8 วัน จอร์ เจีย...อัญมณีแห่ งคอเคซัส
เส้ นทางสวย...ดินแดนแห่ งทะเลดาและเทือกเขาคอเคซัส

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส ***
เริ่มต้นที…
่ .

48,900 บาท

ช่ วงวันเดินทาง : 28 พ.ค.-4 มิ.ย./ 25 มิ.ย.-2 ก.ค./ 8-15 ต.ค./ 15-22 ต.ค./ 22-29 ต.ค. 65
(เที่ยวจอร์ เจีย คนไทยไม่ ต้องทาวีซ่า / ราคาไม่ รวมทิปต่ างๆ)
ทบีลซิ ี่ - มิทสเคต้ า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี – อุพลิสชิเค - บอร์ โจมี - คูไทซี
ถา้ โพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรื อชมทะเลดา

8 วัน จอร์ เจีย...อัญมณีแห่ งคอเคซัส

รายละเอียดเที่ยวบิน
วันเดินทาง

สนามบินต้นทาง

วันแรก
วันที่สอง
วันที่หา้
วันที่แปด

กรุ งเทพฯ (BKK)
อิสตันบูล (IST)
บาทูมิ (BUS)
อิสตันบูล (IST)

สนามบินปลายทาง

เที่ยวบิน

เวลาต้นทาง

เวลาปลายทาง

อิสตันบูล (IST)
ทบิลิซี่ (TBS)
อิสตันบูล (IST)
กรุ งเทพฯ (BKK)

TK69
TK378
TK393
TK68

23.00
06.30
20.30
01.45

05.15+1
09.45
21.40
15.25

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได้ ตามประกาศของสายการบิน***
วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคารผูโ้ ดยสาร
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดิ น ทางสู่ น ครอิ ส ตัน บู ล ประเทศตุ ร กี โดยเที่ ย วบิ น TK 69 (ใช้ เวลาบิ น ประมาณ 10 ชั่ ว โมง 10 นาที )
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่าและอาหารเช้า
ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

23.00 น.

วันที่สอง

อิสตันบูล - ทบีลซิ ี่

05.15 น.

09.45 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ องเที่ยวบิน TK378 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบินอิสตันบูล (กระเป๋ าเดินทางสายการบิน Check Through)
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซี่ (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ ไลน์ส สายการ
บินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินทบีลิซี่ ประเทศจอร์เจีย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ตวั เมืองทบีลิซี่ (TBILISI) นาท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าแห่ งนครหลวงทบิลิ
ซี่ (Old town of Tbilisi) ซึ่ งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสี สันอาคารบ้านเรื อน สถาปัตยกรรมอัน
โดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป อาจกล่าวได้ว่า นี่คือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตก
ของประเทศที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย เกิดเป็ นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลักษณ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปี ซึ่ งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี จากนั้นนา
ท่านถ่ายรู ปกับ สะพานสันติภาพ (Peace Bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึ่ งเชื่ อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมือง
ใหม่ เปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็ นงานสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่ งซึ่งพาดผ่านแม่น้ าคู
รา จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้ อมนาริ กาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่
4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็ นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่ งและตีได้ยากที่สุด อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพมุมสู งของเมืองทบิลิซี่ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ทบิลิซี่มอลล์ (Tbilisi Mall) ช้อปปิ้ ง
มอลล์แห่ งนครหลวงทบิลิซี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยกับสิ นค้าแบรนด์เนมและสิ นค้าแบรนด์ทอ้ งถิ่น อาทิ
เช่น ZARA, PULL & BEAR, TOPSHOP, GAP, MARKS&SPENCER, SAMSONITE, ฯลฯ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย

06.30 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Astoria Tbilisi Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่ งแรกของประเทศจอร์ เจี ย ปั จจุบนั เป็ นเมืองสาคัญ
ทางศาสนาคริ สต์ นิ กายจอร์ เจีย ออร์ โธด็อกซ์ โดยจอร์ เจียรับ คริ สต์ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็ นครั้งแรกช่ วงต้น
คริ สต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบี ยนโบราณสถานแห่ งเมืองมิทสเคต้าให้เป็ นมรดกโลก
(UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 นาท่านชม อารามจวารี (Jvari Monastery) หรื ออารามแห่งกางเขน
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ยุคศตวรรษที่ 6 ซึ่ งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาด
ยักษ์ซ่ ึงชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่งปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญมากของประเทศ
ตุรกี) ได้นาไม้กางเขนนี้ เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์เป็ นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล จากนั้นอิสระให้
ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ าคูราและแม่น้ าอะรักวีซ่ ึ งมีความงดงามเป็ นอย่าง
มาก ได้เวลานาท่านชม วิหารสเวติ สโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) สัญลักษณ์ ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับ
ถือศานาคริ สต์ซ่ ึงกลายมาเป็ นศาสนาประจาชาติ ของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็ นสิ่ งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริ สตวรรษที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ที่งดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งคาสเบกิ (Kazbegi) เมื อ งเล็ ก ๆซึ่ งตั้ง อยู่ บ ริ เวณใจกลางเทื อ กเขาคอเคซั ส (Caucasus
Mountains) เมื องนี้ ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส ที่ สาคัญของประเทศจอร์ เจีย เพราะอยู่ไม่
ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณู ปโภคสาหรับการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็ นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg)
หนึ่ งในยอดเขาที่ สวยที่ สุ ดของเทื อกเขาคอเคซัส ได้เวลานาท่านเปลี่ยนอิ ริยาบถ นั่งรถขับ เคลื่ อน 4 ล้อ (Jeep 4
Wheels Drive) เพื่ อเดินทางสู่ โบสถ์เกอร์ เกติสเมบา (Gergeti Sameba Church) สถานที่ ท่องเที่ยวและจุดถ่ายรู ปที่
โด่งดังมากที่สุดของประเทศจอร์เจีย เป็ นโบสถ์เก่าแก่กลางหุ บเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ด้วย
หิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่ บนความสู ง 2,170 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล รอบตัวโบสถ์แห่ งนี้ สามารถมองเห็นเทือกเขา
คอเคซัสได้รอบด้าน ตลอดการเดินทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส
ระหว่างขากลับแวะให้ท่านถ่ายรู ปกับ อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of Friendship) กาแพงทรงครึ่ งวงกลมซึ่ ง
แต่งแต้มศิลปะบนกาแพงมากมายสี สันอันสวยงาม ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Sno Kazbegi Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

โกรี - อุพลิสชิเค - บอร์ โจมี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต
นอกจากนี้ ยงั เป็ นบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph Stalin) จอมเผด็จการที่ทรงอิทธิพลและอันตรายที่สุดคนหนึ่ง
ของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 ระหว่างการเดินทาง นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri Fortress)
สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่ งเพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม
นับเป็ นป้ อมปราการของชาวคริ สต์ในอตีตกาลที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
จักรวรรดิ ออตโตมันและเปอร์ เซี ย ซึ่ งเป็ นชาวมุ สลิ ม ได้เวลานาท่านเข้า ชม พิ พิ ธภัณฑ์ ส ตาลิ น (Stalin Museum)
ตั้ง อยู่บ นถนนสตาลิ น (Stalin Avenue) ใจกลางเมื องโกรี เรื่ อ งราวของสตาลิ น มากมายถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้ที่ นี่ ทั้ง
ภาพถ่าย ภาพวาด ข้าวของเครื่ องใช้ส่วนตัว และของขวัญ ของกานัล จากบรรดามิตรประเทศ นาท่านเข้าชมบ้าน
ซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ จากนั้นนาท่านชมขบวนรถไฟโบราณซึ่งเดิมเป็ นรถไฟของจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่
2 แห่ งราชวงศ์โรมานอฟ ต่อมาได้กลายเป็ นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็ นห้องเล็กๆ ทั้งห้องทางานของ
สตาลิน ห้องพักผ่อน เป็ นต้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) เพื่อเที่ยวชมหนึ่ งในเมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์ เจีย ซึ่ งตามประวัติศาตร์
ได้บนั ทึกว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้ มีความเจริ ญถึงขีดสุ ด คือในช่วงคริ สต
วรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุ กรานและทาลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริ สตวรรษที่ 11 หิ นผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัด
และสลักเสลาเป็ นช่องห้องโถงมากมายคือที่ต้ งั ของนครบนแนวเทือกเขาหิ นทราย ซึ่ งมีเนื้ อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์
หรื อราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้ าแห่ งนี้ยงั เป็ นส่ วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับ
ประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองถ้ าที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย ก่อนนาท่านออกเดินทาง
สู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Borjomi Palace Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

บอร์ โจมี - คูไทซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเที่ ย วชม เมื อ งบอร์ โ จมี (Borjomi) เมื อ งตากอากาศเล็ ก ๆในหุ บ เขาทางตอนใต้ข องประเทศจอร์ เจี ย มี
ประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกในเรื่ องน้ าแร่ โดยน้ าแร่ ยหี่ ้อบอร์โจมีได้มีการ
บรรจุ ณ ธารน้ าแร่ บริ สุทธิ์ ที่ไหลริ นจากยอดเขาบาคุเรี ยนี (Bakuriani Mountain) และส่ งออกไปขายกว่า 40 ประเทศ
ทัว่ โลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทาให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถลิ้มลอง
น้ าแร่ จากธรรมชาติของเมืองบอร์ โจมี หรื อสามารถซื้ อขวดที่ขายบริ เวณใกล้เคียงเพื่อบรรจุน้ าเพื่อดื่มได้ นาท่านเข้า
ชม สวนบอร์ โจมี (Borjomi City Park) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์ โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและ
ผ่อนคลายโดยการแช่น้ าแร่ ในวันหยุด จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้
ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศจอร์ เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ประเทศ นาท่านชม อารามเกลาติ (Gelati monastry) อารามหลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริ ย ์
เดวิดที่ 4 กษัตริ ยผ์ ปู ้ กครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระ
แม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์ จ /เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้อนั สวยงามมากมายหลายภาพ
นอกจากนี้อารามเกลาติยงั เป็ นสถาบันชั้นนาของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ , นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ชื่อดัง
มากมาย องค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Tskatubo Spa Resort Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

ถา้ โพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรื อชมทะเลดา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ านเข้าชมถ้ าโพรมิ ธี อุส (Promatheus cave) หนึ่ ง ในถ้ าอัน น่ า อัศ จรรย์ข องชาวจอร์ เจี ย ถู ก ค้น พบครั้ งแรกปี
ค.ศ.1984 และถูก ตกแต่ง ใหม่ เมื่ อปี ค.ศ.2012 เพื่ อรองรับ นัก ท่ องเที่ ยวที่ มาเข้าชมมากมายในแต่ล ะปี พบความ
สวยงามของหิ นงอกหิ นย้อยสะท้อนแสงสี ตระการตาในตัวถ้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย ตัว
เมืองตั้งอยู่ติดทะเลดาทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิยงั ได้รับการสนับสนุนให้เป็ นเมืองท่องเที่ยว
ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็ นต้นมา โดยมี การปรั บรู ปโฉมอาคารและตัวเมื องเก่ า อี กทั้งยังมี โรงแรมเชนสากลเปิ ดใหม่
มากมายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย นาท่าน ล่องเรื อในทะเลดาชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อว่า
ทะเลดาก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็ นสี ดาอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Batumi World Palace Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

บาทูมิ - อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ จุดที่ได้ชื่อว่าเป็ นเขตชายแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศจอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ป้ อ มโกนี โอ้ (Gonio Fortress) ป้ อมปราการโบราณชายฝั่ ง ทะเลดา ใกล้อาณาเขตประเทศตุ รกี ถู ก สร้ างขึ้ น เพื่ อ
ป้ องกันการรุ กรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ ยงั เชื่อว่าเป็ นสถานที่ฝังร่ างของนักบุญมัทธี อสั หนึ่ ง
ใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจ น์แต่อย่างใด เนื่ องจากคาสั่งห้ามของรัฐบาล
จอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็ นการทาลายโบราณสถานให้ทรุ ดโทรมลง ได้เวลานาท่านสู่ ตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ของที่
ตั้งอยูร่ ะหว่างทางกลับสู่ เมืองบาทูมิ ท่านสามารถเลือกซื้อผลไม้สดใหม่ และ ผลไม้ของประเทศจอร์เจียก่อนขึ้น
เครื่ องกลับ ซึ่ งที่ ตลาดแห่ งนี้ มีสินค้าวางจาหน่ ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น ผัก ผลไม้ เครื่ องเทศ และสิ นค้าพื้นเมื อง
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากก่อนกลับกรุ งเทพฯ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินชม จตุรัสปิ อาซซ่า (Piazza Square) หนึ่ งในจตุรัสสาคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและ
โรงแรมมากมายบนเนื้ อที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดา สถาปั ตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจ
จากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสกและงานกระจกสี ที่หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส นาท่านแวะ
ถ่ายรู ป กับ รู ป ปั้ นอาลี และนี โน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รู ป ปั้ นพิ เศษสู ง 8 เมตรริ ม ทะเลดาที่ ส ามารถ
เคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที (เริ่ มตั้งแต่ 19.00 น.) จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่ มสาวต่าง
เชื้อชาติ ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาเซอร์ไบจานด้วย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ (BUS) เพื่อเตรี ยมเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK393
(ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง

17.30 น.
20.30 น.
21.40 น.

วันที่แปด
01.45 น.
15.25 น.

กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ราคาทัวร์ 48,900 บาท : 28 พ.ค.-4 มิ.ย./ 25 มิ.ย.-2 ก.ค./ 8-15 ต.ค./ 15-22 ต.ค./ 22-29 ต.ค. 65
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2- 12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหัก (BKK-IST-TBS//BUS-IST-BKK)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

พ.ค. – ต.ค. 65
48,900
11,000
48,900
20,000
95,000 – 110,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น คิด ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 **
ข้อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
▪ กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 7 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 75 ปี )
▪ ค่าภาษีในประเทศจอร์เจีย
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และ ไกด์ไทย รวม ท่านละ 55 USD (เรี ยกเก็บจากอินวอยซ์ยอดเต็ม)
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
▪ ค่าทา Vaccine Passport
▪ ค่าโรงแรมกักตัว ASQ หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 25,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจา 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผ้ ูเดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นัด หยุด งาน การประท้วง ภัย ธรรมชาติ การก่ อ จลาจล อุ บัติ เหตุ ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ง นี้ จะค านึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัว ร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่า ใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดิ นทางเป็ นหมู่ค ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณี ที่ ยกเลิก การเดินทาง ถ้าทางบริ ษ ทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้ว ผูเ้ ดิ นทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิ น
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)

▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอี ยด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5
x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่สายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนเกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

