#15981 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 7 วัน 4 คืน โบสถเกอรเกตี้
เมืองถํ้าอุพลิสชิเค กระเชาขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ บิน TK

ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี โบสถตรีนิตี้ ปอมนาริกาลา โบสถเมทเทคี วิหารซีโอนี อนุ
เสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย สะพานแหงสันติภาพ วิหารจวารี โบสถสเวติทสโค
เวลี วิหาร Samtavro Monastery ปอมอนานูรี อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย
พิพิธภัณฑทานสตาลิน ปอมปราการกอรี

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3
4

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานอิสตันบูล - ทา อากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - มหาวิหารศักดิส
์ ิทธิท
์ บิลิซี - กระเชา
ขึ้นป อมนาริคาลา - ป อมนาริคาลา - โบสถเมเตหคี - โรงอาบนํ ้า แรทบิลิซี - มหาวิหารซีโอนี อนุสาวรียประวัติศาสตรจ อรเจีย - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี

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

เทือกเขาคอเคซัส - นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้ - ป อมอันนานูรี - อา งเก็บ
นํ ้า ซินวาลี - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา ) - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - กูดาอูรี















โรงแรม



-



Hotel
Moxy by
Marriot
หรือเทียบ
เทา



Hotel
Moxy by
Marriot
หรือเทียบ
เทา



Hotel
Gudauri
Inn หรือ
เทียบเทา

5

กอรี่ - เมืองถํ้า อุพลิสชิเค - พิพิธภัณฑสตาลิน - ป อมกอรี่ - บอรโจมี - สวนบอรโจมี - กระเชา
ขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ







Hotel
Bakuriani
Inn หรือ
เทียบเทา

6
7

ทบิลิซี - ทา อากาศยานทบิลิซี - ทา อากาศยานอิสตันบูล







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
18.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ประตู 9 เคาน เตอร U สายการบินเตอรกิชแอรไลน
(TURKISH AIRLINES) โดยมีเจาหน าที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
21.45 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน เที่ยวบินที่ TK 65
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

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



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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

ทาอากาศยานอิสตันบูล - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทบิลิซี - มหา
วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริคา
ลา - โบสถเมเตหคี - โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี - มหาวิหารซีโอนี อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี
เชา
04.10 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติรก อินเตอรเนชั่นแนล (IST) เพื่อเปลี่ยนเครื่อง (กระเป าเช็คทรูไปยัง
สนามบินทบิลิซิ)
06.15 น. ออกเดินทางสู เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอรเจีย โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน (TURKISH
AIRLINES) เที่ยวบินที่ TK 378
09.35 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซิ (TBS) นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป าสัมภาระ
มัคคุเทศกทองถิ่นรอตอนรับ ณ ทางออกของผูโดยสายขาเขา (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชม.)
นํ าทานเดินทางเขาสู ตัวเมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงประเทศจอรเจีย เป็ นเมืองที่กอตั้งขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 5 อยูริม
แมนํ้าคูรา (KURA RIVER) ที่อุดมสมบูรณดวยแหลงนํ้ าและป าไมทําใหกลายเป็ นเมืองใหญอยางรวดเร็ว เป็ นศูนยกลาง

่

้

่

เศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการคาและการขนสงที่สําคัญมาตั้งแตโบราณ เพราะเมืองทบิลิซีเป็ นเมืองหนึ่ ง
ในเสนทางสายไหม (SILK ROAD)
นํ าทานเขาชม โบสถต รีนิต ี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) เป็ นวิหารหลักของชาวคริสตนิกายจอรเจีย
นออรโธด็อกซในกรุงทบิลิซี กอสรางขึ้นระหวางปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิ กายออรโธดอกซ
ตะวันออกทั่วโลก แมจะมีอายุไมมากแตก็เป็ นโบสถต ัวอยางของสถาปั ต ยกรรมแบบจอรเจียนทองถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบ
แซนไทน โบสถเป็ น อาคารขนาดใหญที่โดดเดนมาก
นํ าทานขึ้นเคเบิ้ลคารไปยัง ป อมนาริกาลา (NARIKALA FORTRESS) ป อมปราการขนาดใหญที่ต ั้งตระหงานเหนื อเมือง
ทบิลิซีแหงนี้ ถ ือเป็ นแลนดมารกสําคัญแหงหนึ่ งของเมืองที่พลาดไมได จากดานบนป อมนั ้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ที่นาทึ่งของตัว
เมืองทบิลิซีไดอยางเต็มที่อีกดวย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเขาชม โบสถเมทเทคี (METEKHI CHURCH) เป็ นโบสถเกาแกในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยูในบริเวณเมืองเกาใน
อดีต โบสถแหงนี้ เคยเป็ นป อมที่ประทับของพระมหากษัต ริยและไดใชเป็ นโบสถของพระมหากษัต ริยอีกดวย โบสถนี้มีลักษณะ
เป็ นป อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่งเป็ นที่นิยมกอสรางกันในยุคกลางไดมีการบูรณะครั้งใหญในชวงยุคศตวรรษที่ 17 – 18
นํ าทานไปยังเขตเมืองเกา ชมบริเวณ โรงอาบนํ้ าแรกํามะถัน (SULPHUR BATHS) หรือภาษาจอรเจียน เรียกวา
ABANOTUBANI (อะบานูออูบานิ ) เป็ นสถานที่สําหรับ แชนํ้าพุรอนที่มีแรกํามะถัน ตามตํานานเลาขานวาในสมัยกษัต ริยวาค
ตังที่ 1 กอรกัซลีนกเหยี่ยวของพระองคไดต กลงไปในบริเวณดังกลาว จึงทําใหคนพบบอนํ้ าพุรอนแหงนี้ ขึ้น ลักษณะของโรงอาบ
นํ้ าคลายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุนผสมรวมกับการอาบนํ้ าแบบตุรกี
นํ าทานถายรูปกับ วิหารซีโอนี (SIONI CATHEDRAL) โบสถหลังใหญของนิ กายออรโธด็อกซที่ถ ูกสรางขึ้นในเมืองนี้ โดย
ชื่อของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิส
์ ิทธิ ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม
นํ าทานเดินทางสู อนุเสาวรียประวัต ิศาสตรจอรเจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลักษณะเป็ นแทงหินสีดํา
ขนาดใหญ แกะสลักเป็ นรูปตางๆ ที่ส่ อ
ื ถึงเรื่องราวในอดีต ของประเทศจอรเจีย
นํ าทานชม สะพานแหงสันติภาพ (BRIDGE OF PEACE) สะพานคนเดินที่มีสถาปั ต ยกรรมอันสวยงามโดยสรางขาม
แมนํ้าคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเกาและเมืองใหญ จากสะพานทุกทาน ไดชมวิวทิวทัศน อันสวยงามของเมืองทบิลิซีและโบสถ
METEKHI และรูปปั้ นกษัต ริย VAKHTANG GORGASALI ผูสรางเมือง ตั้งตระหงานอยางสงางาม โดยเฉพาะในยามคํ่าคืน
ที่จะสองสวางอยางโดดเดนเหนื อแมนํ้าดวยแสงไฟจากหลอด LED กวา 10,000 ดวง เป็ นจุดไฮไลทที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวจํานวน
มากแหงหนึ่ งของเมืองเลย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารพรอมชมการแสดงพื้นเมือง
พักที่ Hotel Moxy by Marriot หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซิ (โรงแรมที่นําเสนอเป็ น
โรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



เชา

ทาอากาศยานอิสตันบูล
เป็ นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิ ดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็ นสนามบินของกองทัพกอนที่จะเปลี่ยนเป็ น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีช่ อ
ื วาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปลี่ยนชื่อเป็ นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพื่อเป็ นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

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

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

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

มหาวิหารซีโอนี
เป็ นมหาวิหารจอรเจียนออรโธดอก ตั้งอยูในยาน Sionis Kucha (ถนน Sioni) อันเกา
แกในตัวเมืองทบิลิซี เป็ นที่ต ั้งของคาทอลิโกสแหงรัฐจอรเจีย ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นครั้งแรกใน
ศตวรรษที่ 6 และ 7 ดวยสถาปั ต ยกรรมคริสตจักรยุคจอรเจียน ตั้งแตนั้นมาก็ถ ูกทําลาย
โดยผูรุกรานจากตางประเทศและสรางขึ้นใหมหลายครั้ง

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
 Hotel Moxy by Marriot หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

เวลาทองถิ่นประเทศจอรเจีย ชากวาประเทศไทย 3 ชม.
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - วิหาร
Samtavro - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - ทบิลิซี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (MTSKHETA) เมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย
(KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปี กอนคริสตกาล ตั้งอยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อหาง
จากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม. เมืองนี้ ถ ือไดวาเป็ นเมืองที่มีความเกาแกทางประวัต ิศาสตรแหงหนึ่ งของประเทศ และไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994
นํ าทานเขาชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือ โบสถแหงไมกางเขนอันศักดิส
์ ิทธิข์ องศาสนาคริสตนิกายออรโธด็
อกซสรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนั บถือวิหารแหงนี้ เป็ นอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญโบสถ
นี้ ต ั้งอยูบนภูเขาที่มีแมนํ้าสองสายมาบรรจบกันคือแมนํ้ามิควารี (MTKVARI RIVER) และแมนํ้าอรักวี (ARAGVI RIVER)
จากนั ้นเขาชม โบสถสเวติทสโคเวลี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) UNESCO world Heritage สรางในราว
ศตวรรษที่ 11 ตั้งอยูในเมืองประวัต ิศาสตรมซเคตา สถานที่ศักดิส
์ ิทธิแ์ ละใหการเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสตนิกายจอรเจีย
น ออรโธด็อกซเชื่อกันวาเป็ นที่ฝังเสนผมของพระเยซูกอนที่จะสิ้นพระชนมบนไมกางเขน โบสถนี้เป็ นสวนหนึ่ งของเมืองมรดก
โลกอีกดวย

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเขาชม วิหาร SAMTAVRO MONASTERY ตั้งอยูในเมืองมิสเคดา เป็ นศูนยกลางทางจิต วิญญาณของจอรเจีย และ
ถือเป็ นสถานที่สําคัญที่มีช่ อ
ื เสียงของเมืองนี้ สรางขึ้นโดย คิงมิเลี่ยน (KING MIRIAN)
อิสระใหทานชอปปิ้ งสินคาพื้นเมือง FLEA MARKET ตลาดนั ดที่หากทานเป็ นคนรักของสะสมหายากในยุคเกาจะตอง
ถูกใจอยางแน นอน เพราะจะมีบรรดาพอคาแมคาที่นําของเกาหายากมาวางขายกันในราคาที่ต อรองได ใหทุกทานไดเดินชมเลือก
ซื้อของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควร นํ าทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซิ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Hotel Moxy by Marriot หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 4 ดาว เมืองทบิลิซิ (โรงแรมที่นําเสนอเป็ น
โรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



บาย

วิหาร Samtavro
เป็ นอารามวิหารแบบคริสเตียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 4
โดยกษัต ริย King Mirian ที่ 3 และออกแบบขึ้นใหมในศตวรรษที่ 11 โดยกษัต ริยจอรจที่
1 ตัวอาคารหลักทําจากหินสีเหลืองและสีนํ้าตาล มีพอรทัลที่ต กแตงดวยซุมโคงยังมีงาน
แกะสลักไมประดับที่สวยงาม วิหารแหงนี้ ถ ือเป็ นเป็ นอนุสาวรียทางประวัต ิศาสตรและ
สถาปั ต ยกรรมยุคกลางอันสําคัญของจอรเจียที่ยูเนสโกใหการคุมครอง

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Hotel Moxy by Marriot หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

เทือกเขาคอเคซัส - นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอร
เกตี้ - ปอมอันนานูรี - อางเก็บนํ้าซินวาลี - คาซเบกี้ (สเตพา
นมินดา) - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - กูดาอูรี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS)
นํ าทานชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) หรือเรียกวา โบสถสมินดา ซาเมบา
(TSMINDA SAMEBA) สรางดวยหินแกรนิ ต ขนาดใหญสรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถช่ อ
ื ดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่ง
เป็ นสัญลักษณสําคัญหนึ่ งของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนเทือกเขาคาซเบกี้ที่ระดับความสูงจากนํ้ าทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีฤดู
หนาวที่มีหิมะตกหนั ก จนไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
**หมายเหตุ เนื่ องดวยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็ นชวง WINTER ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเป็ น
จํานวนมากและแตละปี ความความหนาวเย็นของนํ้ าแข็ง หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางขึ้นเขาสูโบสถ มินดา วาเมบานั ้นปิ ดเพราะ
ถนนลื่น กอใหเกิดอันตราย รถบัสใหญไมสามารถขึ้นไปไดและรถจิป
๊ 4X4 ก็ไม สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาไดเชนกัน
โดยหน างานในแตละครั้งจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ น สําคัญ **
นํ าทานออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง ริมฝั่ งแมนํ้า ARAGVI ผาน JVARI PASS ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร
บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ
ระหวางทางนํ าทานแวะชม ป อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป อมปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่
16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป อมปราการแหงนี้ ไวเปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังที่
ตั้งอยูภายใน ซึ่งเป็ นโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ต ั้งตระหงาน
จากมุมสูงของป อมปราการนี้ จะมองทัศนี ยภาพที่สวยงามของ อางเก็บนํ้ าชินวารี (ZHINVALI) ที่ซึ่งทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีนํ้า
ไวด่ ม
ื ไวใช และชื่นชมทัศนี ยภาพทิวทัศน ของภูเขาลอมรอบสถานที่แหงนี้ เป็ นหนึ่ งในมรดกโลก UNESCO World Heritage
ในปี ค.ศ. 2007
นํ าทานเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1700 เมตร หรือในปั จจุบันเรียกวา เมืองสเตปั นสมินดา
(STEPANSMINDA) อยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็ นศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอ
เคซัสที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศน ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกดวย

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พรอมชิมไวน ทองถิ่น
นํ าทานชม อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย (MEMORIAL OF FRIENDSHIP) หรืออีกชื่อหนึ่ งคือ RUSSIA–GEORGIA
FRIENDSHIP MONUMENT เป็ นอนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็ นสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธ
อันดีของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซีย โครงสรางทั้งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัต ิศาสตร
ของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม
นํ าทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) เมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียง ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอ
เคซัส มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลนสกีในชวงเดือนธันวาคมถึง
เดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา ระหวางทางใหทานไดชมทิวทัศน อันสวยงาม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Hotel Gudauri Inn หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 4 ดาว เมืองกูดาอูรี (โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรม
เบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

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 เมนู อาหารกลางวันพรอมชิมไวน ทองถิ่น

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Hotel Gudauri Inn หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

โบสถเกอรเกตี้ หรือเรียกวา โบสถสมินดา ซาเมบา ในกรณีฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนั ก จนไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
เนื่ องดวยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็ นชวง WINTER ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเป็ นจํานวนมาก
และแตละปี ความความหนาวเย็นของนํ้ าแข็ง หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางขึ้นเขาสูโบสถ มินดา วาเมบานั ้นปิ ดเพราะถนนลื่น กอให
เกิดอันตราย รถบัสใหญไมสามารถขึ้นไปไดและรถจิป
๊ 4X4 ก็ไม สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาไดเชนกัน โดยหน างานใน
แตละครั้งจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ น สําคัญ **
โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 5

กอรี่ - เมืองถํ้าอุพลิสชิเค - พิพิธภัณฑสตาลิน - ปอมกอรี่ บอรโจมี - สวนบอรโจมี - กระเชาขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) เมืองที่ต ั้งอยูบนเนิ นเขาที่ในอดีต เคยมีความสําคัญทางดานทหารในยุคกลางเป็ นที่ต ั้ง
ของกองกําลังที่อยูบนถนนสายสําคัญ (GEORGIAN MILITARY HIGHWAY) นอกจากนั ้นเมืองนี้ ยังเป็ นเมืองบานเกิดของ
โจเซฟ สตาลิน อดีต ผูนําที่มีช่ อ
ื เสียงของพรรคอมมิวนิ สตโซเวียต และอเล็กซานเดอรนาดีราซีผูเป็ นนั กออกแบบชื่อดังในดาน
จรวดขีปนาวุธขามทวีปของโซเวียต
นํ าทานชม เมืองถํ้าอุพลิสชิเค (UPLISTSIKHE CAVE) หนึ่ งในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย ที่ต ามประวัต ิศาสตรของชาว
จอรเจียไดมีการจดบันทึกเรื่องราวการวา ณ เมืองถํ้าแหงนี้ ไดมีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ กวา 3,000 ปี โดยชวงที่เมืองนี้ มี
ความเจริญถึงขีดสุด คือในชวงคริสตวรรษที่ 9-11 กอนจะถูกรุกรานและทําลายโดยชาวมองโกลในชวง คริสตวรรษที่ 11 หินผา
ขนาดใหญ ที่ถ ูกสกัดและสลักเสลาเป็ นชองหองโถงมากมายคือที่ต ั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเขาชม พิพิธภัณฑของทานสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็ นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัต ิของสตาลิน
ตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
นํ าทานชม ป อมปราการกอรี (GORI FORTRESS) ป อมปราการยุคกลางในจอรเจีย ที่ต ั้งอยูเหนื อเมืองกอรีบนเนิ นหิน
ปรากฏในบันทึกประวัต ิศาสตรครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 13 มีบทบาทสําคัญในการควบคุมเสนทางและเศรษฐกิจ
นํ าทานเดินทางสู เมืองบอรโจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เป็ นเมืองที่
มีช่ ือเสียงระดับโลกในเรื่องของนํ้ าแรธรรมชาติ โดยนํ้ าแรยี่หอบอรโจไดมีการบรรจุ ณ ธารนํ้ าแรบริสุทธิท
์ ี่ ไหลรินจากยอดเขาบาคุ
เรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) โดยในอดีต ชาวเมืองไดเชื่อวาถาไดด่ ม
ื ธารนํ้ าแหงนี้ จะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถ
รักษาโรครายได
นํ าทานเขาชม สวนบอรโจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ทองเที่ยวและพักผอนของชาวเมืองบอรโจมีที่นิยมมาเดิน
เลนและผอนคลายโดยการแชนํ้าแรในวันหยุด
จากนั ้น ขึ้นกระเชาสูจุดชมวิวบนหน าผาเหนื อสวนบอรโจมี
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Hotel Bakuriani Inn หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 5 ดาว เมืองบาคุเรียนี (โรงแรมที่นําเสนอเป็ น
โรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)



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

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



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



พิพิธภัณฑสตาลิน

บาย

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

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

บอรโจมี
เป็ นเมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เมืองนี้ มีช่ อ
ื เสียงใน
ดานอุต สาหกรรมนํ้ าแรยี่หอชื่อเดียวกับเมือง ธุรกิจนํ้ าแรบรรจุขวดจึงถือเป็ นแหลงรายได
หลักของเมือง นอกจากนี้ เมืองบอรโจมียังเป็ นที่ต ั้งของสวนสนุกที่มีระบบนิ เวศกวางขวาง
ที่สุดในพื้นที่เทือกเขาคอเคซัส

สวนบอรโจมี
เป็ นสวนสาธารณะประจําเมืองบอรโจมีที่ถ ือเป็ นสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนที่สําคัญของ
ชาวเมือง ตั้งอยูใกลกับโรงแรม Crowne Plaza Borjomi ในอดีต ที่นี่เป็ นที่ต ั้งของ
โรงงานผลิต นํ้ าแรสาขาหนึ่ ง ซึ่งหลังจากยายออกไปก็ไดบริจาคที่ดินเดิมใหกับเมืองเพื่อ
สรางเป็ นสวนสาธารณะ ภายในสวนมีพื้นที่สวนสนุกเล็กๆ พื้นที่ป
่ าที่เหมาะแกการออก
กําลังกายและเดินสํารวจธรรมชาติ พื้นที่ต ั้งแคมป ปิกนิ ก สระวายนํ้ ากํามะถันพรอมนํ้ าพุ
รอน จุดชิมนํ้ าแร นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวภายในสวนที่สามารถใหบริการกระเชาขึ้นไปได

กระเชาขึ้นจุดชมวิวสวนบอรโจมิ
เป็ นกระเชาที่นําพานั กทองเที่ยวขึ้นไปยังจุดชมวิวบนภูเขาของสวนบอรโจมิ ซึ่งจะไดเห็น
วิวของเมืองและธรรมชาติของสวนบอรโจมิจากมุมสูง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Hotel Bakuriani Inn หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

โรงแรมที่นําเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องตนเทานั ้น โรงแรมคอนเฟิ รมจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ทบิลิซี - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานอิสตันบูล
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทุกทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TABILISI) โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี เพื่อทําการเช็คอิน
17.25 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน เที่ยวบินที่ TK 383
คํ่า
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติรก อินเตอรเนชั่นแนล (IST) เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
20.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน (TURKISH AIRLINES) เที่ยวบินที่ TK 64



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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



ทาอากาศยานอิสตันบูล

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิ ดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็ นสนามบินของกองทัพกอนที่จะเปลี่ยนเป็ น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา เดิมมีช่ อ
ื วาทาอากาศยาน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการ
เปลี่ยนชื่อเป็ นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพื่อเป็ นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

วันที่ 7


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม



เชา

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



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
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
บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่
เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ,
เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการชําระ
เหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสูงขึ้น ตามอัต ราคานํ้ ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิป
์ รับราคาตั๋วดังกลาว
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยว
บินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบันถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดน
ปฏิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหม
กอนทําการจองทัวร
กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหน าอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง**

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30
วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั ้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-TBS/TBS-BKK) Turkish Airline (TK)
ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก. ตอ 1 ใบ และกระเป าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ตอ 1 ใบ
ทั้งนี้ หากสายการบินมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้ าหนั กกระเป าการสะสมไมลหรืออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสายบินทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั ้นๆ
คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)
้

้ ่

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นํ้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวคนไทย
ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท-โทรสาร, อินเตอรเน็ ต , มินิบารและซักรีด ที่ไมไดระบุไวใน
รายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล, การนั ดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
คาทิปไกดทองถิ่น,พนั กงานขับรถ,หัวหน าทัวรต ามระเบียบธรรมเนี ยม รวมทั้งทริป 60 USD/ทาน

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

หมายเหตุ
คณะเดินทางจํานวน 20 ทานตอกรุป
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหน า โดยทางบริษัทฯจะคํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เป็ นสําคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค์ ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหน า 20 วันกอนการเดินทาง
กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา
หน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหน าหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุกกรณี
โรงแรมที่พัก
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั ้น กรณีเดินทางเป็ นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนํ าให
ทานเปิ ดหองพักเป็ นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Single) เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพัก
แบบ 3 เตียงเลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเดี่ยวดวยตัวทานเอง
การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น
โรงแรมในที่มีลักษณะเป็ น Traditional หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของ
แตละโรงแรมนั ้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ํ่า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอน
เทานั ้น
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บางสถานที่อาจปิ ดในวันอาทิต ย หรืออาจะมีการปิ ดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบลวงหน า หากทราบเวลาที่แน นอนกอนเดินทาง

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนั กขัต
ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด
ยกเลิกน อยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกน อยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วัน
หยุกนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วย :
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

