#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

1
2

3

4

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



ทา อากาศยานทบิลิซี - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี - โบสถ
เมเตหคี - โรงอาบนํ ้า แรทบิลิซี - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี - อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย
(คาลิส เดดา ) - กระเชา ขึ้นป อมนาริคาลา - ป อมนาริคาลา - ถนนคนเดินชาเดอนี่

ป อมอันนานูรี - อา งเก็บนํ ้า ซินวาลี - กูดาอูรี - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - คาซเบกี้ (สเต
พานมินดา ) - นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้

กอรี่ - ป อมกอรี่ - เมืองถํ้า อุพลิสชิเค - ทบิลิซี - อนุสาวรียประวัติศาสตรจ อรเจีย - มหาวิหาร
ศักดิส
์ ิทธิท
์ บิลิซี















โรงแรม



-



Brim
Hotel
Tbilisi,
Tbilisi
หรือเทียบ
เทา



Porta
Caucasia
Kazbegi
Hotel,
Kazbegi
หรือเทียบ
เทา



Brim
Hotel
Tbilisi,
Tbilisi
หรือเทียบ
เทา
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บา นขนมปั งคาเคติ - ซิกนากี - วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา) - ควาเรลี - ชิมไวน - ทบิลิซี หา งแกลลอเรียทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี







Brim
Hotel
Tbilisi,
Tbilisi
หรือเทียบ
เทา
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ทา อากาศยานทบิลิซี - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคาน เตอรสายการบิน AIR
ASIA X โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคํา
แนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

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

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานทบิลิซี - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารส
เวติสเคอเวรี - ทบิลิซี - โบสถเมเตหคี - โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี - อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คา
ลิส เดดา) - กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - ถนนคน
เดินชาเดอนี่
เชา
03.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่
XJ008 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 45 นาที ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 2 มื้อทุกที่นั่ง **)
08.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ008
นํ าทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา (Mtskheta) ที่ต ั้งอยูทางดานเหนื อหางจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัด
คารทลี่ทางดานตะวันออกของจอรเจียเมืองนี้ นับวาเป็ นเมืองที่มีความเกาแหงหนึ่ งของประเทศ และในปั จจุบันเป็ นศูนยกลางการ
ปกครองของแควนมคสเคตา และเทียนิ ต ี้มีประชากรอาศัยอยูประมาณ20,000 คนเนื่ องจากมีโบราณสถานทางดาน
ประวัต ิศาสตรมากมายหลายแหงจึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994
จากนั ้นชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธดอกที่ถ ูกสรางขึ้นในราว
ศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ ต ั้งอยูบนภูเขาที่มีแมนาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิควารีและแมนาอรักวีและถามองออกไป
่

่

่

ขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีต เคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครอง
ดินแดนในบริเวณนี้ ต ั้งแต400ปี กอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 5
นํ าทานไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถอีกแหงหนึ่ งที่อยูในบริเวณของมตสเคตาที่
มีรูปแบบของจอรเจียออรโธดอกถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงนี้ ถ ือเป็ นศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดของ
จอรเจีย มีขนาดใหญเป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็ นศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานั บถือ
ศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มี
ขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น
นํ าทานเดินทาง ชม ยานเมืองเกาของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซึ่งจะทําทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของ
อาคารบานเรือนที่เป็ นสถาปั ต ยกรรมอันโดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมี
เอกลักษณและสัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว
นํ าทานชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถที่มีประวัต ิศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริมหน าผา
ของแมนํ้ามทวารี เป็ นโบสถหนึ่ งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน กษัต ริยวาคตัง
ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป อมและโบสถไวที่บริเวณนี้ ตอมาในปี ค.ศ.1278-1284
จากนั ้นชมบริเวณ โรงอาบนํ้ าแรกํามะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอรเจียนเรียกวา Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ )
เป็ นสถานที่สําหรับแชนํ้าพุรอนที่มีแรกํามะถัน ลักษณะของโรงอาบน า คลายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุนผสมรวมกับการ
อาบนํ้ าแบบตุรกี ชมหมูโรงอาบนํ้ าที่มีการสรางและใหบริการตั้งแตยุคกลางจนถึงปั จจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย
นํ าทานสู สะพานแหงสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็ นอีกหนึ่ งงานสถาปั ต ยกรรมที่นาสนใจในเมืองทบิลิซี
ออกแบบโดย สถาปนิ กชาวอิต าเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย
ที่ต ั้งนั ้นอยูบนแมนํ้ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสง
สีจากไฟ LED
นํ าทานขึ้นกระเชาชม รูปปั้ น Mother of Georgia หรืออีกชื่อหนึ่ งคือ (Karin Qala) เป็ นอนุสาวรียที่ถ ือเป็ นสัญลักษณ
ประจําเมือง ตั้งอยูที่ยอดเนิ นเขาของกรุงทลิบิซี ประเทศจอรเจีย เนื่ องในโอกาสเฉลิมฉลองการกอตั้งกรุงทลิบิซีครบรอบ 1,500
ปี
จากนั ้นขึ้นกระเชาไฟฟ าสู ป อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ใหทานไดชมป อมปราการซึ่งเป็ นป อมโบราณที่ถ ูกสรางใน
ราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไมมีความสมํ่าเสมอกัน
จากนั ้นพาทานชม ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเป็ นถนนใหญของเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป
และอาคารที่ถ ูกสรางขึ้นที่มีรูปรางลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตางๆมากมาย และตาม
บริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที่ขายของที่ระลึกที่เป็ นสินคาพื้นเมืองอันหลากหลาย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น
พักที่ Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

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

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 เมนู อาหารทองถิ่น

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

โบสถเมเตหคี
เป็ นโบสถที่ต ั้งอยูบนฝั่ งซายของแมนํ้า Mtkvari บนหน าผาราบ ซึ่งเป็ นสัญลักษณที่คลาย
กับโบสถที่สรางขึ้นบนหลุมฝั งศพของพระแมมารีในกรุงเยรูซาเล็ม ตามตํานานเลาขาน
อดีต คาทอลิโกสคิริออนยายรางของนั กบุญสุสานไปยังโบสถแหงนี้ ในศตวรรษที่ 7 เป็ น
โบสถหนึ่ งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน
โดยกษัต ริยวาคตังที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป อมและโบสถไวที่บริเวณนี้

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

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

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา
เป็ นกระเชาที่พานั กทองเที่ยวขึ้นไปยังป อมนาริคาลา ป อมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

ปอมนาริคาลา
เป็ นป อมปราการโบราณขนาดใหญที่สามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมนํ้า Mtkvari อันงดงาม ป อมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 4 และเป็ นป อม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษที่ 7 ตัวป อม
ปราการประกอบดวยสองสวนที่มีกําแพงลอมรอบบนเนิ นเขาสูงชัน ที่นี่เป็ นสถานที่
โบราณที่ถ ือวาเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณที่สําคัญของเมืองทบิลิซี

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น
 Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 2 มื้อทุกที่นั่ง

ปอมอันนานูรี - อางเก็บนํ้าซินวาลี - กูดาอูรี - อนุสรณสถาน
รัสเซีย-จอรเจีย - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา) - นั่งรถ 4WD สู
โบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู ป อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็ นสถานที่กอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี ที่
ตั้งอยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสราง ขึ้นใหเป็ นป อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังที่ถ ูก
สรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญต ั้งตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพทิวทัศน อันสวยงามของเบื้องลางและ อางเก็บนํ้ าซิ
่

่

่ ่

้

่

นวาลี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็ นสถานที่ที่สําคัญสําหรับนํ านํ้ าที่เก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง พรอมบผลิต
กระแสไฟฟ าอีกดวย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น
นํ าทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเป็ นเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียงที่ต ั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือก
เขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่
จะนิ ยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นชวงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา
นํ าทานแวะชม อนุสรณสถานรัสเซีย – จอรเจีย (Russia – Georgia Friendship Mounment) อนุสรณสถานหินโคง
ขนาดใหญบนเนิ นเขา สรางขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอรจีเอฟสกี (Treaty of
Georgievski) และความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียตและจอรเจีย จุดชมวิวนี้ ถ ือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหนึ่ งของจอรเจีย
จากนั ้นเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งเป็ นชื่อเมืองดั้งเดิม แตปัจจุบันไดเปลี่ยนมาเป็ นชื่อ สเตพานทสมินดา
(Stepantsminda) เป็ นเมืองเล็กๆที่ต ั้งอยูต ามริม ฝั่ งแมนํ้าเทอรกี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจาก
ระดับนํ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิที่อยูปานกลางมีความชื้นและแหงแลงที่ประมาณ 14.5 องศา
เซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็ นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด
นํ าทานเปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถจีบ
๊ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church)
ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็ นชื่อที่เรียกที่นิยมกัน
ของโบสถศักดิแ์ หงนี้ สถานที่แหงนี้ ต ั้งอยูริมฝั่ งขวาของแมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็ นไฮไลทของประเทศ
จอรเจีย
การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แหงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟ า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิ ดกั้นไดดวยหิมะที่ปกคลุมอยู และ
การเดินทางอาจจะเป็ นอุปสรรคได แตจะคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางใหมากที่สุด ขอสงวนสิทธิไ์ มมีการคืนคาใชจายใน
กรณีเดินทางไมไดเนื่ องจากสภาพอากาศ
นํ าทานเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi)
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น
พักที่ Porta Caucasia Kazbegi Hotel, Kazbegi โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

กูดาอูรี
เป็ นเมืองสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียงที่ต ั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ที่มี
ความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียที่จะนิ ยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นชวงที่
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา สวนในชวงปกติที่นี่ก็มีธรรมชาติของที่ราบสูง
อันสวยงาม

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย
เป็ นอนุสรณสถานแหงความสัมพันธที่สรางขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสอง
รอยปี ของสนธิสัญญาจอรเจียวิกและมิต รภาพที่ต อเนื่ องระหวางโซเวียตจอรเจียและโซเวียต
รัสเซีย ตั้งอยูบนทางหลวงทหารจอรเจียระหวางเมืองสกีรีสอรทของ Gudauri และ Jvari
pass มีลักษณะเป็ นหินทรงกลมขนาดใหญและโครงสรางคอนกรีต เสริม จากตรงนี้
สามารถมองเห็นวิว Devil's Valley ของเทือกเขาคอเคซัสไดอยางงดงาม

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

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

โบสถเกอรเกตี้
โบสถนี้อยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝั่ งขวา
ของแมนํ้า Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 14 โดยตั้งโดดเดี่ยวบนยอดเขาสูงชันที่ลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถนี้กอนหน านี้ จะตองเดินเขาขึ้นไปซึ่งตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระทั่งในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น
 Porta Caucasia Kazbegi Hotel, Kazbegi หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4

โบสถเกอรเกตี้ การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แหงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟ า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิ ดกั้นไดดวยหิมะที่
ปกคลุมอยู และการเดินทางอาจจะเป็ นอุปสรรคได แตจะคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางใหมากที่สุด ขอสงวนสิทธิไ์ มมีการ
คืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมไดเนื่ องจากสภาพอากาศ

กอรี่ - ปอมกอรี่ - เมืองถํ้าอุพลิสชิเค - ทบิลิซี - อนุสาวรีย
ประวัติศาสตรจอรเจีย - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางไปยัง เมืองกอรี (Gori) (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) เป็ นเมืองแหงประวัต ิศาสตร เป็ นบานเกิดของ “โจเซฟ ส
ตาลิน” อดีต ผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950
นํ าทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Museum of Stalin) ที่ไดรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใชของ ทานสตาบิน ตั้งแต
สถานที่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น
นํ าทานชม เมืองอัพลีสตซีคห (Uplistsikhe) หนึ่ งในเมืองถาเกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ มานาน
แลวกวา 3000 ปี กอน เป็ นศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ทานจะไดพบกับศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญที่ชาวเพเกน
(Pagan) ใชเป็ นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็ นลัทธิบูชาไฟซึ่งเป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวาเป็ นโบสถเกา
แกของชาวคริสตที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9
จากนั ้นเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi)
นํ าทานชม เดอะ โครนิ เคิล ออฟ จอรเจีย (The Chronicle Of Georgia) หรือแทงหินสีดําแกะสลักขนาดใหญยักษ บน
แทนหินจะแกะสลักออกมาเป็ นรูปตางๆและบอกเลาเรื่องราวของประเทศจอรเจียในอดีต ประกอบไปดวยแทงเสา 16 แทง แตละ
แทงสูง 35 เมตร โดยที่แตละเสาจะแบงบอกเลาเรื่องราวออกเป็ น 3 สวน คือ ลางสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร สวนกลาง คือ เรื่องของ
ชนชั้นสูงในจอรเจีย และสวนบนจะเลาเกี่ยวกับเหตุการณสาคัญของประเทศ
นํ าทานชม โบสถเซนตทรีนิต ี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารศักดิส
์ ิทธิข์ องทบิลิซีที่เรียกกันวา Sameba เป็ นโบสถ
หลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็ นวิหาร
ที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษเมนูอาหารจีน
พักที่ Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



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

ปอมกอรี่
เป็ นป อมปราการยุคกลางแหงหนึ่ งในจอรเจีย ตั้งอยูเหนื อเมืองกอรี่บนเนิ นเขาหิน ป อม
ปราการนี้ ปรากฏขึ้นในบันทึกของศตวรรษที่ 13 ที่แสดงใหเห็นวาป อมปราการดังกลาว
เป็ นสวนสําคัญในการควบคุมเสนทางยุทธศาสตรและเศรษฐกิจของเมือง ป อมปราการนี้
เคยไดรับความเสียหายอยางมากจากแผนดินไหวในปี 1920 ปั จจุบันถูกเปิ ดใหเป็ นแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ งของเมืองกอรี่



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

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

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน
 Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi หรือเทียบเทา

วันที่ 5



กิจกรรม

บานขนมปงคาเคติ - ซิกนากี - วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา) - ค
วาเรลี - ชิมไวน - ทบิลิซี - หางแกลลอเรียทบิลิซี - ถนนคนเดิน
รุสทาเวลี
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานแวะชมการสาธิต วิธีการทําขนมปั งแบบคาเคติที่ บานขนมปั ง คาเคติ (Kakheti bread) ซึ่งเป็ นขนมปั งพื้นเมือง
ดั้งเดิมของประเทศจอรเจีย มีต นกําเนิ ดมาจากจังหวัดคาเคติ ซึ่งมีวิธีการอบแบบเตาถานชาวจอรเจียนนิ ยมทานกันในชีวิต ประจํา
วัน ในอดีต คนทําขนมปั งจะแตงกายดวยเสื้อผาพื้นเมืองแบบดั้งเดิม
นํ าเดินทางสู วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ของ เมืองซิกนากี (Sighnaghi) เป็ นวิหารของชาว
จอรเจียนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถูกสรางขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และตอมาในศตวรรษที่ 17 ก็ไดมีการ
้

่

้

่

่

่

สรางตอเติมขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแหงนี้ มีความสําคัญและเป็ นหนึ่ งในวิหารที่จะมีนําทองเที่ยวเดินทางมาทําพิธีแสวงบุญ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น
นํ าทานสูเขต ควาเรลี (Kvareli) ที่แปลวา “ไวน ” ของแควนคาเคติ ที่เป็ น 1ในเขตที่เป็ นแหลงผลิต ไวน ของจอรเจีย ที่ที่มีดิน
ฟ าอากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภูเขา ขนาดมหึมา จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทาง
เชื่อมแตละอุโมงค เพื่อใหเป็ นที่เก็บไวน ในอุณหภูมิเหมาะสม
จากนั ้นใหทานได ชิมไวน คูวาเรลี รสเลิศ ไวน ทองถิ่นที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในภูมิภาคและสามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว
(ประเทศจอรเจียมีช่ อ
ื เสียงเรื่องไวน โดยที่ทานไมเคยไดทราบมากอน ไวน ดํา หรือ ไวน เหลือง เนื่ องดวยวีธีการทําไวน และพันธุ
องุนของจอรเจียจะมีความพิเศษ ไวน แดงจะเขมจนสีออกดํา สวนไวน ขาวจะเขมจนออกเหลือง)
นํ าทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi)
อิสระชอปปิ้ งใน หางแกรอเรีย (Galleria) และเยี่ยมชมความสวยงามของ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็ น
ถนนที่มีสินคามากมาย อาทิของที่ระลึก ของฝากสินคาหลายหลายประเภท โดยบริเวณนี้ จะมีรานอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่
เปิ ดใหบริการ 24 ชั่วโมงโดยดานหน าของรานจะมีปาย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็ น Landmark สําหรับการถายภาพของนั ก
ทองเที่ยว
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย
พักที่ Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บานขนมปงคาเคติ
เป็ นสถานที่นําเสนอกรรมวิธีการผลิต ขนมปั งแบบดั้งเดิมแหงหนึ่ งของจอรเจีย ที่มี
กรรมวิธีการอบเตาถานแบบโบราณ ซึ่งขนมปั งอบเตาถานของจอรเจียนั ้นถือเป็ นของฝาก
ที่ขึ้นชื่ออยางหนึ่ ง

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

วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา)
เป็ นคอมเพล็กซอารามคริสตนิกายจอรเจียนออโธดอกซและเป็ นที่นั่งของบิชอปออฟโบบ
ตั้งอยูหางไปทางตะวันออกเฉี ยงใตจากเมืองซิกนากีไปประมาณ 2 นาที วิหารแหงนี้ ถ ูก
สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9 เป็ นหนึ่ งในสถานที่แสวงบุญที่สําคัญในจอรเจียเนื่ องจากมีการ
เชื่อมโยงกับ St. Nino ซึ่งเป็ นผูเผยแพรศาสนาในจอรเจียในศตวรรษที่ 4 ซึ่งที่นี่ไดมีการ
เก็บพระธาตุ(เถากระดูก) สวนหนึ่ งของเขาดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

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

ชิมไวน
ใหทานไดชิมไวน รสดี

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

หางแกลลอเรียทบิลิซี
เป็ นหางสรรพสินคาที่มอบประสบการณในเรื่องการชอปปิ้ งและความบันเทิงที่ครบครัน
ภายในมีรานคาของแบรนดเนมมากมายที่สามารถเลือกชมเลือกซื้อไดในที่เดียว นอกจาก
นี้ ยังมีรานอาหาร คาเฟ ลานโบวลิ่ง โรงภาพยนตร และอื่นๆ มากมายที่ต อบโจทยการพัก
ผอนของชีวิต ชาวเมืองและนั กทองเที่ยว

ถนนคนเดินรุสทาเวลี
เป็ นพื้นที่ถ นนคนเดินในใจกลางเมืองทบิลิซีที่เหมาะสําหรับผูที่รักของเกาและของโบราณ
ถนนเสนนี้ มีของเกาจํานวนมาก ทั้งเครื่องประดับ หนั งสือเกา แผนที่ หมุด เข็มกลัด
เครื่องครัว ของฝาก และของเล็กๆ น อยๆ วางจําหน าย บางรายการของทองถิ่นบางชิ้นเป็ น
ของสหภาพโซเวียต และบริเวณนี้ ยังมีรานอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปิ ดใหบริการ 24
ชั่วโมง โดยดานหน าของรานจะมีปาย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็ น Landmark สําหรับ
การถายภาพของนั กทองเที่ยว



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย
 Brim Hotel Tbilisi, Tbilisi หรือเทียบเทา

วันที่ 6


กิจกรรม

ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย
09.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ009 (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 45 นาที ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 2 มื้อทุกที่นั่ง **)
คํ่า
19.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



คํ่า

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



หมายเหตุ

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 2 มื้อทุกที่นั่ง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขึ้นตํ่า อยางน อย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู
เดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
กรณีที่ออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย 3
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
การใหทิปถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบัต ิสําหรับนั กทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้ าใจเล็กๆน อยๆ
เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนนี้ เพื่อมอบใหเล็กๆน อยๆ ตามความเหมาะสม
ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ น
สําคัญ หากกรณีที่จําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง (พาสปอรต ) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัท
เรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ
ใกลกันใหมากที่สุด
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
มัคคุเทศก พนั กงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว*

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน
ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองทําจองเขามาใหม นั่ นหมาย
ถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจาย
ใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษี
นํ้ ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต ั๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจา
หน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
่

คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 60 USD ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภา
ยในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 60 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป
ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน
ในวันเช็คอิน
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
ทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศจอรเจีย ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานั กไดไมเกิน 1ปี ตอครั้ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยว ที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยเทานั ้น กรณีถ ือหนั งสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์ เรียกเก็บคาธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจอรเจีย อาจจะปิ ดโดยไมมีการแจงลวงหน า เชน
- อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สาคัญ ปิ ดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่ทองเที่ยวสาคัญอื่นๆ อาจจะปิ ดโดยไมไดมี
การแจงลวงหน า หรือการเขาชมที่เป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่ผูปกครองรัฐเขาเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม
ไดมีการแจงลวงหน า เป็ นตน
- เนื่ องจากเป็ นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทั้งรัสเซีย เปอรเซีย มองโกเลีย ดังนั ้นอาหารสวนใหญจะไดรับอิทธิพล
จากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 น. สวนมื้อค่าเร็วที่สุด คือเริ่มเวลา
19.00 น. เป็ นตนไป
- เนื่ องจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็อกซเป็ นหลักมาตั้งแตในอดีต ทําใหประเทศแหงนี้
มีโบสถและวิหารที่เกาแกที่เปิ ดใหนักทองเที่ยวเขาชม ซึ่งเวลาเขาโบสถหรือวิหารตองใชผาคลุมศรีษะ ดังนั ้นกรุณาเตรียมผาคุลมศรีษะ
ไปดวย หรือกรณีที่ไมไดนาติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผาคลุมให

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 50 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน ในกรณีวันหยุดนั กขัต ฤกษ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น **
**ในกรณีที่ต ัดกรุปหน าราน หามยกเลิกทุกกรณี ถาเกิดมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงินมัดจําทั้งหมด**
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิย์ ึดคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่อง
บิน การจองที่พัก ฯลฯ
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ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 21 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

