#15257 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน โบสถเกอรเกตี้ เดอะ
โครนิเคิลออฟจอรเจีย ปอมนาริกาลา บิน TK
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสเคตา ไซหนากี ควาเรลี ปอมอันนานู
อางเก็บนํ้าชินวารี อนุสาวรียมิตรภาพรัสเซีย-จอรเจีย วิหารสเวติสเคอเวรี่ มหา
วิหารจวารี กําแพงเมืองโบราณ ชิมไวนคูวาเรลี โบสถทรินิตี้แหงทบิลิซี อะบาโนตู
บานี ถนนคนเดินชาเดอนี

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานอิสตันบูล - ทา อากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - ป อมอันนานูรี - อา งเก็บนํ ้า ซิ
นวาลี - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา ) - นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้ - กู
ดาอูรี

3



อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - มิสเคตา - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี อนุสาวรียประวัติศาสตรจ อรเจีย










โรงแรม



-



Gudari Inn
Hotel, Gudauri
หรือเทียบเทา



Best Western
City Centre
Hotel, Tbilisi
หรือเทียบเทา

4

ซิกนากี - กํา แพงเมืองซิกนากี - ควาเรลี - ชิมไวน - ทบิลิซี







Best Western
City Centre
Hotel, Tbilisi
หรือเทียบเทา

5
6

มหาวิหารศักดิส
์ ิทธิท
์ บิลิซี - กระเชา ขึ้นป อมนาริคาลา - ป อมนาริคาลา - โรงอาบนํ ้า อะ
บานู อุบานิ - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - ทา อากาศยานทบิลิซี - ทา อากาศยานอิสตันบูล







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 เม.ย. 65 - 7 เม.ย. 65

฿37,999
฿34,999

฿37,999
฿34,999

฿37,999
฿34,999

฿9,999

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
18.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคาน เตอร U สายการ
บิน Turkish Airlines โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
21.45 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK065 (กรุณาเช็คเที่ยวบินใน
ตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) ** ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

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



หมายเหตุ

กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ 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

ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - ปอม
อันนานูรี - อางเก็บนํ้าซินวาลี - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา) - นั่ง
รถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้ - กูดาอูรี
เชา
04.10 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
06.15 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยเที่ยวบินที่ TK378 ** ใชเวลาบินประมาณ 3
ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
09.35 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง)
นํ าทานเดินทางเขาสู กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้ามตควารี
(Mtkvari) เป็ นศูนยกลางการทําอุต สาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสในประวัต ิศาสตร และยังเป็ นสวนหนึ่ ง
ของเสนทางสายไหม ปั จจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการการปกครอง ยานเศรษฐกิจ การขนสงและการคา
เนื่ องจากความไดเปรียบทางดานยุทธศาสตรที่ต ั้งที่เป็ นจุดเชื่อมตอระหวางทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
่

่

้

นํ าทานเดินทางไปตามเสนทางหลวงของประเทศจอรเจียที่มีช่ อ
ื วา Georgian Military Highway ถนนสายนี้ เป็ นถนน
สายที่สําคัญที่สุดที่ถ ูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเป็ นเสนทางหลักในการขามเทือก
เขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) จากรัสเซียมายังจอรเจีย
นํ าทานชม ป อมอันนานูรี (Anauri Fortress) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ป อมปราการอันเกาแก มี
กําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าอารักวี ซึ่งเป็ นแมนํ้าสายสําคัญของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17
นํ าทานชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป อมปราการแหงนี้ ซึ่งภายในประกอบไปดวยโบสถ 2 หลัง ซึ่งเป็ นโบสถของชาว
เวอรจิน และยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมที่ต ั้งตระหงาน จากมุมสูงของป อมปราการ ซึ่งจะทําใหทานมองเห็นทัศนี ยภาพของ อางเก็บ
นํ้ าชินวารี (Zhinvali Reservior) ซึ่งใชเป็ นที่เก็บกักนํ้ าไวใชผลิต ไฟฟ า และใหชาวเมืองทบิลิซีมีนํ้าไวด่ ม
ื ไวใช
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นํ าทานเดินทางตอสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเป็ นเมืองสเตปั นสมินดา (Stepantsminda) (ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆริมแมนํ้าเทอรกี้ ตั้งอยูทางตอนเหนื อของประเทศมีพรมแดนใกลกับประเทศรัสเซีย อยูบน
ความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
นํ าทานเปลี่ยนบรรยากาศ นั่ งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือโบสถ
สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โบสถแหงนี้ สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 ดวยหิน
แกรนิ ต ขนาดใหญ บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรจากระดับนํ้ าทะเล และเป็ นโบสถช่ อ
ื ดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ น
สัญลักษณสําคัญอีกแหงหนึ่ งของประเทศจอรเจีย ดวยทัศนี ยภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส และโบสถเล็กๆที่ต ั้งอยูอยางโดด
เดนและสวยงาม จึงทําใหสถานที่แหงนี้ เป็ นที่นิยมของนั กทองเที่ยว
หมายเหตุ : ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ถึงกลางเดือนเมษายน ของทุกปี จะเป็ นชวงฤดูหนาวของประเทศจอรเจีย ไมวากรณี
ใดก็ต าม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย ถนนปิ ดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ ง ทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯขอปรับ
เปลี่ยนโปรแกรมพาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ทั้งนี้ เพื่อคํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
นํ าทานเดินทางกลับสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียง ตั้งอยู
บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเป็ นสถานที่พักผอนและ
เลนสกี ในชวงระหวางเดือนธันวาคม - เมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยูต ลอด
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักที่ Gudari Inn Hotel, Gudauri หรือเทียบเทา
หมายเหตุ : กรณีโรงแรมในเมืองกูดาอูรีเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการพาคณะนอนโรงแรมในเมืองใกลเคียงแทน
และขอสงวนสิทธิ ์ ไมคืนเงิน ไมวาสวนใด สวนหนึ่ งทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด ทั้งนี้
เพื่อคํานึ งถึงผลประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ



เชา

ทาอากาศยานอิสตันบูล
เป็ นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิ ดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็ นสนามบินของกองทัพกอนที่จะเปลี่ยนเป็ น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีช่ อ
ื วาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปลี่ยนชื่อเป็ นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพื่อเป็ นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

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

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

อางเก็บนํ้าซินวาลี
เป็ นอางเก็บแมที่ต ั้งอยูในพื้นที่แมนํ้า Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิต ไฟฟ าดวย
พลังงานนํ้ า เปิ ดใหบริการในปี 1986 เป็ นอีกหนึ่ งแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาที่มีความอุดมสมบูรณกับพื้นที่ธรรมชาติรอบดาน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

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

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้
นั่ งรถ 4WD ขึ้นสูโบสถเกอรเกตี้ หนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวที่นาตื่นตาตื่นใจที่สุดในดิน
แดนเทือกเขาคอเคซัส ที่นี่เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่หามพลาดอยางยิ่งหากไดมาเยือน
ประเทศจอรเจียนี้

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 เมนู อาหารพื้นเมือง
 Gudari Inn Hotel, Gudauri หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
เวลาทองถิ่นประเทศจอรเจีย ชากวาประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง
โบสถเกอรเกตี้ ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ถึงกลางเดือนเมษายน ของทุกปี จะเป็ นชวงฤดูหนาวของประเทศจอรเจีย ไมวา
กรณีใดก็ต าม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย ถนนปิ ดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ ์ ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ ง ทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯขอ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ทั้งนี้ เพื่อคํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 3


กิจกรรม

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - มิสเคตา - มหาวิหารสเวติ
สเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม อนุสาวรียมิต รภาพรัสเซีย-จอรเจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสาวรียหินคอนกรีต ทรง
กลมขนาดใหญ สถาปั ต ยกรรมแบบโซเวียต สรางขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่ องในโอกาสครบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญา
Georgievsk สนธิสัญญาที่แสดงถึงมิต รภาพระหวางโซเวียตจอรเจียและโซเวียตรัสเซีย ภายในตกแตงดวยประเบื้องโมเสกสีสัน
สดใส บอกเลาถึงเรื่องราวประวัต ิศาสตร และวิถ ีชีวิต ของรัสเซียและจอรเจีย และหากมองจากมุมนี้ ทานยังสามารถมองเห็น
หุบเขาปี ศาจ (Devil’s Valley) ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งของเทือกเขาคอเคซัสอีกดวย
นํ าทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองศูนยกลางทางศาสนาของ
ประเทศจอรเจียอายุกวา 3,000 ปี ในอดีต เมืองนี้ เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่งเป็ นอาณาจักร
ของจอรเจียในชวง 500 ปี กอนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แตในปั จจุบันไมมีอะไรหลงเหลืออยูเลย
นํ าทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงนี้ ถ ือเป็ นศูนยกลาง
ทางศาสนาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดของจอรเจีย เป็ นโบสถที่มีขนาดใหญเป็ นอันดับสองของประเทศ และยังเป็ นศูนยกลางศาสนาที่ทําให
ชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานั บถือศาสนาคริสต และทําใหศาสนาคริสตมาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อปี
ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกที่งดงามที่สุด
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นํ าทานชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกไดอีกชื่อวา อารามแหงไมกางเขน (Monastery of the Cross)
อันศักดิส
์ ิทธิข์ องศาสนาคริสตนิกายออรทอดอกซ ภายในมีไมกางเขนขนาดใหญต ั้งอยูใจกลางโถง สรางขึ้นเมื่อปี คริสตศวรรษที่
6 ชาวจอรเจียใหความเคารพนั บถือวิหารแหงนี้ เป็ นอยางมาก
ไดเวลาพอสมควร นํ าทานเดินทางกลับสู กรุงทบิลิซี
นํ าทานชม เดอะ โครนิ เคิล ออฟ จอรเจีย (The Chronicle of Georgia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) อนุสรณ
สถานทางประวัต ิศาสตรของประเทศจอรเจียตั้งอยูบนเนิ นเขา สรางขึ้นในปี ค.ศ.1985 โดยจิต รกรชาวจอรเจีย Zarab Tsereteli
สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 3,000 ปี แหงอํานาจอธิปไตย และฉลองการครบรอบ 2,000 ปี ของศาสนาคริสตในจอรเจีย
โดยบอกเลาเรื่องราวประวัต ิศาสตรและศาสนาของประเทศจอรเจีย ผานเสาหินยักษ จํานวน 16 ตน หากมองจากดานบนเนิ น
เขานี้ ทานยังสามารถมองเห็นความสวยงามของเมืองทบิลิซีไดอีกดวย
่

คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารจีน)
พักที่ Best Western City Centre Hotel, Tbilisi หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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 เมนู อาหารพื้นเมือง

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

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย
เป็ นอนุสรณสถานทางประวัต ิศาสตรที่เป็ นเสาหินขนาดใหญอันน าตื่นตาตื่นใจ สรางขึ้น
โดย Zurab Tsereteli นั กประติมากรชาวจอรเจียในปี 1985 ประกอบดวยเสาหิน 16
แทง แตละเสาสูงประมาณ 35 เมตร โดยเสาหินขนาดใหญนี้มีคอลัมน อยูบนเนิ นเขาซึ่ง
ตัวเสาหินไดบันทึกประวัต ิศาสตรของประเทศจอรเจียที่เขียนดวยอักษรจอรเจียนพรอม
ดวยภาพแกะสลัก สวนบนของรูปปั้ นนั ้นมีกษัต ริยและราชินีแหงจอรเจีย สวนลางแสดง
ถึงชีวิต ของพระคริสต สิ่งนี้ ถ ือเป็ นหนึ่ งในสิ่งปลูกสรางที่ยิ่งใหญและน าทึ่งที่สุดใน
ประเทศจอรเจีย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Best Western City Centre Hotel, Tbilisi หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

ซิกนากี - กําแพงเมืองซิกนากี - ควาเรลี - ชิมไวน - ทบิลิซี
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองไซหนากี (Sighnaghi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เป็ นเอกลักษณและมีความ
สวยงามที่สุดเมืองหนึ่ ง ของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นเหนื อกวาระดับนํ้ าทะเล 790 เมตร ตั้งอยูในหุบเขาอลาซานี (Alazani
Valley) และเทือกเขาคอเคซัส ไดรับสมญานามวาเป็ น นครแหงความรัก (Love City) อีกทั้งที่เมืองแหงนี้ ยังสามารถประกอบ
พิธีการแตงงาน หรือจดทะเบียนสมรสเมื่อใดก็ได และเมืองแหงนี้ ยังมีช่ อ
ื เสียงในการทําไรองุน ที่สามารถผลิต ไวน ไดถ ึง 70 %
ของประเทศ
นํ าทานชม กําแพงเมืองโบราณ(Sighnaghi City Wall) ที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง ที่คงเหลือเพียง
แหงเดียวในจอรเจีย ถูกสรางขึ้นในสมัยของกษัต ริยจอรเจีย อีเรเคิลที่ 2 ในปี 1770 นั บเป็ นอนุสรณสถานทางประวัต ิศาสตรที่
สําคัญที่สุดในเขตคาเคติ อิสระใหทานเดินเลนถายรูป และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองไดต ามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นํ าทานสู เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) คําวาควาเรลี แปลวา “ไวน ” เป็ นเมืองหนึ่ ง
ของแควนคาเคติ ที่ขึ้นชื่อวาเป็ นแหลงผลิต ไวน ของจอรเจีย และเป็ นเมืองที่มีสภาพดินฟ าอากาศเหมาะแกการปลูกองุนเพื่อทํา
ไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปภายในภูเขาขนาดใหญ จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทางเชื่อมตอแตละอุโมงค เพื่อใชเป็ นที่
เก็บไวน ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
จากนั ้นใหทานได ชิมไวน คูวาเรลี ซึ่งเป็ นไวน ทองถิ่นรสเลิศ ที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในภูมิภาคและใหทานสามารถซื้อกลับไดในราคา
ยอมเยาว
ไดเวลาพอสมควร นํ าทานเดินทางกลับสู กรุงทบิลิซี
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักที่ Best Western City Centre Hotel, Tbilisi หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซิกนากี
เป็ นเมืองที่ต ั้งอยูในภูมิภาคฝั่ งตะวันออกสุดของประเทศจอรเจีย เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เล็ก
ที่สุดของจอรเจีย ที่ทําหน าที่เป็ นแหลงทองเที่ยวยอดนิ ยมเนื่ องจากที่ต ั้งอยูใจกลางภูมิภาค
ปลูกไวน ของจอรเจีย เชนเดียวกับภูมิทัศน ที่งดงามของหุบเขาอลาซานนี และเทือกเขาคอ
เคซัสที่อยูหางออกไป

กําแพงเมืองซิกนากี
เมืองซิกนากีมีกําแพงลอมรอบดวยป อมปราการสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งใน
กําแพงที่ยาวที่สุดในประเทศจอรเจีย ตัวกําแพงมีหอคอยมากกวา 20 หลัง ทุกหลังตั้งชื่อ
ตามถนนที่ผานแตละประตู บนกําแพงสามารถเดินเลนชมวิวเบื้องลางอันกวางใหญและ
หุบเขาอลาซานนี อันงดงามได



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง



ควาเรลี

บาย

เป็ นเมืองทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อตรงบริเวณหุบเขาอลาซานนี ที่จุดใกลๆ กับเทือกเขาคอ
เคซัส เมืองนี้ ขึ้นชื่อในเรื่องการเป็ นแหลงผลิต ไวน แดงคุณภาพชั้นเยี่ยมแหงหนึ่ งของ
ประเทศ

ชิมไวน
ใหทานไดชิมไวน รสดี

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
 Best Western City Centre Hotel, Tbilisi หรือเทียบเทา

วันที่ 5



กิจกรรม

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริ
คาลา - โรงอาบนํ้าอะบานู อุบานิ - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - ทา
อากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทาน ชมกรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย
นํ าทานชม โบสถทรินิต ี้แหงเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือมหาวิหารซาเมบา (Sameba) เป็ น
โบสถหลักของคริสตจักรออรทอดอกซจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางปี 1995 และปี 2004 และ
เป็ นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรทอดอกซในโลก
นํ าทานชม เมืองเกาทบิลิซี (Old town) นํ าทานขึ้นกระเชาชม ป อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซึ่งเป็ นป อมปราการ
หินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนิ นเขา สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 4 เพื่อใชปกป องเมืองทบิลิซี โดยชื่อ Nari-Kala นั ้นเป็ น
ภาษาเปอรเซีย แปลวา “ป อมที่ไมสามารถตีแตกได” นั กประวัต ิศาสตรต างยกยองวาป อมนาริกาลาแหงนี้ เป็ นป อมแหงหนึ่ งบน
เสนทางสายไหมที่มีความแข็งแกรงและตีไดยากที่สุด
นํ าทานชม โรงอาบนํ้ าโบราณ หรืออะบาโนตูบานี (Abanotubani) ใชเป็ นสถานที่สําหรับแชนํ้าพุรอนที่มีสวนผสมของแร
กํามะถัน ซึ่งเชื่อกันวาในนํ้ าพุรอนมีแรธาตุต างๆที่ชวยกําจัดของเสียและทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง และโรงอาบนํ้ ารอนแหงนี้ ไดเปิ ด
ใหบริการมาอยางยาวนานและในปั จจุบันยังคงเปิ ดใหบริการอยู
บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (อาหารไทย)
นํ าทานเดินทางสู ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีที่มีช่ อ
ื เสียงและกลิ่นอายแบบ
ยุโรป สองขางทางเต็มไปดวยรานคา รานขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง และสินคาแบรนดเนมตางๆใหเลือกหลากหลาย อิสระให
ทานไดเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยไดพักผอนตามอัธยาศัย
ไดเวลาพอสมควร นํ าทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย เพื่อใหทานมีเวลาในการทําเช็คอิน และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือรานอาหาร
17.25 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK383 (ใชเวลาบินประมาณ 3
ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
คํ่า
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
20.15 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TK064 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
เป็ นมหาวิหารคาทอลิกของคริสตนิกายจอรเจียนออโธด็อกซ (สาขาหนึ่ งของอีสเติรนอ
อรโธด็อกซ) ตั้งอยูบน Elia Hill ซึ่งตั้งอยูเหนื อฝั่ งซายของแมนํ้า Kura ในทบิลิซี เมือง
หลวงของรัฐจอรเจีย ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นระหวางปี 1995 และ 2004 ในสไตลจอรเจียนโบราณ
เป็ นมหาวิหารอีสเติรนออรโธด็อกซที่สูงที่สุดเป็ นอันดับสามของโลกและเป็ นหนึ่ งใน
อาคารทางศาสนาที่ใหญที่สุดในโลก

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา
เป็ นกระเชาที่พานั กทองเที่ยวขึ้นไปยังป อมนาริคาลา ป อมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

ถนนคนเดินชาเดอนี่
เป็ นถนนคนเดินเล็กๆ ที่เป็ นหนึ่ งในศูนยกลางของชีวิต ทางวัฒนธรรมและสังคมของ
เมืองทบิลิซี ซึ่งไดรับความนิ ยมจากนั กทองเที่ยวและชาวเมืองดวยมีความสวยงามที่เป็ น
เอกลักษณ ชื่อของถนนตั้งชื่อตามนั กทองเที่ยวชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ งชื่อ Jean Chardin
ซึ่งเขาเป็ นพอคาอัญมณีในศตวรรษที่ 17 ที่เป็ นที่รักของชาวจอรเจียในยุคนั ้น ถนนเสนนี้
เต็มไปดวยรานแกลเลอรี่ รานกาแฟนั่ งชิลล และรานของฝากตางๆ

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



ทาอากาศยานอิสตันบูล

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิ ดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็ นสนามบินของกองทัพกอนที่จะเปลี่ยนเป็ น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีช่ อ
ื วาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปลี่ยนชื่อเป็ นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพื่อเป็ นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เชา

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



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ 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
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิส
์ ําหรับผูเดินทางที่ถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา (หน าปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทานั ้น กรณีที่ทานถือ
หนั งสือเดินทางราชการ (หน าปกสีนํ้าเงินเขม) หนั งสือเดินทางทูต (หน าปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนั งสือเดินทางพิเศษอื่นๆ
หากไมผานการอนุมัต ิของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝั่ งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ต าม
3. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ต าม
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหน าหนั งสือเดิน และ
หน าวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัย และ ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหต นทุนสูงขึ้น
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น
9. นั กทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัต ิภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัต ิ
เทานั ้น
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญ
และฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจา
หน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
12. คณะทัวรนี้ เป็ นการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็ นตองทองเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั ้นๆ กรณีที่ทานไมต องการใชบริการ
สวนใดสวนหนึ่ ง ไมวากรณีใดก็ต าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ต าม

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาชําระเงินมัดจํา สวนนี้ ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ น
การใหสิทธิล์ ูกคารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลา
ทําการ) กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

่

ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ต าม กอนวันเดินทางอยางน อย 21 วัน ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร
นั ้นๆทันที
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัทฯ

อัตรานี้รวม:
- คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ
อัพเกรดได
- คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
- คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป า
สัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีนํ้าหนั กรวมกันไมเกิน 20 ก.ก.
- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ
- คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน
Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึ งถึงประโยชน
ของลูกคาเป็ นสําคัญ
- คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการระบุ
- คาอาหารตามที่รายการระบุ
- คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัต ราคาบริการจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
- คาทิปหัวหน าทัวร พนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนี ยม 1,800 บาท (THB) รวมไป
ถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
เด็กทารก (Infant) อายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทานละ 10,000 บาท
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,800 บาท
สําหรับอัต ราคาบริการนี้ จําเป็ นตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึงตามจํานวนที่กําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง
ตามความตองการ)
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ
1. เนื่ องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมต ิดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็ น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
่

หรือ อาจมีความจําเป็ นตองแยกหองพัก เป็ น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนั กทองเที่ยวหรือเอเยนต
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร เป็ นแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่ง
บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่
จะสามารถทําได
2. กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจงลวงหน ากอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่ต องการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือ
เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณอักษรเทานั ้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ ง เพื่อลงนามดําเนิ นการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนิ นการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาส
ปอรต หน าแรกของผูเดินทาง สําเนาบัต รประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนั กขัต ฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **
2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวา
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
2.3 แจงยกเลิกน อยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว
เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็ นตน **
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ต าม
4. สําหรับอัต ราคาบริการนี้ จําเป็ นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนั กทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหน าอยางน อย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางน อย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่
จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะให
บริการและดําเนิ นการตอไป
5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนิ นการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัต ิจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึ งถึง
ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

