รห ัสโปรแกรม : 18002 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

GEORGIA IN DREAMS
สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทีย่ วเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี

เที่ยวประเทศจอร์เจี ย 5 วั น 3คืน
โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์
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ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิชชิเค่ -อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี
ดื่มด่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
นั่ งรถจี๊ ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงท่องเทีย่ วประเทศจอร์เจีย ทีม่ อี ำณำเขตทำงเหนือติดกับรัสเซียและทำงตะวันตกติดกับ
ทะเลดำและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ชือ่ กรุงทบิลซิ ิ ตัง้ อยู่ในหุบเขำซึง่ ถูกแบ่งโดยแม่น้ ำมิตควำรี โดยมีควำม
น่ำสนใจอยู่ทแหล่
ี ่ งน้ ำแร่และแหล่งโบรำณคดีมำกกว่ำ 12,000 แห่งทัวประเทศ
่
ซึง่ ในจำนวนนี้ มี 4 แห่งด้วยกันทีไ่ ด้รบั กำร
ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก นำท่ำนสัมผัสอำรยธรรมนับพันปี ตะลึงควำมงำมทำงธรรมชำติของดินแดน
แห่งเทือกเขำคอเคซัส ได้แก่
ทบิ ลิซี ่
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วำมสำคัญของประวัตศิ ำสตร์มำกมำย และมีโครงสร้ำง
สถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำมและเป็นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำคูรำหรือเรียกว่ำแม่น้ ำ
มิตควำรี
คาซเบกี
คำซเบกี้ชอื ่ เมืองดัง้ เดิม ในปั จจุบนั ได้เปลีย่ นมำเป็ นเมืองสเตพำนท์สมินด้ำ ตัง้ อยู่บนควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถึง -5
องศำเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจำกนี้ยงั เป็ นสถำนทีต่ งั ้ ของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่ง
ดัง
อนานูริ
สถำนทีต่ งั ้ ของป้ อมอนำนูรี สถำนทีก่ ่อสร้ำงอันเก่ำแก่มกี ำแพงล้อมรอบและตัง้ อยู่รมิ แม่น้ ำอรักวี ทีถ่ ูก
สร้ำงขึ้นให้เป็ นป้ อมปรำกำรในศตวรรษที ่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและ
ยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้ ตระหง่ำน
กูดาอูริ
เมืองสำหรับสกีรสี อร์ททีมี่ ชอื ่ เสียงทีต่ งั ้ อยู่บริเวณทีร่ ำบเชิงเขำของเทือกเขำคอเคซัสใหญ่ทมีี ่ ควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแห่
่ งนี้เป็ นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชำวจอร์เจียทีจะนิ
่ ยมมำ
เล่นในเดือนธันวำคมจนถึงเดือนเมษำยน

กาหนดการเดิ นทาง 07-11 ม.ค. / 14-18 / 21-25 / 28 ม.ค.-01ก.พ 2563

04-08 ก.พ. / 11-15 ก.พ./ 18-22 / 25-29 ก.พ. 2563
03-07 มี.ค. / 10-14 มี.ค / 17-20 มี.ค./ 24-28 มี.ค 2563
31 มี.ค.- 04 เม.ย.2563
07-11 เม.ย. / 14-18 เม.ย. / 21-25 เม.ย. / 28 เม.ย.-02 พ.ค.2563
05-09 พ.ค. / 12-16 พ.ค. / 19-23 พ.ค./ 26-30 พ.ค.63
วันแรก

กรุงเทพฯ-กรุงทาชเคนต์ - ประเทศอุซเบกิ สถาน- ทบิลิซี ่ (จอร์เจีย)-ที พ่ กั

05.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 10 สายการบิ น อุซเบกิ สถานแอร์
เวย์ (Uzbekistan Airways) เคาน์เตอร์ W เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่าน
ก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่าน
เอง) **กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ
เดิ นทางแต่ละกาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจาก
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รายการทัวร์เป็ น รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล
เวลาการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

08.10 น.
13.00 น.
16.05น.
18.25 น.
คา่

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิ กชม http://bit.ly/2NMk5YE
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นอุซเบกิ สถานแอร์เวย์ เที่ยวบิ นที่ HY532
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิ สถาน เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดิ นทางจากกรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิ สถาน โดยสายการบิ นอุซเบกิ สถานแอร์เวย์
(Uzbekistan Airways) เที่ยวบิ นที่ HY745
เดิ นทางถึงสนามบิ นนานาชาติ กรุงทบิ ลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีส่ นามบิน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองพร้อมชมโชว์
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ อง

ทบิลิซี ่ (จอร์เจีย)- มิ ทสเคต้า-อุพลิ สชิ เค่-ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองมิ ท สเคต้ าMtskheta ศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศจอร์เจีย เมืองที่
เก่ำแก่ท่สี ุดของจอร์เจียอำยุกว่ำ3,000 ปี ตัง้ อยู่ห่ำงจำกกรุงทบิลซิ ี ประมำณ 25 กม.(ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 35 นำที) น ำท่ ำ นชมเมือ งมิท สเคต้ำ ที่เคยเป็ น เมือ งหลวงของอำณำจัก รอิเบเรีย ซึ่งเป็ น
รำชอำณำจัก รเก่ ำ ของจอร์เ จีย ในช่ ว ง 400-500ปี ก่ อ นคริส ตกำล น ำท่ ำ นชมวิ ห ารจวารี Jvari
Monastery ซึง่ เป็ นวิหำรในรูปแบบของคริสต์ศำสนำนิกำยออร์โธดอกทีถ่ ูกสร้ำงขึน้ ในรำวศตวรรษที่ 6
วิหำรแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนภูเขำที่มแี ม่น้ ำสองสำยไหลมำบรรจบกัน คือ แม่น้ ำมิควำรี และแม่น้ ำอรักวี ซึง่ ถัด
จำกเมืองมิทสเคต้ำไปยังบริเวณทีก่ ว้ำงใหญ่ซง่ึ ในอดีตเคยเป็ นอำณำจักรของไอบีเรีย จำกนัน้ นำท่ำนชม
วิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่ ร้ำงรำวศตวรรษที่ 11 ถือเป็ นศูนย์กลำงทำงศำสนำ
ที่ศกั ดิสิ์ ทธิที์ ่สุดของจอร์เจียสร้ำงขึน้ โดยสถำปนิกชำวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdzeมีขนำดใหญ่ เป็ นอันดับ
สองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลำงที่ทำให้ชำวจอร์เจียเปลี่ยนควำมเชื่อและหันมำนับถือศำสนำ
คริสต์ และให้ศำสนำคริสต์มำเป็ นศำสนำประจำชำติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้ำงยุค
โบรำณทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศจอร์เจีย ภำยในมีภำพเขียนสีเฟรสโก้อย่ำงงดงำม

กลางวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ภัตตำคำรพืน้ เมือง
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บ่าย

นำท่ำนชมถา้ อุพลิ สชิ เค่ Uplistsikhe Cave – Toen หนึ่งในเมืองถ้ำเก่ำแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักฐำนกำร
ตัง้ ถิ่นฐำนในดินแดนแถบนี้กนั มำนำนแล้วกว่ำ 3000 ปี ก่อน ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกำล จนถึง ค.ศ.500
เมืองนี้เป็ นศูนย์กลำงทำงศำสนำและวัฒ นธรรม และมีควำมเจริญ สุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11
ก่อนจะถูกรุกรำนโดยชำวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้ำงไป ท่ำนจะได้
พบกับศำสนสถำนทีม่ หี อ้ งโถงขนำดใหญ่ทช่ี ำวเพเก้น Pagan ใช้เป็ นทีป่ ระกอบพิธกี รรมซึง่ เป็ นลัทธิบูชำ
ไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศำสนำคริสต์จะเข้ำเมื่อ 1700 ปี ก่อน และยังมีห้องต่ำงๆ ซึ่งคำดว่ำ
เป็ นโบสถ์เก่ำแก่ของชำวคริสต์ ทีส่ ร้ำงขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงทบิ ลิ
ซี่ Tbilisiเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีค วามสาคัญ ของประวัติศาสตร์ มำกมำยและมีโครงสร้ำง
สถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำมและเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำคูรำหรือเรียกว่ำแม่น้ำมิตควำ
รี น ำท่ ำนชมกรุงทบิลิซ่ี ซึ่งเป็ น ศูน ย์ก ลำงกำรท ำอุต สำหกรรมและวัฒ นธรรมในภู มิภ ำคคอเคซัส ใน
ประวัติศ ำสตร์เมืองนี้ อ ยู่ในเส้น ทำงสำยไหมหรือ Silk Road และปั จจุ บ ัน ยังมีบ ทบำทสำคัญ ในฐำนะ
ศูนย์กลำงกำรขนส่งและกำรค้ำ เนื่องจำกควำมได้เปรียบทำงยุทธศำสตร์ในแง่ท่ตี งั ้ ที่เป็ นจุดตั ดระหว่ำง
ทวีปเอเชียกับยุโรป อิสระให้ท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้ งที่ Galleria Mall ศูนย์กำรค้ำย่ำนฟรีดอมสแควร์ใจกลำง
กรุงทบิลซิ ท่ี เ่ี ต็มไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร คำเฟ่ และสินค้ำแบรนด์เนมหลำกหลำยแบรนด์
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ าม

ทบิลิซี-่ อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงไปตำมทำงหลวงทีส่ ำคัญซึง่ เป็ นเส้นทำงสำหรับใช้ในด้ำนกำรทหำรทีเ่ รียกว่ำ
Georgian Military Highway ทีส่ ร้ำงขึน้ ในสมัยทีจ่ อร์เจียตกอยูภ่ ำยใต้กำรปกครองของสหภำพโซเวียต
เป็ นถนนเส้นทำงเดียวทีจ่ ะนำท่ำนเดินทำงสูเ่ ทือกเขำคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีม่ คี วำม
ยำวประมำณ1,100 กม.ทีเ่ ป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่ำงรัสเซียและจอร์เจีย นำท่ำนชมป้ อมอนานูรี
Ananuri Fortressสถำนทีอ่ นั เก่ำแก่มกี ำแพงล้อมรอบและตัง้ อยู่รมิ แม่น้ำอรักวี เป็ นป้ อมปรำกำรใน
ศตวรรษที่ 16-17 ซึง่ ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้
ตระหง่ำนท่ำมกลำงธรรมชำติอนั งดงำม จำกป้ อมนี้เองทำให้เห็นภำพทิวทัศน์อนั สวยงำมของเบือ้ งล่ำง
และอ่ำงเก็บน้ำซินวำลี จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองกูดาอูรี Gudauri เมืองสำหรับสกีรสี อร์ททีม่ ี
ชื่อเสียงทีต่ งั ้ อยู่บริเวณทีร่ ำบเชิงเขำของเทือกเขำคอเคซัสใหญ่ทม่ี คี วำมสูงจำกระดับน้ำทะเลประมำณ
2,100 เมตร สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชำวจอร์เจียทีจ่ ะนิยมมำเล่นในเดือนธันวำคม
จนถึงเดือนเมษำยน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองคาซเบกีKazbegiโดยคำซเบกีช้ ่อื เมืองดัง้ เดิม ในปั จจุบนั ได้เปลีย่ นมำเป็ นเมืองส
เตฟำนท์สมินด้ำ ตัง้ อยู่บนควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอด
ทัง้ ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถึงลบ 5 องศำเซลเซียสเลยทีเดียว นำท่ำนเปลีย่ นเป็ นนัง่ รถจี๊บ 4WD
เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้Gergeti Trinity Churchซึง่ ถูกสร้ำงขึน้ ในรำวศตวรรษที่ 14
หรือมีอกี ชื่อเรียกกันว่ำทสมินดำซำมีบำ TsmindaSamebaซึง่ เป็ นชื่อเรียกทีน่ ิยมกันของโบสถ์ศกั ดิแห่
์ งนี้
สถำนทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ ขวำของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขำของคำซเบกี(การเดิ นทางมายังสถานที่
แห่งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะถูกปิ ดกัน้ ด้วยหิ มะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของ
การจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็ นอุปสรรคแก่การเดิ นทาง ทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะคานึ งถึงความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ)

กลางวัน
บ่าย
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คา่

นำท่ำนเดินทำงกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้ชมทัศนียภำพสองข้ำงทำง หรือพักผ่อนตำม
อัธยำศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ ี ่

ทบิลิซี-่ ชมย่านเมืองเก่า-อิ สระช้อปปิ้ งEast Point - สนามบิน

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเทีย่ วชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิ ลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่ จะทำท่ำนได้พบเห็นควำม
สวยงำมและสีสนั ของอำคำรบ้ำนเรือนทีเ่ ป็ นสถำปั ตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสำนกันระหว่ำงศิลปะ
ของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศ
เดียว จำกนัน้ นำท่ำนนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า Cable Car ขึน้ ชมป้ อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress
สร้ำงขึน้ ครัง้ แรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูรสิ ทซิเค อันหมำยถึงรูปแบบทีไ่ ม่มคี วำมสม่ำเสมอ
กัน และต่อมำในรำวศตวรรษที่ 7 สมัยของรำชวงศ์อมู ยั ยำดได้มกี ำรก่อสร้ำงส่วนต่อขยำยออกไปอีก ซึง่
ต่อมำในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกี ำรสร้ำงเพิม่ เติม และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ำมำ
ยึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้ อมแห่งนี้ว่ำนำรินกำลำ Narin Qala ซึง่ มีควำมหมำยถึงป้ อมอันเล็ก Little
Fortress โดยบำงส่วนได้พงั ทลำยลงเพรำะว่ำเกิดแผ่นดินไหวและถูกรือ้ ทำลำยไป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ East Point ห้ำงสรรพสินค้ำทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของจอร์เจียแหล่งรวมสินค้ำแบรนด์เนม
ชัน้ นำในรำคำพิเศษ อำทิ Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas,

กลางวัน

Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore,Calzedonia, Ecco, GShock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch,
Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เป็ นต้น

23.20น.
03.50น.
09.20น.

**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงทบิ ลิซี
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงทบิ ลิซี โดยสายการบิ นอุซเบกิ สถานแอร์เวย์
เที่ยวบิ นที่ HK746
เดิ นทางถึงสู่สนามบิ นทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิ สถานแอร์เวย์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบินทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิ สถานแอร์เวย์ โดยสายการบิ น
อุซเบกิ สถานแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ HK533

วันที ห่ ้า

กรุงเทพฯ

17.20 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่
ละกาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์
เป็ นรายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือนเมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการ
เดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
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สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจียอาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

หมายเหตุ

- อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานที่ สาคัญ ปิ ดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ ท่องเที่ ยว
สาคัญอื่นๆ อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่ เป็ นแขกของรัฐบาลหรือ
หน่ วยงานของรัฐบาล,หรือกรณี ที่ผ้ปู กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า
เป็ นต้น
- เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติ ทงั ้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
- โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือ้ กลางวันอาจจะเริ่ มที่ 13.00-14.00 น. ส่วน
มือ้ คา่ เร็วที่ สดุ คือเริ่ มเวลา 19.00 น.เป็ นต้นไป
เนื่ องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตัง้ แต่ใน
อดีต ทาให้ประเทศแห่งนี้ มีโบสถ์และวิ หารที่เก่าแก่ที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือ
วิ หารต้องใช้ผา้ คลุมศีรษะ ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศีรษะไปด้วย หรือกรณี ที่ไม่ได้นาติ ดตัวไปทาง
โบสถ์หรือวิ หารจะมีผา้ คลุมให้

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ
หรือสถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ
ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

07-11 ม.ค. / 14-18 / 21-25 / 28 ม.ค. - 01ก.พ 2563

Georgia My Love
ทัวร์จอร์เจีย 5 วัน 3 คืน /HY
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

อัตราค่าทัวร์

35,900
4,000

อัตราค่าเดิ นทาง 04-08 ก.พ. / 11-15 ก.พ./ 18-22 / 25-29 ก.พ. 2563

03-07 มี.ค. / 10-14 มี.ค / 17-20 มี.ค./ 24-28 มี.ค / 31 มี.ค.- 04 เม.ย.2563
05-09 พ.ค. / 12-16 พ.ค. / 19-23 พ.ค./ 26-30 พ.ค.63
Georgia My Love
ทัวร์จอร์เจีย 5 วัน 3 คืน /HY
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
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34,500
4,000
6

อัตราค่าเดิ นทาง

07-11 เม.ย. / 14-18 เม.ย./ 21-25 เม.ย. / 28 เม.ย.-02 พ.ค.2563
Georgia My Love
ทัวร์จอร์เจีย 5 วัน 3 คืน /HY
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

อัตราค่าทัวร์

36,900
4,000

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าทิ ปท่านละ 1,400 บาท โดยเรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บ
เพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน**ไม่มีราคาเด็ก**และ
จะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วราคาโปรโมชัน่ กรณี ที่จองและออกตั ๋วแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนคน
เดิ นทางได้ และไม่สามารถทารีฟันด์ตั ๋วได้เช่ นกัน
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อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินอุซเบกิ สถานแอร์เวย์ เส้นทางกรุงเทพฯ-กรุงทาชเคนท์ -ทบิลซิ /ี /
ทบิลซิ -ี กรุงทาชเคนท์ -กรุงเทพฯชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ(2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple
Room) กรณีทเ่ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่
ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าน้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน

 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี กรมธรรม์
500,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋วโดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)

 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 19 ส.ค.2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่
ตามกฏและเงือ่ นไขของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางสาหรับตั ๋วโดยสารชัน้ ประหยัดในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนดจากัด 1ใบ/
ท่าน(น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทา่ นละ 1,400 บาททีจ่ ะเรียกเก็บในอินวอยซ์พร้อมค่าทัวร์
งวดสุดท้าย
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรมซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและ
ทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
 ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม โดยสามารถซือ้ ซิมการ์ดผ่านบริษทั ทัวร์ได้
ขนาด 5GB = 400 บาท / ซิม หรือท่านสามารถซือ้ ซิมการ์ดโทรศัพท์ได้ทส่ี นามบิน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ฯลฯ หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า ทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่า
แปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุสามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
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การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินค่ำ
มัดจำทัง้ หมด
การยกเลิ กและเงื่อนไขการจองทัวร์
 หำกมีกำรยกเลิก 60-90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินค่ำมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรซึง่ เงือ่ นไข
เป็ นไปตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินมัดจำทัง้ หมด
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 25 วันทำกำร บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรไม่คนื ค่ำทัวร์
ทัง้ หมดและไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงได้และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สำมำรถคืนเงินได้ เช่นค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน
,ค่ำมัดจำห้องพักและค่ำเข้ำชมสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วต่ำงๆ เป็ นต้น
 กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์กอ่ นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้
และมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั
์
การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผเู้ ดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผูโ้ ดยสารเองทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารอันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิก
เทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและ
การดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่
เริม่ จองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะ
ไม่ได้รบั ความสะดวกสาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
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o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะ
เข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ
คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุ
หนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงิน
ใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยวแต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1
ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมในจอร์เจียส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ่ำ
3. กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพือ่ ให้เกิดควำมเหมำะสม
4. โรงแรมในจอร์เจียทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัด
รัต และไม่มอี ำ่ งอำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะ
แตกต่ำงกัน
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