
#15981 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 7 วัน 4 คืน โบสถเกอรเกตี้
เมืองถํ้าอุพลิสชิเค กระเชาข้ึนจุดชมวิวสวนบอรโจมิ บิน TK
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี โบสถตรีนิตี้ ปอมนาริกาลา โบสถเมทเทคี วิหารซีโอนี อนุ
เสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย สะพานแหงสันติภาพ วิหารจวารี โบสถสเวติทสโค
เวลี วิหาร Samtavro Monastery ปอมอนานูรี อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย
พิพิธภัณฑทานสตาลิน ปอมปราการกอรี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - มหาวิหารศักดิสิ์ทธิท์บิลิซี - กระเชา
ข้ึนปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - โบสถเมเตหคี - โรงอาบน้ําแรทบิลิซี - มหาวิหารซีโอนี -
อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี

  

Hotel
Moxy by
Marriot
หรือเทียบ
เทา

3 มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - วิหาร Samtavro - ถนนคนเดินรุสทา
เวลี - ทบิลิซี   

Hotel
Moxy by
Marriot
หรือเทียบ
เทา

4 เทือกเขาคอเคซัส - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี - โบสถเกอรเกต้ี - ปอมอันนานูรี - อางเก็บ
น้ําซินวาลี - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - กูดาอูรี   

Hotel
Gudauri
Inn หรือ
เทียบเทา

5 กอร่ี - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - พิพิธภัณฑสตาลิน - ปอมกอร่ี - บอรโจมี - สวนบอรโจมี - กระเชา
ข้ึนจุดชมวิวสวนบอรโจมิ   

Hotel
Bakuriani
Inn หรือ
เทียบเทา

6 ทบิลิซี - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 ฿42,900 ฿42,900 ฿41,900 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - มหา
วิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี - กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริคา
ลา - โบสถเมเตหคี - โรงอาบน้ําแรทบิลิซี - มหาวิหารซีโอนี -
อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

18.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินเตอรกิชแอรไลน
(TURKISH AIRLINES) โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

21.45 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน เท่ียวบินท่ี TK 65
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

04.10 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติรก อินเตอรเนชั่นแนล (IST) เพ่ือเปล่ียนเครื่อง (กระเปาเช็คทรูไปยัง
สนามบินทบิลิซิ)

06.15 น. ออกเดินทางสู เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอรเจีย โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน (TURKISH
AIRLINES) เท่ียวบินท่ี TK 378

09.35 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซิ (TBS) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเปาสัมภาระ
มัคคุเทศกทองถิ่นรอตอนรับ ณ ทางออกของผูโดยสายขาเขา (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชม.)

นําทานเดินทางเขาสู ตัวเมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงประเทศจอรเจีย เป็นเมืองท่ีกอตั้งขึ้นตั้งแตศตวรรษท่ี 5 อยูริม
แมน้ําคูรา (KURA RIVER) ท่ีอุดมสมบูรณดวยแหลงน้ําและปาไมทําใหกลายเป็นเมืองใหญอยางรวดเร็ว เป็นศูนยกลาง

่ ้ ่



เศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการคาและการขนสงท่ีสําคัญมาตั้งแตโบราณ เพราะเมืองทบิลิซีเป็นเมืองหน่ึง
ในเสนทางสายไหม (SILK ROAD)

นําทานเขาชม โบสถตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) เป็นวิหารหลักของชาวคริสตนิกายจอรเจีย
นออรโธด็อกซในกรุงทบิลิซี กอสรางขึ้นระหวางปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ีสุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโธดอกซ
ตะวันออกท่ัวโลก แมจะมีอายุไมมากแตก็เป็นโบสถตัวอยางของสถาปัตยกรรมแบบจอรเจียนทองถิ่นท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบ
แซนไทนโบสถเป็น อาคารขนาดใหญท่ีโดดเดนมาก

นําทานขึ้นเคเบิ้ลคารไปยัง ปอมนาริกาลา (NARIKALA FORTRESS) ปอมปราการขนาดใหญท่ีตั้งตระหงานเหนือเมือง
ทบิลิซีแหงน้ีถือเป็นแลนดมารกสําคัญแหงหน่ึงของเมืองท่ีพลาดไมได จากดานบนปอมนั้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ท่ีนาท่ึงของตัว
เมืองทบิลิซีไดอยางเต็มท่ีอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม โบสถเมทเทคี (METEKHI CHURCH) เป็นโบสถเกาแกในยุคศตวรรษท่ี 13 ตั้งอยูในบริเวณเมืองเกาใน
อดีตโบสถแหงน้ีเคยเป็นปอมท่ีประทับของพระมหากษัตริยและไดใชเป็นโบสถของพระมหากษัตริยอีกดวย โบสถน้ีมีลักษณะ
เป็นปอมท่ีมียอดโดมแหลมขึ้นไปซ่ึงเป็นท่ีนิยมกอสรางกันในยุคกลางไดมีการบูรณะครั้งใหญในชวงยุคศตวรรษท่ี 17 – 18

นําทานไปยังเขตเมืองเกา ชมบริเวณ โรงอาบน้ําแรกํามะถัน (SULPHUR BATHS) หรือภาษาจอรเจียน เรียกวา
ABANOTUBANI (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานท่ีสําหรับ แชน้ําพุรอนท่ีมีแรกํามะถัน ตามตํานานเลาขานวาในสมัยกษัตริยวาค
ตังท่ี 1 กอรกัซลีนกเหย่ียวของพระองคไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จึงทําใหคนพบบอน้ําพุรอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะของโรงอาบ
น้ําคลายๆ กับการออนเซนของชาวญ่ีป ุนผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรกี

นําทานถายรูปกับ วิหารซีโอนี (SIONI CATHEDRAL) โบสถหลังใหญของนิกายออรโธด็อกซท่ีถูกสรางขึ้นในเมืองน้ีโดย
ชื่อของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิส์ิทธิ ์คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม

นําทานเดินทางสู อนุเสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลักษณะเป็นแทงหินสีดํา
ขนาดใหญ แกะสลักเป็นรูปตางๆ ท่ีสื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเจีย

นําทานชม สะพานแหงสันติภาพ (BRIDGE OF PEACE) สะพานคนเดินท่ีมีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสรางขาม
แมน้ําคูรา เพ่ือเชื่อมเขตเมืองเกาและเมืองใหญ จากสะพานทุกทาน ไดชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของเมืองทบิลิซีและโบสถ
METEKHI และรูปป้ันกษัตริย VAKHTANG GORGASALI ผูสรางเมือง ตั้งตระหงานอยางสงางาม โดยเฉพาะในยามค่ําคืน
ท่ีจะสองสวางอยางโดดเดนเหนือแมน้ําดวยแสงไฟจากหลอด LED กวา 10,000 ดวง เป็นจุดไฮไลทท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจํานวน
มากแหงหน่ึงของเมืองเลย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพรอมชมการแสดงพ้ืนเมือง

พักท่ี Hotel Moxy by Marriot หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซิ (โรงแรมท่ีนําเสนอเป็น
โรงแรมเบื้องตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟิรมจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานอิสตันบูล

ทาอากาศยานทบิลิซี

 เชา

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

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



ทบิลิซี

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา

ปอมนาริคาลา

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

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

เป็นกระเชาท่ีพานักทองเท่ียวขึ้นไปยังปอมนาริคาลา ปอมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โบสถเมเตหคี

โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี

 บาย

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

เมืองทบิลิซี ไดชื่อวาเป็นเมืองมีชื่อเสียงในเรื่องบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur
Spring Water) เมืองหน่ึงของจอรเจีย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - วิหาร
Samtavro - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - ทบิลิซี

เวลาทองถิ่นประเทศจอรเจีย ชากวาประเทศไทย 3 ชม.

โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเบื้องตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟิรมจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

มหาวิหารซีโอนี

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย

สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี

เป็นมหาวิหารจอรเจียนออรโธดอก ตั้งอยูในยาน Sionis Kucha (ถนน Sioni) อันเกา
แกในตัวเมืองทบิลิซี เป็นท่ีตั้งของคาทอลิโกสแหงรัฐจอรเจีย ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นครั้งแรกใน
ศตวรรษท่ี 6 และ 7 ดวยสถาปัตยกรรมคริสตจักรยุคจอรเจียน ตั้งแตนั้นมาก็ถูกทําลาย
โดยผูรุกรานจากตางประเทศและสรางขึ้นใหมหลายครั้ง

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Hotel Moxy by Marriot หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (MTSKHETA) เมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย
(KINGDOM OF IBERIA) ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปีกอนคริสตกาล ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือหาง
จากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือไดวาเป็นเมืองท่ีมีความเกาแกทางประวัติศาสตรแหงหน่ึงของประเทศ และไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

นําทานเขาชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือ โบสถแหงไมกางเขนอันศักดิส์ิทธิข์องศาสนาคริสตนิกายออรโธด็
อกซสรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงน้ีเป็นอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญโบสถ
น้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายมาบรรจบกันคือแมน้ํามิควารี (MTKVARI RIVER) และแมน้ําอรักวี (ARAGVI RIVER)

จากนั้นเขาชม โบสถสเวติทสโคเวลี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) UNESCO world Heritage สรางในราว
ศตวรรษท่ี 11 ตั้งอยูในเมืองประวัติศาสตรมซเคตา สถานท่ีศักดิส์ิทธิแ์ละใหการเคารพศรัทธา ท่ีสุดของชาวคริสตนิกายจอรเจีย
น ออรโธด็อกซเชื่อกันวาเป็นท่ีฝังเสนผมของพระเยซูกอนท่ีจะสิ้นพระชนมบนไมกางเขน โบสถน้ีเป็นสวนหน่ึงของเมืองมรดก
โลกอีกดวย



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม วิหาร SAMTAVRO MONASTERY ตั้งอยูในเมืองมิสเคดา เป็นศูนยกลางทางจิตวิญญาณของจอรเจีย และ
ถือเป็นสถานท่ีสําคัญท่ีมีชื่อเสียงของเมืองน้ี สรางขึ้นโดย คิงมิเล่ียน (KING MIRIAN)

อิสระใหทานชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมือง FLEA MARKET ตลาดนัดท่ีหากทานเป็นคนรักของสะสมหายากในยุคเกาจะตอง
ถูกใจอยางแนนอน เพราะจะมีบรรดาพอคาแมคาท่ีนําของเกาหายากมาวางขายกันในราคาท่ีตอรองได ใหทุกทานไดเดินชมเลือก
ซ้ือของท่ีระลึกกันตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซิ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Moxy by Marriot หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซิ (โรงแรมท่ีนําเสนอเป็น
โรงแรมเบื้องตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟิรมจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

มิสเคตา

มหาวิหารจวารี

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหน่ึงสถานท่ีมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi ท่ีสามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษท่ี 6 โดย
กษัตริย Mirian ท่ีสามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปัตยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเน่ียนท่ีสวยงาม

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษท่ี 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซ่ึงถือผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมอยางหน่ึงของยุคกลาง เป็นสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญท่ี
ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหาร Samtavro บาย

เป็นอารามวิหารแบบคริสเตียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา ถูกสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 4
โดยกษัตริย King Mirian ท่ี 3 และออกแบบขึ้นใหมในศตวรรษท่ี 11 โดยกษัตริยจอรจท่ี
1 ตัวอาคารหลักทําจากหินสีเหลืองและสีน้ําตาล มีพอรทัลท่ีตกแตงดวยซุมโคงยังมีงาน
แกะสลักไมประดับท่ีสวยงาม วิหารแหงน้ีถือเป็นเป็นอนุสาวรียทางประวัติศาสตรและ
สถาปัตยกรรมยุคกลางอันสําคัญของจอรเจียท่ียูเนสโกใหการคุมครอง



วันท่ี 4 เทือกเขาคอเคซัส - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอร
เกตี้ - ปอมอันนานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี - คาซเบก้ี (สเตพา
นมินดา) - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - กูดาอูรี

 หมายเหตุ โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเบื้องตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟิรมจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ถนนคนเดินรุสทาเวลี

ทบิลิซี

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

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Moxy by Marriot หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS)

นําทานชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) หรือเรียกวา โบสถสมินดา ซาเมบา
(TSMINDA SAMEBA) สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึง
เป็นสัญลักษณสําคัญหน่ึงของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนเทือกเขาคาซเบกี้ท่ีระดับความสูงจากน้ําทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีฤดู
หนาวท่ีมีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

**หมายเหตุ เน่ืองดวยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็นชวง WINTER ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเป็น
จํานวนมากและแตละปีความความหนาวเย็นของน้ําแข็ง หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางขึ้นเขาสูโบสถ มินดา วาเมบานั้นปิดเพราะ
ถนนล่ืน กอใหเกิดอันตราย รถบัสใหญไมสามารถขึ้นไปไดและรถจิป๊ 4X4 ก็ไม สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาไดเชนกัน
โดยหนางานในแตละครั้งจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็น สําคัญ **

นําทานออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง ริมฝ่ังแมน้ํา ARAGVI ผาน JVARI PASS ท่ีระดับความสูง 2,395 เมตร
บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ

ระหวางทางนําทานแวะชม ปอมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ปอมปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี
16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงท่ีลอมรอบปอมปราการแหงน้ีไวเปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังท่ี
ตั้งอยูภายใน ซ่ึงเป็นโบสถของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน

จากมุมสูงของปอมปราการน้ีจะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของ อางเก็บน้ําชินวารี (ZHINVALI) ท่ีซ่ึงทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ํา
ไวด่ืมไวใช และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน ของภูเขาลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี เป็นหน่ึงในมรดกโลก UNESCO World Heritage
ในปี ค.ศ. 2007

นําทานเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 1700 เมตร หรือในปัจจุบันเรียกวา เมืองสเตปันสมินดา
(STEPANSMINDA) อยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอ
เคซัสท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศน ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมท้ังเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกดวย



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พรอมชิมไวนทองถิ่น

นําทานชม อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย (MEMORIAL OF FRIENDSHIP) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ RUSSIA–GEORGIA
FRIENDSHIP MONUMENT เป็นอนุสรณสถานท่ีสรางขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธ
อันดีของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซีย โครงสรางท้ังหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร
ของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม

นําทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) เมืองสําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอ
เคซัส มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลงท่ีพักผอนเลนสกีในชวงเดือนธันวาคมถึง
เดือนเมษายน ซ่ึงจะมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา ระหวางทางใหทานไดชมทิวทัศนอันสวยงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Gudauri Inn หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 4 ดาว เมืองกูดาอูรี (โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรม
เบื้องตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟิรมจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

เทือกเขาคอเคซัส

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี

โบสถเกอรเกต้ี

ปอมอันนานูรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเทือกเขาขนาดใหญอันซับซอนท่ีเป็นจุดตัดของทวีปยุโรปและเอเชีย ท้ังยังเป็นเทือก
เขาท่ีกั้นพรมแดนระหวางประเทศจอรเจียกับรัสเซีย มีความยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร
ตัวเทือกเขาทอดยาวไประหวางทะเลดําและทะเลแคสเปียน ประกอบดวยเทือกเขาคอเคซัส
ทางตอนเหนือและเทือกเขาคอเคซัสทางใต เทือกเขาคอเคซัสสวนใหญว่ิงไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใตจากเขตอนุรักษธรรมชาติคอเคเชี่ยนในบริเวณโซซี
ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลดําเกือบจะถึงบากูในทะเลแคสเปียน ท่ีน่ีเป็นหน่ึง
ในเทือกเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นอันดับตนๆ ของโลก

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 กอร่ี - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - พิพิธภัณฑสตาลิน - ปอมกอร่ี -
บอรโจมี - สวนบอรโจมี - กระเชาขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ

โบสถเกอรเกตี้ หรือเรียกวา โบสถสมินดา ซาเมบา ในกรณีฤดูหนาวท่ีมีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม

เน่ืองดวยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็นชวง WINTER ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเป็นจํานวนมาก
และแตละปีความความหนาวเย็นของน้ําแข็ง หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางขึ้นเขาสูโบสถ มินดา วาเมบานั้นปิดเพราะถนนล่ืน กอให
เกิดอันตราย รถบัสใหญไมสามารถขึ้นไปไดและรถจิป๊ 4X4 ก็ไม สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาไดเชนกัน โดยหนางานใน
แตละครั้งจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็น สําคัญ **

โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเบื้องตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟิรมจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

อางเก็บนํ้าซินวาลี

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

เป็นอางเก็บแมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีแมน้ํา Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานน้ํา เปิดใหบริการในปี 1986 เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาท่ีมีความอุดมสมบูรณกับพ้ืนท่ีธรรมชาติรอบดาน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารกลางวันพรอมชิมไวนทองถิ่น

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย

กูดาอูรี

 บาย

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Gudauri Inn หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) เมืองท่ีตั้งอยูบนเนินเขาท่ีในอดีตเคยมีความสําคัญทางดานทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้ง
ของกองกําลังท่ีอยูบนถนนสายสําคัญ (GEORGIAN MILITARY HIGHWAY) นอกจากนั้นเมืองน้ียังเป็นเมืองบานเกิดของ
โจเซฟ สตาลิน อดีตผูนําท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโซเวียต และอเล็กซานเดอรนาดีราซีผูเป็นนักออกแบบชื่อดังในดาน
จรวดขีปนาวุธขามทวีปของโซเวียต

นําทานชม เมืองถํ้าอุพลิสชิเค (UPLISTSIKHE CAVE) หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย ท่ีตามประวัติศาสตรของชาว
จอรเจียไดมีการจดบันทึกเรื่องราวการวา ณ เมืองถํ้าแหงน้ีไดมีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกวา 3,000 ปี โดยชวงท่ีเมืองน้ีมี
ความเจริญถึงขีดสุด คือในชวงคริสตวรรษท่ี 9-11 กอนจะถูกรุกรานและทําลายโดยชาวมองโกลในชวง คริสตวรรษท่ี 11 หินผา
ขนาดใหญ ท่ีถูกสกัดและสลักเสลาเป็นชองหองโถงมากมายคือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑของทานสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซ่ึงเป็นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารท่ีสตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลิน
ตั้งแตเกิดจนกระท่ังเสียชีวิต

นําทานชม ปอมปราการกอรี (GORI FORTRESS) ปอมปราการยุคกลางในจอรเจีย ท่ีตั้งอยูเหนือเมืองกอรีบนเนินหิน
ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตรครั้งแรกเมื่อศตวรรษท่ี 13 มีบทบาทสําคัญในการควบคุมเสนทางและเศรษฐกิจ

นําทานเดินทางสู เมืองบอรโจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เป็นเมืองท่ี
มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้ําแรธรรมชาติ โดยน้ําแรย่ีหอบอรโจไดมีการบรรจุ ณ ธารน้ําแรบริสุทธิท่ี์ ไหลรินจากยอดเขาบาคุ
เรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) โดยในอดีตชาวเมืองไดเชื่อวาถาไดด่ืมธารน้ําแหงน้ีจะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถ
รักษาโรครายได

นําทานเขาชม สวนบอรโจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนของชาวเมืองบอรโจมีท่ีนิยมมาเดิน
เลนและผอนคลายโดยการแชน้ําแรในวันหยุด

จากนั้น ขึ้นกระเชาสูจุดชมวิวบนหนาผาเหนือสวนบอรโจมี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Bakuriani Inn หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 5 ดาว เมืองบาคุเรียนี (โรงแรมท่ีนําเสนอเป็น
โรงแรมเบื้องตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟิรมจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

กอรี่

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 6 ทบิลิซี - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล

 หมายเหตุ โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเบื้องตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟิรมจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

พิพิธภัณฑสตาลิน

ปอมกอรี่

บอรโจมี

สวนบอรโจมี

กระเชาขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑท่ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสกลางเมืองในกอรี่ ท่ีนําเสนอเรื่องราวชีวิตของโจเซฟ ส
ตาลิน หน่ึงในผูนําอันโดงดังตลอดยุคของอดีตสหภาพโซเวียตซ่ึงมีบานเกิดในเมืองน้ี ตัว
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงสิ่งตางๆ ในยุคโซเวียต ท้ังบานบานสตาลิน สวนพิพิธภัณฑหลัก ท่ี
ทํางาน และรถไฟหุมเกราะสวนตัวซ่ึงมีน้ําหนักถึง 83 ตัน

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

เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เมืองน้ีมีชื่อเสียงใน
ดานอุตสาหกรรมน้ําแรย่ีหอชื่อเดียวกับเมือง ธุรกิจน้ําแรบรรจุขวดจึงถือเป็นแหลงรายได
หลักของเมือง นอกจากน้ีเมืองบอรโจมียังเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกท่ีมีระบบนิเวศกวางขวาง
ท่ีสุดในพ้ืนท่ีเทือกเขาคอเคซัส

เป็นสวนสาธารณะประจําเมืองบอรโจมีท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนท่ีสําคัญของ
ชาวเมือง ตั้งอยูใกลกับโรงแรม Crowne Plaza Borjomi ในอดีตท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของ
โรงงานผลิตน้ําแรสาขาหน่ึง ซ่ึงหลังจากยายออกไปก็ไดบริจาคท่ีดินเดิมใหกับเมืองเพ่ือ
สรางเป็นสวนสาธารณะ ภายในสวนมีพ้ืนท่ีสวนสนุกเล็กๆ พ้ืนท่่ีปาท่ีเหมาะแกการออก
กําลังกายและเดินสํารวจธรรมชาติ พ้ืนท่ีตั้งแคมปปิกนิก สระวายน้ํากํามะถันพรอมน้ําพุ
รอน จุดชิมน้ําแร นอกจากน้ียังมีจุดชมวิวภายในสวนท่ีสามารถใหบริการกระเชาขึ้นไปได

เป็นกระเชาท่ีนําพานักทองเท่ียวขึ้นไปยังจุดชมวิวบนภูเขาของสวนบอรโจมิ ซ่ึงจะไดเห็น
วิวของเมืองและธรรมชาติของสวนบอรโจมิจากมุมสูง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Bakuriani Inn หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TABILISI) โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี เพ่ือทําการเช็คอิน

17.25 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน เท่ียวบินท่ี TK 383

ค่ํา

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติรก อินเตอรเนชั่นแนล (IST) เพ่ือเปล่ียนเครื่อง

20.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน (TURKISH AIRLINES) เท่ียวบินท่ี TK 64

ทบิลิซี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานทบิลิซี บาย

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

ทาอากาศยานอิสตันบูล คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

 เชา



 หมายเหตุ 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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ี
เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ,
เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระ
เหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบันถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดน
ปฏิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหม
กอนทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง**

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30

วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-TBS/TBS-BKK) Turkish Airline (TK) 

ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก. ตอ 1 ใบ และกระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ตอ 1 ใบ 
ท้ังน้ีหากสายการบินมีการแจงเปล่ียนแปลงในเรื่องของน้ําหนักกระเปาการสะสมไมลหรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบินทางบริ

ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการยึดตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ

คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)
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คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท-โทรสาร, อินเตอรเน็ต, มินิบารและซักรีด ท่ีไมไดระบุไวใน
รายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 60 USD/ทาน

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
คณะเดินทางจํานวน 20 ทานตอกรุป 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตางๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เป็นสําคัญ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา
หนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมท่ีพัก

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพัก
แบบ 3 เตียงเลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเด่ียวดวยตัวทานเอง

การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น

โรงแรมในท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของ
แตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิตํ่า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอน
เทานั้น
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บางสถานท่ีอาจปิดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาท่ีแนนอนกอนเดินทาง

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :

ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :

ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วัน
หยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย :

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


