
#16153 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 6 วัน 4 คืน ปราสาทราบาติ
โบสถเกอรเกตี้ ปอมนาริคาลา บิน XJ
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี มิสเคตา วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี บอรโจมิ
พระราชวังสีฟาฟรุนซา สวนบอรโจมิ อุพลิสชิเค สะพานแหงสันติภาพ ปอมอนานู
รี อนุสรณสถานรัสเซียจอรเจีย กูดาอูรี อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย มหา
วิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี โบสถเมเตหค



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานทบิลิซี - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - บอรโจมี - พระรา
ชวังฟิรุนซา - สวนบอรโจมี   

Golden
Tulip
Borjomi
หรือ
เทียบเทา

3 ปอมราบัต (ปราสาทราบาติ) - ทบิลิซี - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี   

Park
Hotel
Tbilisi
หรือ
เทียบเทา

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

Park
Hotel
Tbilisi
หรือ
เทียบเทา

5 อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย - กระเชาข้ึนปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - อนุสาวรียมารดา
แหงจอรเจีย (คาลิส เดดา) - มหาวิหารศักดิสิ์ทธิท์บิลิซี - โบสถเมเตหคี - โรงอาบน้ําแรทบิลิซี -
ถนนคนเดินชาเดอน่ี - การแสดงพ้ืนเมืองจอรเจีย

  

Park
Hotel
Tbilisi
หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

3 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 ฿36,990 ฿36,990 ฿35,990 ฿5,990

7 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

11 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

15 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

19 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

23 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 ฿36,990 ฿36,990 ฿35,990 ฿5,990

27 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 ฿36,990 ฿36,990 ฿35,990 ฿5,990

31 ก.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

4 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

8 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 ฿36,990 ฿36,990 ฿35,990 ฿5,990

12 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 ฿36,990 ฿36,990 ฿35,990 ฿5,990



16 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

20 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

24 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

28 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

1 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

5 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

9 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

13 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

17 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

21 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990

29 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 ฿34,990 ฿34,990 ฿33,990 ฿5,990



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานทบิลิซี - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารส
เวติสเคอเวรี - บอรโจมี - พระราชวังฟรุนซา - สวนบอรโจมี

กําหนดการทั้งหมด

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

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินแอร เอเชีย
เอ็กซ เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

03.00 น. ออกเดินทางสูกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ008 ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 8 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว

นําทานออกเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคตา เคยเป็นเมืองหลวงแหงแรกของประเทศ
จอรเจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปีกอนคริสตกาล เป็น
ศูนยกลางทางศาสนาท่ีสําคัญ และมีอายุเกาแกท่ีสุดของจอรเจีย

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

จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli
หมายถึง "ชีวิต" เรียกงาย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาท่ีมีชีวิต โบสถแหงน้ีถือเป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดของจอรเจีย
สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปล่ียน
ความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู บอรโจมิ (Borjomi) บอรโจมิขึ้นชื่อเรื่องแหลงน้ําแรซ่ึงเป็นสินคาสงออกอันดับหน่ึงของ
ประเทศจอรเจีย ตัวเมืองตั้งอยูกลางหุบเขาคอเคซัส ลอมรอบดวยปาไมและแหลงตนน้ําท่ีอุดมสมบูรณ นอกจากเป็นแหลงน้ําแร
แลวยังเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงดานสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียและความรมรื่นอีกดวย

จากนั้นนําทานชม พระราชวังสีฟาฟิรุนซา สถาปัตยกรรมสไตลอิหราน ท่ีถือวาสําคัญท่ีสุดของเมืองบอรโจมิ สรางขึ้นในปี
1892 ตัวสถาปัตยกรรมผสนผสานกันระหวางสไตลจอรเจียผสมกับอิหราน ทําใหตัวพระราชวังมีเอกลักษณท่ีไมเหมือนใคร อีก
ท้ังลวดลายงานไม และสีสันของกระเบื้องท่ีนํามาตกแตงตัววังก็กลมกลืนกับสีฟาไดเป็นอยางดี

จากนั้นนําทานสัมผัสหน่ึงในเปาหมายสําคัญของชาวจอรเจียท่ีมาล้ิมรส น้ําแรธรรมชาติบอโจมิ ณ สวนน้ําแรธรรมขาติ สราง
ขึ้นในปี ค. ศ.1850 ตั้งอยูในหุบเขาท่ีมี Ekaterina Spring ซ่ึงเป็นแหลงน้ําแรด้ังเดิมของเมืองซ่ึงอยูตรงหนาทางเขา ภายใน
สวนเต็มไปดวยเครื่องเลนและความบันเทิง ท่ีน่ีคุณสามารถล้ิมรสน้ําแรธรรมชาติและผอนคลายทามกลางสภาพแวดลอมท่ี
สวยงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี โรงแรม Golden Tulip Borjomi หรือเทียบเทา 4 ดาว

ทาอากาศยานทบิลิซี

มิสเคตา

มหาวิหารจวารี

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

 เชา

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

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

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปอมราบัต (ปราสาทราบาติ) - ทบิลิซี - สะพานแหงสันติภาพทบิ
ลิซี

บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

บอรโจมี

พระราชวังฟรุนซา

สวนบอรโจมี

เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เมืองน้ีมีชื่อเสียงใน
ดานอุตสาหกรรมน้ําแรย่ีหอชื่อเดียวกับเมือง ธุรกิจน้ําแรบรรจุขวดจึงถือเป็นแหลงรายได
หลักของเมือง นอกจากน้ีเมืองบอรโจมียังเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกท่ีมีระบบนิเวศกวางขวาง
ท่ีสุดในพ้ืนท่ีเทือกเขาคอเคซัส

เป็นพระราชวังหน่ึงในบอรโจมิ ตั้งอยูท่ีปากทางเขาสวนน้ําแรหลักของเมือง ถูกสรางขึ้น
ในปี 1892 โดยกงสุลของอิหราน ตัวพระราชวังถูกสรางขึ้นดวยสถาปัตยกรรมแบบ
จอรเจียผสมเปอรเซีย มีความสวยงามดวยลวดลายงานไม สีสั้นของกระเบื้อง กับการเนน
โทนสีฟาท่ีใหองคประกอบทางศิลปะท่ีลงตัว ท่ีน่ีถือเป็นอนุสาวรียทางวัฒนธรรมอันสําคัญ
ท่ีเป็นเอกลักษณของเมืองน้ี

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Golden Tulip Borjomi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู อุพลิสชิเค

จากนั้นนําทานเขาชม ปราสาทราบาติ สรางขึ้นครั้งแรกในชวงศตวรรษท่ี 13 และมีการลอมรอบอาณาเขตดวยแนวกําแพงหิน
ท่ีเอาไวปองกันขาศึกโจมตี โดยตัวปราสาทนั้นรับเผชิญหนาจากการรุกรานหลายครั้งไมวาจะจาก ติมูแลงก ออตโตมัน หรือรัสเซีย
ตอมาหลังจากจอรเจียอยูใตการปกครองของรัสเซีย ตัวปอมก็ไดถูกละท้ิง จนกระท่ังมีการฟ้ืนฟูในปี 2012 ในปัจจุบันนั้นตัว
ปราสาทแบงออกเป็น 2 สวน ไดแกสวนด้ังเดิมของปอม และสวนท่ีสรางใหม โดยจัดเป็นศูนยอาหารและของฝาก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู ทบิลิซ่ี ระยะทาง 210 ก.ม. ใชเวลาประมาณ 3.5 – 4 ชั่วโมง

จากนั้นนําทานสู สะพานแหงสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีนาสนใจในเมืองทบิลิซี
สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปิดอยางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสราง

้ ่ ่ ้



วันท่ี 4 ปอมอันนานูรี - เทือกเขาคอเคซัส - อนุสรณสถานรัสเซีย-
จอรเจีย - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอร
เกตี้ - โบสถเกอรเกตี้ - กูดาอูรี - ทบิลิซี

นั้นถูกออกแบบและสรางท่ีประเทศอิตาลี และนําเขาสวนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา 200 คัน เพ่ือเขามาติดตั้งในเมืองทบิลิ
ซี สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ีโรงแรม Park Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา 4 ดาว

ปอมราบัต (ปราสาทราบาติ)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทบิลิซี

สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี

 บาย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

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

 Park Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสําคัญ เป็นเสนทางสําหรับใชในดานการทหารท่ีเรียกวา Georgian Military
Highway สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียต สมัยท่ีจอรเจียตกอยูภายใตการปกครอง สําหรับใชเป็นเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี

่



นําทานออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหน่ึง
ของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสนกั้นพรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอรเจีย

ระหวางทางใหทานไดชม ปอมอนานูรี (Ananuri Fortress) ปอมปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 16 – 17
ปัจจุบันยังคงมีซากกําแพงท่ีลอมรอบปอมปราการ เปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถท้ัง 2 หลังท่ีตั้งอยูภายใน
ซ่ึงเป็นโบสถของชาวเวอร ภายในมีหอคอยทรงเหล่ียมขนาดใหญตั้งตระหงาน หากมองจากมุมสูงของปอมปราการน้ีลงมา จะ
มองทัศนียภาพท่ีสวยงามของอางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali)

สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปัจจุบันเรียกวา เมืองสเตปันสมิน
ดา (Stepansminda) ชื่อน้ีเพ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอกซ ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและ
กอสรางสถานท่ีสําหรับจําศีลภาสนาขึ้น เมืองน้ีเป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเทอรกี้ ถือเป็นศูนยกลางการทองเท่ียวบน
เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศน ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมท้ังเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบ
กี้

ระหวางทางท่ีเดินทางกลับแวะชม อนุสรณสถานรัสเซีย–จอรเจีย อนุสรณสถานหินโคงขนาดใหญ บนเนินเขา ถนนจอรเจีย
นมิลิแทรีไฮเวย เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของจอรเจีย สรางขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิ
สัญญาจอรจีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียต และจอรเจีย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นําทานไปชมความสวยงาม
ของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา
(Tsminda Sameba) ชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถศักดิแ์หงน้ีสถานท่ีแหงน้ีตั้งอยูริมฝ่ังขวาของ แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือก
เขาของคาซเบกี้ (ในกรณีท่ีถนนถูกปิดกั้นดวยหิมะและสงผลกระทบตอการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีทองเท่ียวตามความเหมาะสม ซ่ึงจะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)

นําทานออกเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซ่ึงเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอรท ท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยู
บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลง
ท่ีพักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุม
อยูตลอดเวลา

นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม.

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ีโรงแรม Park Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา 4 ดาว

ปอมอันนานูรี

เทือกเขาคอเคซัส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี

โบสถเกอรเกต้ี

กูดาอูรี

ทบิลิซี

 บาย

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

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

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 5 อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย - กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา -
ปอมนาริคาลา - อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คาลิส เดดา) -
มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี - โบสถเมเตหคี - โรงอาบน้ําแรทบิลิซี
- ถนนคนเดินชาเดอน่ี - การแสดงพื้นเมืองจอรเจีย

 Park Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสาวรียท่ีตั้งอยูบนเนินเขาใกลกับ
อางเก็บน้ําทบิลิซี อนุสาวรียเป็นท่ีรูจักกันวาเป็นอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรของจอรเจีย ถูกสรางขึ้นโดยจิตรกรประติมากร
ชาวจอรเจีย – รัสเซียและสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุสรณถูกสรางขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง 3000 ปีแหงอํานาจอธิปไตยของ
จอรเจียและ 2000 ปีแหงศาสนาคริสตในจอรเจีย

นําทานขึ้นกระเชาไฟฟาสู ปอมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมปอมปราการซ่ึงเป็นปอมโบราณ สรางในราวศตวรรษท่ี
4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และตอมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอ
มาในสมัยของกษัตริย เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซ่ึงตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ได
เรียกชื่อ ปอมแหงน้ีวา นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายวา ปอมอันเล็ก (Little Fortress)

ชม รูปป้ัน Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหน่ึงคือ Kartlis Deda เป็นรูปป้ันหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ
(Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปป้ันน้ีสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพ่ือฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปป้ันท่ี
สะทอนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอรเจียไดเป็นอยางดี

นําทานชม มหาวิหารศักดิส์ิทธิท์บิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหน่ึงคือโบสถ Sameba เป็น
โบสถหลักของคริสตจักรออรทอดอกซจอรเจีย อีกท้ังยังถูกจัดใหเป็นสิ่งกอสรางทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญมากท่ีสุดในแถบอาว
เปอรเซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

นําทานไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถท่ีมีประวัติศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริม
หนาผาของแมน้ํามทวารี เป็นโบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน กษัตริย
วาคตัง ท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี ตอมาในปี ค.ศ.1278-1284

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชม โรงอาบน้ําแรเกาแก (Bath Houses) ท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring
Water)

จากนั้นใหทานอิสระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซ่ึงเป็นถนนใหญของเมืองท่ีมีชื่อเสียงและกล่ินไอแบบ
ยุโรป และอาคารท่ีถูกสรางขึ้นท่ีมีรูปรางลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาท่ีมีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย
และตามบริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคาพ้ืนเมืองอันหลากหลาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมชิมไวนและชมโชวทองถิ่นจอรเจีย

พักท่ีโรงแรม Park Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา 4 ดาว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา

ปอมนาริคาลา

อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คาลิส เดดา)

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

โบสถเมเตหคี

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

เป็นกระเชาท่ีพานักทองเท่ียวขึ้นไปยังปอมนาริคาลา ปอมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

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

เป็นอนุสาวรียท่ีสําคัญแหงหน่ึงในทบิลิซี ถูกสรางขึ้นบนยอดเขา Sololaki ในปี 1958
ซ่ึงเป็นปีท่ีท่ีทบิลิซีฉลองครบรอบอายุเมือง 1500 ปี ตัวอนุสาวรียมีความสูงท่ี 20 เมตร
ถูกออกแบบโดย Elguja Amashukeli ประติมากรชาวจอรเจียผูโดงดังคนหน่ึง โดยมี
ลักษณะเป็นผูหญิงในชุดประจําชาติของจอรเจีย ในมือซายของเธอเธอถือชามไวนเพ่ือ
ทักทายผูท่ีมาเป็นมิตร และในมือขวาของเธอเป็นดาบเพ่ือพรอมสูกับผูท่ีมาเป็นศัตรู

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 6 ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานดอนเมือง

โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี

ถนนคนเดินชาเดอนี่

 บาย

เมืองทบิลิซี ไดชื่อวาเป็นเมืองมีชื่อเสียงในเรื่องบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur
Spring Water) เมืองหน่ึงของจอรเจีย

เป็นถนนคนเดินเล็กๆ ท่ีเป็นหน่ึงในศูนยกลางของชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคมของ
เมืองทบิลิซี ซ่ึงไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวและชาวเมืองดวยมีความสวยงามท่ีเป็น
เอกลักษณ ชื่อของถนนตั้งชื่อตามนักทองเท่ียวชาวฝรั่งเศสคนหน่ึงชื่อ Jean Chardin
ซ่ึงเขาเป็นพอคาอัญมณีในศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นท่ีรักของชาวจอรเจียในยุคนั้น ถนนเสนน้ี
เต็มไปดวยรานแกลเลอรี่ รานกาแฟน่ังชิลล และรานของฝากตางๆ

การแสดงพื้นเมืองจอรเจีย คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Hotel Tbilisi หรือเทียบเทา

เป็นการแสดงการละเลนพ้ืนเมืองของจอรเจีย ท่ีเป็นการรองเลนเตนรํากับเขากับจังหวะ
ดนตรีท่ีตื่นเตนเราใจ

 กิจกรรม เชา

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี

09.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ ดอนเมือง โดยสายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ009 ใชเวลาเดินทางประมาณ
7 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

ค่ํา

20.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานทบิลิซี เชา

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

 คํ่า



 หมายเหตุ บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

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



เง่ือนไข
1. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทาน รวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี

จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู
เดินทาง 10 – 14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15 – 19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท

2. ในกรณีท่ีทางประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย สั่งใหมีการระงับการใหวีซาา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับย่ืนวีซา

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

5. รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner) เทานั้น

6. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

7. ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืน
คาบริการได

8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

9. คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้น ๆ

11. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ
เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การกอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

13. หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด

14. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

15. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
ผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

16. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

19. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

20. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

21. กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ

๋ ่ ่



ใด ๆ ในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัท ฯ ไมรับผิดชอบ หากเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

การชําระเงิน
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลรายชื่อและหนา

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท

2. คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินคาทัวรท้ังหมด 30 วันกอนการเดินทาง มิเชนนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
ยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว
 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก. จํากัดทานละไมเกิน 2 ใบ เทานั้น

คารถรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

ภาษีภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ (Re-

Entry) หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนด 20 กก.

คาทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ 2,000 บาท ทริป/ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง)

คาทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความพึงพอใจในบริการท่ีทานไดรับ

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง จะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
โปรแกรมน้ีไมมีหองพักชนิดท่ีพัก 3 ทาน กรณีท่ีมาไมครบคู ตองใชหองพักแบบเด่ียวเทานั้น

่ ์



เน่ืองดวยโปรแกรมมีไฟลทบินเหมาลํา ขอสงวนสิทธิไ์มรับจอยแลนด
 

การยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคา

ธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ท้ังสิ้น

2. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน หักคาทัวร 70%

3. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินคามัดจําท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


