JEWEL OF CAUCASUS

เทียวประเทศจอร์เจี ย วั น คืน
ทบิลิซี-มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี-อนานูริ-กูดาอู ร-ี คาซเบกี

สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี
ดืมดําแสงสีกรุงทบิลิซี ลิมลองอาหาร Georgia Cuisine
นั งรถจี ป WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
อิ มอร่อยกั บเมนูอาหารจี น,อาหารพืนเมืองพร้อมชมโชว์

โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
2010-2201-GEORGIA.JEWEL

www.smileytour.com

Page 1 of 9

บริษทั ฯ ขอนําท่านเดินทางท่องเทียวประเทศจอร์เจีย ทีมีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับทะเลดําและ
ตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดชือกรุงทบิลซิ ิ ตังอยู่ในหุบเขาซึงถูกแบ่งโดยแม่นํามิตควารี โดยมีความน่าสนใจอยูท่ แหล่
ี งนําแร่และ
แหล่งโบราณคดีมากกว่า , แห่งทัวประเทศ ซึงในจํานวนนี มี แห่งด้วยกันทีได้รบั การขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก นําท่านสัมผัสอารยธรรมนับพันปี ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ได้แก่
ทบิ ลิซี
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีมีความสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมทีสวยงาม
และเป็ นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตังอยู่รมิ ฝั งแม่นําคูราหรือเรียกว่าแม่นํามิตควารี
คาซเบกี
คาซเบกีชือเมืองดังเดิม ในปัจจุบนั ได้เปลียนมาเป็ นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตังอยู่บนความสูงจากระดับนําทะเล
ประมาณ , เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง - องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
โดยมีไฮไลท์เป็ นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
อนานูริ
สถานทีตังของป้ อมอนานูรี สถานทีก่อสร้างอันเก่าแก่มกี ําแพงล้อมรอบและตังอยู่รมิ แม่นําอรักวี ทีถูกสร้างขึนให้เป็ น
ป้ อมปราการในศตวรรษที 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีสูงใหญ่ตงั
ตระหง่าน
กูดาอูริ
เมืองสําหรับสกีรสี อร์ททีมีชอเสี
ื ยงทีตังอยู่บริเวณทีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทมีี ความสูงจาก
ระดับนําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแห่งนีเป็นแหล่งทีพักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจะนิยมมาเล่นใน
เดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
มิ ทสเคต้า
เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองทีเก่าแก่ทสุี ดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปีและเป็ น 1 ในเมืองทีผลิต
อุพลิ สชิ เค่
ซิ กนากี

ไวน์อนั เก่าแก่ของจอร์เจีย
เมืองถําเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีมีหลักฐานการตังถินฐานในดินแดนแถบนีกันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง 500 ปี
ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500
เมืองน่ารักทีได้รบั ขนานนามว่า City of Love เมืองเล็กๆทีมีการปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์
ต่างๆ จึงทําให้เป็ นเมืองทีมีความสําคัญในเรืองการผลิตไวน์ และเป็ นเมืองทีประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาอย่างยาวนาน

กําหนดการเดินทาง

วันที 13-18 ตุลาคม

วันแรก

( ต.ค.

23.50 น.

คณะพร้อมกันทีสนามบิ นดอนเมือง ชัน เคาน์เตอร์........ เพือเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขันตอนการ
เช็คอิ น เจ้าหน้ าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึนเครือง (กรุณามาให้ตรงเวลา
เนื องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) **กรณี ทีบางท่านเดิ นทางมาจาก
ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการ
จองตัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ นรายการทีมีการดําเนิ นการไว้ลว่ งหน้ าหลายเดือน
เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมีการเปลียนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีสอง

( ต.ค.

. น.
08.25 น.

) กรุงเทพฯ- (สนามบิ นดอนเมือง)

) ทบิลิซี (จอร์เจีย)- อนานูริ-กูดาอูร-ี The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี

ออกเดิ นทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์เทียวบินที XJ008
(มีบริ การอาหารร้อนและนําดืมบนเครืองบิ น) **อาหารและเครืองดืมอืนๆ ต้องชําระเงิ นซือเพิ มเติ ม**
เดิ นทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาประเทศจอร์เจียช้ากว่าไทยประมาณ
ชัวโมง) หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีสนามบิน
จากนันนําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีสําคัญซึงเป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเรียกว่า Georgian
Military Highway ทีสร้างขึนในสมัยทีจอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทางเดียวที
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กลางวัน
บ่าย

คํา

จะนําท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ทีเป็ นเส้นกัน
พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย นําท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอันเก่าแก่มกี ําแพง
ล้อมรอบและตังอยู่รมิ แม่นําอรักวี เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที 16-17 ซึงภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถูกสร้างได้
อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีสูงใหญ่ตงตระหง่
ั
านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้ อมนีเองทําให้เห็นภาพทิวทัศน์
อันสวยงามของเบืองล่างและอ่างเก็บนําซินวาลี จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ชัวโมง) เมืองสําหรับสกีรสี อร์ททีมีชอเสี
ื ยงทีตังอยู่บริเวณทีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทมีี
ความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแห่งนีเป็ นแหล่งทีพักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจะนิยม
มาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นําท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชือ
คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีสร้างขึนมาในปี ค.ศ. 1983 เพือเป็ นสัญลักษณ์บ่ง
บอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุ สรณ์สถานนีตังอยู่บน Devil’s Valley
ระหว่างเมืองกูดาอูรแิ ละคาซเบกี เป็ นอนุ สรณ์สถานขนาดใหญ่ทมีี ความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความทีอนุสรณ์สถานแห่งนีตังเด่นเป็ นสง่าอยู่บนหุบเขา
ทีมีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตังอยู่ใกล้ถนนใหญ่ จึงทําให้สถานทีแห่งนีมีผคู้ นแวะมาเยียม
เยียนและถ่ายรูปกันตลอดทังวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีชือเมืองดังเดิม ในปั จจุบนั ได้เปลียนมาเป็ นเมืองสเตพานท์
สมินด้า ตังอยู่บนความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ , เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี โดยในฤดูหนาว
จะหนาวจัดถึงลบ องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นําท่านเปลียนเป็ นนังรถจีป WD เพือชมความสวยงามของโบสถ์
เกอร์เกตี Gergeti Trinity Church ซึงถูกสร้างขึนในราวศตวรรษที หรือมีอกี ชือเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา
Tsminda Sameba ซึงเป็ นชือเรียกทีนิยมกันของโบสถ์ศกั ดิแห่งนีสถานทีแห่งนีตังอยู่รมิ ฝั งขวาของแม่นําชคเฮรี อยู่
บนเทือกเขาของคาซเบกี (การเดิ นทางมายังสถานทีแห่งนี ขึนอยู่กบั สภาพ อากาศ ซึงเส้นทางอาจจะถูกปิ ด
กันด้วยหิ มะทีปกคลุมอยูห่ รือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึงอาจจะเป็ นอุปสรรคแก่
การเดิ นทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ เปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสําคัญ) จนได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลซิ ี
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ . ชัวโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมืองพร้อมชมโชว์
นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรมระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า

) ทบิลิซี-มิ ทสเคต้า-อุพลิ สชิ เค่-Freedom Square - ทบิลิซี

วันทีสาม

( ต.ค.

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสูอ่ พั ลิสชิ เค่ นําท่านชมเมืองถําอุพลิสชิ เค่ Uplistsikhe Cave Town (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ . ชัวโมง) หนึงในเมืองถําเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีมีหลักฐานการตังถินฐานในดินแดนแถบนีกันมานานแล้ว
กว่า 3000 ปี ก่อน ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนีเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมี
ความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที 13 และถูก
ปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานทีมีหอ้ งโถงขนาดใหญ่ทชาวเพเก้
ี
น Pagan ใช้เป็ นทีประกอบ
พิธกี รรมซึงเป็ นลัทธิบชู าไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนีก่อนทีศาสนาคริสต์จะเข้าเมือ 1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ
ซึงคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ทีสร้างขึนในช่วงคริสต์ศตวรรษที 9
จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองมิ ทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเก่าแก่ทสุี ด
ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตังอยู่ห่างจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง

กลางวัน
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บ่าย

นําท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึงเป็ นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง
400-500 ปี ก่อนคริสตกาล นําท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึงเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกาย
ออร์โธดอกทีถูกสร้างขึนในราวศตวรรษที วิหารแห่งนีตังอยู่บนภูเขาทีมีแม่นําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นํา
มิควารี และแม่นําอรักวี ซึงถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีกว้างใหญ่ซงในอดี
ึ
ตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย
จากนันนําท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีสร้างราวศตวรรษที 11 ถือเป็ นศูนย์กลางทาง
ศาสนาทีศักดิสิทธิทีสุดของจอร์เจียสร้างขึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของ
ประเทศ อีกทังยังเป็ นศูนย์กลางทีทําให้ชาวจอร์เจียเปลียนความเชือและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนา
คริสต์มาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมือปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิงก่อสร้างยุคโบราณทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดของ
ประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลซิ ี จากนันอิสระให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองทบิลซิ ย่ี านฟรีดอมสแควร์ Freedom Square หรือเดินเล่นช้อปปิ งที Galleria Mall
ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลซิ ทีี เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
**เพือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซือสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย**
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสี

( ต.ค.

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองซิ กนากี Sighnaghi ซึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตี
ทีอยู่ทางด้านใต้ของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัวโมง) เป็ นเมืองเล็กๆทีมีพนที
ื ประมาณ 2,978 ตร.กม.
และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุต์ ่างๆ จึงทําให้
เป็ นเมืองทีมีความสําคัญทีมีการทําเหล้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารทีสําคัญของจอร์เจีย ซึงต่อมาได้รบั การบูรณะ
และปรับปรุงให้มคี วามเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิงอํานวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงทําให้มชี อเสี
ื ยงสําหรับ
นักท่องเทียวให้ท่านได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี เมืองทีได้ชอว่
ื า “เมืองแห่งความรัก” ตังอยู่
บนทิวทัศนันสวยงามของแม่นําเลซานิกลางหุบเขาคอเคซัส ทีถูกสร้างขึนเมือศตวรรษที 18 ด้วยพระราชโองการแห่ง
กษัตริย์ Kakheti Erekle II ผูท้ ปกป้
ี องเมืองจากการโจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านชมพิ พิธภัณฑ์ Pirosmani Museum พิพธิ ภัณฑ์ทเล็
ี กๆทีเก็บผลงานของ Nico Pirosmani ทีมีชอเสี
ื ยงมาก
ทีสุดคนหนึงของจอร์เจีย ในฐานะศิลปิ นและนักบทกวีทยากจนที
ี
หลงรัก Margarita นักแสดงชาวยุโรปและเชือกันว่า
เขามอบกุหลาบแดง ล้านดอกแก่เธอจนทําให้เมืองนีได้รบั ขนานนามว่า City of Love นันเอง
จากนันนําท่านชมอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธ
ดอกซ์ สร้างขึนในศตวรรษที แต่ได้รบั การบูรณะใหม่ทงหมดในศตวรรษที
ั
ปัจจุบนั เป็ นอารามนางชี อุทศิ ให้
นักบุญนีโน่ สตรีผปู้ ระกาศศาสนาคริสต์ในศตวรรษที โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ถูกบรรจุไว้ในอารามแห่งนี
เช่นกัน จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลซี ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ . ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรมระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํา

) ทบิลิซี-ซิ กนากี City of Love- ทบิลิซี

วันทีห้า

( ต.ค. ) ทบิลิซี-ย่านเมืองเก่า-นังกระเช้าไฟฟ้ า-ป้ อมปราการนาริ กาล่าสะพานสันติ ภาพ- โบสถ์ทริ นิตี- ช้อปปิ ง East Point-ทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านเทียวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึงจะทําท่านได้พบเห็นความสวยงาม
และสีสนั ของอาคารบ้านเรือนทีเป็ นสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป
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กลางวัน

บ่าย

ทําให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนันนําท่านนังกระเช้า
ไฟฟ้ า Cable Car ขึนชมป้ อมปราการนาริ กาลา Narikala Fortress สร้างขึนครังแรกช่วงคริสต์วรรษที ใน
รูปแบบของชูรสิ ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไม่มคี วามสมําเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที สมัยของราชวงศ์
อูมยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึงต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด ปี ค.ศ. ได้มกี าร
สร้างเพิมเติม และเมือพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชือป้ อมแห่งนีว่านารินกาลา Narin Qala ซึงมีความ
หมายถึงป้ อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรือทําลายไป แวะ
ชมและถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบนําแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึงทีนีมีชอเสี
ื ยงโด่งดังในเรือง
บ่อนําร้อนกํามะถันธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติ ภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว
เมตรซึงเชือมระหว่างตัวเมืองเก่า
และเมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครังแรกเมือปี ค.ศ.
จัดว่าเป็ นงานสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ทสวยงามชิ
ี
นหนึงซึงพาด
ผ่านแม่นําคูรา จากนันนําท่านชมโบสถ์ทรีนิตี Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิสิทธิของทบิลซิ ี ทีเรียกกันว่า
Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตังอยู่ในทบิลซิ เี มืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึนระหว่างปี
1995 ถึง ปี 2004 และเป็ นวิหารทีสูงทีสุด อันดับที 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก
จากนันนําท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าทีใหญ่ทสุี ดของจอร์เจียแหล่งรวมสินค้าแบ
รนด์เนมชันนําในราคาพิเศษ อาทิ Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas,
Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore, Calzedonia, ECCO, G-Shock, GEOX,
H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance,
Levi’s เป็ นต้น
**เพือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซือสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย**
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

) สนามบินทบิลิซี- กรุงเทพฯ

วันทีห้า

( ต.ค.

เช้าตรู่
09.45 น.

นําท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมทีพัก เพือนําท่านเดิ นทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี
ออกเดิ นทางสู่ กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทียวบินที XJ009
(มีบริการอาหารร้อนและนําดืมบนเครืองบิน) **อาหารและเครืองดืมอืนๆ ต้องชําระเงิ นซือเพิ มเติ ม**
เดิ นทางถึง สนามบินนานาชาติ ดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ นรายการที
ได้มีการดําเนิ นการไว้ลว่ งหน้ าหลายเดือนเมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมีการเปลียนแปลง
เล็กน้ อย**

20.30 น.

รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไม่คาดคิ ดหรือ
มีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานทีใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานทีปิ ดโดย
มิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลียนแปลงสถานทีอืนๆ ทดแทนให้ ทังนี เพือประโยชน์
ของคณะเป็ นสําคัญ
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หมายเหตุ
-

-

สถานทีท่องเทียวต่างๆในจอร์เจียอาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานทีสําคัญ ปิ ดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานทีท่องเทียวสําคัญอืนๆ อาจจะ
ปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมทีเป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐบาล,หรือกรณี ที
ผู้ปกครองรัฐเข้าเยียมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
เนื องจากเป็ นประเทศทีเคยถูกปกครองจากหลายเชือชาติ ทงรั
ั สเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนันอาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือกลางวันอาจจะเริมที . - . น. ส่วนมือคําเร็วทีสุดคือ
เริมเวลา . น.เป็ นต้นไป
เนื องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตังแต่ในอดีต ทําให้
ประเทศแห่งนี มีโบสถ์และวิ หารทีเก่าแก่ทีเปิ ดให้นักท่องเทียวเข้าชม ซึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หารต้องใช้ผ้าคลุม
ศีรษะ ดังนันกรุณาเตรียมผ้าคุลมศีรษะไปด้วย หรือกรณี ทีไม่ได้นําติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผา้ คลุมให้

อัตราค่าเดินทาง

วันที

- ตุลาคม

Jewel of Caucasus
ทัวร์จอร์เจีย วัน คืน / XJ

อัตราค่าทัวร์

33,300

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ ท่าน

5,900

ท่านทีต้องการพักเดียวเพิมท่านละ

**ราคานี รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั องบิน**
**ไม่รวมค่าทิปท่านละ ,

บาท โดยเรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรียกเก็บค่าภาษีนํามัน ในกรณี ทีสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
ํ า ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารทีเป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า ท่าน**ไม่มรี าคาเด็ก**และจะต้อง
ชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื องจากเป็ นตัวราคาโปรโมชัน กรณี ทีจองและออกตัวแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลียนคนเดิ นทางได้ และไม่
สามารถทํารีฟันด์ตวได้
ั เช่นกัน
อัตรานี รวมบริ การ
 ค่าตัวเครืองบินเช่าเหมาลําไป-กลับโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เส้นทางกรุงเทพฯ -ทบิลซิ /ี /ทบิลซิ -ี กรุงเทพฯ ชัน
ประหยัด
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 ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ เตียง (Triple Room)
กรณีทเดิ
ี นทาง ท่าน ท่านต้องพักเป็ น ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดียวเพิม
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอด
การเดินทางในต่างประเทศ
 ค่านําดืมแจกบนรถ ขวด/ท่าน/วัน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุแบบหมู่คณะคุม้ ครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุตํากว่า ปี และผูใ้ หญ่ทอายุ
ี เกิน ปี กรมธรรม์
, บาท (เงือนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ อันเกิด
จากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตัวโดยสาร, ค่าทีพัก, ค่าอาหาร หรืออืนๆ ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกันฯ)

 ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที
ธ.ค.
หากมีเพิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิมตามกฏและเงือนไข
ของสายการบิน
อัตรานี ไม่รวมบริ การ












ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด (25 กิโลกรัม/จํากัด ใบ/ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิ ปคนขับ,ค่าทิ ปไกด์ท้องถิน,ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ , บาททีจะเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์งวดสุดท้าย
ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึงขึนอยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัว
ท่านเอง
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีระลึก
ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซือซิมการ์ดได้ทสนามบิ
ี
นทบิลซิ ี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จา่ ย
อืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีนอกเหนือจากทีระบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเกียวกับวีซา่ หรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัยต่าง ๆ

การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์ส่วนทีเหลือจะขอเก็บทังหมดก่อน
เดินทางอย่างน้อย วันทําการ
การยกเลิ กและเงือนไขการจองทัวร์
 หากมีการยกเลิก - วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คนื เงินค่ามัดจําค่าตัวโดยสารซึงเงือนไขเป็ นไปตามทีทางสาย
การบินเรียกเก็บ
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คนื เงินมัดจําทังหมด
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 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัวโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงหมดและไม่
ั
สามารถ
เลือนวันเดินทางได้ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทีไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าวีซ่า,ค่าตัวเครืองบิน, ค่ามัดจําห้องพักและค่าเข้าชม
สถานทีท่องเทียวต่างๆ เป็ นต้น
 กรณีทต้ี องการออกตัวภายในประเทศ กรณีทลูี กค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีทัวร์กอ่ นออกบัตรโดยสารทุกครัง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุทาํ
ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการ
บิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผเู้ ดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง ทาง
บริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
ขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนทีเกิน
o ท่านทีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็ น
พิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตังแต่เริมจองทัวร์ เนืองจากกฏ
ทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวกสําหรับผูท้ มีี
ปัญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ทีมีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนในเรืองการสูบ
บุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า - ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้า
ชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ ตาม
เงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
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ทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation
Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมทีพัก
1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ ท่าน / เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ เตียงเดียว แต่อาจจะ
ได้เป็ น เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น ห้องคู่และ ห้อง
เดียว กรณี ทีมา ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ ํา
กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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