกอรี่ ที่นําเสนอเรื่องราวชีวิต ของโจเซฟ ส
ตาลิน หนึ่ งในผูนําอันโดงดังตลอดยุคของอดีต สหภาพโซเวียตซึ่งมีบานเกิดในเมืองนี้ ตัว
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงสิ่งตางๆ ในยุคโซเวียต ทั้งบานบานสตาลิน สวนพิพิธภัณฑหลัก ที่
ทํางาน และรถไฟหุมเกราะสวนตัวซึ่งมีนํ้าหนั กถึง 83 ตัน

อะเฮาลทีค (ลอมเซีย)
เป็ นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉี ยงใตของจอรเจีย มีช่ อ
ื ในอดีต วาลอมเซีย ตั้งอยูบน
ทั้งสองฝั่ งของแมนํ้า Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเกาในภาคเหนื อและใหม
ในภาคใต เมืองนี้ ถ ูกกลาวถึงในศตวรรษที่ 12 - 13 ในและในชวงปลายยุค 1980 เมืองนี้
เป็ นที่ทําการของกรมทหารปื นเล็กที่ 10 ของกองทัพแหงสหภาพโซเวียต ซึ่งตอมาไดกลาย
เป็ นกองทหารของกองทัพบกจอรเจียหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต เมืองนี้ ถ ือ
เป็ นอีกเมืองทองเที่ยวของจอรเจียที่ยังไมคอยมีคนรูจักมากนั ก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Gino Welness หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

ปอมราบัต - บอรโจมี - กระเชาขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานชม Rabati Fortress เป็ นป อมปราการใน Akhaltsikhe , จอรเจีย แตเดิมกอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 9 เป็ นปราสาท
Lomisa มันถูกสรางขึ้นมาใหมโดยออต อาคารที่ยังมีชีวิต รอดสวนใหญมาจากศตวรรษที่ 17 และ 18
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานออกเดินทางสู เมืองบอรโจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย
เป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงระดับโลกในเรื่องของน าแรธรรมชาติ โดยน าแรยี่หอบอรโจไดมีการบรรจุ ณ ธารนํ้ าแรบริสุทธิท
์ ี่ไหลรินจาก
ยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) โดยในอดีต ชาวเมืองไดเชื่อวาถาไดด่ ม
ื ธารน าแหงนี้ จะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและ
สามารถรักษาโรครายได
จากนั ้นนํ าทาน ขึ้นกระเชาสูชมวิวบนหน าผาเหนื อเมืองบอรโจมี อิสระใหทานเก็บภาพวิวทิวทัศน ธรรมชาติจากมุมสูง ตาม
อัธยาศัย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Likani Health Spa หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปอมราบัต (ปราสาทราบาติ)
เป็ นปราสาทที่มีลักษณะเป็ นป อมปราการซึ่งถูกสรางโดยจักรวรรดิออตโตมันในชวง
ศตวรรษที่ 17 และ 18 มีสวนประกอบของป อมปราการ อาคารพิพิธภัณฑ และอื่นๆ แทบ
ทั้งหมดถูกทําดวยหินและอิฐ มีกลุมสวนหยอมกับสระนํ้ าเล็กๆ ทั้งหมดนี้ ประกิบดวยกัน
อยางลงตัวภายในป อมอันยิ่งใหญนี้



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บอรโจมี
เป็ นเมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เมืองนี้ มีช่ อ
ื เสียงใน
ดานอุต สาหกรรมนํ้ าแรยี่หอชื่อเดียวกับเมือง ธุรกิจนํ้ าแรบรรจุขวดจึงถือเป็ นแหลงรายได
หลักของเมือง นอกจากนี้ เมืองบอรโจมียังเป็ นที่ต ั้งของสวนสนุกที่มีระบบนิ เวศกวางขวาง
ที่สุดในพื้นที่เทือกเขาคอเคซัส

กระเชาขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ
เป็ นกระเชาที่นําพานั กทองเที่ยวขึ้นไปยังจุดชมวิวบนภูเขาของสวนบอรโจมิ ซึ่งจะไดเห็น
วิวของเมืองและธรรมชาติของสวนบอรโจมิจากมุมสูง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Likani Health Spa หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

มิสเคตา - อารามจิวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี โบสถเมเตหคี - ปอมนาริคาลา - โรงอาบนํ้าอะบานู อุบานิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา (MTSKHETA) ที่ต ั้งอยูทางดานเหนื อหางจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจัง
หวัดคารทลี่ทางดานตะวันออกของจอรเจียเมืองนี้ นับวาเป็ นเมืองที่มีความเกาแหงหนึ่ งของประเทศ และในปั จจุบันเป็ นศูนยกลาง
การปกครองของแควนมคสเคตา และเทียนิ ต ี้มีประชากรอาศัยอยูประมาณ20,000 คน
นํ าทานไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธ ดอกที่ถ ูกสรางขึ้นในราว
ศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ ต ั้งอยูบนภูเขาที่มีแมนาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิควารีและแมนาอรักวีและถามองออกไป
ขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีต เคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครอง
ดินแดนในบริเวณนี้ ต ั้งแต400ปี กอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 5
นํ าทานไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถอีกแหงหนึ่ งที่อยูในบริเวณของมตสเคตาที่
มีรูปแบบของจอรเจียออรโธดอกถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถแหงนี้ ถ ือเป็ นศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดของ
จอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิ กชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานออกเดินทางกลับไปยัง เมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) เป็ นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูระหวาง
สองฝั่ งแมนาคูรา Kura หรือแมนาซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น กอตั้งในราวศตวรรษที่ 5 เป็ นเมืองหลวงสุดทายของอาณาจักร
ไอบีเรีย ที่อยูรอดทามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานิ ค กรุงทบิลิซี มีเนื้ อที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร
1,093,000 คน
นํ าทานสู โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) เป็ นโบสถที่มีประวัต ิศาสตรอันยาวนานอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยู
บริเวณริมหน าผาของแมนํ้าทวารี เป็ นโบสถหนึ่ งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน
กษัต ริยวาคตังที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป อมและโบสถไวที่บริเวณนี้
นํ าทานเดินทางขึ้น เคเบิ้ลคารชมป อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป อมปราการหินโบราณขนาดใหญที่ต ั้งอยูบน
เนิ นเขา สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป องเมืองและผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต างผลัดกันเขามารุกราน
นครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงนี้
จากนั ้นนํ าทานไปยังเขตเมืองเกา อะบานูออูบานิ (Abano-tubani) เป็ นสถานที่สาหรับแชนาพุรอนที่มีแรกามะถัน ตามตา
นานเลาขานวาในสมัยกษัต ริยวาคตังที่ 1 กอรกัซลี นกเหยี่ยวของพระองคไดต กลงไปในบริเวณดังกลาว จงทาใหคนพบบอน าพุ
รอนแหงนี้ ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน าคลายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุนผสมรวมกับการอาบน าแบบตุรกี
นํ าชมหมูโรงอาบนํ้ าที่มีการสรางและใหบริการตั้งแตยุคกลางจนถึงปั จจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแหงสราง
เป็ นหลังโดม บางแหงมีหอมินาเรต ขนาบขาง ประดับดวยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหวางทางสามารถเห็นโบสถนิกายออรโธด็
อกซที่เกาแกมากมาย
คํ่า
พิเศษ!!! รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารไทย
พักที่ Best Western หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิสเคตา
เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เกาแกที่สุดของรัฐจอรเจีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนื อ
ของทบิลิซีที่จุดบรรจบของแมนํ้า Mtkvari และ Aragvi เนื่ องจากความสําคัญทาง
ประวัต ิศาสตรและอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมหลายแหงที่อยูในเมืองนี้ จึงถูกขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

มหาวิหารจวารี
เป็ นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหนึ่ งสถานที่มรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินที่จุดบรรจบของแมนํ้า Mtkvari และ Aragvi ที่สามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษที่ 6 โดย
กษัต ริย Mirian ที่สามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปั ต ยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเนี่ ยนที่สวยงาม

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
เป็ นมหาวิหารคริสเตียนนิ กายอีสเติรนออรโธด็อกซที่เป็ นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซึ่งถือผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมอยางหนึ่ งของยุคกลาง เป็ นสิ่งกอสรางยุค
โบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย อีกทั้งยังเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางสําคัญที่
ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานั บถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทบิลิซี
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย เป็ นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นเมืองหลวงที่มีเสน หประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงนํ้ ามากมายพรอมกับมีทําเลที่ดีในการปกครอง ทําใหเมืองนี้ กลาย
เป็ นเมืองหลวงของจอรเจียในที่สุด

โบสถเมเตหคี
เป็ นโบสถที่ต ั้งอยูบนฝั่ งซายของแมนํ้า Mtkvari บนหน าผาราบ ซึ่งเป็ นสัญลักษณที่คลาย
กับโบสถที่สรางขึ้นบนหลุมฝั งศพของพระแมมารีในกรุงเยรูซาเล็ม ตามตํานานเลาขาน
อดีต คาทอลิโกสคิริออนยายรางของนั กบุญสุสานไปยังโบสถแหงนี้ ในศตวรรษที่ 7 เป็ น
โบสถหนึ่ งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน
โดยกษัต ริยวาคตังที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป อมและโบสถไวที่บริเวณนี้

ปอมนาริคาลา
เป็ นป อมปราการโบราณขนาดใหญที่สามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมนํ้า Mtkvari อันงดงาม ป อมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 4 และเป็ นป อม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษที่ 7 ตัวป อม
ปราการประกอบดวยสองสวนที่มีกําแพงลอมรอบบนเนิ นเขาสูงชัน ที่นี่เป็ นสถานที่
โบราณที่ถ ือวาเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณที่สําคัญของเมืองทบิลิซี

โรงอาบนํ้าอะบานู อุบานิ
เป็ นหนึ่ งในโรงอาบนํ้ าเกาแกที่รูจักกันมากที่สุดในทลิบิซี มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องหลังคาโดมอิฐ
ของโรงอาบนํ้ าใตดินที่โดดเดน ภายในมีลักษณะคลายโรงอาบนํ้ าเหมือนกับการออนเซ็น
ของชาวญี่ปุนผสมรวมกับการอาบนํ้ าแบบตุรกี ซึ่งตัวเมืองบิลิซีนั้นไดรับชื่อจากนํ้ าพุรอน
ธรรมชาติที่ไหลเวียนอยูภายใตสวนนี้ ของเมือง ดังนั ้นอางอาบนํ้ าเหลานี้ จึงเป็ นสวนสําคัญ
ของประวัต ิศาสตรพื้นที่นี้



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย
 Best Western หรือเทียบเทา

วันที่ 6


กิจกรรม

หางสรรพสินคาอีสพอยท - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทา
อากาศยานกรุงเคียฟ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานแวะชอปปิ้ งหางดัง กอนเขาสนามบิน East Point เป็ นหางสรรพสินคาที่มีรานคามากมาย รานอาหารและเครื่อง
ดื่ม,เสื้อผา อาทิ เชน Adidas , Aldo , Accessorize , Co-lins , Converce , Charles & Keith , Columbia , H&M ,
Giordano , Madame Coco , Mari , Nicolo , Nike Terraneva , Vogg , Vestel , Zara ฯลฯ
นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย
บาย

่

่

13.50 น. เดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC142
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
คํ่า
19.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หางสรรพสินคาอีสพอยท
ที่นี่เป็ นหางสรรพสินคาและศูนยรวมความบันเทิงที่ใหญที่สุดในจอรเจีย ตั้งอยูบริเวณ
ชานเมืองทางฝั่ งตะวันออกของทลิบิซีต รงระหวางถนนที่ไปสนามบิน ภายในมีรานคา
มากกวา 150 ราน ทั้งยังมีรานอาหาร แหลงบันเทิงที่มีโรงภาพยนตรIMAX สระวายนํ้ า
สนามโบวลิ่ง และสนามเด็กเลนในสภาพแวดลอมอันสวยงาม

ทาอากาศยานทบิลิซี
เป็ นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉี ยงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิ ก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปั ต ยกรรมสตาลินนิ สต เพื่อเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอื่นๆ หลังโซเวียตลมสลายที่นี่ไดกลายเป็ นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป



ทาอากาศยานกรุงเคียฟ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญที่ต ั้งอยูในกรุงเคียฟ และถือเป็ นทาอากาศยานหลักของ
ประเทศยูเครน ตั้งอยูในเขตบอรีสปิ ล โดยอยูหางจากกรุงเคียฟไปทางตะวันออกประมาณ
29 กิโลเมตร



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
01.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่
KC931 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชา

่

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

่

่



หมายเหตุ

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการทองเที่ยวนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
มัคคุเทศก หัวหน าทัวร พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่ องจากเป็ นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั ้นแตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมที่สุด

การชําระเงิน
กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 20,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิใ์ นการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอน
ออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั ้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถเรียก
รองใดๆ คืนได อันเนื่ องมาจากบริษัทฯ จําเป็ นที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหน านั ้นแลว หาก
ทานสํารองที่นั่งน อยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการ
เดินทางใหพรอม เชน หน าพาสปอรต เพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติมตางๆ ใหแกพนั กงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวา
จะบางสวนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดนี้ แลว

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนํ้ามัน (ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทาง
สายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง) และเนื่ องจากเป็ นตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งนี้ เป็ นไป
ตามเงื่อนของสายการบิน
นํ้ าหนั กกระเป า โหลดใตทองเครื่องทานละ 23 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม
คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
อนึ่ ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั ้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่จะทราบกรุณาติดตอพนั กงานขายเพื่อ
สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหน าประมาณ 1-3
วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนั ดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั ้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแน นอน
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ

คามัคคุเทศน หรือหัวหน าทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซื้อ
ประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทายโปรแกรม

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมการยื่นขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ
คานํ้ าหนั กกระเป าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวร ทานละ 65 USD/ทาน/ทริป
ทั้งนี้ ทาสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทางสัญชาติไทยไมต องทําวีซาจอรเจีย
หนั งสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหน าแสตมป ไมนอยกวา 5 หน ากระดาษ

หมายเหตุ
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนี ยม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ 65
USD/ทริป/ทาน
รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามความเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนื องมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทางแลว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ริ่มและจบการใหบริการที่สนามบินตนทางขาไปเทานั ้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายนอกเหนื อจากโปรแกรม
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดต ามเงื่อนไของสายการบิน
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากมีผู
เดินทางไมถ ึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหน ากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั ้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง
หากทานมีความจําเป็ นจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน
กับทางเจาหน าที่กอนทําการจองและขอแนะนํ าใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่ องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็ นการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนื อการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็ น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็ นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั ้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนั กงานขายโดยตรง
หากกรุปคอมเฟิ รมเดินทางแลวนั ้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ต าม อันเนื่ องมา
จาก การคอนเฟิ รมของกรุปนั ้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม
์ ิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคา
ใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร
้

่

การชําระเงินเขามานั ้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็ นจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางน อยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ ทั้งนั ้นใหเป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผูเดินทางน อยกวา 20 ทาน ซึ่งทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหน าอยางน อย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได
ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ น
ื ใหทานหากทานตองการ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหน าได เนื่ องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั ้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหน า และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหน าที่ไดโดยตรง
กอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็ นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ต าม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ต าม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั ้นเป็ นสิทธิข์ องเจาหน าที่ของรัฐของประ
เทศนั ้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหน าทัวร ไมมีสิทธิท
์ ี่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็ นของเจาหน าที่ทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยว
เทานั ้น ไมสนั บสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนั งสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหน าแสตมป ไมนอยกวา 5 หน ากระดาษ
หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอื่น ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้ง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละสิทธิแ์ ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดต ามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินกอนการเดินทาง)

