
#15408 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน โบสถเกอรเกตี้ นั่ง
กระเชาไฟฟาสูปอมปราการนาริคาลา บิน TK
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคตา วิหารโฮล่ีทรินิตี้ เมืองเกาทบิลิซี Mother
of Georgia โรงอาบนํ้าโบราณ สะพานแหงสันติภาพ ปอมอันนานูรี พิพิธภัณฑโจ
เซฟสตาลิน อุพลิซิเค วิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - มหาวิหารศักดิสิ์ทธิท์บิลิซี - ปอมนาริ
คาลา - อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คาลิส เดดา) - โรงอาบน้ําแรทบิลิซี - สะพานแหงสันติ
ภาพทบิลิซี

  

Europe
Hotel
Tbilisi
หรือ
เทียบ
เทา

3 ปอมอันนานูรี - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - โบสถเกอรเกต้ี - ทบิลิซี   

Europe
Hotel
Tbilisi
หรือ
เทียบ
เทา

4 กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - ทบิลิซี   

Europe
Hotel
Tbilisi
หรือ
เทียบ
เทา

5 มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยาน
อิสตันบูล    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 เม.ย. 65 - 21 เม.ย.
65

฿37,990 ฿37,990 ฿35,990 ฿7,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - มหา
วิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี - ปอมนาริคาลา - อนุสาวรียมารดาแหง
จอรเจีย (คาลิส เดดา) - โรงอาบน้ําแรทบิลิซี - สะพานแหงสันติ
ภาพทบิลิซี

กําหนดการทั้งหมด

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

 กิจกรรม ค่ํา

18.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินเตอรกิช
แอรไลน พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

21.45 น. นําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK065 สายการบิน Turkish
Airlines บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

04.10 น. นําทานเดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

06.15 น. นําทานออกเดินทางสู Tbilisi International Airport ประเทศจอรเจีย โดยเท่ียวบินท่ี TK378

09.35 น. นําทานเดินทางถึง ทบิลีซี ประเทศจอรเจีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรับกระเปา
สัมภาระแลว

นําทานเดินทางสู ทบิลีซี (Tbilisi) ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น
กอตั้งขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองแหงน้ีเป็นศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสมาตั้งแตใน
อดีต ในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุด อีกท้ังยังเป็นศูนยกลางการปกครองและเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจอรเจีย

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นําทานเขาชม วิหารโฮล่ีทรินิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารท่ีสําคัญของคริสตจักรออรทอดอกซแหงจอรเจีย สรางขึ้น
ระหวางปี ค.ศ.1995 – 2004 เป็นวิหารคริสตออรโธดอกซท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของโลก จุดเดนของวิหารจะเหมือนมีหลังคาซอน
กันหลายชั้น

นําทานชม เมืองเกาทบิลิซี (Old town) ท่ีมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน ซ่ึงทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของ
อาคารบานเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟาสูปอมปราการนาริคาลา (Narikala Fortress) ปอมปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนินเขา
สรางขึ้นตั้งแตในชวงคริสตศตวรรษท่ี 4 เพ่ือใชปกปองเมือง ซ่ึงในอดีตเป็นปอมปราการท่ีท่ีมีความแข็งแกรงและตีไดยากมาก

นําทานชม รูปป้ัน Mother of Georgia รูปป้ันผูหญิงในชุดพ้ืนเมืองจอรเจียขนาดใหญ สรางจากอลูมิเนียมสูง 20 เมตร
ตั้งอยูบนเนินเขา สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 1,500 ปีของทบิลีซี มือซายถือชามใสไวนแสดงถึงไมตรีท่ี
หยิบย่ืนใหมิตร มือขวาถือดาบหยิบย่ืนใหแกผูท่ีเป็นศัตรู

นําทานชม โรงอาบน้ําโบราณ (Sulphur Baths) สถานท่ีสําหรับแชน้ําพุรอนท่ีมีสวนผสมของแรกํามะถัน ซ่ึงเชื่อกันวาใน
น้ําพุรอนมีแรธาตุตางๆท่ีชวยกําจัดของเสียและทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง ลักษณะคลายโรงอาบน้ําเหมือนกับการออนเซ็นของชาว
ญ่ีป ุนผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรกี

จากนั้นชมความสวยงามของ สะพานแหงสันติภาพ (Bridge of peace) มีความยาว 150 เมตร เป็นสะพานขามขามแมนา
คูลา โครงสรางทําจากเหล็กและแกว เปรียบด่ังเป็นสัญลักษณของความทันสมัยในเมืองท่ีอุดมไปดวยประวัติศาสตรแหงน้ี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Europe Hotel Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว

ทาอากาศยานอิสตันบูล

ทาอากาศยานทบิลิซี

ทบิลิซี

 เชา

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีชื่อวาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

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

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 ปอมอันนานูรี - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - โบสถเกอรเกตี้ - ทบิ
ลิซี

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

ปอมนาริคาลา

อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คาลิส เดดา)

โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี

สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี

เป็นมหาวิหารคาทอลิกของคริสตนิกายจอรเจียนออโธด็อกซ (สาขาหน่ึงของอีสเติรนอ
อรโธด็อกซ) ตั้งอยูบน Elia Hill ซ่ึงตั้งอยูเหนือฝ่ังซายของแมน้ํา Kura ในทบิลิซี เมือง
หลวงของรัฐจอรเจีย ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นระหวางปี 1995 และ 2004 ในสไตลจอรเจียนโบราณ
เป็นมหาวิหารอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสามของโลกและเป็นหน่ึงใน
อาคารทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในโลก

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

เป็นอนุสาวรียท่ีสําคัญแหงหน่ึงในทบิลิซี ถูกสรางขึ้นบนยอดเขา Sololaki ในปี 1958
ซ่ึงเป็นปีท่ีท่ีทบิลิซีฉลองครบรอบอายุเมือง 1500 ปี ตัวอนุสาวรียมีความสูงท่ี 20 เมตร
ถูกออกแบบโดย Elguja Amashukeli ประติมากรชาวจอรเจียผูโดงดังคนหน่ึง โดยมี
ลักษณะเป็นผูหญิงในชุดประจําชาติของจอรเจีย ในมือซายของเธอเธอถือชามไวนเพ่ือ
ทักทายผูท่ีมาเป็นมิตร และในมือขวาของเธอเป็นดาบเพ่ือพรอมสูกับผูท่ีมาเป็นศัตรู

เมืองทบิลิซี ไดชื่อวาเป็นเมืองมีชื่อเสียงในเรื่องบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur
Spring Water) เมืองหน่ึงของจอรเจีย

เป็นสะพานขามถนนรูปทรงโคง โดดเดนดวยโครงสรางเหล็กและแกวสองสวางดวยหลอด
LED จํานวนมากเหนือแมน้ํา Kura ในตัวเมืองทบิลิซี มีความยาว 150 เมตร ไดรับคําสั่ง
จากศาลาวาการทบิลิซิเพ่ือสรางรูปแบบการออกแบบรวมสมัยท่ีเชื่อมตอเขตเกากับเขตใหม
เขาดวยกัน สะพานน้ีเปิดใชงานอยางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม ปี 2010 ตัว
สะพานจะเปิดไฟกอนอาทิตยตกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซ่ึงในยามค่ําคืนท่ีน่ีจะมีความ
สวยงามมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Europe Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

่ ่



นําทานเดินทางสู ทางเหนือของประเทศจอรเจีย ไปตามเสนทางหลวงของประเทศจอรเจียท่ีมีชื่อวา Georgian Military
Highway ถนนสายน้ีเป็นถนนสายท่ีสําคัญท่ีถูกสรางขึ้นในสมัยท่ีจอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเป็น
เสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัส จากรัสเซียมายังจอรเจีย เสนทางน้ีนั้นจะถูกโอบลอมไปดวยเทือกเขาคอเคซัสซ่ึงกั้น
แบงระหวางทวีปเอเชียและยุโรป ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีสวยงามอลังการ

จากนั้นใหทานไดแวะชม ปอมอันนานูรี (Anauri Fortress) ปอมปราการเกาแก มีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอารัก
วี ซ่ึงเป็นแมน้ําสายสําคัญของจอรเจีย สรางขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 16-17

นําทานเดินทางสู คาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปล่ียนชื่อเป็น สเตปันสมินดา (Stepantsminda) เมืองท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือ
ของประเทศ มีพรมแดนใกลกับประเทศรัสเซีย ตั้งอยูบนความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ทําใหมีอากาศหนาว
เย็นตลอดท้ังปี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นําทานเปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถแหงน้ี
สรางขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 14 ดวยหินแกรนิตขนาดใหญ ตั้งอยูบนยอดเขาท่ีมีความสูงกวา 2,170 เมตรจากระดับน้ําทะเล
เป็นโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเปรียบด่ังเป็นสัญลักษณสําคัญอีกแหงหน่ึงของจอรเจีย จากตัวโบสถตั้งอยูอยางโดดเดน
และสวยงาม พรอมดวยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส

*** หมายเหตุ หากสภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือถนนปิดใหบริการกะทันหัน ทําใหไมสามารถขึ้นไปชมโบสถได ทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไมคืนเงินคาทัวร ไมวาสวนใดสวนหน่ึงในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลว
ท้ังหมด ท้ังน้ีบริษัทฯขอปรับเปล่ียนโปรแกรมพาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัยและผล
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ ***

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับ ทบิลีซี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Europe Hotel Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว

ปอมอันนานูรี

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - ทบิลิซี

*** หมายเหตุ หากสภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือถนนปิดใหบริการกะทันหัน ทําใหไมสามารถขึ้นไปชมโบสถได ทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไมคืนเงินคาทัวร ไมวาสวนใดสวนหน่ึงในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลว
ท้ังหมด ท้ังน้ีบริษัทฯขอปรับเปล่ียนโปรแกรมพาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัยและผล
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ ***

โบสถเกอรเกต้ี

ทบิลิซี

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

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Europe Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กอรี (Gori) เมืองน้ีเป็นเมืองบานเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเป็นผู
ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และเป็นผูนําท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของสหภาพโซเวียตอีกดวย

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑโจเซฟ สตาลิน (Stalin Museum) ซ่ึงเป็นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใชตางๆ ของ
สตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารท่ีสตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน จัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแตเกิดจนกระท่ัง
เสียชีวิต

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นําทานเดินทางสู อุพลิซิเค (Uplistsikhe) เมืองถาเกาแกของจอรเจีย สรางโดยตัดหินและเจาะลึกเขาไปเป็นท่ีอยูอาศัย
สันนิษฐานวามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีมานานแลวกวา 3,000 ปีกอน ในอดีตชวงยุคโบราณ ชวง 500 ปีกอนคริสตกาล
ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษท่ี13 กอน
ตอมาถูกปลอยใหเป็นเมืองรางไป

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับทบิลีซี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Europe Hotel Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทา
อากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล

กอรี่

พิพิธภัณฑสตาลิน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค

ทบิลิซี

 บาย

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

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Europe Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู มิทสเคตา (Mtskheta) เมืองท่ีมีความเกาแกและมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน เป็นเมืองท่ีมีโบราณ
สถานมากมายหลายแหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกในปี ค.ศ.1994

นําทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรืออีกชื่อวา อารามแหงไมกางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิส์ิทธิ ์
ของศาสนาคริสตนิกายออรทอดอกซ ภายในมีไมกางเขนขนาดใหญตั้งอยูใจกลางโถง สรางขึ้นในชวงคริสตศวรรษท่ี 6 ชาว

้ ่ ่



จอรเจียใหความเคารพนับถือวิหารแหงน้ีเป็นอยางมาก ซ่ึงกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงใน
ประเทศตุรกีในปัจจุบัน)

นําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สรางขึ้นราวคริสตศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงน้ีถือเป็น
ศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze เป็นโบสถท่ีมีขนาดใหญ
เป็นอันดับสองของประเทศ และเป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ีทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และ
ทําใหศาสนาคริสตมาเป็นศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อปี ค.ศ.337

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษ...ใหทานไดล้ิมลองชิมไวนของจอรเจีย

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน Tbilisi International Airport เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

17.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK383 สายการบิน Turkish Airlines

ค่ํา

19.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

20.15 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK064 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

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 เมนูพิเศษ ไวนของจอรเจีย

ทาอากาศยานทบิลิซี บาย

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



วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ 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

ทาอากาศยานอิสตันบูล คํ่า

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีชื่อวาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

 กิจกรรม เชา

09.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 30 คน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเหตุจําเป็นสุดวิสัย และอยูเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การประทวง 

การปฏิวัติ อุบัติเหตุ การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง การยกเลิกเท่ียวบินหรือการ
บริการของสายการบิน ความสูญเสีย ทรัพยสินสูญหาย อุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทานเอง และเหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นตน

ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมูคณะหรือตั๋วกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตางๆ หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) เชน หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน)
หรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีแดงสด) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร             หากไมผานการอนุมัติจากสายการบิน และ
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทาง
มาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง หรือทานเดิน
ทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรใหแกทาน

ลูกคาท่ีจอยแลนด (ไมใชตั๋วเครื่องบิน) ทานตองจองเครื่องบินลงประเทศปลายทางกอนเวลาหรือเวลาใกลเคียงกับคณะทัวร หรือไป
ถึงปลายทางลวงหนากอนคณะทัวรอยางนอย 1 วัน ถาทานมาถึงหลังคณะทัวร ทานตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปพบกับคณะทัวร
ในสถานท่ีท่ีคณะทัวรกําลังออนทัวรอยูดวยตนเอง และกอนการจองทัวรหรือจองตั๋วเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีก
ครั้ง หากทานจองทัวรหรือตั๋วเครื่องบินผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและไมคืนคาทัวรใหแกทาน

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําแลว ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

การชําระเงิน
•    กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
•    สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ
•    ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น

ตั๋วกรุปไมสามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได หากตองการน่ังชั้นธุรกิจ ทานจะตองจองตั๋วเด่ียว กรุณาเช็คราคากับเจาหนาท่ีอีกครั้ง

คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน

รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน (หมายเหตุ : เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า
โรงแรมบางเมืองจะไมมีเครื่องปรับอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเขาพัก
ตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรืองานประชุมตางๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปล่ียนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ) 

คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาเขาชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ

ไกดทองถิ่น ชํานาญการ 

่



หัวหนาทัวร จากประเทศไทย ผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Turkish Airline อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่อง ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 20 ก.ก.) 

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา
ในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,800 ตลอดทริป
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
รายการทองเท่ียวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีเหตุการณ

สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการสลับหรือ
เปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไปถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทางได) **

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัย
การเดินทาง**

ยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และคนขับรถทานละ 1,800 ตลอดทริป

กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีทําการจอง 

หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเงื่อนไข

***กอนตัดสินใจจองทัวร กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดเงื่อนไขตางๆแลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทาน
เอง เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทท้ังหมดแลว***

**ราคาตั่วกรุปโปรโมชั่น ไมสามารถสะสมไมลได** 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

พิเศษ...อาหารครบทุกมื้อ พรอมล้ิมลองชิมไวนของจอรเจีย

ฟรี!!!... แกวไวนของท่ีระลึกจากจอรเจีย

ขอมูลเกี่ยวกับ สายการบิน Turkish Airline 
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เน่ืองจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมูคณะหรือตั๋วกรุป สายการบินขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบินทุกกรณี ทุกทานตอง
ไปเช็คอินเพ่ือออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขท่ีน่ังตอนไดบัตรโดยสารเทานั้น  แตทางบริษัทจะพยายามชวยใหลูกคาท่ีเดินทางดวย
กันไดน่ังดวยกัน หรือใกลกันใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

กรณีท่ีทานตองการอาหารพิเศษ เชน เป็นอิสลาม, แพอาหารบางประเภท หรือทานมังสวิรัติ โปรดแจงและระบุมาใหชัดเจนในตอน
จอง เพราะทางบริษัทตองสงเรื่องแจงใหทางสายการบินทราบลวงหนา เพ่ือจัดเตรียมอาหารใหแกทาน กรณีท่ีทานแจงกอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระเมนูใหม หรืออาจจะไมไดรับเมนูพิเศษเลย เน่ืองจากสายการบินไมไดเตรียมสํารองไว หรืออาจ
เตรียมไมทัน

สําหรับท่ีน่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน หากตองการรีเควสมีคาใชจายเพ่ิมเติม (โปรดสอบถามอีกครั้ง)  และ
ตองเป็นผูโดยสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสายการบินกําหนดเทานั้น เชน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปัญหาดานสุขภาพ สามารถ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อายุไมเกิน 65 ปี / เด็กตองอายุเกิน 18 ปี ท่ีน่ัง Long Leg ตองสํารองลวงหนากอน 48
ชม.กอนบิน หรือทานสามารถไปแจงกับเจาหนาท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน และการใหท่ีน่ังขึ้นอยูกับดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี
สายการบินเทานั้นและท่ีน่ังวางของเท่ียวบินนั้น

ขอควรทราบกอนเดินทางไปทองเท่ียวจอรเจีย

ในกรณีท่ีทานจองหองพัก 3 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียง หากทานตองการความสะดวกสบาย ทางบริษัท
แนะนําใหทานจองหองพัก แบบ 1 Twin และ 1 Single หากมีการจอง 3 ทาน และรีเควสเป็น 3 เตียง ทางบริษัทตองขออภัยหากไม
สามารถจัดหาใหทานได

โรงแรมในแตละแหง มีการวางแผนผังหองพักแตกตางกัน จึงทําใหหองพักแตละประเภท อาจจะหองไมติดกัน หรืออยูคนละชั้นกัน
และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม (Sofa
bed) หรืออาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และหองเด่ียว 1 หอง (Single) เน่ืองจากประเทศ
จอรเจียอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า โรงแรมบางเมืองจะไมมีเครื่องปรับอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปิด
เครื่องปรับอากาศ ซ่ึงจะมีฮีตเตอรไวใหบริการแทน

กรณีท่ีมีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทําใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองจะคอนขางเต็ม
หมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในจอรเจียบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมืองเกา) มีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม หองอาจจะมีขนาดเล็กกะทัดรัต และไมมี
อางอาบน้ํา หรืออาจจะไมมีลิฟท รวมถึงพนักงานยกกระเปา และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

อาหารสําหรับทัวรเกือบทุกมื้อจะเป็นอาหารทองถิ่น ดังนั้นอาจจะไมถูกปากสําหรับคนไทยท่ีทานอาหารรสจัดจาน แตหัวหนาทัวรจะ
เตรียมน้ําพริกน้ําจ้ิมไปบริการทาน

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  50 - 46 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด (ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตี

มัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจขอคืน
เงินได)

ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจาย
ตามท่ีเกิดขึ้นจริง

เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 


