
#15702 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 6 วัน 4 คืน โบสถเกอรเกตี้
เมืองถํ้าอัพลีสตซีคห ปอมนาริคาลา บิน XJ
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี มิทสเคตา คาซเบกี้ กูดาอูรี กอรี ซิกนากี วิหารจวารี วิหา
รสเวติสโคเวลี โบสถเมเตหคี สะพานแหงสันติภาพ ปอมอนานูรี อนุสรณสถาน
รัสเซีย-จอรเจีย พิพิธภัณฑสตาลิน เดอะโครนิเคิลออฟจอรเจีย โบสถเซนตทรีนิตี้
วิหารบอดี ไรองุนควาเรลี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานทบิลิซี - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี - โบสถ
เมเตหคี - โรงอาบน้ําแรทบิลิซี - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี - อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย
(คาลิส เดดา) - กระเชาข้ึนปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - ถนนคนเดินชาเดอน่ี

  

Brim
Hotel
Tbilisi,
Tbilisi
หรือเทียบ
เทา

3 ปอมอันนานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี - กูดาอูรี - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - คาซเบก้ี (สเต
พานมินดา) - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี - โบสถเกอรเกต้ี   

Porta
Caucasia
Kazbegi
Hotel,
Kazbegi
หรือเทียบ
เทา

4 กอร่ี - ปอมกอร่ี - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - ทบิลิซี - อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย - มหาวิหาร
ศักดิสิ์ทธิท์บิลิซี   

Brim
Hotel
Tbilisi,
Tbilisi
หรือเทียบ
เทา

5 บานขนมปังคาเคติ - ซิกนากี - วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา) - ควาเรลี - ชิมไวน - ทบิลิซี -
หางแกลลอเรียทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี   

Brim
Hotel
Tbilisi,
Tbilisi
หรือเทียบ
เทา

6 ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 เม.ย. 65 - 5 พ.ค. 65 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿6,000

1 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿6,000

4 พ.ค. 65 - 9 พ.ค. 65 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿6,000

5 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿6,000

7 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานทบิลิซี - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารส
เวติสเคอเวรี - ทบิลิซี - โบสถเมเตหคี - โรงอาบน้ําแรทบิลิซี -
สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี - อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คา
ลิส เดดา) - กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - ถนนคน
เดินชาเดอน่ี

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR
ASIA X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคํา
แนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

03.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี
XJ008 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 45 นาที ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 2 มื้อทุกท่ีน่ัง **)

08.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ008

นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา (Mtskheta) ท่ีตั้งอยูทางดานเหนือหางจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัด
คารทล่ีทางดานตะวันออกของจอรเจียเมืองน้ีนับวาเป็นเมืองท่ีมีความเกาแหงหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนยกลางการ
ปกครองของแควนมคสเคตา และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยูประมาณ20,000 คนเน่ืองจากมีโบราณสถานทางดาน
ประวัติศาสตรมากมายหลายแหงจึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994

จากนั้นชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธดอกท่ีถูกสรางขึ้นในราว
ศตวรรษท่ี 6 วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมนาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิควารีและแมนาอรักวีและถามองออกไป

่ ่ ่



ขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณท่ีกวางใหญซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเคยปกครอง
ดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต400ปีกอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษท่ี 5

นําทานไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอีกแหงหน่ึงท่ีอยูในบริเวณของมตสเคตาท่ี
มีรูปแบบของจอรเจียออรโธดอกถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงน้ีถือเป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดของ
จอรเจีย มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือ
ศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเป็นศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งกอสรางยุคโบราณท่ีมี
ขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

นําทานเดินทาง ชม ยานเมืองเกาของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซ่ึงจะทําทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของ
อาคารบานเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมี
เอกลักษณและสัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว

นําทานชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถท่ีมีประวัติศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริมหนาผา
ของแมน้ํามทวารี เป็นโบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน กษัตริยวาคตัง
ท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี ตอมาในปี ค.ศ.1278-1284

จากนั้นชมบริเวณ โรงอาบน้ําแรกํามะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอรเจียนเรียกวา Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ)
เป็นสถานท่ีสําหรับแชน้ําพุรอนท่ีมีแรกํามะถัน ลักษณะของโรงอาบนา คลายๆ กับการออนเซนของชาวญ่ีป ุนผสมรวมกับการ
อาบน้ําแบบตุรกี ชมหมูโรงอาบน้ําท่ีมีการสรางและใหบริการตั้งแตยุคกลางจนถึงปัจจุบันท่ีมีรูปแบบตัวอาคารท่ีหลากหลาย

นําทานสู สะพานแหงสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีนาสนใจในเมืองทบิลิซี
ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย
ท่ีตั้งนั้นอยูบนแมน้ํามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ท่ีจะแสดงแสง
สีจากไฟ LED

นําทานขึ้นกระเชาชม รูปป้ัน Mother of Georgia หรืออีกชื่อหน่ึงคือ (Karin Qala) เป็นอนุสาวรียท่ีถือเป็นสัญลักษณ
ประจําเมือง ตั้งอยูท่ียอดเนินเขาของกรุงทลิบิซี ประเทศจอรเจีย เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองการกอตั้งกรุงทลิบิซีครบรอบ 1,500
ปี

จากนั้นขึ้นกระเชาไฟฟาสู ปอมนาริคาลา (Narikala Fortress) ใหทานไดชมปอมปราการซ่ึงเป็นปอมโบราณท่ีถูกสรางใน
ราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไมมีความสมํ่าเสมอกัน

จากนั้นพาทานชม ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซ่ึงเป็นถนนใหญของเมืองท่ีมีชื่อเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป
และอาคารท่ีถูกสรางขึ้นท่ีมีรูปรางลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาท่ีมีสินคาแบรนดเนมตางๆมากมาย และตาม
บริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคาพ้ืนเมืองอันหลากหลาย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

พักท่ี Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานทบิลิซี

มิสเคตา

 เชา

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

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



มหาวิหารจวารี

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

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 เมนู อาหารทองถิ่น

ทบิลิซี

โบสถเมเตหคี

โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี

สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี

 บาย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

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

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



วันท่ี 3 ปอมอันนานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี - กูดาอูรี - อนุสรณสถาน
รัสเซีย-จอรเจีย - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - น่ังรถ 4WD สู
โบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้

 หมายเหตุ มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คาลิส เดดา)

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา

ปอมนาริคาลา

ถนนคนเดินชาเดอนี่

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

เป็นกระเชาท่ีพานักทองเท่ียวขึ้นไปยังปอมนาริคาลา ปอมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

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

เป็นถนนคนเดินเล็กๆ ท่ีเป็นหน่ึงในศูนยกลางของชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคมของ
เมืองทบิลิซี ซ่ึงไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวและชาวเมืองดวยมีความสวยงามท่ีเป็น
เอกลักษณ ชื่อของถนนตั้งชื่อตามนักทองเท่ียวชาวฝรั่งเศสคนหน่ึงชื่อ Jean Chardin
ซ่ึงเขาเป็นพอคาอัญมณีในศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นท่ีรักของชาวจอรเจียในยุคนั้น ถนนเสนน้ี
เต็มไปดวยรานแกลเลอรี่ รานกาแฟน่ังชิลล และรานของฝากตางๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ปอมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีกอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี ท่ี
ตั้งอยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสราง ขึ้นใหเป็นปอมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังท่ีถูก
สรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญตั้งตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของเบื้องลางและ อางเก็บน้ําซิ

่ ่ ่ ่ ้ ่



นวาลี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีสําคัญสําหรับนําน้ําท่ีเก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง พรอมบผลิต
กระแสไฟฟาอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

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

นําทานแวะชม อนุสรณสถานรัสเซีย – จอรเจีย (Russia – Georgia Friendship Mounment) อนุสรณสถานหินโคง
ขนาดใหญบนเนินเขา สรางขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอรจีเอฟสกี (Treaty of
Georgievski) และความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียตและจอรเจีย จุดชมวิวน้ีถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของจอรเจีย

จากนั้นเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซ่ึงเป็นชื่อเมืองด้ังเดิม แตปัจจุบันไดเปล่ียนมาเป็นชื่อ สเตพานทสมินดา
(Stepantsminda) เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูตามริม ฝ่ังแมน้ําเทอรกี้ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิท่ีอยูปานกลางมีความชื้นและแหงแลงท่ีประมาณ 14.5 องศา
เซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด

นําทานเปล่ียนการเดินทางเป็นรถจีบ๊ 4WD เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church)
ซ่ึงถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกัน
ของโบสถศักดิแ์หงน้ีสถานท่ีแหงน้ีตั้งอยูริมฝ่ังขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซ่ึงเป็นไฮไลทของประเทศ
จอรเจีย

การเดินทางโดย 4WD มายังสถานท่ีแหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดดวยหิมะท่ีปกคลุมอยู และ
การเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด ขอสงวนสิทธิไ์มมีการคืนคาใชจายใน
กรณีเดินทางไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ

นําทานเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

พักท่ี Porta Caucasia Kazbegi Hotel, Kazbegi โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ปอมอันนานูรี

อางเก็บนํ้าซินวาลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นอางเก็บแมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีแมน้ํา Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานน้ํา เปิดใหบริการในปี 1986 เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาท่ีมีความอุดมสมบูรณกับพ้ืนท่ีธรรมชาติรอบดาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 กอร่ี - ปอมกอร่ี - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - ทบิลิซี - อนุสาวรีย
ประวัติศาสตรจอรเจีย - มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี

โบสถเกอรเกตี้ การเดินทางโดย 4WD มายังสถานท่ีแหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดดวยหิมะท่ี
ปกคลุมอยู และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด ขอสงวนสิทธิไ์มมีการ
คืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ

กูดาอูรี

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี

โบสถเกอรเกต้ี

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

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

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

น่ังรถ 4WD ขึ้นสูโบสถเกอรเกตี้ หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาตื่นตาตื่นใจท่ีสุดในดิน
แดนเทือกเขาคอเคซัส ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหามพลาดอยางย่ิงหากไดมาเยือน
ประเทศจอรเจียน้ี

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Porta Caucasia Kazbegi Hotel, Kazbegi หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง เมืองกอรี (Gori) (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) เป็นเมืองแหงประวัติศาสตร เป็นบานเกิดของ “โจเซฟ ส
ตาลิน” อดีตผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950

นําทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Museum of Stalin) ท่ีไดรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใชของ ทานสตาบิน ตั้งแต
สถานท่ีเกิดจนกระท่ังเสียชีวิต

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

นําทานชม เมืองอัพลีสตซีคห (Uplistsikhe) หน่ึงในเมืองถาเกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีมานาน
แลวกวา 3000 ปีกอน เป็นศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ทานจะไดพบกับศาสนสถานท่ีมีหองโถงขนาดใหญท่ีชาวเพเกน
(Pagan) ใชเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นลัทธิบูชาไฟซ่ึงเป็นลัทธิของคนในแถบน้ี และยังมีหองตางๆ ซ่ึงคาดวาเป็นโบสถเกา
แกของชาวคริสตท่ีสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 9

จากนั้นเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

นําทานชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย (The Chronicle Of Georgia) หรือแทงหินสีดําแกะสลักขนาดใหญยักษ บน
แทนหินจะแกะสลักออกมาเป็นรูปตางๆและบอกเลาเรื่องราวของประเทศจอรเจียในอดีต ประกอบไปดวยแทงเสา 16 แทง แตละ
แทงสูง 35 เมตร โดยท่ีแตละเสาจะแบงบอกเลาเรื่องราวออกเป็น 3 สวน คือ ลางสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร สวนกลาง คือ เรื่องของ
ชนชั้นสูงในจอรเจีย และสวนบนจะเลาเกี่ยวกับเหตุการณสาคัญของประเทศ

นําทานชม โบสถเซนตทรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารศักดิส์ิทธิข์องทบิลิซีท่ีเรียกกันวา Sameba เป็นโบสถ
หลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหาร
ท่ีสูงท่ีสุด อันดับท่ี 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูอาหารจีน

พักท่ี Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

กอรี่

ปอมกอรี่

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นปอมปราการยุคกลางแหงหน่ึงในจอรเจีย ตั้งอยูเหนือเมืองกอรี่บนเนินเขาหิน ปอม
ปราการน้ีปรากฏขึ้นในบันทึกของศตวรรษท่ี 13 ท่ีแสดงใหเห็นวาปอมปราการดังกลาว
เป็นสวนสําคัญในการควบคุมเสนทางยุทธศาสตรและเศรษฐกิจของเมือง ปอมปราการน้ี
เคยไดรับความเสียหายอยางมากจากแผนดินไหวในปี 1920 ปัจจุบันถูกเปิดใหเป็นแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเมืองกอรี่

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 บาย



วันท่ี 5 บานขนมปงคาเคติ - ซิกนากี - วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา) - ค
วาเรลี - ชิมไวน - ทบิลิซี - หางแกลลอเรียทบิลิซี - ถนนคนเดิน
รุสทาเวลี

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค

ทบิลิซี

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

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

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

เป็นอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรท่ีเป็นเสาหินขนาดใหญอันนาตื่นตาตื่นใจ สรางขึ้น
โดย Zurab Tsereteli นักประติมากรชาวจอรเจียในปี 1985 ประกอบดวยเสาหิน 16
แทง แตละเสาสูงประมาณ 35 เมตร โดยเสาหินขนาดใหญน้ีมีคอลัมนอยูบนเนินเขาซ่ึง
ตัวเสาหินไดบันทึกประวัติศาสตรของประเทศจอรเจียท่ีเขียนดวยอักษรจอรเจียนพรอม
ดวยภาพแกะสลัก สวนบนของรูปป้ันนั้นมีกษัตริยและราชินีแหงจอรเจีย สวนลางแสดง
ถึงชีวิตของพระคริสต สิ่งน้ีถือเป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางท่ีย่ิงใหญและนาท่ึงท่ีสุดใน
ประเทศจอรเจีย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานแวะชมการสาธิตวิธีการทําขนมปังแบบคาเคติท่ี บานขนมปัง คาเคติ (Kakheti bread) ซ่ึงเป็นขนมปังพ้ืนเมือง
ด้ังเดิมของประเทศจอรเจีย มีตนกําเนิดมาจากจังหวัดคาเคติ ซ่ึงมีวิธีการอบแบบเตาถานชาวจอรเจียนนิยมทานกันในชีวิตประจํา
วัน ในอดีตคนทําขนมปังจะแตงกายดวยเสื้อผาพ้ืนเมืองแบบด้ังเดิม

นําเดินทางสู วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีของ เมืองซิกนากี (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาว
จอรเจียนท่ีนับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถูกสรางขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษท่ี 9 และตอมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ไดมีการ

้ ่ ้ ่ ่ ่



สรางตอเติมขึ้นมาอีก จนกระท่ังวิหารแหงน้ีมีความสําคัญและเป็นหน่ึงในวิหารท่ีจะมีนําทองเท่ียวเดินทางมาทําพิธีแสวงบุญ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

นําทานสูเขต ควาเรลี (Kvareli) ท่ีแปลวา “ไวน” ของแควนคาเคติ ท่ีเป็น 1ในเขตท่ีเป็นแหลงผลิตไวนของจอรเจีย ท่ีท่ีมีดิน
ฟาอากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภูเขา ขนาดมหึมา จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทาง
เชื่อมแตละอุโมงค เพ่ือใหเป็นท่ีเก็บไวนในอุณหภูมิเหมาะสม

จากนั้นใหทานได ชิมไวนคูวาเรลี รสเลิศ ไวนทองถิ่นท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในภูมิภาคและสามารถซ้ือกลับไดในราคายอมเยาว
(ประเทศจอรเจียมีชื่อเสียงเรื่องไวนโดยท่ีทานไมเคยไดทราบมากอน ไวนดํา หรือ ไวนเหลือง เน่ืองดวยวีธีการทําไวนและพันธุ
องุนของจอรเจียจะมีความพิเศษ ไวนแดงจะเขมจนสีออกดํา สวนไวนขาวจะเขมจนออกเหลือง)

นําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

อิสระชอปป้ิงใน หางแกรอเรีย (Galleria) และเย่ียมชมความสวยงามของ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็น
ถนนท่ีมีสินคามากมาย อาทิของท่ีระลึก ของฝากสินคาหลายหลายประเภท โดยบริเวณน้ีจะมีรานอาหารชื่อดังคือ Samikitno ท่ี
เปิดใหบริการ 24 ชั่วโมงโดยดานหนาของรานจะมีปาย I love Tbilisi ท่ีเหมือนเป็น Landmark สําหรับการถายภาพของนัก
ทองเท่ียว

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย

พักท่ี Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

บานขนมปงคาเคติ

ซิกนากี

วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีนําเสนอกรรมวิธีการผลิตขนมปังแบบด้ังเดิมแหงหน่ึงของจอรเจีย ท่ีมี
กรรมวิธีการอบเตาถานแบบโบราณ ซ่ึงขนมปังอบเตาถานของจอรเจียนั้นถือเป็นของฝาก
ท่ีขึ้นชื่ออยางหน่ึง

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคฝ่ังตะวันออกสุดของประเทศจอรเจีย เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเล็ก
ท่ีสุดของจอรเจีย ท่ีทําหนาท่ีเป็นแหลงทองเท่ียวยอดนิยมเน่ืองจากท่ีตั้งอยูใจกลางภูมิภาค
ปลูกไวนของจอรเจีย เชนเดียวกับภูมิทัศน ท่ีงดงามของหุบเขาอลาซานนีและเทือกเขาคอ
เคซัสท่ีอยูหางออกไป

เป็นคอมเพล็กซอารามคริสตนิกายจอรเจียนออโธดอกซและเป็นท่ีน่ังของบิชอปออฟโบบ
ตั้งอยูหางไปทางตะวันออกเฉียงใตจากเมืองซิกนากีไปประมาณ 2 นาที วิหารแหงน้ีถูก
สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 9 เป็นหน่ึงในสถานท่ีแสวงบุญท่ีสําคัญในจอรเจียเน่ืองจากมีการ
เชื่อมโยงกับ St. Nino ซ่ึงเป็นผูเผยแพรศาสนาในจอรเจียในศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงท่ีน่ีไดมีการ
เก็บพระธาตุ(เถากระดูก) สวนหน่ึงของเขาดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 บาย



วันท่ี 6 ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ควาเรลี

ชิมไวน

ทบิลิซี

หางแกลลอเรียทบิลิซี

ถนนคนเดินรุสทาเวลี

เป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือตรงบริเวณหุบเขาอลาซานนีท่ีจุดใกลๆ กับเทือกเขาคอ
เคซัส เมืองน้ีขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นแหลงผลิตไวนแดงคุณภาพชั้นเย่ียมแหงหน่ึงของ
ประเทศ

ใหทานไดชิมไวนรสดี

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

เป็นหางสรรพสินคาท่ีมอบประสบการณในเรื่องการชอปป้ิงและความบันเทิงท่ีครบครัน
ภายในมีรานคาของแบรนดเนมมากมายท่ีสามารถเลือกชมเลือกซ้ือไดในท่ีเดียว นอกจาก
น้ียังมีรานอาหาร คาเฟ ลานโบวล่ิง โรงภาพยนตร และอ่ืนๆ มากมายท่ีตอบโจทยการพัก
ผอนของชีวิตชาวเมืองและนักทองเท่ียว

เป็นพ้ืนท่ีถนนคนเดินในใจกลางเมืองทบิลิซีท่ีเหมาะสําหรับผูท่ีรักของเกาและของโบราณ
ถนนเสนน้ีมีของเกาจํานวนมาก ท้ังเครื่องประดับ หนังสือเกา แผนท่ี หมุด เข็มกลัด
เครื่องครัว ของฝาก และของเล็กๆ นอยๆ วางจําหนาย บางรายการของทองถิ่นบางชิ้นเป็น
ของสหภาพโซเวียต และบริเวณน้ียังมีรานอาหารชื่อดังคือ Samikitno ท่ีเปิดใหบริการ 24
ชั่วโมง โดยดานหนาของรานจะมีปาย I love Tbilisi ท่ีเหมือนเป็น Landmark สําหรับ
การถายภาพของนักทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

 Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย

09.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ009 (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 45 นาที ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 2 มื้อทุกท่ีน่ัง **)

ค่ํา

19.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานทบิลิซี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ
ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจาย
ใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ 

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ
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คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 60 USD  ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
 หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภา
ยในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 60 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป
ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน
ในวันเช็คอิน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศจอรเจีย ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 1ปี ตอครั้ง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

สถานท่ีทองเท่ียวตางๆในจอรเจีย อาจจะปิดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน 

- อนุสาวรีย,โบสถและสถานท่ีสาคัญ ปิดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานท่ีทองเท่ียวสาคัญอ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไมไดมี
การแจงลวงหนา หรือการเขาชมท่ีเป็นแขกของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล,หรือกรณีท่ีผูปกครองรัฐเขาเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม
ไดมีการแจงลวงหนา เป็นตน 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติท้ังรัสเซีย เปอรเซีย มองโกเลีย ดังนั้นอาหารสวนใหญจะไดรับอิทธิพล
จากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน 

- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มท่ี 13.00-14.00 น. สวนมื้อค่าเร็วท่ีสุด คือเริ่มเวลา
19.00 น. เป็นตนไป

- เน่ืองจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็อกซเป็นหลักมาตั้งแตในอดีต ทําใหประเทศแหงน้ี
มีโบสถและวิหารท่ีเกาแกท่ีเปิดใหนักทองเท่ียวเขาชม ซ่ึงเวลาเขาโบสถหรือวิหารตองใชผาคลุมศรีษะ ดังนั้นกรุณาเตรียมผาคุลมศรีษะ
ไปดวย หรือกรณีท่ีไมไดนาติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผาคลุมให 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 50 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

** ยกเวน ในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น **

**ในกรณีท่ีตัดกรุปหนาราน หามยกเลิกทุกกรณี ถาเกิดมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงินมัดจําท้ังหมด**

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิยึ์ดคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท้ังหมด

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหัก
คาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่อง
บิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

์ ่ ้ ้



ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 21 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


