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GRAND GEOGIA 10 DAYS 7 NIGHTS
Pearl of Caucasus

ราคาเพียง

...

65,900.-

จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็ นหนึ่ งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลก
ที่ยงั มีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ ามทค
วารี ในอดี ตพื้ นที่ ส่ ว นใหญ่ ของจอร์เ จียถู กยึ ดครองโดยเปอร์เ ซีย อาหรับ เติ ร์ก และมองโกล ในระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 18
•ขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ าขึ้ นป้อมนาริคาล่า •ชมโบสถ์เมเตห์คี •แวะถ่ายรูปสะพานสันติภาพ •ช้อปปิ้ งชาเดนี และรุสทาเวลี
•ชมอนานุ รี •ซินวาลี •ชมโบสถ์เกอร์ตี้ •ชมวิหารจาวารี •ชมวิหารสเวติสโคเวลี •ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน •บ้านถ้าอุ
พลีสต์ซีคห์ •ชมวิหารจีลาตี •ชมวิหารบากราดี •ชมเขื่อนเอนกูรี่ •ชมหมู่บา้ นอุชกูลลี่ •ชมโบสถ์ลามาเรีย •ชม
เมืองบาตูมี •ล่องเรือทะเลดา

§ พักโรมแรมระดับมาตรฐาน 4 + 5 ดาว
กาหนดวันเดินทาง
มีนาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

วันบิน
วันแรก
วันที่สอง
วันที่เก้า
วันที่สิบ

กรุงเทพฯ
อีสตันบูล
บาตูมี
อีสตันบูล

19 – 28 มีนาคม 2563
02 – 11 พฤษภาคม 2563
04 – 13 มิถุนายน 2563
02 – 11 กรกฎาคม 2563
ตารางเที่ยวบิน

เมือง
อีสตันบูล
ทบิลิซี
อีสตันบูล
กรุงเทพฯ

CODE เที่ยวบิน
BKK - IST TK065
IST - TBS TK378
BUS - IST TK393
IST - BKK TK068

65,900.65,900.65,900.65,900.-

เวลา
21.45-04.10+1
06.15-09.35
20.20-21.30
01.25-15.00

เวลาในการเดินทาง
10.25 ชม.
02.20 ชม.
02.10 ชม.
09.35 ชม.

วันแรก

กรุงเทพฯ - อีสตันบูล

18.45 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สาย
การบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) ประตูทางเข้าที่ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจ
เอกสาร และสัมภาร
“เหิรฟ้ าสู่กรุงอีสตันบูล” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 065
(ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ช.ม.)

21.45 น.

วันที่สอง

อีสตันบูล-ทบิลิซี-ป้อมนาริคาล่า-โบสถ์เมเตห์คี- The Bridge of Peace-ถนนคนเดิน
ชาเดนีกอรี-ถนนรุสทาเวลี

04.10 น.
06.15 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมานี่ อีสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
“เหิรฟ้ าสู่เมืองทบิลิซี" โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK378
(ใช้เวลาบินประมาณ 02.20 ช.ม.)
หมายเหตุ : สาหรับกรุ๊ปเดือนมีนาคมไฟท์ขาไป เส้นทาง กรุงเทพฯ–อีสตันบูล เปลี่ยนเวลาเดินทางเป็ น
23.30 – 06.25 และ เส้นทาง อีสตันบูล - ทบิลิซี เปลี่ยนเวลาเดินทางเป็ น 07.45 – 11.10
เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริม
ฝัง่ แม่น้ าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้ อที่ประมาณ
372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang
Gorgasali) กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ ขึ้ นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ

09.35 น.
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เที่ยง

19.30 น.
พักที่

เป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้ อยู่
ในสายทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบันยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและ
การค้า เนื่ องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ต้ังที่เป็ นจุดตั ดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโ รป
กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลังจากผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนาท่านรับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรม
จากนั้นนาท่านขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็ น
ป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความ
สมา่ เสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไป
อีก และต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้ นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อ
พวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า
ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนได้พงั ทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้ อ
ทาลายไป นาท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็ นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บา้ นคู่เมือง
ของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ ามตควารี เป็ นโบสถ์หนึ่ งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากร
อาศัยอยู่ ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริยว์ าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและ
โบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิท รีอสั ที่ 2
ให้มีโดมสูงเป็ นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิ กายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทาลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้ นอีก
หลายครั้ง จนในปี ค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทาลายและก็ได้สร้างขึ้ นใหม่อีก
จากนั้นนาท่าน
แวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตล์โมเดริ์นสร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยใช้เหล็กและ
กระจกใสสร้างข้ามแม่น้ ามตควารี เพื่อเชื่อมฝัง่ เมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150
เมตร ซึ่งสะพานแห่งนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของทบิลิซียุคใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้นนาท่านแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดิ นสไตล์โมเดริ์นสร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 2010
โดยใช้เหล็กและกระจกใสสร้างข้ามแม่น้ ามตควารี เพื่อเชื่อมฝัง่ เมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความ
ยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งสะพานแห่งนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของทบิลิซียุคใหม่
นาท่านเดิ นทางสู่ ถนนคนเดินชาเดนี ” (Shardeni Street) เป็ นถนนคนเดิ นย่านเมืองเก่าที่จ ะเป็ น
แหล่งรวมของร้านอาหารพื้ นเมืองร้านกาแฟ ที่เ ต็มไปด้วยผูค้ น บริเวณนั้นจะมีบา้ นเมืองเก่าในแบบท
บิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่คา้ นาสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย
จากนั้นนาท่านไปเดินเที่ยวชม ถนนรุสทาเวลี (Rustaveli) ซึ่งเป็ นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและ
กลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้ นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่
มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็ น
สินค้าพื้ นเมืองอันหลากหลายให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยและเลือกซื้ อสินค้าต่างๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
 HOTEL IBIS STYLE หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

กรุงทบิลิซี-ป้อมอนานูรี-เมืองกูดาอูร-ี โบสถ์เกอร์เกตี้

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดิ นทางไปตามทางหลวงที่ สาคัญ ซึ่ งเป็ นเส้นทางส าหรับ ใช้ใ นด้า นการทหารที่ เ รี ย กว่า
Georgian Military Highway ได้ถูกสร้างขึ้ นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยูภ่ ายใต้การปกครอง
สาหรับใช้เป็ นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ และเป็ นถนนเส้นทางเดียวที่จะนาท่านเดินทางสู่เทือกเขา
คอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็ นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
รัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้ช ม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็ นสถานที่ก่อสร้างอัน
เก่าแก่มีกาแพงล้อมรอบและตั้งอยูร่ ิมแม่น้ าอรักวี ที่ต้งั อยูห่ ่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้ น
ให้เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมี
หอคอยที่สูงใหญ่ต้งั ตระหง่านอยู่ ทาให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบื้ องล่างและ อ่างเก็บน้ าซินวาลี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็ นสถานที่ที่สาคัญสาหรับนาน้ าที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง
พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้ าอีกด้วย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็ นเมือง
สาหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสีย งที่ ต้ังอยู่บริเวณที่ ราบเชิ งเขาของเทื อกเขาคอเคซัสใหญ่ที่ มีความสูง จาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้ เป็ นแหล่งที่พกั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิ ยม
มาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดเวลา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้ น ให้ท่ า นได้เ ปลี่ ย นรถนั ่ง เป็ นรถที่ ขับ เคลื่ อ น 4 ล้อ เพื่ อ เดิ น ทางต่ อ ไปยัง เมื อ งคาซเบกี้
(KAZBEGI) ซึ่งเป็ นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนมาเป็ นชื่อ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda)
หลังจากนั กบุญในนิ กายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพานั กอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีล
ภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบกี้ เป็ นเมืองเล็กๆที่ต้งั อยู่ตามริม ฝั ง่ แม่น้ าเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157
กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้ นจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปาน
กลางมีความชื้ นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี
อุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่ งเป็ นเดื อนที่ห นาวเย็ นที่ สุด นาท่านไปชมความ
สวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้ นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อ
เรีย กกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่ งเป็ นชื่ อที่ เรี ย กที่ นิย มกัน ของโบสถ์ศัก ดิ์ แ ห่ ง นี้
สถานที่แห่งนี้ ตั้งอยู่ริมฝั ง่ ขวาของแม่น้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่
แห่งนี้ ขึ้ นอยู่กับสภาพดิน ฟ้ า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิ ดกั้นได้ดว้ ยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดิ นทาง
อาจจะเป็ นอุปสรรคได้ แต่จ ะคานึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู ้เดิ นทางให้มากที่ สุด) ได้เวลานาท่านออก
เดินทางกลับไปยัง เมืองทบิลิซี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้ นเมือง
 HOTEL IBIS STYLE หรือเทียบเท่า

เที่ยง

19.30 น.
พักที่
.

4

วันที่สี่

กรุงทบิลิซี-เมืองมิทสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี-เมืองกอรีพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน-เมืองอุพลีสต์ซีคห์-เมืองคูไทซี

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดิ นทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ต้ังอยู่ทางด้านเหนื อห่างจากกรุ งทบิ ลิซี
ประมาณ 20 กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้ นับว่าเป็ นเมืองที่มีความเก่า
แห่งหนึ่ งของประเทศ และในปั จจุบันเป็ นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิ ตี้ มี
ประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 20,000 คน เนื่ องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลาย
แห่ ง จึ ง ได้รับ การขึ้ นทะเบี ย นให้เ ป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 น าท่ า นไปชม วิ ห ารจวารี (Jvari
Monastery) ซึ่งเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้ นในราวศตวรรษที่ 6 วิหาร
แห่งนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้ าอรักวีและถ้ามอง
ออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom
of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ ตั้งแต่ 400 ปี ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่
5 นาท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์อีกแห่งหนึ่ งที่ อ ยู่ใ น
บริ เ วณของมตสเคต้า ที่ มี รูป แบบของจอร์เ จี ย ออร์โ ธด๊ อ กถู ก สร้า งขึ้ นในราวศตวรรษที่ 11 โดยมี
สถาปั ตยกรรมของจอร์เจีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตก ระยะทางห่างประมาณ
70 กม. กอรี เป็ นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็ นเมืองที่ต้งั อยูบ่ นเนิ น
เขา ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองกอรี ที่ในอดีตเคยมีความสาคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็ น
ที่ต้ังของกองกาลังที่อยู่บนถนนสายสาคัญที่เชื่อมกับทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากนั้ น
เมืองนี้ ยังเป็ นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิ สต์โซเวียต และอ
เล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผูเ้ ป็ นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต นาท่านชม
พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้ง
เรื่องราวต่างๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ เสียชีวิต
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองอุพลีสต์ซีคห์ (UPLISTSIKHE) เป็ นบริเวณถ้าที่ถูกทาขึ้ นเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัย
ของมนุ ษย์ในยุคการเริ่มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็ นเส้นทางการค้าขายสินค้า
จากอินเดียสู่ทางด้านเหนื อแถบหมู่บา้ นมทวารี และหุบเขารีโอนี ไปยังทะเลดา และต่อไปยังด้านตะวันตก
ทาให้เกิดการพัฒนาการเป็ นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็ นเมืองหนึ่ งที่เป็ นศูนย์กลาง
การค้า ได้ถูกสร้างขึ้ นในราว 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวางให้
ท่านได้ชมหมู่บา้ นที่ถูกสร้างจากถ้าโดยมีเนื้ อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วน
ใต้ ส่วนกลาง และส่วนเหนื อ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้าง
ตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็ นที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และ
ทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถ้าส่วนมากจะไม่มีการ
ตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแม้ว่าบางแห่งจะเจาะเป็ นถ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ ทาเป็ นที่หลบซ่อนอีกที
หนึ่ ง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรือทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่
อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆได้ดว้ ย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ดา้ นบนของสถานที่แห่งนี้ ได้ถูกสร้าง
เป็ นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ซึ่งต่อมานั กโบราณคดี ได้คน้ พบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทอง

เที่ยง

5

19.30 น.
พักที่

เครื่องเงินและอัญมณีต่างๆ และยังมีเครื่องเซรามิคส์และการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้
ได้ถูกนาไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคูไทซี (Kutaisi) ที่ต้งั อยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนื อห่างประมาณ 150
กม. เมืองนี้ มีความเจริญเป็ นอันดับสองรองจากทบิลีซี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 BEST WESTERN KUTAISI หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

เมืองคูไทซี-วิหารจีลาตี-วิหารบากราดี-เมืองเมสเทีย-เขื่อนเอนกูรี่

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและได้รบั การขึ้ นทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลก ซึ่ งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัย ศตวรรษที่ 12-13 ได้เคยเป็ นเมืองหลวงเก่ าแก่ ข อง
อาณาจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยูท่ างด้าน
ของตะวันตกของประเทศ นาท่านไปชม วิ หารจีลาตี (Gelati Monastery) ซึ่ งได้ถูก สร้างขึ้ นในราว
ศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริยผ์ ูม้ ีชื่อเสียง คือ กษัตรย์เดวิดที่ 5 (King David V) ในอดีตได้ใช้เป็ น สถานที่
ศึกษาและศาสนสถานสาหรับศูนย์กลางการศึกษาและศูนย์กลางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เป็ นสถานที่ที่
เก็บรวบรวมภาพจิตรกรรมฝาผนังจานวนมากมายที่ได้บอกเล่าเกี่ยวกับนักบุญและกษัตริยใ์ นยุคต่างๆอยู่
ภายในใจกลางของวิห ารเวอร์จิ น (Virgin Cathedral) ชมวิ หารบากราดี (Bagradi Cathedral) ได้ถูก
ก่อสร้างขึ้ นในราวปลายศตวรรษที่ 10 โดยกษัตริยบ์ ากราด ที่ 3 ซึ่งเป็ นกษัตริยอ์ งค์แรกที่ได้รวบรวม
แคว้นต่างๆของจอร์เจีย สถานที่แห่งนี้ แม้จะถูกทาลายไปบางส่วนโดยพวกเติรก์ ในปี ค.ศ.1691 แต่ก็ยงั
มีเหลื่อซากปรักหักพังปรากฏอยู่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเมสเทีย (Mestia) ตั้งอยู่ทางตะวันตก
ของประเทศจอร์เจียตะวันตกเฉียงเหนื อ ตั้งอยู่เหนื อระดับความสูงที่ 1,500 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ตอนบนของ
ประเทศจอร์เจียเข้าสู่เขตภูมิภาค”สเวเนตีตอนบน” (Upper Svaneti) เมืองเมสเทียเป็ นเมืองเก่ าแก่
โบราณที่มีมาตั้งแต่ 800 ปี มาแล้ว บ้านเรือนยังคงเป็ นแบบโบราณที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตคนในยุค
สมัยก่อนในบริเวณนี้ ด้วยลักษณะของบ้านหอคอยก่อด้วยหินทีใช้ดูแลปกป้องอยู่ติดบ้านเรือน เมสเทีย
ยังเป็ นเมืองต้นทางของนักปี นเขาและชมป่ าสนอัลไพน์อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
ระหว่างทางนาท่านแวะชม เขื่อนเอนกูรี่ (Enguri Dam) เป็ นเขื่อนไฟฟ้ าพลังน้ าที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของ
โลก มีความสูงอยู่ที่ 271.5 เมตร ตั้งอยู่บนแม่น้ าเอนกูรี่ เขื่อนแห่งนี้ ได้เริ่มก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1961
และได้มีการทดลองเปิ ดใช้ในปี ค.ศ.1978 สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1987 และเขื่อนแห่งนี้ ได้สร้างขึ้ น
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งภายในเขื่อนมีจุดบริการนักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

19.30 น.
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พักที่

 CHALET MESTIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

หมู่บา้ นอุชกูลลี่-โบสถ์ลามาเรีย-เมืองเมสเทีย

08.00 น.

19.30 น.
พักที่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเปลี่ยนรถเป็ น 4 WD เพื่อเดินทางขึ้ นเทือกเขาคอเคซัสไปยัง หมู่บา้ นอุชกูลลี่ (Ushguli) ซึ่งห่าง
ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 03.30 ชัว่ โมง อุชกูลลี่ เป็ นกลุ่มหมู่บา้ น
เล็ ก ๆ 4 แห่ง ตังอยู่ก ลางหุบเขาสูง 2,410 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล และตี นของ ยอดเขาชาขร่า
Shkhara summit หนึ่ ง ในยอดเขาที สู ง ที สุ ด ในคอเคซัส โดยมี ช าวบ้า นอาศัย อยู่ ร าว 70ครัว เรื อ น
ท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมราว 6 เดือน ทาให้อุชกูลลี่กลายเป็ นเมืองปิ ดไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้
กว่า 6 เดือนเลยทีเดียว ด้วยความงดงามของขุนเขานานาทีรายล้อมและเป็ นชุมชนโบราณ มีโบสถ์เก่าแก่
ราวศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนเนิ นเขา ทาให้ “ดินแดนสวาเนติบน Upper Svaneti” ได้รบั การขึ้ นทะเบียน
เป็ นมรดกโลก เดินทางถึงหมู่บา้ นอุชกูลลี่ นาท่านสัมผัสวิถีชีวิตของผูค้ นในหมู่บา้ นทีโดดเด่นด้วยหอคอย
โบราณตังเรียงรายอยู่ทวั ่ หมู่บา้ นนับสิบหอ มียอดเขาดาทะมึนที่สูงชันปกคลุมด้วยหิมะอันขาวโพลนปก
คลุ มเกื อบทั้งยอดซ่ อนตัวอยู่ หลังยอดเขาสูงชันสีเขีย วมีห มู่บา้ นตั้ง อยู่ตี นเขาและธารหิมะที ล ะลาย
กลายเป็ นสายน้ าเล็ก ๆ ไหลเป็ นล่องเลาะริมหมู่บา้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้นนาท่านนัง่ รถขึ้ นเนิ นเขาแวะชม โบสถ์ลามาเรีย Lamaria Church อายุเก่าแก่ยอ้ นไปถึงศตวรรษ
ที ภายในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก้ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและอัครสาวก จนกระทัง่ สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั ที่เมืองเมสเทีย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 CHALET MESTIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เมืองเมสเทีย-เมืองบาตูมี-ย่านเมืองเก่า-จัตรุ สั เปี ยซซ่า-รูปปั้ นอาลีและนีโน่

เที่ยง
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08.00 น.

19.30 น.
พักที่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองบาตูมี (Batumi) ระยะทางประมาณ 268 กม.ซึ่งเป็ นเมืองหลวง
ของจัง หวัด อะจาร่ า ที่ ป กครองตนเอง และตั้ง อยู่บ ริ เ วณริ ม ฝั ่ง ด้า นตะวัน ออกของทะเลด า เมื อ งนี้ มี
ประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 200,000 คน เป็ นเมืองท่าที่มีความสาคัญในด้านการค้าและเป็ นศูนย์กลาง
การพาณิ ชย์ นอกจากนั้ นยังเป็ นที่ต้ังของเมืองในเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผลของพืชผัก ผลไม้ต่างๆ
หลายอย่าง และที่สาคัญยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือ ผลิตอาหาร
และยังมีการทาอุตสาหกรรมเบาอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจที่สาคัญของเมืองนี้ กลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 เมืองนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับการ
ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นแหล่งสถานที่บนั เทิงสาหรับการพักผ่อน มีการสร้างโรงแรม ภัตตาคาร ไนต์คลับและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ มากมายหลายอย่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาท่านไปชมความสวยงามของเมืองที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์ ของธรรมชาติอันงดงาม และยังเป็ นเมื อง
สาคัญที่มีท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณริมฝั ่งทะเลดาด้านตะวันออก จากนั้นให้ท่านได้ ชมบรรยากาศของ
บ้านเรือนใน ย่านเมืองเก่า (Old Town) และชมอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิ กที่มีชื่อ เสียง
สร้างขึ้ นในรูปแบบของสถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานกันเป็ นพิเศษที่มีความสวยงามน่ ารัก ซึ่งอาคาร
ส่วนมากถูกตกแต่งขึ้ นมาด้วยความเพ้อฝั นอันเลื่อนลอย เป็ นรูปสิงโต และบางแห่งถูกสร้างขึ้ นโดยไม่
ทราบชื่อและที่มาจากนิ ทานโบราณ และที่นาความภูมิใจมาให้ชาวบาตูเมียน ก็คือ รูปของเด็กกับขลุ่ยต้น
อ้อ (A boy with the reed-pipe) นาท่านเดินชม จัตุรสั เปี ยซซ่า (Piazza Square) หนึ่ งในจัตุรัสสาคัญ
ของเมืองบาตูมี ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้ อที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้
ริมอ่าวทะเลดา สถาปั ตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จาก
ภาพโมเสคและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจัตุรัส นาท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้ นอาลีและนี โน่
(Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้ นพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลดาที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10
นาที จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้ นเพื่อแสดงถึง ความรักของหนุ่ มสาวต่างเชื้ อชาติและศาสนา และยังแสดงถึง
สันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และอาร์เซอไบจาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 BEST WESTERN PREMIER หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เมืองบาตูมี-ป้อมโกนีโอ้-ล่องเรือริมฝั ่งทะเลดาของบาตูมี

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

เที่ยง
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19.30 น.
พักที่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนีโอ้ (Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝัง่ ทะเลดา ใกล้อาณา
เขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้ นเพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ ยังถูกเชื่อ
ว่าเป็ นสถานที่ฝังศพของนักบุญมัทธีอสั หนึ่ งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่
เพื่อพิสจู น์แต่อย่างใด เนื่ องจากคาสัง่ ห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็ นการทาลายโบราณสถาน
ให้ทรุดโทรมลง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาท่าน ล่องเรือริมฝั ่งทะเลดาของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้ นตามแบบ
รูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็ นไร่สม้ พืช
พันธุธ์ ญ
ั ญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดาจนกระทัง่ สมควรแก่เวลารับประทาน
อาหาร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 BEST WESTERN PREMIER หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า

เมืองบาตูมี-สวนพฤกษศาสตร์บาตู-สนามบิน-เมืองอีสตันบูล

08.00 น.

21.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยจนกระทัง่ สมควรแก่เวลาเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาทุกท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์บาตู (BATUMI BOTANICAL GARDEN) ติดชายฝั ่งทะเลสีดา
และเป็ นหนึ่ งในสวนพฤกษศาสตร์ที่ ใหญ่ที่สุดและรวยที่สุด ตั้งอยู่ 9 กิโลเมตรทางตอนเหนื อของบาทูมิ
Mtsvane Kontskhi ด้า นในประกอบด้ว ยพื ช พั น ธุ์ ห ลายชนิ ดที่ ส วยงามของพื ช สร้า งขึ้ น โดยนั ก
พฤกษศาสตร์ชาวรัสเซีย อันเดรย์ Andrei Nikolayevich ซึ่งในยุค1880 สวนทางเปิ ดเมื่อ 3 พฤศจิกายน
1912 และ เพิ่ง ฉลองร้อยปี สวนมีความสวยงามตลอดทั้งปี แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้และพุ่มไม้จะสวย
และแบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิภายในมีพื้นที่กว่า 111 ไร่ และเป็ น แบ่งออกเป็ นส่วนที่แสดงพันธุ์พืชจาก
ส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
“เหิรฟ้ าสู่เมืองอีสตันบูล" โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK393
(ใช้เวลาบินประมาณ 02.10 ช.ม.)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมานี่ อีสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่สิบ

เมืองอีสตันบูล-กรุงเทพฯ

01.25 น.

“เหิรฟ้ าสู่กรุงอีสตันบูล” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 068
(ใช้เวลาบินประมาณ 09.35 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ์ภาพ

เที่ยง

เที่ยง

20.20 น.

15.00 น.

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*.
หมายเหตุ :

สาหรับกรุ๊ปเดือนมีนาคมไฟท์ขากลับ
เส้นทางทบิลิซี –อีสตันบูล เปลี่ยนเวลาเดินทางเป็ น 18.05 – 19.45 และ
เส้นทาง อีสตันบูล – กรุงเทพฯ เปลี่ยนเวลาเดินทางเป็ น 20.55 – 10.15
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สาหรับกรุ๊ปเดือนเมษายนไฟท์ขากลับ
เส้นทาง อีสตันบูล – กรุงเทพฯ เปลี่ยนเวลาเดินทางเป็ น 01.25 – 15.25

***************************************
*** ราคา และโปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะของเงินบาทที่ไม่
คงที่ /การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ ***

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

19 – 28 มีนาคม 2563
65,900
65,900
65,900
02 – 11 พฤษภาคม 2563
65,900
65,900
65,900
04 – 13 มิถุนายน 2563
65,900
65,900
65,900
02 – 11 กรกฎาคม 2563
65,900
65,900
65,900
***มีตั ๋วเครื่องบินแล้วลดท่านละ 19,000.- บาท***

พักเดี่ยว
เพิ่ม

12,000
12,000
12,000
12,000

การจองทัวร์
➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน
(เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
➢ กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตาม
วันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
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ค่าทัวร์รวม :

ค่าทัวร์ไม่รวม :

✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-ทบิลิซ-ี //บาตูมี-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
เตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK)
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
✓ ค่าโรงแรมที่พกั 7 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
✓ ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็ น 40 ดอลลาร์
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็ น 30 ดอลลาร์
(ขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การยกเลิก :
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

▪ คื น ค่ า ใช้จ่ า ยทั้ง หมด (ยกเว้น ค่ า วีซ่ า ที่ ยื่ น และตัว๋
เครื่ อ งบิ น ที่ อ อกล่ ว งหน้ า และกรุ๊ ป ที่ เ ดิ น ทางช่ ว ง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจาที่
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่ า นตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
▪ หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
▪ หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน
▪ หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
***หนังสือเดินทางประเทศไทยไม่ตอ้ งทาวีซ่าเข้าประเทศจอร์เจีย***
หมายเหตุ :
▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
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▪ รายการอาจมีก ารเปลี ่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่ อ งจากความล่า ช้า ของสายการบิน โรงแรมที ่พ กั ใน
ต่า งประเทศ เหตุก ารณ์ท างการเมือ ง และภัย ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อ ยู่น อกเหนื อ การควบคุม ของทางบริษัท ฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูก ทาร้ าย การสูญ หาย ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
▪ รายการนี้ เป็ นเพีย งข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริษัท ฯอีก ครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อ ง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
▪ การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ
นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั ๋วเครื่องบินเอง
▪ ในกรณีลูกค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่ อนเพื่อขอคายื นยันว่าทัวร์น้ั นๆ ยืนยันการเดิ น ทาง
แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
▪ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
▪ ห้องพัก ในโรงแรมเป็ นแบบห้องพัก คู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ ท่านมีความประสงค์จ ะพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตี ย ง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุ โ รป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่ มีอุณหภู มิตา่ เครื่องปรับอากาศที่ มีจ ะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
▪ กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุ งใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
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▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย
การบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋า
จริง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี เดิ นทางชั้นธุ รกิจ
(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็ นครอบครัว
▪ หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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