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วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

23.55 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์
โดยมีเจ้าหน้าทีข1 องบริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
กรุงเทพฯ – ทบิลซิ &ี – เมืองกอรี& – พิพธิ ภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสชิเค่ – ทบิลซิ &ี

วันที&สอง
03.00 น.
08.25 น.
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ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลซิ ี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทีย1 วบินที1 XJ008 (บริการอาหารและนํา> ดื1ม)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชัว& โมง 56 นาที
เดินทางถึงสนามบินทบิลซิ ี
ประเทศจอร์เจีย
(เวลาท้องถิน& ช้ากว่าประเทศไทย
:
ชัว& โมง)
หลังผ่านขัน> ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระ นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองกอรี& (Gori) ระยะทาง ??? ก.ม.
เป็ นเมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ เป็ นที1รูจ้ กั กันดีว่าเป็ น บ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin)
ชาวจอร์เจียที1ในอดีตเป็ นผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที1 STUV ถึง STWV และมีช1อื เสียง
เรื1องความโหดเหี>ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี> นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum)
ผูน้ าํ ของลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็ นคลังข้อมูลหลักของอาคารที1ซบั ซ้อนคือ หอศิลป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธิคของสตาลิน
เริ1มขึ>นเมือ1 ปี
พ.ศ.
UZTZ
ในฐานะพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์แห่งลัทธิสงั คมนิยม
แต่อย่างเห็นได้ชดั ว่าตัง> ใจจะเป็ นอนุ สรณ์แก่สตาลินผูเ้ สียชีวติ ในปี
พ.ศ.
UZT]
การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบ่งออกเป็ นหกโถง
ตามลําดับเวลาและมีหลายรายการทีถ1 ูกต้องหรือถูกกล่าวหาโดยสตาลินรวมทัง> เฟอร์นิเจอร์สาํ นักงานของเขาผลงานส่วนตัวแ
ละของที1ระลึกที1เขาทําไว้ตลอดหลายปี ทผ1ี ่านมา
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นอกจากนี>ยงั มีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาดและบทความในหนังสือพิมพ์
การแสดงผลสรุปด้วยหนึ1งในสิบสองชุดของ หน้ากาก แห่ง
ความตาย ของสตาลินถ่ายไม่นานหลังจากทีเ1 ขาเสียชีวติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน> นําท่านออกเดินทางสู่ อุพลิสชิเค่ (Ulistsikhe
Cave)
หนึ1งในเมืองถํา> เก่าแก่ของจอร์เจีย
มีการตัง> ถิน1 ฐานในดินแดนแถบนี>กนั มานานแล้วกว่า ^VVV
ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic
and Late Antique periods) ช่วง WVV ปี ก่อนคริสตกาล
ถึง
ค.ศ.WVV
เมืองนี>เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม
และช่วงทีเ1 มืองนี>มคี วามเจริญสุดขีดคือ
ในช่วงคริสตวรรษที1
T
ถึง
SS

ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที1
S^
และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป
ท่านจะได้พบกับศาสนสถานทีม1 หี อ้ งโถงขนาดใหญ่ทช1ี าวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็ นที1ประกอบพิธกี รรมซึง1 เป็ นลัทธิบูชาไฟ
เป็ นลัทธิของคนในแถบนี>ก่อนที1ศาสนาคริสต์จะเข้าเมือ1
1700
ปี ก่อน
และยังมีหอ้ งต่าง
ๆ
ซึง1 คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ทีส1 ร้างขึ>นในช่วงคริสต์ศตวรรษที1 T นําท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลซิ ี (Tbilisi)
ระยะทาง S6 ก.ม.
รับประทานอาหารคํา& ณ ภัตตาคาร
โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
ป้ อมอนานู รี – คาซเบกี\ – นัง& รถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี\ – กูดาอูรี – ทบิลซิ ี
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส1 าํ คัญ เป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเ1 รียกว่า Georgian Military
Highway สร้างขึ>นโดยสหภาพโซเวียตสมัยทีจ1 อร์เจียตกอยู่ ภายใต้การปกครองสําหรับใช้เป็ นเส้นทางมายังภูมภิ าคแห่งนี>
นําท่านออกเดินทางสู่
เทือกเขาคอเคซัส
(Greater
Caucasus)
ระยะทาง
bc
ก.ม.
เป็ นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ1งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ S,SVV กม.และเป็ นเส้นกัน> พรมแดนระหว่าง
สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้ อมอนานู รี (Ananuri Fortress) ป้ อมปราการเก่าแก่
ถูกสร้างขึ>นราวศตวรรษที1
S]
–
17
ปัจจุบนั ยังคงมีซากกําแพงทีล1 อ้ มรอบป้ อมปราการ
เปรียบเสมือนม่านทีซ1 ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทัง>
U หลังทีต1 งั> อยู่ภายใน ซึง1 เป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์จ> ิน
ภายในมีหอคอยทรงเหลีย1 มขนาดใหญ่ตงั> ตระหง่าน
หากมองจากมุมสูงของป้ อมปราการนี>ลงมา
จะมองทัศนียภาพที1สวยงามของอ่างเก็บนํา> ชินวารี (Zhinvali) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี\
(Kazbegi) ระยะทาง SS ก.ม. หรือปัจจุบนั เรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื1อนี>เพิง1 เปลีย1 นเมือ1 ปี UVV]

Ananuri fortress
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หลังจากนักบุญนิกายออร์โธดอกซ์ ชื1อ สเตฟาน ได้มาพํานักอาศัยและก่อสร้างสถานทีส1 าํ หรับจําศีลภาสนาขึ>น เมืองนี>เป็ น
เมืองเล็ก
ๆ
ตัง> อยู่รมิ ฝัง1 แม่นาํ> เทอร์ก> ี
ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย1 วบนเทือกเขาคอเคซัส
(Caucasus)
ทีส1 าํ คัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมทิ ศั น์ทส1ี วยงามโดยรอบ รวมทัง> เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี>
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนัน> นําท่านขึ>นรถ 4WD (รถขับเคลือ1 น Z ล้อ) เพือ1 เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus)
นําท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี\ (Gergeti Trinity Church) ซึง1 ถูกสร้างขึ>นในราวศตวรรษที1 SZ
มีอกี ชื1อเรียกกันว่า
ทสมินดา
ซามีบา
(Tsminda
Sameba)
ชื1อทีเ1 รียกทีน1 ิยมกันของโบสถ์ศกั ดิzแห่งนี>สถานทีแ1 ห่งนี>ตงั> อยู่รมิ ฝัง1 ขวาของ แม่นาํ> ชคเฮรี อยู่บนเทือก
เขาของคาซเบกี>
(ในกรณีทถ1ี นนถูกปิ ดกัน> ด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทาง
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิzในการเปลีย1 นแปลงสถานทีท1 อ่ งเทีย1 วตามความเหมาะสม

คํา&
พักที&
วันที&ส&ี
เช้า
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ซึง1 จะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก)

นําท่านออกเดินทางสู่
เมืองกูดาอูรี
(Gudauri)
ระยะทาง
:j
ก.ม.
ซึง1 เป็ นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ททีม1 ชี 1อื เสียงที1ตงั> อยู่บริเวณที1ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทม1ี คี วามสูงจากระดับนํา> ทะเล
ประมาณ
U,SVV
เมตร
สถานที1แห่งนี>เป็ นแหล่งทีพ1 กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจ1 ะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
ซึง1 เป็ นช่วงทีส1 วยงามและมีหมิ ะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา นําท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลซิ ี (Tbilisi) ระยะทาง ?k? ก.ม.
ชมวิวสองข้างทางและพักผ่อนบนรถ
รับประทานอาหารคํา& ณ ภัตตาคาร
โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี – ทบิลซิ ี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกนากี (Sighnaghi) ระยะทาง ?cj ก.ม. เป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี
ในจังหวัดคาเคตีทอ1ี ยู่ทางด้านใต้ของประเทศ
เป็ นเมืองเล็กๆทีม1 พี > นื ที1ประมาณ
U,T|}
ตร.กม.
และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ
Z,VVV
คนมีการปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุน่ พันธุต์ ่าง
ๆ
จึงทําให้เป็ นเมืองทีม1 คี วามสําคัญทีม1 กี ารทําเหล้าไวน์
ผลิตพรม
และผลิตอาหารทีส1 าํ คัญของจอร์เจีย
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ซึง1 ต่อมาได้รบั การบูรณะและปรับปรุงให้มคี วามเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิง1 อํานวยความสะดวกต่าง
จึงทําให้มชี 1อื เสียงสําหรับนักท่องเทีย1 วให้ท่านได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี
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ๆ

มากมาย

ทีต1 งั> อยู่ในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญ่
ทีม1 ภี มู อิ ากาศแบบสีฤ1 ดูในหนึ1งปี และมีอุณหภูมปิ านกลาง
ในฤดูรอ้ นมีอณ
ุ หภูมสิ ูงทีส1 ุดประมาณ UW องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมจิ ะอยู่ทป1ี ระมาณ S องศา นําท่านเดินทางสู่
วิหารบอดี
(Bodbe
Monastery)
เป็ นวิหารของชาวจอร์เจียนที1นบั ถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ถกู สร้างขึ>นในครัง> แรกราวศตวรรษที1
T
และต่อมาในศตวรรษที1
S|
ก็ได้มกี าร
สร้างต่อเติมขึ>นมาอีก
จนกระทัง1 วิหารแห่งนี>มคี วามสําคัญและเป็ นหนึ1งในวิหารทีจ1 ะมีนาํ ท่องเที1ยวเดินทางมาทําพิธแี สวงบุญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ ควาเรลี (Kvareli) ระยะทาง lc ก.ม. แปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ที1เป็ น S
ในเขตทีเ1 ป็ นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย
เนื1องจากมีดนิ ฟ้ าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุน่ ทําไวน์
โดยมีการทําอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา
จํานวน
SW
อุโมงค์และมีเส้นทางเชื1อมแต่ละอุโมงค์
เพือ1 ให้เป็ นทีเ1 ก็บไวน์ในอุณหภูมเิ หมาะสม
จากนัน> ให้ท่านได้ชมิ ไวน์คูวาเรลี
รสเลิศ
ไวน์ทอ้ งถิน1 ทีม1 ชี 1อื เสียงทีส1 ุดในภูมภิ าคและสามารถซื>อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์
(ประเทศจอร์เจียขึ>นชื1อชืเรื1องไวน์และผลิตไวน์มาเป็ นเวลาหลายพันปี ร่วมประวัตศิ าสตร์
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คํา&
พักที&
วันที&หา้

เนื1องด้วยวิธกี ารทําไวน์และพันธุ อ์ งุน่ ของจอร์เจียจะมีความพิเศษ
ส่วนไวน์ขาวจะเข้มจนออกเหลเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลซิ ี (Tbilisi) ระยะทาง ?5? ก.ม.
รับประทานอาหารคํา& ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบําพื\นเมือง
โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – ทบิลซิ ี – สะพานแห่งสันติภาพ – ถนนคนเดินรุสทาเวลี

ไวน์แดงจะเข้มจนสีออกดํา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่
เมืองมิสเคต้า
(Mtskheta)
ระยะทาง
5c
ก.ม.
เมืองมิสเคต้า
เคยเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย
สมัยอาณาจักรไอบีเรีย
(Kingdom
of
Iberia)
ซึง1 เป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง
WVV
ปี ก่อนคริสตกาล
เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีส1 าํ คัญ
และมีอายุเก่าแก่ทส1ี ุดของจอร์เจีย
อายุมาก
กว่า
^,VVV
ปี
ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ข> นึ ทะเบียน
โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็ นมรดกโลก เมือ1 ปี ค.ศ.STTZ
นําท่านชม
วิหารจวารี
(Jvari
Monastery)
ซึง1 เป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ
ด๊อกทีถ1 ูกสร้างขึ>นในราวศตวรรษที1 ] วิหารแห่งนี>ตงั> อยู่บนภูเขาทีม1 แี ม่นาํ> สองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นา้ มิควารี
และแม่นาํ> อรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที1กว้างใหญ่ซง1ึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย
(Kingdom of Iberia) ซึง1 ได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี>ตงั> แต่ ZVV ปี ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที1 W
จากนัน> นําท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึง1 คําว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli
หมายถึง
"ชีวติ "
เรียกง่ายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชวี ติ
สร้างราวศตวรรษที1
11
โบสถ์แห่งนี>ถอื เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีศ1 กั ดิzสทิ ธิzทส1ี ุดของจอร์เจีย
สร้างขึ>นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย
มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ
อีกทัง> ยังเป็ นศูนย์กลางทีท1 าํ ให้ชาวจอร์เจียเปลีย1 นความเชื1อและหันมานับถือศาสนาคริสต์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน> นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลซิ ี (Tbilisi) ระยะทาง k6 ก.ม. เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทส1ี ุดของจอร์เจีย
ตัง> อยู่รมิ ฝัง1 แม่นาํ> คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นาํ> มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ1น ทบิลซิ ิ มีเนื>อทีป1 ระมาณ ^|2 ตร.กม.

FT-TBS XJ01B
Page 7 of 13

MUSH195675

คํา&
พักที&
วันที&หก
เช้า
FT-TBS XJ01B
Page 8 of 13

และมีประชากรประมาณ S.S ล้านคน เมืองนี>ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)
กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง> เมืองนี>ข>นึ ในคริสต์ศตวรรษที1 Z เมืองทบิลซิ ิ เป็ นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม
สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิ าคคอเคซัส
ในประวัตศิ าสตร์เมืองนี>อยู่ในสายทางหนึ1งของเส้นทางสายไหม
และปัจจุบนั ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า
เนื1องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท1ตี งั> ที1เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโร
ป จากนัน> นําท่านสู่
สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็ นอีกหนึ1งงานสถาปัตยกรรมทีน1 ่าสนใจในเมืองทบิลซิ ี ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลีย1 นชื1อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที1 SWV เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย
เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ1 วันที1
]
พฤษภาคม
UVSV
โครงสร้างนัน> ถูกออกแบบและสร้างที1ประเทศอิตาลี
และนําเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุก UVV คัน เพือ1 เข้ามาติดตัง> ในเมืองทบิลซิ ี ที1ตงั> นัน> อยู่บนแม่นาํ> มตควารี (Mtkvari
River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ทีจ1 ะแสดงแสงสีจากไฟ LED
จากนัน> ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ> งที1 ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็ นถนนทีม1 สี นิ ค้ามากมาย อาทิของที1ระลึก
ของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ> ง โดยบริเวณนี>จะมีรา้ นอาหารชื1อดังคือ Samikitno ทีเ1 ปิ ดให้บริการ UZ
ชัว1 โมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ทีเ1 หมือนเป็ น Landmark สําหรับการถ่ายภาพของนักท่องเทีย1 ว
รับประทานอาหารคํา& ณ ภัตตาคาร
โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
มหาวิหารศักดิoสทิ ธิoทบิลซิ ี – ป้ อมนาริคาล่า – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบนํ\ าแร่เก่าแก่ –ถนนคนเดินชาเดอนี& – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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กลางวัน

22.00 น.
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นําท่านชม มหาวิหารศักดิoสทิ ธิoทบิลซิ ี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื1อหนึ1งคือโบสถ์ Sameba
เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย
อีกทัง> ยังถูกจัดให้เป็ นสิง1 ก่อสร้างทางศาสนาทีม1 ขี นาดใหญ่มากที1สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็ นอันดับ ^ ของโลก
นําท่านขึ>นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ป้ อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้ อมปราการซึง1 เป็ นป้ อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที1 Z
ในรูปแบบของชูรสิ ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที1 | สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก
และต่อมาในสมัยของกษัตริย ์
เดวิด
(ปี ค.ศ.SV}T-SSUW)
ได้มกี ารสร้างเพิ1มเติมขึ>นอีก
ซึง1 ต่อมาเมือ1 พวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื1อ ป้ อมแห่งนี>ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึง1 มีความหมายว่า
ป้ อมอันเล็ก
(Little
Fortress)
นําท่านไปชม
โบสถ์เมเตห์คี
(Metekhi
Church)
โบสถ์ทม1ี ปี ระวัตศิ าสตร์อยู่คู่บา้ นคู่เมืองของทบิลซิ ี
ตัง> อยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่นาํ> มทวารี
เป็ นโบสถ์หนึ1งทีส1 ร้างอยู่ในบริเวณทีม1 ปี ระชากรอาศัยอยู่ ซึง1 เป็ นประเพณี โบราณทีม1 มี าแต่ก่อน กษัตริยว์ าคตัง ที1 S
แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้ อมและโบสถ์ไว้ทบ1ี ริเวณนี> ต่อมาในปี ค.ศ.SU|}-SU}Z จากนัน> ชม โรงอาบนํ\ าแร่เก่าแก่ (Bath
Houses) ทีน1 1ีมชี 1อื เสียงในเรื1องบ่อนํา> ร้อนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน> ให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี& (Shardeni Street) ซึง1 เป็ นถนนใหญ่ของเมืองทีม1 ชี 1ือเสียงและกลิน1 ไอแบบยุโรป
และอาคารที1ถกู สร้างขึ>นทีม1 รี ูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าทีม1 สี นิ ค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย
และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าทีข1 ายของที1ระลึกทีเ1 ป็ นสินค้าพื>นเมืองอันหลากหลาย
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลซิ ี
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที1ยวบินที1 XJ009 (บริการอาหารและนํา> ดื1ม)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว& โมง 56 นาที

MUSH195675

วันที&เจ็ด

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

08.45 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*******************************

อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื&อนไขการให้บริการ

เที&ยวฟิ น บินตรง จอร์เจีย HAPPY NEW YEAR 2020 B 7 วัน 5 คืน (B)
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ
2 – 3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี เสริมเตียง

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี ไม่เสริมเตียง

พักเดี&ยว

27 ธ.ค. lk – 02 ม.ค. l:

48,990.-

48,990.-

47,990.-

7,900.-

อัตราค่าบริการนี\ รวม
✔ ตัวเครื
Ž 1องบินชัน> ประหยัด ระบุวนั เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
✔ ภาษีนาํ> มันและภาษีตวทุ
ั Ž กชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิม1 หากสายการบินปรับขึ>นก่อนวันเดินทาง)
✔ ทีพ1 กั โรงแรมตามรายการ Z คืน พักห้องละ U – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม1 เงินพักห้องเดี1ยว)
✔ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื>อหรือเปลีย1 นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
✔ ค่าเข้าชมสถานทีต1 ามรายการระบุ
✔ ค่าระวางนํา> หนักกระเป๋ าไม่เกิน UW กก. จํากัดท่านละ U ใบ เท่านัน>
✔ ค่ารถรับ-ส่งสถานทีท1 ่องเทีย1 วตามรายการระบุ
✔ ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ าํ นาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
✔ ค่าประกันชีวติ กรณีอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ S,VVV,VVV บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ UVV,VVV บาท (ตามเงือ1 นไขกรมธรรม์)
✔ ภาษีภาษีมลู ค่าเพิม1 |%

อัตราค่าบริการไม่รวม
FT-TBS XJ01B
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× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทําใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าทีข1 องผูเ้ ดินทางในการจัดทําเอง)
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร1 ะบุ
เช่น
ค่าเครื1องดื1มและค่าอาหารทีส1 งั 1 เพิม1 เอง,
ค่าโทรศัพท์,
ค่าอาหารและเครื1องดื1มสัง1 พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออ
กและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที1ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก1 รมแรงงานทัง> ทีเ1 มืองไทยและต่างประเทศซึง1 อยู่นอกเหนือความควบคุมข
องบริษทั ฯ
× ค่าปรับ สําหรับนํา> หนักกระเป๋ าเดินทางที1เกินจากที1ทางสายการบินกําหนดไว้ UW กก.
× ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน1 คนขับรถ S,}VV บาท /ทริป/ลูกทัวร์ S ท่าน (ชําระทีส1 นามบินในวันเดินทาง)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ข>นึ อยู่กบั ความพึงพอใจในบริการทีท1 ่านได้รบั

เงือ& นไขการสํารองที&นงั &
1. กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย WV วันทําการหรือก่อนหน้านัน>
โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื1อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ1 ยันการจองทีน1 งั 1 พร้อมชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ1 หลือ บริษทั ฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทงั> หมด UV วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนัน> บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิzในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง> หมดหรือตามค่าใช้จ่ายทีเ1 กิดขึ>นจริง
3. เมือ1 ท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง> หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ1 นไขการให้บริการที1ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี>ทงั> หมดนี>แล้ว

เงือ& นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง WV วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทงั> หมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ1 กิดขึ>นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิzไม่คืนเงินมัดจําโดยไม่มเี งือ1 นไขใด ๆ ทัง> สิ>น
2. ยกเลิกการเดินทาง SW วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําทัวร์ |V%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า SW วันเก็บค่าใช้จ่าย SVV% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. สําหรับผูโ้ ดยสารที1ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯ เป็ นผูย้ น1ื วีซ่าให้ เมือ1 ผลวีซ่าอนุ มตั ิ หากยกเลิกการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิzในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทัง> หมด

เงือ& นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น> ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางขัน> ตํา1 ^V ท่าน รวมในคณะตามที1กาํ หนดไว้เท่านัน>
หากมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที1กาํ หนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิzในการยกเลิกหรือปรับเปลีย1 นกําหนดการเดินทาง
ในกรณีท1มี ผี ูเ้ ดินทาง SV – 14 ท่าน ต้องเพิม1 เงินท่านละ U,VVV บาท, กรณี ทม1ี ผี ูเ้ ดินทาง SW – 19 ท่านต้องเพิม1 เงินท่านละ S,VVV บาท
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2.ในกรณี ท1ที างประเทศจอร์เจีย หรือ ประเทศ อาร์เมเนีย สัง1 ให้มกี ารระงับการให้วซี ่าา ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิzในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ1มเติมตามค่าใช้จ่ายทีเ1 กิดขึ>นจริง
เพือ1 ดําเนินการขอวีซ่าโดยตรงกับทางศูนย์รบั ยืน1 วีซ่า
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิzในการเปลีย1 นแปลงราคาและเงือ1 นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง> นี>ให้ข>นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน> อีกทัง> ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ > นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิzทจ1ี ะเปลีย1 นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจํากัดด้านภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ1 ดินทางจริง ทัง> นี>ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
5.รายการทัวร์น> ีเป็ นการท่องเที1ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner) เท่านัน>
6.อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย1 น และราคาตัวเครื
Ž 1องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิzในการปรับเปลีย1 นราคาค่าบริการในกรณีท1มี กี ารขึ>นราคาค่าตัวเครื
Ž 1องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํา> มัน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย1 นได้ปรับขึ>นในช่วงใกล้วนั ทีค1 ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย1 วนี> หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทัง> หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิzไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
Ž 1องบินขากลับซึ1งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที1ท่านชําระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระให้กบั บริษทั ฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน> หากท่านมีเหตุอนั ใดที1ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที1ยวพร้อมคณะตามรายการทีร1 ะบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ1 กี1ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย1 นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ1 ห้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ1 ะจัดบริการทัวร์อ1นื ทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน> ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิzในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทัง> สิ>นแทนบริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน>
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ1 ท่องเทีย1 วเท่านัน> การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื1น ๆ เช่น
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การก่อการร้าย และ อื1น ๆ ทีเ1 ข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี1ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกล่าวทัง> สิ>น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที1ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน> ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึง1 อยู่นอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิzทจ1ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง> หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื>อสินค้าต่าง ๆ
ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย1 วด้วยตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ1 ูเ้ ดินทางได้ซ> อื ระหว่างการเดินทางท่องเทีย1 วนี>
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15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที1ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน
บริษทั ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าทีเ1 ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิzทจ1ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ1ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ1 ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม1 เติมทีเ1 กิดขึ>นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิzทจ1ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ1 กี1ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที1เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง> สิ>น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว
ซึง1 ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเทีย1 ว(ซึง1 ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ1 นไขนี>ในกรณี ทเ1ี กิดเหตุสุดวิสยั
ซึง1 อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา> เงิน)เดินทางเพือ1 การท่องเทีย1 วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิzไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง> สิ>น
21.กรณี ทท1ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
Ž
เช่น (ตัวเครื
Ž 1องบิน,ตัวรถทั
Ž วร์,ตัวรถไฟ)
Ž
กรุณาสอบถามทีเ1 จ้าหน้าที1ทกุ ครัง> ก่อนทําการออกตัวŽ
เนื1องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย1 นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ
ในกรณีถา้ ท่านออกตัวภายในโดยไม่
Ž
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย1 นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ1 นไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า l เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ& ท่องเที&ยวเท่านั\น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า ] เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

www.mushroomtravel.com

* รวมภาษีในโปรแกรมทัวร์ เฉพาะส่วนค่าบริการการจองเท่านั้น

