#15408 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน โบสถเกอรเกตี้ นั่ง
กระเชาไฟฟาสูปอมปราการนาริคาลา บิน TK

ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคตา วิหารโฮลี่ทรินิตี้ เมืองเกาทบิลิซี Mother
of Georgia โรงอาบนํ้าโบราณ สะพานแหงสันติภาพ ปอมอันนานูรี พิพิธภัณฑโจ
เซฟสตาลิน อุพลิซิเค วิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี

สรุปการเดินทาง
วันที่
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กําหนดการ
ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ
ทา อากาศยานอิสตันบูล - ทา อากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - มหาวิหารศักดิส
์ ิทธิท
์ บิลิซี - ป อมนาริ
คาลา - อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คาลิส เดดา ) - โรงอาบนํ ้า แรทบิลิซี - สะพานแหงสันติ
ภาพทบิลิซี

ป อมอันนานูรี - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา ) - โบสถเกอรเกตี้ - ทบิลิซี
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กอรี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถํ้า อุพลิสชิเค - ทบิลิซี
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มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทา อากาศยานทบิลิซี - ทา อากาศยาน
อิสตันบูล







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
18.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน เตอร U สายการบินเตอรกิช
แอรไลน พบเจาหน าที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัต รขึ้นเครื่อง
21.45 น. นํ าทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK065 สายการบิน Turkish
Airlines บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

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



หมายเหตุ

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

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - มหา
วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ปอมนาริคาลา - อนุสาวรียมารดาแหง
จอรเจีย (คาลิส เดดา) - โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี - สะพานแหงสันติ
ภาพทบิลิซี
เชา
04.10 น. นํ าทานเดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
06.15 น. นํ าทานออกเดินทางสู Tbilisi International Airport ประเทศจอรเจีย โดยเที่ยวบินที่ TK378
09.35 น. นํ าทานเดินทางถึง ทบิลีซี ประเทศจอรเจีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรับกระเป า
สัมภาระแลว
นํ าทานเดินทางสู ทบิลีซี (Tbilisi) ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมนํ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น
กอตั้งขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองแหงนี้ เป็ นศูนยกลางการทําอุต สาหกรรม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสมาตั้งแตใน
อดีต ในปั จจุบันเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด อีกทั้งยังเป็ นศูนยกลางการปกครองและเศรษฐกิจที่สําคัญของจอรเจีย
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหาร
นํ าทานเขาชม วิหารโฮลี่ทรินิต ี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารที่สําคัญของคริสตจักรออรทอดอกซแหงจอรเจีย สรางขึ้น
ระหวางปี ค.ศ.1995 – 2004 เป็ นวิหารคริสตออรโธดอกซที่ใหญเป็ นอันดับ 3 ของโลก จุดเดนของวิหารจะเหมือนมีหลังคาซอน
กันหลายชั้น
นํ าทานชม เมืองเกาทบิลิซี (Old town) ที่มีประวัต ิศาสตรมาอยางยาวนาน ซึ่งทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของ
อาคารบานเรือนที่เป็ นสถาปั ต ยกรรมอันโดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป
นํ าทาน นั่ งกระเชาไฟฟ าสูปอมปราการนาริคาลา (Narikala Fortress) ป อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนิ นเขา
สรางขึ้นตั้งแตในชวงคริสตศตวรรษที่ 4 เพื่อใชปกป องเมือง ซึ่งในอดีต เป็ นป อมปราการที่ที่มีความแข็งแกรงและตีไดยากมาก
นํ าทานชม รูปปั้ น Mother of Georgia รูปปั้ นผูหญิงในชุดพื้นเมืองจอรเจียขนาดใหญ สรางจากอลูมิเนี ยมสูง 20 เมตร
ตั้งอยูบนเนิ นเขา สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 1,500 ปี ของทบิลีซี มือซายถือชามใสไวน แสดงถึงไมตรีที่
หยิบยื่นใหมิต ร มือขวาถือดาบหยิบยื่นใหแกผูที่เป็ นศัต รู
นํ าทานชม โรงอาบนํ้ าโบราณ (Sulphur Baths) สถานที่สําหรับแชนํ้าพุรอนที่มีสวนผสมของแรกํามะถัน ซึ่งเชื่อกันวาใน
นํ้ าพุรอนมีแรธาตุต างๆที่ชวยกําจัดของเสียและทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง ลักษณะคลายโรงอาบนํ้ าเหมือนกับการออนเซ็นของชาว
ญี่ปุนผสมรวมกับการอาบนํ้ าแบบตุรกี
จากนั ้นชมความสวยงามของ สะพานแหงสันติภาพ (Bridge of peace) มีความยาว 150 เมตร เป็ นสะพานขามขามแมนา
คูลา โครงสรางทําจากเหล็กและแกว เปรียบดั่งเป็ นสัญลักษณของความทันสมัยในเมืองที่อุดมไปดวยประวัต ิศาสตรแหงนี้
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหาร
พักที่ Europe Hotel Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว



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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

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

อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คาลิส เดดา)
เป็ นอนุสาวรียที่สําคัญแหงหนึ่ งในทบิลิซี ถูกสรางขึ้นบนยอดเขา Sololaki ในปี 1958
ซึ่งเป็ นปี ที่ที่ทบิลิซีฉลองครบรอบอายุเมือง 1500 ปี ตัวอนุสาวรียมีความสูงที่ 20 เมตร
ถูกออกแบบโดย Elguja Amashukeli ประติมากรชาวจอรเจียผูโดงดังคนหนึ่ ง โดยมี
ลักษณะเป็ นผูหญิงในชุดประจําชาติของจอรเจีย ในมือซายของเธอเธอถือชามไวน เพื่อ
ทักทายผูที่มาเป็ นมิต ร และในมือขวาของเธอเป็ นดาบเพื่อพรอมสูกับผูที่มาเป็ นศัต รู

โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี
เมืองทบิลิซี ไดช่ อ
ื วาเป็ นเมืองมีช่ อ
ื เสียงในเรื่องบอนํ้ ารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur
Spring Water) เมืองหนึ่ งของจอรเจีย

สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี
เป็ นสะพานขามถนนรูปทรงโคง โดดเดนดวยโครงสรางเหล็กและแกวสองสวางดวยหลอด
LED จํานวนมากเหนื อแมนํ้า Kura ในตัวเมืองทบิลิซี มีความยาว 150 เมตร ไดรับคําสั่ง
จากศาลาวาการทบิลิซิเพื่อสรางรูปแบบการออกแบบรวมสมัยที่เชื่อมตอเขตเกากับเขตใหม
เขาดวยกัน สะพานนี้ เปิ ดใชงานอยางเป็ นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 2010 ตัว
สะพานจะเปิ ดไฟกอนอาทิต ยต กประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งในยามคํ่าคืนที่นี่จะมีความ
สวยงามมาก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Europe Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

ปอมอันนานูรี - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา) - โบสถเกอรเกตี้ - ทบิ
ลิซี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
่

่

นํ าทานเดินทางสู ทางเหนื อของประเทศจอรเจีย ไปตามเสนทางหลวงของประเทศจอรเจียที่มีช่ อ
ื วา Georgian Military
Highway ถนนสายนี้ เป็ นถนนสายที่สําคัญที่ถ ูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเป็ น
เสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัส จากรัสเซียมายังจอรเจีย เสนทางนี้ นั้นจะถูกโอบลอมไปดวยเทือกเขาคอเคซัสซึ่งกั้น
แบงระหวางทวีปเอเชียและยุโรป ซึ่งมีทัศนี ยภาพที่สวยงามอลังการ
จากนั ้นใหทานไดแวะชม ป อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป อมปราการเกาแก มีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าอารัก
วี ซึ่งเป็ นแมนํ้าสายสําคัญของจอรเจีย สรางขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษที่ 16-17
นํ าทานเดินทางสู คาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเป็ น สเตปั นสมินดา (Stepantsminda) เมืองที่ต ั้งอยูทางตอนเหนื อ
ของประเทศ มีพรมแดนใกลกับประเทศรัสเซีย ตั้งอยูบนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ทําใหมีอากาศหนาว
เย็นตลอดทั้งปี
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหาร
นํ าทานเปลี่ยนบรรยากาศ นั่ งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถแหงนี้
สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 14 ดวยหินแกรนิ ต ขนาดใหญ ตั้งอยูบนยอดเขาที่มีความสูงกวา 2,170 เมตรจากระดับนํ้ าทะเล
เป็ นโบสถช่ อ
ื ดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปรียบดั่งเป็ นสัญลักษณสําคัญอีกแหงหนึ่ งของจอรเจีย จากตัวโบสถต ั้งอยูอยางโดดเดน
และสวยงาม พรอมดวยทัศนี ยภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส
*** หมายเหตุ หากสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย หรือถนนปิ ดใหบริการกะทันหัน ทําใหไมสามารถขึ้นไปชมโบสถได ทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไมคืนเงินคาทัวร ไมวาสวนใดสวนหนึ่ งในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลว
ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ทั้งนี้ เพื่อคํานึ งถึงความปลอดภัยและผล
ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ ***
ไดเวลาสมควร นํ าทานเดินทางกลับ ทบิลีซี
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหาร
พักที่ Europe Hotel Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Europe Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

*** หมายเหตุ หากสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย หรือถนนปิ ดใหบริการกะทันหัน ทําใหไมสามารถขึ้นไปชมโบสถได ทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไมคืนเงินคาทัวร ไมวาสวนใดสวนหนึ่ งในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลว
ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ทั้งนี้ เพื่อคํานึ งถึงความปลอดภัยและผล
ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ ***

กอรี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถํ้าอุพลิสชิเค - ทบิลิซี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู กอรี (Gori) เมืองนี้ เป็ นเมืองบานเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีต เป็ นผู
ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และเป็ นผูนําที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดของสหภาพโซเวียตอีกดวย
นํ าทานเขาชม พิพิธภัณฑโจเซฟ สตาลิน (Stalin Museum) ซึ่งเป็ นสถานที่รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใชต างๆ ของ
สตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน จัดแสดงชีวประวัต ิของสตาลินตั้งแตเกิดจนกระทั่ง
เสียชีวิต
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหาร
นํ าทานเดินทางสู อุพลิซิเค (Uplistsikhe) เมืองถาเกาแกของจอรเจีย สรางโดยตัดหินและเจาะลึกเขาไปเป็ นที่อยูอาศัย
สันนิ ษฐานวามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ มานานแลวกวา 3,000 ปี กอน ในอดีต ชวงยุคโบราณ ชวง 500 ปี กอนคริสตกาล
ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้ เป็ นศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่13 กอน
ตอมาถูกปลอยใหเป็ นเมืองรางไป
ไดเวลาสมควร นํ าทานเดินทางกลับทบิลีซี
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหาร
พักที่ Europe Hotel Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Europe Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทา
อากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู มิทสเคตา (Mtskheta) เมืองที่มีความเกาแกและมีประวัต ิศาสตรมาอยางยาวนาน เป็ นเมืองที่มีโบราณ
สถานมากมายหลายแหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกในปี ค.ศ.1994
นํ าทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรืออีกชื่อวา อารามแหงไมกางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิส
์ ิทธิ ์
ของศาสนาคริสตนิกายออรทอดอกซ ภายในมีไมกางเขนขนาดใหญต ั้งอยูใจกลางโถง สรางขึ้นในชวงคริสตศวรรษที่ 6 ชาว
้

่

่

จอรเจียใหความเคารพนั บถือวิหารแหงนี้ เป็ นอยางมาก ซึ่งกลาวกันวา นั กบุญนี โน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่ งใน
ประเทศตุรกีในปั จจุบัน)
นํ าทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สรางขึ้นราวคริสตศตวรรษที่ 11 โบสถแหงนี้ ถ ือเป็ น
ศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิ กชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze เป็ นโบสถที่มีขนาดใหญ
เป็ นอันดับสองของประเทศ และเป็ นศูนยกลางทางศาสนาที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานั บถือศาสนาคริสต และ
ทําใหศาสนาคริสตมาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อปี ค.ศ.337
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหาร พิเศษ...ใหทานไดลิ้มลองชิมไวน ของจอรเจีย
นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยาน Tbilisi International Airport เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
17.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK383 สายการบิน Turkish Airlines
คํ่า
19.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
20.15 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK064 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ไวน ของจอรเจีย

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 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



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

เงื่อนไข
ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถ ึง 30 คน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัยและ
ผลประโยชน ของคณะผูเดินทางเป็ นหลัก
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุจําเป็ นสุดวิสัย และอยูเหนื อ
การควบคุมของบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การประทวง
การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเที่ยวบินหรือการ
บริการของสายการบิน ความสูญเสีย ทรัพยสินสูญหาย อุบัต ิเหตุหรือไดรับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทานเอง และเหตุสุดวิสัย
อื่นๆที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ เป็ นตน
ตั๋วเครื่องบินเป็ นแบบหมูคณะหรือตั๋วกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมได เนื่ องจากเหตุสุดวิสัยตางๆ หรือเหตุการณที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ
เป็ นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
กรณีที่ทานใชหนั งสือเดินทางนอกเหนื อจากหนั งสือเดินทางธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) เชน หนั งสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน)
หรือหนั งสือเดินทางทูต (เลมสีแดงสด) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร
หากไมผานการอนุมัต ิจากสายการบิน และ
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ ดวยเหตุผลใดๆก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่ งอยางใดที่ใชในการเดินทาง
มาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทาง หรือทานเดิน
ทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาทัวรใหแกทาน
ลูกคาที่จอยแลนด (ไมใชต ั๋วเครื่องบิน) ทานตองจองเครื่องบินลงประเทศปลายทางกอนเวลาหรือเวลาใกลเคียงกับคณะทัวร หรือไป
ถึงปลายทางลวงหน ากอนคณะทัวรอยางน อย 1 วัน ถาทานมาถึงหลังคณะทัวร ทานตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปพบกับคณะทัวร
ในสถานที่ที่คณะทัวรกําลังออนทัวรอยูดวยตนเอง และกอนการจองทัวรหรือจองตั๋วเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีก
ครั้ง หากทานจองทัวรหรือตั๋วเครื่องบินผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและไมคืนคาทัวรใหแกทาน
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําแลว ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

การชําระเงิน
•
•
•

กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
สงสําเนาหน าหนั งสือเดินทาง Passport มายังบริษัทฯ
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั ้น
ตั๋วกรุปไมสามารถอัพเกรดเป็ นชั้นธุรกิจได หากตองการนั่ งชั้นธุรกิจ ทานจะตองจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจาหน าที่อีกครั้ง
คาภาษีสนามบิน ภาษีนํ้ามัน
รถปรับอากาศนํ าเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน (หมายเหตุ : เนื่ องจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิต ํ่า
โรงแรมบางเมืองจะไมมีเครื่องปรับอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปิ ดเครื่องปรับอากาศ หากวันเขาพัก
ตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรืองานประชุมตางๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึ งถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ)
คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
ไกดทองถิ่น ชํานาญการ
่

หัวหน าทัวร จากประเทศไทย ผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมในการทําหนั งสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
คาระวางกระเป านํ้ าหนั กเกินกวาที่สายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Turkish Airline อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใต
ทองเครื่อง ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 20 ก.ก.)
คาพนั กงานยกกระเป า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เนื่ องจากป องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามา
ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็ นตน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาธรรมเนี ยมทิป คนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,800 ตลอดทริป

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
รายการทองเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหน าในกรณีที่มีเหตุการณ
สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการสลับหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน ของคณะเป็ นสําคัญ
การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไปถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทางได) **
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัย
การเดินทาง**
ยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และคนขับรถทานละ 1,800 ตลอดทริป
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง
หากไมชําระภายในวันที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
***กอนตัดสินใจจองทัวร กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดเงื่อนไขตางๆแลวจึงวางมัดจํา เพื่อประโยชน ของทาน
เอง เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัททั้งหมดแลว***
**ราคาตั่วกรุปโปรโมชั่น ไมสามารถสะสมไมลได**
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
พิเศษ...อาหารครบทุกมื้อ พรอมลิ้มลองชิมไวน ของจอรเจีย
ฟรี!!!... แกวไวน ของที่ระลึกจากจอรเจีย
ขอมูลเกี่ยวกับ สายการบิน Turkish Airline
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เนื่ องจากบัต รโดยสารเป็ นแบบหมูคณะหรือตั๋วกรุป สายการบินขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี ทุกทานตอง
ไปเช็คอินเพื่อออกบัต รโดยสาร และรับหมายเลขที่นั่งตอนไดบัต รโดยสารเทานั ้น แตทางบริษัทจะพยายามชวยใหลูกคาที่เดินทางดวย
กันไดนั่งดวยกัน หรือใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
กรณีที่ทานตองการอาหารพิเศษ เชน เป็ นอิสลาม, แพอาหารบางประเภท หรือทานมังสวิรัต ิ โปรดแจงและระบุมาใหชัดเจนในตอน
จอง เพราะทางบริษัทตองสงเรื่องแจงใหทางสายการบินทราบลวงหน า เพื่อจัดเตรียมอาหารใหแกทาน กรณีที่ทานแจงกอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระเมนูใหม หรืออาจจะไมไดรับเมนูพิเศษเลย เนื่ องจากสายการบินไมไดเตรียมสํารองไว หรืออาจ
เตรียมไมทัน
สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิ น หากตองการรีเควสมีคาใชจายเพิ่มเติม (โปรดสอบถามอีกครั้ง) และ
ตองเป็ นผูโดยสารที่มีคุณสมบัต ิต ามที่สายการบินกําหนดเทานั ้น เชน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปัญหาดานสุขภาพ สามารถ
ชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ น อายุไมเกิน 65 ปี / เด็กตองอายุเกิน 18 ปี ที่นั่ง Long Leg ตองสํารองลวงหน ากอน 48
ชม.กอนบิน หรือทานสามารถไปแจงกับเจาหน าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน และการใหที่นั่งขึ้นอยูกับดุลพินิจของทางเจาหน าที่
สายการบินเทานั ้นและที่นั่งวางของเที่ยวบินนั ้น
ขอควรทราบกอนเดินทางไปทองเที่ยวจอรเจีย
ในกรณีที่ทานจองหองพัก 3 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียง หากทานตองการความสะดวกสบาย ทางบริษัท
แนะนํ าใหทานจองหองพัก แบบ 1 Twin และ 1 Single หากมีการจอง 3 ทาน และรีเควสเป็ น 3 เตียง ทางบริษัทตองขออภัยหากไม
สามารถจัดหาใหทานได
โรงแรมในแตละแหง มีการวางแผนผังหองพักแตกตางกัน จึงทําใหหองพักแตละประเภท อาจจะหองไมต ิดกัน หรืออยูคนละชั้นกัน
และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจตองเป็ น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม (Sofa
bed) หรืออาจมีความจําเป็ นตองแยกหองพัก เป็ น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และหองเดี่ยว 1 หอง (Single) เนื่ องจากประเทศ
จอรเจียอยูในแถบอุณหภูมิต ํ่า โรงแรมบางเมืองจะไมมีเครื่องปรับอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปิ ด
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีฮีต เตอรไวใหบริการแทน
กรณีที่มีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทําใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองจะคอนขางเต็ม
หมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในจอรเจียบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมืองเกา) มีลักษณะเป็ นอาคารแบบดั้งเดิม หองอาจจะมีขนาดเล็กกะทัดรัต และไมมี
อางอาบนํ้ า หรืออาจจะไมมีลิฟท รวมถึงพนั กงานยกกระเป า และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
อาหารสําหรับทัวรเกือบทุกมื้อจะเป็ นอาหารทองถิ่น ดังนั ้นอาจจะไมถ ูกปากสําหรับคนไทยที่ทานอาหารรสจัดจาน แตหัวหน าทัวรจะ
เตรียมนํ้ าพริกนํ้ าจิ้มไปบริการทาน

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 50 - 46 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต องการันตี
มัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจขอคืน
เงินได)
ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกกอนการเดินทางน อยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทั้งหมด
กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปี ใหม สงกรานต เป็ นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับทางสาย
การบิน และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ต าม
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจาย
ตามที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เนื่ องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน

