Georgia in Dreams
สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี

เทียวประเทศจอร์เจี ย 6 วั น 4 คืน
โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
ทบิลิซี-มิทสเคต้า-ซิกนากี -ควาเรลี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี
ดืมดําแสงสีกรุงทบิลิซี ลิ-มลองอาหาร Georgia Cuisine
นั งรถจี: ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
บริษทั ฯ ขอนําท่านเดินทางท่องเทียวประเทศจอร์เจีย ทีมีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับทะเล
ดําและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดชือกรุงทบิลซิ ิ ตัง) อยูใ่ นหุบเขาซึงถูกแบ่งโดยแม่น) ํามิตควารี โดยมีความน่าสนใจอยู่ที
แหล่งนํ)าแร่และแหล่งโบราณคดีมากกว่า 12,000 แห่งทัวประเทศ ซึงในจํานวนนี) มี 4 แห่งด้วยกันทีได้รบั การขึ)นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก นําท่านสัมผัสอารยธรรมนับพันปี ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ได้แก่
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ทบิ ลิซี
คาซเบกี

อนานูริ

กูดาอูริ

ซิ กนากี

ั
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีมีความสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปตยกรรมที
ั น) ําคูราหรือเรียกว่าแม่น) ํามิตควารี
สวยงามและเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง) อยู่รมิ ฝงแม่
ั บนั ได้เปลียนมาเป็ นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตัง) อยู่บนความสูงจากระดับนํ)าทะเล
คาซเบกี)ชอเมื
ื องดัง) เดิม ในปจจุ
ประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง) ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลย
ทีเดียว นอกจากนี)ยงั เป็ นสถานทีตัง) ของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
สถานทีตัง) ของป้อมอนานูรี สถานทีก่อสร้างอันเก่าแก่มกี าํ แพงล้อมรอบและตัง) อยู่รมิ แม่น) ําอรักวี ทีถูกสร้างขึ)น
ให้เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีสูง
ใหญ่ตงั ) ตระหง่าน
เมืองสําหรับสกีรสี อร์ททีมี# ชอื # เสียงทีต# งั ' อยู่บริเวณทีร# าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทมีี # ความสูงจาก
ระดับนํ'าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแห่
# งนี'เป็ นแหล่งทีพ# กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจะนิ
# ยมมาเล่น
ในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
เมืองเล็กๆทีม# กี ารปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุต์ ่างๆ จึงทําให้เป็ นเมืองทีม# คี วามสําคัญใน
การทําเหล้าไวน์ และอาหารทีส# าํ คัญของจอร์เจีย

กําหนดการเดิ นทาง

27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562

27 ต.ค.62

กรุงเทพฯ-กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน

08.00 น.

คณะพร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูทางหมายเลข 10 สายการบิ น Ukraine International
airline เคาน์เตอร์ W เจ้าหน้ าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึนเครือง (กรุณามา
ให้ตรงเวลา เนื องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตั Aวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรีและได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Ukraine International airline เทียวบิ นที PS272

11.25 น.

มีบริการอาหารร้อนและนําดืมบนเครืองบิน
(อาหารและเครืองดืมอืนๆ ทุกชนิด ต้องชําระเงินซือเพิมเติม)
18.30 น.
21.10 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ น BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน
เพือรอเปลียนเครือง
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบิ น Ukraine International airline
เทียวบิ นที PS517

28 ต.ค.62

ยูเครน-ทบิลิซี (จอร์เจีย)-ทีพัก-มิ ทสเคต้า-ทบิลิซี-ชมย่านเมืองเก่า-โบสถ์ทริ นิต4 ี

00.55 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นนานาชาติ กรุงทบิ ลิซี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีส" นามบิน
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเก่าแก่
ทีสุดของจอร์เจียอายุกว่า3,000 ปี ตัง' อยูห่ ่างจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35
นาที) นําท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึงเป็ นราชอาณาจักรเก่าของ
จอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล

เช้า
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นําท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึงเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกทีถูกสร้าง
ขึน' ในราวศตวรรษที 6 วิหารแห่งนี'ตงั ' อยู่บนภูเขาทีมีแม่น'ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น'ํามิควารี และ
แม่น'ําอรักวี ซึงถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีกว้างใหญ่ซงในอดี
ึ
ตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย
จากนัน' นําท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีสร้างราวศตวรรษที 11 ถือเป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาทีศักดิสิ? ทธิที? สุดของจอร์เจียสร้างขึน' โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชือ Arsukisdze มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง' ยังเป็ นศูนย์กลางทีทําให้ชาวจอร์เจียเปลียนความเชือและหันมานับถือ
ศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมือปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิงก่อสร้าง
ยุคโบราณทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

กลางวัน
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพืน' เมือง
นําท่านเดินทางกลับสูก่ รุงทบิ ลิซี Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ทีม" คี วามสําคัญของประวัตศิ าสตร์
ั
ั น'ําคูราหรือ
มากมาย และมีโครงสร้างสถาปตยกรรมที
สวยงามและเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง' อยู่รมิ ฝงแม่
เรียกว่าแม่น'ํามิตควารี นําท่านชมกรุงทบิลซิ ี ซึงเป็ นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมภิ าค
คอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์เมืองนี'อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปจั จุบนั ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะ
ศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ทตัี ง' ทีเป็ นจุดตัดระหว่างทวีป
เอเชียกับ นําท่านเทียวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิ ลิซี Old Town of Tbilisi ซึงจะทําท่านได้พบเห็นความ
สวยงามและสีสนั ของอาคารบ้านเรือนทีเป็ นสถาปตั ยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของ
เปอร์เซียและยุโรป ทําให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว
นําท่านนังกระเช้าไฟฟ้ า Cable Car ขึน' ชมป้ อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ทีสร้างขึน' ครัง' แรก
ช่วงคริสต์วรรษที 4 มีการเปลียนมือผูป้ กครองมากมายทัง' ช่วงอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติรก์ รัสเซีย ตัว
อาคารทีมีอยูใ่ นปจั จุบนั นี'สร้างขึน' มาตัง' แต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ทอยู
ี ่ภายในคือ
โบสถ์นกั บุญนิโคลาส St.Nicholas Church ทีสร้างขึน' ในศตวรรษที12-13
จากนันนําท่านชมโบสถ์เซนต์ทรีนิตี Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิสิ? ทธิของทบิ
ลซิ ี ทีเรียกกันว่า
?
Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตัง' อยูใ่ นทบิลซิ เี มืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน'
ระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็ นวิหารทีสูงทีสุด อันดับที 3 ของโบสถ์ออร์โธด๊อกในโลก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืน' เมือง
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

29 ต.ค.62

ทบิลิซี-ซิ กนากี-ควาเรลี-ชิ มไวน์ -ทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนัน' นําท่านเดินทางสูเ่ มืองซิ กนากี Sighnaghi ซึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัด
คาเคตีทอยู
ี ่ทางด้านใต้ของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) เป็ นเมืองเล็กๆทีมีพน'ื ทีประมาณ
2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่น
พันธุต์ ่างๆ จึงทําให้เป็ นเมืองทีมีความสําคัญทีมีการทําเหล้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารทีสําคัญของจอร์เจีย
ซึงต่อมาได้รบั การบูรณะและปรับปรุงให้มคี วามเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิงอํานวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึง
ทําให้มชี อเสี
ื ยงสําหรับนักท่องเทียวให้ท่านได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี เมืองทีได้ชอว่
ื า
“เมืองแห่งความรัก” ตัง' อยูบ่ นทิวทัศนันสวยงามของแม่น'ําเลซานิกลางหุบเขาคอเคซัส ทีถูกสร้างขึน' เมือ
ศตวรรษที 18 ด้วยพระราชโองการแห่งกษัตริย์ Kakheti Erekle II ผูท้ ปกป
ี ้ องเมืองจากการโจมตีของพวกมุสลิม
ทางเหนือ และยังเป็ นทีตัง' ของอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆ์ในนิกาย
จอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึน' ในศตวรรษที 9 แต่ได้รบั การบูรณะใหม่ทงั ' หมดในศตวรรษที 17 ปจั จุบนั เป็ น
อารามนางชี อุทศิ ให้นกั บุญนีโน่ สตรีผปู้ ระกาศศาสนาคริสต์ในศตวรรษที 4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ถูก
บรรจุไว้ในอารามแห่งนี'เช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน' เมือง

กลางวัน
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บ่าย

คํา

นําท่านสูเ่ ขตควาเรลี Kvareli ทีแปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ทีเป็ น 1ในเขตทีเป็ นแหล่งผลิตไวน์ของ
จอร์เจีย ทีทีมีดนิ ฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทําไวน์ โดยมีการทําอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา
จํานวน 15 อุโมงค์ และมีเส้นทางเชือมแต่ละอุโมงค์ เพือให้เป็ นทีเก็บไวน์ในอุณหภูมเิ หมาะสม (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง) จากนัน' ให้ทา่ นได้ชมิ ไวน์ควู าเรลีรสเลิศ ไวน์ทอ้ งถินทีมีชอเสี
ื ยงทีสุดในภูมภิ าค จนได้เวลา
อันสมควรนําท่านเดินทางกลับสูก่ รุงทบิลซี ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารไทย
นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

30 ต.ค.62

ทบิลิซี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีสําคัญซึงเป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเรียกว่า Georgian
Military Highway ทีสร้างขึน' ในสมัยทีจอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทาง
เดียวทีจะนําท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ที
เป็ นเส้นกัน' พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย นําท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอันเก่าแก่
มีกาํ แพงล้อมรอบและตัง' อยู่รมิ แม่น'ําอรักวี เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที 16-17 ซึงภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที
ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีสูงใหญ่ตงั ' ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้อมนี'เองทําให้
เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบือ' งล่างและอ่างเก็บนํ'าซินวาลี จากนัน' นําท่านเดินทางสูเ่ มืองกูดาอูรี
Gudauri เมืองสําหรับสกีรสี อร์ททีมีชอเสี
ื ยงทีตัง' อยู่บริเวณทีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทมีี ความสูง
จากระดับนํ'าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแห่งนี'เป็ นแหล่งทีพักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจะนิยมมา
เล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน' เมือง
ั บนั ได้เปลียนมาเป็ นเมืองสเต
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีช' อเมื
ื องดัง' เดิม ในปจจุ
พานท์สมินด้า ตัง' อยู่บนความสูงจากระดับนํ'าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง' ปี โดย
ในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นําท่านเปลียนเป็ นนังรถจีjป 4WD เพือชมความ
สวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี Gergeti Trinity Church ซึงถูกสร้างขึน' ในราวศตวรรษที 14 หรือมีอกี ชือเรียก
กันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึงเป็ นชือเรียกทีนิยมกันของโบสถ์ศกั ดิแห่
? งนี'สถานทีแห่งนี'ตงั ' อยู่รมิ
ั
ฝงขวาของแม่
น'ําชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี' (การเดิ นทางมายังสถานทีแห่งนี ขึนอยู่กบั สภาพ
อากาศ ซึงเส้นทางอาจจะถูกปิ ดกันด้วยหิ มะทีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติ ซึงอาจจะเป็ นอุปสรรคแก่การเดิ นทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิo เปลียนแปลงรายการตาม
ความเหมาะสม โดยจะคํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ)
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํา

31 ต.ค.62

ทบิลิซี-อิ สระช้อปปิ4 ง -สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองทบิลซิ ี หรือเดินเล่นช้อปปิ' งที Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลซิ ทีี เต็มไป
ด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ **เพือความสะดวกในการเดิ นเล่น
และเลือกซือสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
จากนันได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงทบิ ลิซี
นําท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงทบิ ลิซี โดยสายการบิ น Ukraine International airline
เทียวบิ นที PS516

16.35 น.
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18.35 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ น BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน
เพือแวะเปลียนเครือง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบินกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิ น Ukraine International
airline เทียวบิ นที PS271มีบริการอาหารร้อนและนําดืมบนเครืองบิน

19.25 น.

(อาหารและเครืองดืมอืนๆ ทุกชนิด ต้องชําระเงินซือเพิมเติม)
01 พ.ย.62

กรุงเทพฯ

09.40 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตั Aวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรีและได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**

หมายเหตุ

สถานทีท่องเทียวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

- อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานที สําคัญ ปิ ดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที ท่องเที ยวสําคัญ
อืนๆ อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที เป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของ
รัฐบาล,หรือกรณี ทีผู้ปกครองรัฐเข้าเยียมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
- เนื องจากเป็ นประเทศที เคยถูกปกครองจากหลายเชื9อชาติ ทงั 9 รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน9 อาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
- โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือ9 กลางวันอาจจะเริ มที 13.00-14.00 น. ส่วนมือ9 คํา
เร็วที สุดคือเริ มเวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป
เนื องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตังแต่ในอดีต
ทําให้ประเทศแห่งนี มีโบสถ์และวิ หารทีเก่าแก่ทีเปิ ดให้นักท่องเทียวเข้าชม ซึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หารต้องใช้
ผ้าคลุมศรีษะ ดังนันกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณี ทีไม่ได้นําติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หารจะมีผา้
คลุมให้

รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อืนๆ ที ไม่คาดคิ ด
หรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที ใดที ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที
ปิ ดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลียนแปลงสถานที อืนๆ ทดแทนให้ ทัง9 นี9 เพือ
ประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
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27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562

อัตราค่าเดิ นทาง

Georgia in Dream
ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน / PS

อัตราค่าทัวร์

35,900

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านทีต" อ้ งการพักเดีย" วเพิม" ท่านละ
ท่านที มีตั Jวโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ

4,500
17,500

**ราคานี รวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบิน**
**ไม่รวมค่าทิ ปท่านละ 1,800 บาท โดยเรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิH ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ9ามัน ในกรณี ทีสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
ํ า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี9 ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารที เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า 30 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**และจะต้อง
ชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

• เนื องจากเป็ นตั Jวโปรโมชัน จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิ ก ,เปลียนคนเดิ นทาง ,Refund ตั Jวได้
อัตรานี รวมบริ การ
• ค่าตั ,วเครือ" งบินไป-กลับโดยสายการบิน Ukraine International airline เส้นทาง กรุงเทพฯ-กรุงเคียฟ-ทบิลซิ ี //
ทบิลซิ -ี กรุงเคียฟ-กรุงเทพฯ ชันประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ" กั ตามรายการทีร" ะบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื"องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple
Room) กรณีทเ"ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดีย" วเพิม"
• ค่าเข้าชมสถานทีต" ่างๆ ค่าอาหารและเครือ" งดื"มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย" วตามรายการทีร" ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม" ี
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน" และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค" อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่านําดื"มแจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วัน
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต"ํากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ"ี ายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงื"อนไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื"นๆ อัน
เกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ,วโดยสาร, ค่าทีพ" กั , ค่าอาหาร หรืออื"นๆ ทังนีเป็ นไปตามเงื"อนไขของบริษทั ประกันฯ)

• ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม" กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง" เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที"
13 มิ.ย.2562 หากมีเพิม" เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิม" ตามกฏและ
เงือ" นไขของสายการบิน
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อัตรานี9 ไม่รวมบริ การ
• ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางสําหรับตั ,วโดยสารชันประหยัดในกรณีทเ"ี กินกว่าสายการบินกําหนด จํากัด 1 ใบ/ ท่าน
(นําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ" งดื"มและค่าอาหารทีส" งเพิ
ั " ม" เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ" ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน" ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาททีจ" ะเรียกเก็บในอินวอยซ์พร้อมค่าทัวร์งวด
สุดท้าย
• ค่าทําใบอนุญาตทีก" ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึง" ขึนอยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง" ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ
ทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
• ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋าหรือของทีร" ะลึก
ั ญาณ Wifi บนรถหรือกรณีทม"ี สี ญ
ั ญาณจะไม่
• ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม ไม่มสี ญ
เสถียรและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร" ะบุ เช่น ค่าเครือ" งดื"มและค่าอาหารทีส" งเพิ
ั " ม" เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอืน" ๆ ทีม" ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน" อกเหนือจากทีร" ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ" กีย" วกับวีซ่า หรืออืน" ๆ ทีม" ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นที
เหลือจะขอเก็บทัง' หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วันทําการ มิฉะนัน' ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ?ในการไม่คนื เงินค่ามัด
จําทัง' หมด
การยกเลิ กและเงือนไขการจองทัวร์
หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ?ในการไม่คนื เงินค่ามัดจําค่าตั wวโดยสารซึงเงือนไขเป็ นไป
ตามทีทางสายการบินเรียกเก็บ
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ?ในการไม่คนื เงินมัดจําทัง' หมด
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 25 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ?ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ' หมด
หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั wวโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ?ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ' หมด
และไม่สามารถเลือนวันเดินทางได้ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน' จริงทีไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าตั wวเครืองบิน, ค่ามัดจํา
ห้องพักและค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ เป็ นต้น
กรณีทต"ี อ้ งการออกตั ,วภายในประเทศ กรณีทล"ี กู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าทีท" วั ร์กอ่ นออกบัตรโดยสาร
ทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ?ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน'
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย" นแปลงตามความเหมาะสม เนื"องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ" กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
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o กรณีทม"ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ" เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
J
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ" ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก"ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื"องจากมีสงิ" ผิดกฎหมายหรือสิง" ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ" มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก" องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก"ี องตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผเู้ ดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนื"องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก"ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ" าํ นักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง
สายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง" จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส" ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย" วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย" วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต" อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต"ํากว่ามาตรฐานได้
ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
J รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนที"
เกิน
o ท่านทีม" อี าการ แพ้อาหาร, มีปญั หาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต" อ้ งการความช่วยเหลือและการดูแล
เป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต" อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตังแต่เริม" จองทัวร์
เนื"องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวก
สําหรับผูท้ ม"ี ปี ญั หาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื"องการงดสูบบุหรี" บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต" ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช" ดั เจน
ในเรื"องการสูบบุหรี" และมีสถานทีโ" ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี" ทังนีเนื"องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท"ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต" อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย" วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ
"
ดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื"องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที"
สถานทีเ" ข้าชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค" ณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื"อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด" งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนัน ๆ ตามเงื"อนไขราคาทีไ" ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ"งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด" งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื"องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ" ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง" เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมที พัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดียว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดียว กรณี ทีมา 3 ท่าน
2. โรงแรมในโมรอคโคส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมติ าํ
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3. กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน' มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ?ในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในโมรอคโคทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต
และไม่มอี า่ งอาบนํ'า ซึงขึน' อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน' ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กัน
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