
#16053 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 8 วัน 6 คืน มารทวีลีแคนยอน
สวนบอรโจมี โบสถเกอรเกตี้ บิน XJ
ทัวรจอรเจีย กอรี่ คูทายสิ กุมิทซาวิ เมืองทบิลิซี พิพิธภัณฑสตาลิน อุพลิสชิเค
โพรมีธีอุส มารทวีลีแคนยอน Rabati Castle วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี
ปอมอนานูรี อนุสรณสถานรัสเซีย–จอรเจีย เทือกเขาคอเคซัส ไรไวนKhareba
วิหารบอดี ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานทบิลิซี - กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - คูไทซี   
Best Western
Kutaisi หรือ
เทียบเทา

3 ถ้ําโพรมีธีอุส - ลองเรือยางมารทวีลี่ แคนยอน - บอรโจมี   

Borjomi
Palace
Health &amp;
Spa Center
หรือเทียบเทา

4 อะเฮาลทีค (ลอมเซีย) - ปอมราบัต (ปราสาทราบาติ) - บอรโจมี - สวนบอรโจมี - ทบิลิซี   
Best Western
Art Hotel หรือ
เทียบเทา

5 มิสเคตา - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ปอมอันนานูรี - อนุสรณสถาน
รัสเซีย-จอรเจีย - เทือกเขาคอเคซัส - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - น่ังรถ 4WD สูโบสถ
เกอรเกต้ี - โบสถเกอรเกต้ี

  
Best Western
Art Hotel หรือ
เทียบเทา

6 อิสระเที่ยวทบิลิซี   
Best Western
Art Hotel หรือ
เทียบเทา

7 หมูบาน Velistsikhe - ไรไวนคาเรบา - ทบิลิซี - วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา) - ซิกนากี   
Best Western
Art Hotel หรือ
เทียบเทา

8 ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 ฿33,888 ฿33,888 ฿33,888 ฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานทบิลิซี - กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถ้ําอุ
พลิสชิเค - คูไทซี

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.50 น. สมาชิกทุกทานพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง เคาทเตอรสายการบินแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัด
เตรียมเอกสารการเดินทาง นําทานเช็คอินและโหลดสัมภาระ

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

03.00 น. ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ008 (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 8 ชม. 45 นาที บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง)

08.45 น. เดินทางถึง กรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอรเจีย

นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี่ (Gori) เมืองแหงประวัติศาสตร เป็นท่ีรูจักกันดีวาเป็น บานเกิดของ“โจเซฟ สตาลิน”
(Joseph Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเป็นผู ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่อง
ความโหดเห้ียมในการปกครองในเมืองกอรี

นําทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูนําของลัทธิคอมมิวนิสต เป็นคลังขอมูลหลักของอาคารท่ีซับ
ซอนคือ หอศิลป ขนาดใหญในรูปแบบ กอธิคของสตาลิน เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 ในฐานะพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงลัทธิ
สังคมนิยม แตอยางเห็นไดชัดวาตั้งใจจะเป็นอนุสรณแกสตาลินผูเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบงออก
เป็นหกโถง ตามลําดับเวลาและมีหลายรายการท่ีถูกตองหรือถูกกลาวหาโดยสตาลิน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเขาชม อุพลิสชิเค (Uplistsikhe) หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานาน
แลวกวา 3,000 ปีกอน

่ ่



นําทานสู เมืองคูทายสิ Kutaisi เมืองท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับสองของประเทศจอรเจียและเคยเป็นเมืองหลวงเกาแกของ
อาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณน่ันเอง แถมเมืองน้ียังมีมรดกโลกถึงสองแหง คือ Gelati
Monastery และ Bagrati Cathedral

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Kutaisi หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานทบิลิซี

กอรี่

พิพิธภัณฑสตาลิน

 เชา

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

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งในจอรเจียทางตะวันออก ทําหนาท่ีเป็นเมืองหลวงระดับภูมิภาคของ
Shida Kartli และเป็นศูนยกลางของเขตปกครองท่ีมีชื่อเสียง ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมือง
ยุทธศาสตรสําคัญ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเสมือนปอมปราการทางทหารในยุคกลาง ท่ีมีท่ีตั้ง
อยูบนทางหลวงสายหลักท่ีเชื่อมระหวางสวนตะวันออกและตะวันตกของจอรเจีย เมืองน้ี
ยังเป็นท่ีรูจักกันวาเป็นบานเกิดของผูนําสหภาพโซเวียตอยางโจเซฟสตาลิน และนักออก
แบบขีปนาวุธอเล็กซานเดอรนาดิราราด

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค

คูไทซี

 บาย

เป็นเมืองท่ีมีลักษณะเป็นถํ้าหินอันเกาแกทางตะวันออกของประเทศจอรเจีย อยูหางจาก
เมืองกอรี่ไปประมาณ 10 กิโลเมตร สรางขึ้นบนฝ่ังซายของแนวหินสูงริมแมน้ํา Mtkvari
มีโครงสรางตางๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลางและโดดเดนดวยการผสมผสานท่ี
เป็นเอกลักษณของวัฒนธรรมการตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลีย อิหราน รวม
ถึงการมีอยูรวมของคนตางศาสนา และสถาปัตยกรรมคริสเตียน ท่ีน่ีไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007

เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ในจอรเจีย มีความสําคัญไมแพไปกวาเมืองหลวง
ทลิบิซี โดยตั้งอยูทางตะวันตกของทลิบิซีไป 221 กิโลเมตร ท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงของราช
อาณาจักรจอรเจียในยุคกลาง ตัวเมืองลอมรอบดวยเชิงเขาท่ีเต็มไปดวยปาผลัดใบและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 3 ถ้ําโพรมีธีอุส - ลองเรือยางมารทวีล่ี แคนยอน - บอรโจมี

 หมายเหตุ บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

 Best Western Kutaisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสูเมือง กุมิทซาวิ (Kumistavi) ซ่ึงเป็นเมืองเล็ก ๆ ในจอรเจีย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของถํ้า โพรมีธีอุส
(Prometheus Cave) เขาชมถํ้าท่ีมีหินงอกหินยอย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติท่ีหาชมไดยาก ถํ้าแหงน้ีคนพบครั้งแรก
เมื่อราว คริตศักราช 1984 พบความสวยงามของหินงอกหินยอยท่ีสะทอนแสงสีตระการตาภายในตัวถํ้า ใหทานไดสัมผัส
ประสบการณความงามภายในถํ้า

**การเขาชมถํ้านั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และสภาพแวดลอมภายในถํ้าในกรณีท่ีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม**

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทุกทานสู มารทวีลี แคนยอน (Martvili Canyon) เป็นหน่ึงในหุบเขาท่ีนิยมมากท่ีสุดในจอรเจีย ตั้งอยูในภูมิภาค
Megrelia ซ่ึงอยูไมไกลจากเมืองเล็ก ๆ ของ Martvili แมน้ํา Abashi ท่ีไหลมานานหลายลานปีสรางชองเขาลึก 40 เมตรและ
ยาว 2,400 เมตร พิเศษ!! นําทานลองเรือยาง ผานชองแคบหุบเขาและลําธารท่ีใสสะอาด

**การลองเรือนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม**

จากนั้นเดินทางสู เมืองบอรโจมี Borjomi

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Borjomi Palace Health & Spa Center หรือเทียบเทา

ถํ้าโพรมีธีอุส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นถํ้าท่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญของจอรเจีย ถํ้าแหงน้ีถูกคนพบและ
ศึกษาโดยนักโบราณคดีชาวจอรเจียในชวงตนปี 1980 เป็นสวนหน่ึงของระบบถํ้าขนาด
ใหญรวมกันโดยแมน้ําใตดินหน่ึงแหง ตัวถํ้ามีความยาวท้ังหมด 11 กิโลเมตร ซ่ึง 1
กิโลเมตรแรกเป็นพ้ืนท่ีท่ีเปิดใหผูคนเขาชม มีการปรับปรุงดานในใหเหมาะแกการทอง
เท่ียว ซ่ึงมีการประดับไฟงดงามตระการตา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลองเรือยางมารทวีลี่ แคนยอน บาย

ลองเรือยางชมชองเขามารทวีล่ี แคนยอน ซ่ึงตั้งอยูในภูมิภาค Megrelia บนแมน้ํา
Abashi โดยอยูหางจากทิบลิซีไปทางตะวันตกประมาณ 280 กิโลเมตร ชองเขาน้ีเกิดจาก
แมน้ํา Abashi ท่ีไหลมานานหลายลานปีจนสรางชองเขาท่ีมีความยาวกวา 2,400 เมตร
ซ่ึงสรางสภาพแวดลอมของลําธารในหุบเขาทามกลางธรรมชาติท่ีมีความสวยงามนาพิศวง
มาก



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อะเฮาลทีค (ลอมเซีย) - ปอมราบัต (ปราสาทราบาติ) - บอรโจมี
- สวนบอรโจมี - ทบิลิซี

การเขาชมถํ้านั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และสภาพแวดลอมภายในถํ้าในกรณีท่ีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม

มารทวีลี แคนยอน (Martvili Canyon) - นําทานลองเรือยาง
การลองเรือนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม

บอรโจมี
เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เมืองน้ีมีชื่อเสียงใน
ดานอุตสาหกรรมน้ําแรย่ีหอชื่อเดียวกับเมือง ธุรกิจน้ําแรบรรจุขวดจึงถือเป็นแหลงรายได
หลักของเมือง นอกจากน้ีเมืองบอรโจมียังเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกท่ีมีระบบนิเวศกวางขวาง
ท่ีสุดในพ้ืนท่ีเทือกเขาคอเคซัส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Borjomi Palace Health &amp; Spa Center หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง Akhaltsikhe ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ Rabati Castle ปอมปราการท่ีย่ิงใหญแหงหน่ึงของประเทศจอรเจีย
ปราสาทท่ีดานในประกอบกันดวยหลายอาคาร ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทับของเจาชาย Jakhely ปราสาทดังกลาวถูกปลอบปละละเลยจึง
ทําใหมีสภาพทรุดโทรม ทางการจอรเจียรไดมาบูรณะใหสมบูรณสวยงามอีกครั้งเพ่ือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงหน่ึง

นําทานสู เมืองบอรโจมี Borjomi เมืองตากอากาศเล็ก ๆในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย

บาย

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมสวนบอรโจมี (Borjomi Central Park) สถานท่ีทองเท่ียว และพักผอนของชาวเมืองบอรโจมีท่ีนิยมมาเดิน
เลนและผอนคลายโดยการแชน้ําแรในวันหยุด ภายในสวนมีท้ังหนาผาเหนือสวนบอรโจมีอิสระใหทานเก็บภาพวิวทิวทัศน
ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําทานชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศ
จอรเจีย ท่ีมีความสําคัญของประวัติศาสตรมากมาย และมีโครงสรางสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวง
และเมืองใหญท่ีสุดของจอรเจีย

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 มิสเคตา - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ปอมอัน
นานูรี - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - เทือกเขาคอเคซัส -
คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ -

อะเฮาลทีค (ลอมเซีย)

ปอมราบัต (ปราสาทราบาติ)

บอรโจมี

เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของจอรเจีย มีชื่อในอดีตวาลอมเซีย ตั้งอยูบน
ท้ังสองฝ่ังของแมน้ํา Potskhovi ขนาดเล็กซ่ึงแยกเมืองกับเมืองเกาในภาคเหนือและใหม
ในภาคใต เมืองน้ีถูกกลาวถึงในศตวรรษท่ี 12 - 13 ในและในชวงปลายยุค 1980 เมืองน้ี
เป็นท่ีทําการของกรมทหารปืนเล็กท่ี 10 ของกองทัพแหงสหภาพโซเวียต ซ่ึงตอมาไดกลาย
เป็นกองทหารของกองทัพบกจอรเจียหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต เมืองน้ีถือ
เป็นอีกเมืองทองเท่ียวของจอรเจียท่ียังไมคอยมีคนรูจักมากนัก

เป็นปราสาทท่ีมีลักษณะเป็นปอมปราการซ่ึงถูกสรางโดยจักรวรรดิออตโตมันในชวง
ศตวรรษท่ี 17 และ 18 มีสวนประกอบของปอมปราการ อาคารพิพิธภัณฑ และอ่ืนๆ แทบ
ท้ังหมดถูกทําดวยหินและอิฐ มีกลุมสวนหยอมกับสระน้ําเล็กๆ ท้ังหมดน้ีประกิบดวยกัน
อยางลงตัวภายในปอมอันย่ิงใหญน้ี

เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เมืองน้ีมีชื่อเสียงใน
ดานอุตสาหกรรมน้ําแรย่ีหอชื่อเดียวกับเมือง ธุรกิจน้ําแรบรรจุขวดจึงถือเป็นแหลงรายได
หลักของเมือง นอกจากน้ีเมืองบอรโจมียังเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกท่ีมีระบบนิเวศกวางขวาง
ท่ีสุดในพ้ืนท่ีเทือกเขาคอเคซัส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนบอรโจมี

ทบิลิซี

 บาย

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

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา



โบสถเกอรเกตี้

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) มิสเคตา เคยเป็นเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจีย สมัยอาณาจักร
ไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปีกอนคริสตกาล เป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ี
สําคัญ และมีอายุเกาแกท่ีสุดของจอรเจีย อายุมาก กวา 3,000 ปี ตอมาองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานแหงเมือ
งมิสเคตา (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก

นําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง
"ชีวิต" เรียกงาย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาท่ีมีชีวิต โบสถแหงน้ีถือเป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดของจอรเจีย สรางขึ้น
โดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและ
หันมานับถือศาสนาคริสต

จากนั้นชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาแบบจอรเจียนออรโธด็อกซ สรางขึ้นใน
ราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมน้ํามิควารี และแมน้ําอรักวีและหากมอง
ออกไปเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณท่ีกวางใหญซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)

นําทานชม ปอมอนานูรี (Ananuri Fortress) ปอมปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซาก
กําแพงท่ีลอมรอบปอมปราการ เปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ ท้ัง 2 หลังท่ีตั้งอยูภายใน ซ่ึงเป็นโบสถของ
ชาวเวอร ภายในมีหอคอยทรงเหล่ียมขนาดใหญตั้งตระหงาน หากมองจากมุมสูงของปอมปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพท่ี
สวยงามของอางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นแวะชม อนุสรณสถานรัสเซีย–จอรเจีย อนุสรณสถานหินโคงขนาดใหญ บนเนินเขา ถนนจอรเจียนมิลิแทรีไฮเวย
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของจอรเจีย สรางขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอรจีเอฟสกี
(Treaty of Georgievski) และความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียต และจอรเจีย

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสําคัญ เป็นเสนทางสําหรับใชในดานการทหารท่ีเรียกวา Georgian Military
Highway สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียต สมัยท่ีจอรเจียตกอยูภายใตการปกครอง สําหรับใชเป็นเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี นํา
ทานออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป และเป็นเสน
กั้นพรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอรเจีย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกวา เมืองสเตปันสมินดา
(Stepansminda) ชื่อน้ีเพ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอกซ ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสราง
สถานท่ีสําหรับจําศีลภาสนาขึ้น เมืองน้ีเป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเทอรกี้ ถือเป็นศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอ
เคซัส (Caucasus) ท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศน ท่ีสวยงามโดยรอบ

จากนั้นนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ)เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นําทานไปชมความสวยงาม
ของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา
(Tsminda Sameba) ชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถศักดิแ์หงน้ีสถานท่ีแหงน้ีตั้งอยูริมฝ่ังขวาของ แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขา
ของคาซเบกี้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงสถานท่ีทองเท่ียวตามความเหมาะสม หากมีหิมะปิดกั้นถนน โดยจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็นหลัก

จากนั้นนําทานเดินทางกลับเมือง ทบิลิซ่ี

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



มิสเคตา

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

มหาวิหารจวารี

ปอมอันนานูรี

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

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษท่ี 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซ่ึงถือผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมอยางหน่ึงของยุคกลาง เป็นสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญท่ี
ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

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

เป็นปอมปราการอันเกาแกท่ีมีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี สันนิษฐานวาท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 ภายในมีโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูหลังกําแพง ซ่ึงเป็นโบสถ
ของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามจากมุมสูงของปอมปราการน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย

เทือกเขาคอเคซัส

 บาย

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 อิสระเท่ียวทบิลิซี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงสถานท่ีทองเท่ียวตามความเหมาะสม หากมีหิมะปิดกั้นถนน โดยจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็นหลัก

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี

โบสถเกอรเกต้ี

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

น่ังรถ 4WD ขึ้นสูโบสถเกอรเกตี้ หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาตื่นตาตื่นใจท่ีสุดในดิน
แดนเทือกเขาคอเคซัส ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหามพลาดอยางย่ิงหากไดมาเยือน
ประเทศจอรเจียน้ี

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระตลอดวัน

สถานท่ีเท่ียวแนะนําในเมือง ทบิลิซ่ี
ปอมนาริคาลา (Narikala Fortress)

Mother of Georgia

สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace)

The Chronicle of Georgia

ค่ํา

พักท่ี Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 หมูบาน Velistsikhe - ไรไวน Khareba - ทบิลิซี - วิหารบอดี
(วิหารเซนตนีนา) - ซิกนากี

อิสระตลอดวัน ณ เมืองทบิลิซ่ี

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

อิสระเที่ยวทบิลิซี
อิสระใหนักทองเท่ียวไดทองเท่ียว ชอปป้ิง เดินเลน หรือพักผอนในทบิลิซี เมืองหลวงของ
ประเทศจอรเจียกันไดตลอดท้ังวันตามอัธยาศัย

 คํ่า  Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเดินทางไป หมูบาน Velistsikhe Villages หมูบานท่ีขึ้นชื่อในเรื่องของการทําไวนใหทุกทานได ทดลองชิมไวน
ซ่ึงประเทศจอรเจียเป็นแหลงการเนิดไวนและผลิตไวน มาอยางนอ ย 8,000 ปี

พาทุกทานชม ไรไวน Khareba ซ่ึงเป็นท่ีท่ีผลิตไวนในวิธีด้ังเดิมเพ่ือท่ีจะรักษาประเพณีการผลิตไวน ท่ีเป็นเอกลัษณของ
ประเทศจอรเจียรวมกับการใชเทคโนโลยีใหมเพ่ือใหไดไวน ท่ีมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น โดยท่ีน่ีจะมีพันธุองุนพ้ืนเมืองอยาง Saperavi,
Ojaleshi, Otskhanuri Sapere, Aladasturi ฯลฯ

จากนั้นกลับสู เมืองทบิลิซี Tbilisi

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีของ เมืองซินากี้ (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาวจอรเจียนท่ี
นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถูกสรางขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษท่ี 9 และตอมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ไดมีการ สรางตอเติม
ขึ้นมาอีก จนกระท่ังวิหารแหงน้ีมีความสําคัญและเป็นหน่ึงในวิหารท่ีจะมีนําทองเท่ียวเดินทางมาทําพิธีแสวงบุญ

นําทานเดินทางสู เมืองซิกนากี (Sighnaghi City) ซ่ึงเป็นเมืองศูนยกลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีท่ีอยู
ทางดานใตของประเทศ ซ่ึงหางจากกรุงทบิลิซีประมาณ 110 กม. เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 2,978 ตร.กม. และมี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ จึงทําใหเป็นเมืองท่ีมีความ
สําคัญท่ีมีการทําเหลาไวน ผลิตพรม และผลิตอาหารท่ีสําคัญของจอรเจีย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 8 ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานดอนเมือง

หมูบาน Velistsikhe

ไรไวนคาเรบา

ทบิลิซี

เป็นหมูบานหน่ึงในจอรเจีย ตั้งอยูในเขตเทศบาล Gurjaani ซ่ึงอยูทางเหนือของเมืองหล
วงทบิลิซี ตัวหมูบานตั้งอยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 380 เมตร ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในหมูบานท่ีขึ้น
ชื่อในเรื่องของการผลิตไวน

เป็นสถานท่ีผลิตไวน ท่ีอยูในแถบหุบเขาอลาซาน ท่ีน่ีผลิตไวนหลากหลายประเภทดวยการ
ใชเทคโนโลยีแบบด้ังเดิมและทันสมัยอยางลงตัว ท่ีนาสนใจคือท่ีน่ีมีอุโมงคท่ีเป็นโกดังเก็บ
ไวน ซ่ึงมีความยาวนับพันเมตร ภายในเป็นท่ีเก็บไวนเอาไวจํานวนมาก โดยควบคุม
อุณหภูมิภายในใหเหมาะสมท่ีประมาณ 12-14 องศา

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา)

ซิกนากี

 บาย

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

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคฝ่ังตะวันออกสุดของประเทศจอรเจีย เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเล็ก
ท่ีสุดของจอรเจีย ท่ีทําหนาท่ีเป็นแหลงทองเท่ียวยอดนิยมเน่ืองจากท่ีตั้งอยูใจกลางภูมิภาค
ปลูกไวนของจอรเจีย เชนเดียวกับภูมิทัศน ท่ีงดงามของหุบเขาอลาซานนีและเทือกเขาคอ
เคซัสท่ีอยูหางออกไป

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



 หมายเหตุ บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินทลิลิซี

09.45 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ009 (บินตรง)
บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

ค่ํา

20.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานทบิลิซี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของจอรเจีย หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศจอรเจีย สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจ
เพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณา
ติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

17. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน *ในกรณีมีการตัดกรุปไมเต็มกรุป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิคิ์ดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตาม
จริง*

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน  (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล

่ ่ ่ ่ ่



สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 

รวมน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีสามารถโหลดไดน้ําหนัก 25 กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 กก./1ใบ

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจอรเจีย สําหรับหนังสือเดินทางอ่ืนๆท่ีไมใชของไทย 100 USD

กระเปาเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 25 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด

คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 2400 บาท/ทาน/ทริป) ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ ขึ้นอยู
กับความพึงพอใจการบริการท่ีทานไดรับ

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปีและไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร เดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 10,000.-

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดย   ทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

อัตราคาบริการขางตน เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิ
สามารถเปล่ียนแปลง เล่ือน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีท่ีทานเดิน
ทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบ
ใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได

สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น   ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาจอรเจียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการ
ผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและจอรเจีย ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้นลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมือง
ดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น

อัตราคาบริการขางตน เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิ
สามารถเปล่ียนแปลง เล่ือน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีท่ีทานเดิน
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ทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบ
ใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศจอรเจียสามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


