#15957 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 6 วัน 4 คืน ปอมนาริคาลา
โบสถเกอรเกตี้ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี บิน XJ

ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี มิสเคตา วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี พิพิธภัณฑสตาลิน
สะพานสันติภาพ ปอมนาริกาลา พระแมแหงจอรเจีย โบสถเมเตหคี โรงอาบนํ้าแร
เกาแก ปอมอนานูรี อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย วิหารอะลาเวอดี

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3
4

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

ทา อากาศยานดอนเมือง



ทา อากาศยานทบิลิซี - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - กอรี่ - พิพิธภัณฑส
ตาลิน - ทบิลิซี

อนุสาวรียประวัติศาสตรจ อรเจีย - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี - กระเชา ขึ้นป อมนาริคาลา - ป อม
นาริคาลา - อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คาลิส เดดา ) - โบสถเมเตหคี - โรงอาบนํ ้า แรทบิลิซี

ป อมอันนานูรี - เทือกเขาคอเคซัส - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา ) นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้ - กูดาอูรี - ทบิลิซี
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วิหารอะลาเวอดี - เทวาลี - ป อมปราการบาโตนิส - มหาวิหารศักดิส
์ ิทธิท
์ บิลิซี - ถนนคนเดินรุสทา
เวลี
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ทา อากาศยานทบิลิซี - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 65

฿29,990

฿29,990

฿28,990

฿4,990

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคาน เตอรสายการบินแอร เอเชีย
เอ็กซ เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัต รโดยสาร



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
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

ทาอากาศยานทบิลิซี - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารส
เวติสเคอเวรี - กอรี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - ทบิลิซี
เชา
03.00 น. ออกเดินทางสูกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ008 ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 8 ชั่วโมง 45 นาที !! พิเศษ บริการอาหารและนํ้ าดื่ม 2 มื้อทุกที่นั่ง !!
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและรับสัมภาระ
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคตา ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงแหงแรกของประเทศ
จอรเจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปี กอนคริสตกาล เป็ น
ศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญ และมีอายุเกาแกที่สุดของจอรเจีย
นํ าทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาแบบจอรเจียนออรโธด็อกซ สรางขึ้นใน
ราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ ต ั้งอยูบนภูเขาที่มีแมนํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมนํ้ามิควารี และแมนํ้าอรักวี หากมองออก
ไปเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญ ซึ่งในอดีต เคยเป็ นที่ต ั้งอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)
จากนั ้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli
หมายถึง "ชีวิต " เรียกงาย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถแหงนี้ ถ ือเป็ นศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดของจอรเจีย
สรางขึ้นโดยสถาปนิ กชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็ นศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยน
ความเชื่อ และหันมานั บถือศาสนาคริสต
บาย
่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารทองถิ่น
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. เมืองแหงประวัต ิศาสตร เป็ นที่รูจักกันดีวาเป็ นบานเกิดของ “โจ
เซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีต เป็ นผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 มีช่ อ
ื เสียง
เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรี
นํ าทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูนําของลัทธิคอมมิวนิ สต คลังขอมูลหลักของอาคารที่ซับซอน
คือ หอศิลป ขนาดใหญในรูปแบบกอธิคของสตาลิน การจัดแสดงนิ ทรรศการถูกแบงออกเป็ นหกโถง ตามลําดับเวลา และมีหลาย
รายการที่ถ ูกตอง หรือถูกกลาวหาโดยสตาลิน รวมทั้งเฟอรนิเจอรสํานั กงานของเขา ผลงานสวนตัวและของที่ระลึกที่เขาทําไว
ตลอดหลายปี ที่ผานมา
จากนั ้นนํ าทานเดินทางกลับ กรุงทบิลิซี่
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารทองถิ่น
พักที่โรงแรม Ivaria Hotel หรือเทียบเทา 3 ดาว



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 เมนูอาหารทองถิ่น

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารทองถิ่น
 Ivaria Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

บริการอาหารและนํ้ าดื่ม 2 มื้อทุกที่นั่ง
เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - อนุสาวรียมารดา
แหงจอรเจีย (คาลิส เดดา) - โบสถเมเตหคี - โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เดอะ โครนิ เคิล ออฟ จอรเจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสาวรียที่ต ั้งอยูบนเนิ นเขาใกลกับอาง
เก็บนํ้ าทบิลิซี อนุสาวรียเป็ นที่รูจักกันวาเป็ นอนุสรณสถานทางประวัต ิศาสตรของจอรเจีย ถูกสรางขึ้นโดยจิต รกรประติมากรชาว
จอรเจีย – รัสเซีย และสถาปนิ ก Zurab Tsereteli เสายักษทั้ง 16 หลังบนเนิ นเขาสะทอนถึงประวัต ิศาสตรของจอรเจีย และผู
ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา
จากนั ้นนํ าทานสู สะพานแหงสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็ นอีกหนึ่ งงานสถาปั ต ยกรรมที่นาสนใจในเมืองทบิลิซี
ออกแบบโดย สถาปนิ กชาวอิต าเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย
โครงสรางนั ้นถูกออกแบบและสรางที่ประเทศอิต าลี และนํ าเขาสวนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา 200 คัน เพื่อเขามาติดตั้งใน
เมืองทบิลิซี
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
้
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นํ าทานขึ้นกระเชาไฟฟ าสู ป อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมป อมปราการซึ่งเป็ นป อมโบราณ สรางในราวศตวรรษที่
4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และตอมาในสมัยของกษัต ริย เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อ
พวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อ ป อมแหงนี้ วา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายวา ป อมอันเล็ก (Little
Fortress)
ชมรูปปั้ น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่ งคือ Kartlis Deda เป็ นรูปปั้ นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ
(Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้ นนี้ สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี เป็ นรูปปั้ นที่
สะทอนถึงจิต วิญญาณและนิ สัยของคนจอรเจียไดเป็ นอยางดี
นํ าทานไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถที่มีประวัต ิศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริม
หน าผาของแมนํ้ามทวารี เป็ นโบสถหนึ่ งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน กษัต ริย
วาคตัง ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป อมและโบสถไวที่บริเวณนี้
จากนั ้นชม โรงอาบนํ้ าแรเกาแก (Bath Houses) ที่นี่มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องบอนํ้ ารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring
Water)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารไทย
พักที่โรงแรม Ivaria Hotel หรือเทียบเทา 3 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

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

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารไทย
 Ivaria Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

ปอมอันนานูรี - เทือกเขาคอเคซัส - อนุสรณสถานรัสเซียจอรเจีย - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา) - นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอร
เกตี้ - โบสถเกอรเกตี้ - กูดาอูรี - ทบิลิซี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เป็ นเสนทางสําหรับใชในดานการทหารที่เรียกวา Georgian Military
Highway สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียต สมัยที่จอรเจียตกอยูภายใตการปกครอง สําหรับใชเป็ นเสนทางมายังภูมิภาคแหงนี้
นํ าทานออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็ นเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหนึ่ ง
ของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็ นเสนกั้นพรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐจอรเจีย
ระหวางทางใหทานไดชม ป อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป อมปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17
ปั จจุบันยังคงมีซากกําแพงที่ลอมรอบป อมปราการ เปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ ทั้ง 2 หลังที่ต ั้งอยูภายใน
่
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ซึ่งเป็ นโบสถของชาวเวอร ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญต ั้งตระหงาน หากมองจากมุมสูงของป อมปราการนี้ ลงมา จะ
มองทัศนี ยภาพที่สวยงามของอางเก็บนํ้ าชินวารี (Zhinvali)
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปั จจุบันเรียกวา เมืองสเตปั นสมิน
ดา (Stepansminda) เมืองนี้ เป็ นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าเทอรกี้ ถือเป็ นศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่
สําคัญของประเทศจอรเจีย
ระหวางทางที่เดินทางแวะชม อนุสรณสถานรัสเซีย–จอรเจีย อนุสรณสถานหินโคงขนาดใหญ บนเนิ นเขา ถนนจอรเจียนมิลิ
แทรีไฮเวย เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหนึ่ งของจอรเจีย สรางขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญา
จอรจีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียต และจอรเจีย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารทองถิ่น
จากนั ้นนํ าทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นํ าทานไปชมความสวยงาม
ของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา
(Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถศักดิแ์ หงนี้ สถานที่แหงนี้ ต ั้งอยูริมฝั่ งขวาของ แมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขา
ของคาซเบกี้
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเป็ นเมืองสําหรับสกีรีสอรท ที่มีช่ อ
ื เสียงที่ต ั้งอยู
บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลง
ที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียในชวงฤดูหนาว
นํ าทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม.
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
พักที่โรงแรม Ivaria Hotel หรือเทียบเทา 3 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

เทือกเขาคอเคซัส
เป็ นเทือกเขาขนาดใหญอันซับซอนที่เป็ นจุดตัดของทวีปยุโรปและเอเชีย ทั้งยังเป็ นเทือก
เขาที่กั้นพรมแดนระหวางประเทศจอรเจียกับรัสเซีย มีความยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร
ตัวเทือกเขาทอดยาวไประหวางทะเลดําและทะเลแคสเปี ยน ประกอบดวยเทือกเขาคอเคซัส
ทางตอนเหนื อและเทือกเขาคอเคซัสทางใต เทือกเขาคอเคซัสสวนใหญวิ่งไปทางตะวันตก
เฉี ยงเหนื อไปทางตะวันออกเฉี ยงใตจากเขตอนุรักษธรรมชาติคอเคเชี่ยนในบริเวณโซซี
ทางฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลดําเกือบจะถึงบากูในทะเลแคสเปี ยน ที่นี่เป็ นหนึ่ ง
ในเทือกเขาที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นอันดับตนๆ ของโลก

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารทองถิ่น

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

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

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน
 Ivaria Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5

ที่โบสถเกอรเกตี้ ในกรณีที่ถ นนถูกปิ ดกั้นดวยหิมะและสงผลกระทบตอการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเที่ยวตามความเหมาะสม ซึ่งจะคํานึ งถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก

วิหารอะลาเวอดี - เทวาลี - ปอมปราการบาโตนิส - มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี


กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานไปเที่ยวชมความสวยงามของ วิหารอะลาเวอดี (Alaverdi Monastery) โบสถขนาดใหญลําดับที่ 2 ของจอรเจีย ที่ต ั้ง
อยูภูมิภาคคาเคติ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการบมไวน อารามแหงนี้ กอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 6 โดยพระที่ช่ อ
ื โจเซฟ อะลาเดอเวลี่ ตัว
โบสถต ั้งอยูทามกลางผืนดินอันอุดมสมบูรณและมีฉากหลังเป็ นเทือกเขาคอเคซัสอันสวยงาม
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองเทลาวี(Tel Avi) ชม ป อมปราการบาโตนิ ส (Batonis Tsikhe) อดีต พระราชวังที่ถ ูกสรางขึ้น
ตามคําสั่งของกษัต ริยอารชิลแหงคาเคติ สิ่งกอสรางที่ยังหลงเหลืออยูในปั จจุบันมาจากการสรางใหมในชวงเฮราเคลียสที่ 3
กษัต ริยแหงคาเคติ ระหวางปี 1750 และ 1762 ดวยรูปแบบสถาปั ต ยกรรมแบบเปอรเซีย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารทองถิ่น
นํ าทานชม มหาวิหารศักดิส
์ ิทธิท
์ บิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่ งคือโบสถ Sameba เป็ น
โบสถหลักของคริสตจักรออรทอดอกซจอรเจีย อีกทั้งยังถูกจัดใหเป็ นสิ่งกอสรางทางศาสนาที่มีขนาดใหญมากที่สุดในแถบอาว
เปอรเซีย และมีความสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก
จากนั ้นใหทานอิสระ ถนนคนเดินรุสตาเวลี่ (Rustaveri Street) ซึ่งเป็ นถนนใหญของเมืองที่มีช่ อ
ื เสียง และกลิ่นไอแบบ
ยุโรป อาคารที่ถ ูกสรางขึ้นมีรูปรางลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย ตาม
บริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที่ขายของที่ระลึกที่เป็ นสินคาพื้นเมืองอันหลากหลาย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
พักที่โรงแรม Ivaria Hotel หรือเทียบเทา 3 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วิหารอะลาเวอดี
เป็ นวิหารคริสตนิกายอีสเทิรนออโธดอกซที่ต ั้งอยูในภูมิภาค Kakheti ของจอรเจียตรง
บริเวณใจกลางของภูมิภาคไวน ที่เกาแกแหงหนึ่ งของประเทศ วิหารนี้ กอตั้งโดยพระอัส
ซีเรีย (โยเซฟบอัมบา) อัลเวอรดีลีผูซึ่งมาจากอาณาจักร Antioch และตั้งรกรากอยูที่นี่ ดวย
ความสูงกวา 55 เมตร ที่นี่จึงเคยเป็ นอาคารทางศาสนาที่สูงที่สุดในประเทศจอรเจียจน
กระทั่งการกอสรางมหาวิหารทรินิต ี้ในเมืองทบิลิซี

เทวาลี
เป็ นเมืองหลักและศูนยกลางการปกครองของเขต Kakheti ซึ่งอยูทางตะวันออกของ
ประเทศจอรเจีย เมืองนี้ ต ั้งอยูบนเชิงเขาของเทือกเขา Tsiv-Gombori ที่ความสูงประมาณ
500-800 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล

ปอมปราการบาโตนิส
เป็ นป อมปราการสมัยศตวรรษที่ 17 ในเขตเมืองเทวาลี ภายในเป็ นเสมือนพิพิธภัณฑที่มี
การจัดแสดงทางโบราณคดี เรื่องราวทางชาติพันธุวิทยา เอกสารที่หายาก อุปกรณทางทหาร
รวมถึงแกลเลอรีศิลปะ ที่นี่เป็ นหนึ่ งในรายการอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมของจอรเจียที่
มีความสําคัญระดับชาติ สภาพที่เห็นในปั จจุบันมาจากการบูรณะในปี 2018



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารทองถิ่น

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

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 เมนูอาหารจีน
 Ivaria Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 6


กิจกรรม

ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี
09.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ ดอนเมือง โดยสายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ009 ใชเวลาเดินทางประมาณ
7 ชั่วโมง 45 นาที !! พิเศษ บริการอาหารและนํ้ าดื่ม 2 มื้อทุกที่นั่ง !!
คํ่า
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



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



คํ่า

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



หมายเหตุ

บริการอาหารและนํ้ าดื่ม 2 มื้อทุกที่นั่ง

เงื่อนไข
1. โปรแกรมทัวรนี้จะสามารถออกเดินทางไดต องมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทาน รวมในคณะตามที่กําหนดไวเทานั ้น หากมี
จํานวนผูเดินทางรวมแลวน อยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
เดินทาง 10 – 14 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15 – 19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 1,000 บาท
2. ในกรณีที่ทางประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนี ย สั่งใหมีการระงับการใหวีซาา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บ
คาธรรมเนี ยมวีซาและคาบริการเพิ่มเติมตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อดําเนิ นการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับยื่นวีซา
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั ้น อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ใหถ ือเป็ นขอยุต ิสิ้นสุดสมบูรณ
4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรต ามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน สูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็ นสําคัญ
5. รายการทัวรนี้เป็ นการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนิ นการโดยบริษัทคูคา (Partner) เทานั ้น
6. อัต ราคาบริการคิดคํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนราคา
คาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนี ยมนํ้ ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัต ราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
7. ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์ มสามารถเรียกรองขอคืน
คาบริการได
8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํ ามาขอคืนเงินได
9. คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั ้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน วยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หน วยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ น
ื ทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั ้น ๆ
11. มัคคุเทศก พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์ นการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
12. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัต ถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ
เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การกอการราย และ อื่น ๆ ที่เขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น
13. หากผูเดินทางถูกเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศนั ้น ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ต าม ถือเป็ น
เหตุผลซึ่งอยูนอกเหนื ออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
14. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทอง
เที่ยวนี้
15. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
ผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง
16. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหน าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัต ิ รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัต ิเหตุต าง ๆ
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็ นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถ ีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุ
ในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
20. กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
21. กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
๋
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ใด ๆ ในกรณีถ าทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว
22. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว
เทานั ้น (หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัท ฯ ไมรับผิดชอบ หากเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได

การชําระเงิน
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางน อย 45 วันทําการหรือกอนหน านั ้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลรายชื่อและหน า
หนั งสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท
2. คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินคาทัวรทั้งหมด 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) มิเชนนั ้นบริษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ ทั้งหมดนี้ แลว

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ
ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก. จํากัดทานละไมเกิน 2 ใบ เทานั ้น
คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
คาประกันชีวิต กรณีอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัต ิเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ภาษีภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทางไทย,คาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ (ReEntry) หรือ คนตางดาว (เป็ นหน าที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง)
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ ต ฯลฯ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความควบคุม
ของบริษัทฯ
คาปรับ สําหรับนํ้ าหนั กกระเป าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนด 20 กก.
คาทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ 1,800 บาท ทริป/ทาน (ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง)
คาทิปหัวหน าทัวรขึ้นอยูกับความพึงพอใจในบริการที่ทานไดรับ

วีซา
หนั งสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
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

การยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคา
ธรรมเนี ยมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนั กขัต ฤกษ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น
2. ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 70%
3. ยกเลิกกอนการเดินทางน อยกวา 15 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็ นผูย่ น
ื วีซาให เมื่อผลวีซาอนุมัต ิ หากยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

