
#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 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกรุงเคียฟ - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี   
Best Western
หรือเทียบเทา

2 ปอมอันนานูรี - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - โบสถ
เกอรเกต้ี - กูดาอูรี   

Gudauri Inn
หรือเทียบเทา

3 เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - อะเฮาลทีค (ลอมเซีย)   
Gino Welness
หรือเทียบเทา

4 ปอมราบัต (ปราสาทราบาติ) - บอรโจมี - กระเชาข้ึนจุดชมวิวสวนบอรโจมิ   
Likani Health
Spa หรือเทียบเทา

5 มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี - โบสถเมเตหคี - ปอม
นาริคาลา - โรงอาบน้ําอะบานู อุบานิ   

Best Western
หรือเทียบเทา

6 หางสรรพสินคาอีสพอยท - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานกรุงเคียฟ    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกรุงเคียฟ - ทา
อากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน Air
Astana พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

10.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี
KC932 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

บาย

16.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง)

19.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี
KC139 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

21.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประทเศจอรเจีย หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว

นําทานสู เมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย

ค่ํา

พักท่ี Best Western หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานกรุงเคียฟ บาย

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญท่ีตั้งอยูในกรุงเคียฟ และถือเป็นทาอากาศยานหลักของ
ประเทศยูเครน ตั้งอยูในเขตบอรีสปิล โดยอยูหางจากกรุงเคียฟไปทางตะวันออกประมาณ
29 กิโลเมตร

ทาอากาศยานทบิลิซี คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ปอมอันนานูรี - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - คาซเบก้ี (สเต
พานมินดา) - โบสถเกอรเกตี้ - กูดาอูรี

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทบิลิซี

 Best Western หรือเทียบเทา

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม ปอมอนานูรี (Ananuri Fortress) ปอมปราสาทตั้งอยูริมฝ่ังซายของแมนาอรักวี เป็นท่ีประทับของ เอริสตาวิส
หรือ ดยุคแหงอรักวี ราชวงศศักดินาผูปกครองดินแดนลุมแมนาอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแยงชิงอานาจกับเจาปกครองแควนอ่ืน
ๆ หลายตอหลายครั้ง ภายในปอมปราการประกอบไปดวยปราสาท 2 หลัง โบสถ 2 แหงคือ โบสถแมพระผูพรหมจรรยและโบสถ
แมพระเสด็จขึ้นสวรรค (อัสสัมชัญ) และท่ีฝังศพของดยุคแหงอรักวี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทุกทานถายรูป อนุสาวรียมิตรภาพจอรเจีย (Russia Georgia Friendship Mon-ument) หรือสนธิสัญญา
Georgievsk Monument เป็นอนุสาวรียท่ีสรางขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองสองรอยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และ
มิตรภาพท่ีตอเน่ืองระหวางโซเวียตจอรเจียกับโซเวียตรัสเซีย

จากนั้นเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซ่ึงเป็นชื่อเมืองด้ังเดิม แตปัจจุบันไดเปล่ียนมาเป็นชื่อ สเตพานทสมินดา
(Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออรโธดอกชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ีสําหรับจําศีลภาวนา
ขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูตามริม ฝ่ังแมน้ําเทอรกี้ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร

นําทานเปล่ียนการเดินทางเป็น รถจีบ๊ 4WD เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church)
ซ่ึงถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกัน
ของโบสถศักดิแ์หงน้ีสถานท่ีแหงน้ีตั้งอยูริมฝ่ังขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซ่ึงเป็นไฮไลทของประเทศจอ
เจียร

การเดินทางโดย 4WD มายังสถานท่ีแหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดดวยหิมะท่ีปกคลุมอยู และ
การเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด ขอคืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมได 4
USD ตอทาน เน่ืองจากสภาพอากาศ

นําทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซ่ึงเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือก
เขาคอเคซัสใหญท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลงท่ีพักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียท่ี
จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา

ค่ํา
่



 หมายเหตุ
่ ้ ้ ่ ้ ่

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Gudauri Inn หรือเทียบเทา

ปอมอันนานูรี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นปอมปราการอันเกาแกท่ีมีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี สันนิษฐานวาท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 หลังกําแพงโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูหลังกําแพง ซ่ึงเป็น
โบสถของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามจากมุมสูงของปอมปราการน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

โบสถเกอรเกต้ี

กูดาอูรี

 บาย

เป็นอนุสรณสถานแหงความสัมพันธท่ีสรางขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบสอง
รอยปีของสนธิสัญญาจอรเจียวิกและมิตรภาพท่ีตอเน่ืองระหวางโซเวียตจอรเจียและโซเวียต
รัสเซีย ตั้งอยูบนทางหลวงทหารจอรเจียระหวางเมืองสกีรีสอรทของ Gudauri และ Jvari
pass มีลักษณะเป็นหินทรงกลมขนาดใหญและโครงสรางคอนกรีตเสริม จากตรงน้ี
สามารถมองเห็นวิว Devil's Valley ของเทือกเขาคอเคซัสไดอยางงดงาม

เมืองน้ีมีอีกชื่อทองถิ่นวาสเตพานมินดา (Stepantsminda) ตั้งอยูในแนวเทือกเขาคอ
เคซัส ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอรเจีย บนความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณของเมืองบน
ธรรมชาติท่ีราบสูงท่ีเป็นหน่ึงในจุดหมายสําคัญของนักทองเท่ียว

โบสถน้ีอยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝ่ังขวา
ของแมน้ํา Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 14 โดยตั้งโดดเด่ียวบนยอดเขาสูงชันท่ีลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถน้ีกอนหนาน้ีจะตองเดินเขาขึ้นไปซ่ึงตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระท่ังในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที

เป็นเมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ท่ีมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลงท่ีพักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชวงท่ี
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา สวนในชวงปกติท่ีน่ีก็มีธรรมชาติของท่ีราบสูง
อันสวยงาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Gudauri Inn หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - อะเฮาลทีค
(ลอมเซีย)

การเดินทางโดย 4WD มายังสถานท่ีแหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดดวยหิมะท่ีปกคลุมอยู และ
การเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด ขอคืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมได 4
USD ตอทาน เน่ืองจากสภาพอากาศ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม Uplistsikhe เป็นเมืองร็อคโคนโบราณในภาคตะวันออกของจอรเจีย สรางขึ้นบนฝ่ังซายของหินสูงของแมน้ํา
Mtkvari มีโครงสรางตาง ๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลางและโดดเดนดวยการผสมผสานท่ีเป็นเอกลักษณของวัฒนธรรม
การตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลียและอิหรานเชนกัน ในขณะท่ีการมีอยูรวมของคนตางศาสนาและสถาปัตยกรรม
คริสเตียน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) เมืองท่ีตั้งอยูบนเนินเขา ท่ีในอดีตเคยมีความสาคัญทางดานทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้ง
ของกองกาลังท่ีอยูบนถนนสายสาคัญ (Georgian Mili-tary Highway) นอกจากนั้นเมืองน้ียังเป็นเมืองบานเกิดของ โจเซฟ ส
ตาลิน อดีตผูนาท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโซเวียต และอเล็กซานเดอร นาดีราซี ผูเป็นนักออกแบบชื่อดังในดานจรวด
ขีปนาวุธขามทวีปของโซเวียต

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็รสถานท่ีท่ีไดรวบรวมสิ่งของเครื่องใชตางๆ พรอมท้ังเรื่อง
ราวตางๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแตเกิดจนกระท่ังเสียชีวิต ดานขางพิพิธภัณฑยังมีขบวบรถไฟท่ีใชเป็นท่ี
บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีหองทํางาน หองนอน ของสตาลิน

นําทานเดินทางสูเมือง Akhaltsikhe เป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐจอรเจียของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของ Samtskhe-
Javakheti มันตั้งอยูบนท้ังสองฝ่ังของแมน้ํา Potskhoviขนาดเล็กซ่ึงแยกเมืองกับเมืองเกาในภาคเหนือและใหมในภาคใตใน
สวนท่ีเกาแกของเมืองหน่ึงสามารถมองเห็นไดดีปราสาท Rabati สรางโดยออตโตมารอบ ๆ มัสยิดและโบสถเซนตนาวิกโยธิน
เนินเขาท่ีอยูใกลเคียงกับเมืองคือทาเรืออาราม Sapa-ra

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Gino Welness หรือเทียบเทา

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีลักษณะเป็นถํ้าหินอันเกาแกทางตะวันออกของประเทศจอรเจีย อยูหางจาก
เมืองกอรี่ไปประมาณ 10 กิโลเมตร ตัวเมืองสรางขึ้นบนฝ่ังซายของแนวหินสูงริมแมน้ํา
Mtkvari มีโครงสรางตางๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลาง และโดดเดนดวยการผสม
ผสานท่ีเป็นเอกลักษณของวัฒนธรรมการตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลีย
อิหราน รวมถึงการมีอยูรวมของคนตางศาสนา และสถาปัตยกรรมคริสเตียน ท่ีน่ีไดรับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 ปอมราบัต - บอรโจมี - กระเชาขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ

กอรี่

พิพิธภัณฑสตาลิน

อะเฮาลทีค (ลอมเซีย)

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งในจอรเจียทางตะวันออก ทําหนาท่ีเป็นเมืองหลวงระดับภูมิภาคของ
Shida Kartli และเป็นศูนยกลางของเขตปกครองท่ีมีชื่อเสียง ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมือง
ยุทธศาสตรสําคัญ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเสมือนปอมปราการทางทหารในยุคกลาง ท่ีมีท่ีตั้ง
อยูบนทางหลวงสายหลักท่ีเชื่อมระหวางสวนตะวันออกและตะวันตกของจอรเจีย เมืองน้ี
ยังเป็นท่ีรูจักกันวาเป็นบานเกิดของผูนําสหภาพโซเวียตอยางโจเซฟสตาลิน และนัก
ออกแบบขีปนาวุธชื่ออเล็กซานเดอรนาดิราราด

เป็นพิพิธภัณฑท่ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสกลางเมืองในกอรี่ ท่ีนําเสนอเรื่องราวชีวิตของโจเซฟ ส
ตาลิน หน่ึงในผูนําอันโดงดังตลอดยุคของอดีตสหภาพโซเวียตซ่ึงมีบานเกิดในเมืองน้ี ตัว
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงสิ่งตางๆ ในยุคโซเวียต ท้ังบานบานสตาลิน สวนพิพิธภัณฑหลัก ท่ี
ทํางาน และรถไฟหุมเกราะสวนตัวซ่ึงมีน้ําหนักถึง 83 ตัน

เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของจอรเจีย มีชื่อในอดีตวาลอมเซีย ตั้งอยูบน
ท้ังสองฝ่ังของแมน้ํา Potskhovi ขนาดเล็กซ่ึงแยกเมืองกับเมืองเกาในภาคเหนือและใหม
ในภาคใต เมืองน้ีถูกกลาวถึงในศตวรรษท่ี 12 - 13 ในและในชวงปลายยุค 1980 เมืองน้ี
เป็นท่ีทําการของกรมทหารปืนเล็กท่ี 10 ของกองทัพแหงสหภาพโซเวียต ซ่ึงตอมาไดกลาย
เป็นกองทหารของกองทัพบกจอรเจียหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต เมืองน้ีถือ
เป็นอีกเมืองทองเท่ียวของจอรเจียท่ียังไมคอยมีคนรูจักมากนัก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Gino Welness หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม Rabati Fortress เป็นปอมปราการใน Akhaltsikhe , จอรเจีย แตเดิมกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 9 เป็นปราสาท
Lomisa มันถูกสรางขึ้นมาใหมโดยออต อาคารท่ียังมีชีวิตรอดสวนใหญมาจากศตวรรษท่ี 17 และ 18

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองบอรโจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย
เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของนาแรธรรมชาติ โดยนาแรย่ีหอบอรโจไดมีการบรรจุ ณ ธารน้ําแรบริสุทธิท่ี์ไหลรินจาก
ยอดเขาบาคุเรียนี(Bakuriani Mountain) โดยในอดีตชาวเมืองไดเชื่อวาถาไดด่ืมธารนาแหงน้ี จะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและ
สามารถรักษาโรครายได

จากนั้นนําทาน ขึ้นกระเชาสูชมวิวบนหนาผาเหนือเมืองบอรโจมี อิสระใหทานเก็บภาพวิวทิวทัศนธรรมชาติจากมุมสูง ตาม
อัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Likani Health Spa หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 มิสเคตา - อารามจิวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี -
โบสถเมเตหคี - ปอมนาริคาลา - โรงอาบน้ําอะบานู อุบานิ

ปอมราบัต (ปราสาทราบาติ)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นปราสาทท่ีมีลักษณะเป็นปอมปราการซ่ึงถูกสรางโดยจักรวรรดิออตโตมันในชวง
ศตวรรษท่ี 17 และ 18 มีสวนประกอบของปอมปราการ อาคารพิพิธภัณฑ และอ่ืนๆ แทบ
ท้ังหมดถูกทําดวยหินและอิฐ มีกลุมสวนหยอมกับสระน้ําเล็กๆ ท้ังหมดน้ีประกิบดวยกัน
อยางลงตัวภายในปอมอันย่ิงใหญน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บอรโจมี

กระเชาขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ

 บาย

เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เมืองน้ีมีชื่อเสียงใน
ดานอุตสาหกรรมน้ําแรย่ีหอชื่อเดียวกับเมือง ธุรกิจน้ําแรบรรจุขวดจึงถือเป็นแหลงรายได
หลักของเมือง นอกจากน้ีเมืองบอรโจมียังเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกท่ีมีระบบนิเวศกวางขวาง
ท่ีสุดในพ้ืนท่ีเทือกเขาคอเคซัส

เป็นกระเชาท่ีนําพานักทองเท่ียวขึ้นไปยังจุดชมวิวบนภูเขาของสวนบอรโจมิ ซ่ึงจะไดเห็น
วิวของเมืองและธรรมชาติของสวนบอรโจมิจากมุมสูง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Likani Health Spa หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยูทางดานเหนือหางจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจัง
หวัดคารทล่ีทางดานตะวันออกของจอรเจียเมืองน้ีนับวาเป็นเมืองท่ีมีความเกาแหงหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนยกลาง
การปกครองของแควนมคสเคตา และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยูประมาณ20,000 คน

นําทานไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธ ดอกท่ีถูกสรางขึ้นในราว
ศตวรรษท่ี 6 วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมนาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิควารีและแมนาอรักวีและถามองออกไป
ขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณท่ีกวางใหญซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเคยปกครอง
ดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต400ปีกอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษท่ี 5

นําทานไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอีกแหงหน่ึงท่ีอยูในบริเวณของมตสเคตาท่ี
มีรูปแบบของจอรเจียออรโธดอกถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี11 โบสถแหงน้ีถือเป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดของ
จอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางกลับไปยัง เมืองทบิลิซ่ี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูระหวาง
สองฝ่ังแมนาคูรา Kura หรือแมนาซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น กอตั้งในราวศตวรรษท่ี 5 เป็นเมืองหลวงสุดทายของอาณาจักร
ไอบีเรีย ท่ีอยูรอดทามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานิค กรุงทบิลิซี มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร
1,093,000 คน

นําทานสู โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) เป็นโบสถท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยู
บริเวณริมหนาผาของแมน้ําทวารี เป็นโบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน
กษัตริยวาคตังท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี

นําทานเดินทางขึ้น เคเบิ้ลคารชมปอมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ปอมปราการหินโบราณขนาดใหญท่ีตั้งอยูบน
เนินเขา สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 4 เพ่ือปกปองเมืองและผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีตางผลัดกันเขามารุกราน
นครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี

จากนั้นนําทานไปยังเขตเมืองเกา อะบานูออูบานิ (Abano-tubani) เป็นสถานท่ีสาหรับแชนาพุรอนท่ีมีแรกามะถัน ตามตา
นานเลาขานวาในสมัยกษัตริยวาคตังท่ี 1 กอรกัซลี นกเหย่ียวของพระองคไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จงทาใหคนพบบอนาพุ
รอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะของโรงอาบนาคลายๆ กับการออนเซนของชาวญ่ีป ุนผสมรวมกับการอาบนาแบบตุรกี

นําชมหมูโรงอาบน้ําท่ีมีการสรางและใหบริการตั้งแตยุคกลางจนถึงปัจจุบันท่ีมีรูปแบบตัวอาคารท่ีหลากหลาย บางแหงสราง
เป็นหลังโดม บางแหงมีหอมินาเรตขนาบขาง ประดับดวยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามย่ิง ระหวางทางสามารถเห็นโบสถนิกายออรโธด็
อกซท่ีเกาแกมากมาย

ค่ํา

พิเศษ!!! รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย

พักท่ี Best Western หรือเทียบเทา

มิสเคตา

มหาวิหารจวารี

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของรัฐจอรเจีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนือ
ของทบิลิซีท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi เน่ืองจากความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมหลายแหงท่ีอยูในเมืองน้ี จึงถูกขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

เป็นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหน่ึงสถานท่ีมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi ท่ีสามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษท่ี 6 โดย
กษัตริย Mirian ท่ีสามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปัตยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเน่ียนท่ีสวยงาม

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษท่ี 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซ่ึงถือผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมอยางหน่ึงของยุคกลาง เป็นสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญท่ี
ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 6 หางสรรพสินคาอีสพอยท - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทา
อากาศยานกรุงเคียฟ

ทบิลิซี

โบสถเมเตหคี

ปอมนาริคาลา

โรงอาบนํ้าอะบานู อุบานิ

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

เป็นโบสถท่ีตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ํา Mtkvari บนหนาผาราบ ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีคลาย
กับโบสถท่ีสรางขึ้นบนหลุมฝังศพของพระแมมารีในกรุงเยรูซาเล็ม ตามตํานานเลาขาน
อดีตคาทอลิโกสคิริออนยายรางของนักบุญสุสานไปยังโบสถแหงน้ีในศตวรรษท่ี 7 เป็น
โบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน
โดยกษัตริยวาคตังท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี

เป็นปอมปราการโบราณขนาดใหญท่ีสามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมน้ํา Mtkvari อันงดงาม ปอมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 4 และเป็นปอม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษท่ี 7 ตัวปอม
ปราการประกอบดวยสองสวนท่ีมีกําแพงลอมรอบบนเนินเขาสูงชัน ท่ีน่ีเป็นสถานท่ี
โบราณท่ีถือวาเป็นหน่ึงในสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองทบิลิซี

เป็นหน่ึงในโรงอาบน้ําเกาแกท่ีรูจักกันมากท่ีสุดในทลิบิซี มีชื่อเสียงในเรื่องหลังคาโดมอิฐ
ของโรงอาบน้ําใตดินท่ีโดดเดน ภายในมีลักษณะคลายโรงอาบน้ําเหมือนกับการออนเซ็น
ของชาวญ่ีป ุนผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรกี ซ่ึงตัวเมืองบิลิซีนั้นไดรับชื่อจากน้ําพุรอน
ธรรมชาติท่ีไหลเวียนอยูภายใตสวนน้ีของเมือง ดังนั้นอางอาบน้ําเหลาน้ีจึงเป็นสวนสําคัญ
ของประวัติศาสตรพ้ืนท่ีน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

 Best Western หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานแวะชอปป้ิงหางดัง กอนเขาสนามบิน East Point เป็นหางสรรพสินคาท่ีมีรานคามากมาย รานอาหารและเครื่อง
ด่ืม,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

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย

บาย

่ ่



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

่ ่ ่

13.50 น. เดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC142
(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

ค่ํา

19.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง)

หางสรรพสินคาอีสพอยท

ทาอากาศยานทบิลิซี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นหางสรรพสินคาและศูนยรวมความบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในจอรเจีย ตั้งอยูบริเวณ
ชานเมืองทางฝ่ังตะวันออกของทลิบิซีตรงระหวางถนนท่ีไปสนามบิน ภายในมีรานคา
มากกวา 150 ราน ท้ังยังมีรานอาหาร แหลงบันเทิงท่ีมีโรงภาพยนตรIMAX สระวายน้ํา
สนามโบวล่ิง และสนามเด็กเลนในสภาพแวดลอมอันสวยงาม

เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

ทาอากาศยานกรุงเคียฟ คํ่า

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญท่ีตั้งอยูในกรุงเคียฟ และถือเป็นทาอากาศยานหลักของ
ประเทศยูเครน ตั้งอยูในเขตบอรีสปิล โดยอยูหางจากกรุงเคียฟไปทางตะวันออกประมาณ
29 กิโลเมตร

 กิจกรรม เชา

01.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี
KC931 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

08.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเป็นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมท่ีสุด 

การชําระเงิน
กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 20,000 บาท ตอทาน เพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง และชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน

ออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ีทานจะไมสามารถเรียก
รองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หาก
ทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการ
เดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวา
จะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน (ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทาง

สายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไป
ตามเงื่อนของสายการบิน

น้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่องทานละ 23 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเปาถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม

คารถโคชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบุ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

อน่ึง เรื่องของการยืนยันโรงแรมท่ีพักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคท่ีจะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพ่ือ
สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3
วัน ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  



คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซ้ือ
ประกันเพ่ิมเติมสามารถดูรายละเอียดไดทายโปรแกรม

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ 

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 65 USD/ทาน/ทริป

ท้ังน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทางสัญชาติไทยไมตองทําวีซาจอรเจีย

หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

หมายเหตุ

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ 65
USD/ทริป/ทาน

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน

ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน  หากมีผู
เดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง 

หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมา
จาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม์ิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคา
ใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 

้ ่



การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทางนอยกวา 20 ทาน ซ่ึงทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได
ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง
กอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ
เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินกอนการเดินทาง) 


