เมือง MESTIA เมืองในหุบเขาคอเคซัสที่สวยที่สุดของจอร์เจีย (Unseen)
หมู่บา้ น USHGULI หมู่บา้ นที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Unesco) (Unseen)
โบสถ์ GERGETI TRINITY โบสถ์ที่วิวสวยที่สุดในจอร์เจีย

12 วัน 9 คืน / BY TURKISH AIRLINES (TK)
** ประเทศจอร์ เจีย คนไทยไม่ ต้องทำวีซ่ำ แค่มี PASSPORT ก็ไปเที่ยวได้เลย **
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เส้นทางท่องเทีย่ วจอร์เจี ย แบบเจาะลึกและอั นซีน
ที่พกั ดีระดับ 5 ดำว อำหำรดี รับประกันคุณภำพ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชมเมือง MESTIA เมืองที่สวยที่ของประเทศจอร์ เจีย (Unseen)
ชมหมู่บ้ำน USHGULI หมู่บ้ำนที่อยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป (Unesco) (Unseen)
ชมเขต UPPER SVANETI เขตเทือกเขำคอเคซัส ที่สวยที่สุด (Unseen)
ชมโบสถ์ GERGETI TRINITY โบสถ์ เก่ำแก่บนเทือกเขำคอเคซัส
ชมกรุง TIBILISI เมืองหลวงเก่ำแก่ ของประเทศจอร์ เจีย
ทะเลสำบ KORULDI LAKE ทะเลสำบที่มีนำ้ ใสดั่งกระจก มีเทือกเขำคอเคซัสเป็ นฉำกลัง
ขึน้ เคเบิล้ คำร์ ชมป้อม NARIKALA FORTRESS ป้อมปรำกำรแห่ งเมืองทบิลซิ ี
ชมนครถำ้ UPLISTSIKHE หนึ่งในนครถำ้ ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ชมเมือง BATUMI และ ล่องเรื อชมทะเลดำ ชมควำมสวยงำมของเมือง Batumi
ชม Gelati Church โบสถ์ เก่ำแก่ (Unesco)
ชม Bagrati Cathedral โบสถ์ เก่ำแก่อำยุกว่ำพันปี
ชม เส้ นทำงแห่ งไวน์ Kakheti Wine Route พร้ อมชิมไวน์ เลิศรส
ชมถำ้ Prometheus Cave ถำ้ ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงำม
ช้ อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมืองและ Outlet แบรนด์เนม

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
พิเศษเมนู อาหารพื้ นเมือง / ไทย / ไวน์
รวมค่าคนขับรถท้องถิ่น / แจกน้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

**จำนวน 10 ท่ำนออกเดินทำง**
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รำยละเอียดกำรเดินทำง
วันแรก(1)
20.00 น.
23.00 น.

วันที่ (2)

กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์
กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines) พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 69 (ใช้
เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (ตุรกี) - บำทูมิ (จอร์ เจีย) - ชมเมือง - ล่องเรื อทะเลดำ ชมสถำปัตยกรรม อำลี นีโน - ชมโชว์น้ำพุแสงสี

05.15 น.
06.45 น.
09.35 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ เมืองบำทูมิ (BUS) โดยสำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK390
เดินทางมาถึงสนำมบินบำทูมิ ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านชม เมืองบำทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศจอร์ เจีย ตัวเมืองตั้งอยูต่ ิดทะเลดาทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิยงั
ได้รับการสนับสนุนให้เป็ นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็ นต้นมา โดยมีการปรับรู ปโฉม
อาคารและตัวเมืองเก่า นาท่านชมย่าน EUROPE SQUARE จัตุรัสใจกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วย
ตึกสู ง เป็ นย่านที่คึกครื้ นของผุค้ นออกมาจับจ่าย นาท่านชม จัตุรัสปิ อำซซ่ ำ (Piazza Square)
หนึ่งในจัตุรัสสาคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายล้อมด้วย ร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่
กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดาสถาปั ตยกรรม โดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจาก
ประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสกและงานกระจกสี ที่ หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับรูปปั้นอำลีและนีโน่ (Ali And Nino Moving Scilptures) รู ปปั้นพิเศษสู ง 8
เมตรริ มทะเลดาที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถูก สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึง
ความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ/ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่าง ประเทศจอร์ เจียและ
อาร์เซอไบจานด้วย นาท่าน ล่องเรื อในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดาก็เพราะ
ดินโคลนชายฝั่งดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็ นสี ดาอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์
สะสมอยู่

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นำท่ ำนชมโชว์น้ำพุ แสงสี ที่สวยงำม ณ กลำงจัตุรัส ถนน BOULEVARD

ที่พกั

วันที่ (3)

SHERATON HOTEL BATUMI หรื อระดับเทียบเท่ ำ 5 ดำว

บำทูมิ - ซุกดิดี – พระรำชวังดำเดียนี่ - แคว้น UPPER SVANETI - หมู่บ้ำนเมสเทีย
(หมู่บ้ำนที่สวยที่สุดในจอร์ เจีย)

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
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กลำงวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซุกดิดี (Zugdidi) (ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลา 2.30 ชม.) หรื อเรี ยก
อีกชื่อว่า ถูกเรี ยกว่า Dadi จากนามสกุลของผูป้ กครองของ Megrelia เจ้าชาย Dadiani ที่ประทับ
อยูท่ ี่เมืองนี้ จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพระราชวังดา
เดียนี (Dadiani Palace History and Architectural Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดใน
ภูมิภาคคอเคซัส จัดแสดงวัตถุกว่า 41,000 ชิ้น โดยสิ่ งของที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้แก่
หน้ากากที่สวมหน้าของนโปเลียนตอนเสี ยชีวิตในปี 1833 รวมถึงหนังสื อต่าง ๆ จดหมายส่ วนตัว
เครื่ องเงิน และกระเบื้องเคลือบของจักรพรรดินโปเลียน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เรี ยกกันว่า Upper Svaneti สู่ เมือง เมสเตีย
(Mestia) เมืองที่ได้ข้ ึนชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศจอร์เจีย มีอายุกว่าพันปี (ระยะทาง 140 กม.ใช้
เวลา 3.30 ชม.) เป็ นประตูสู่ดินแดน Svaneti ในเทือกเขา Greater Caucasus มียอดเขา Mount
Ushba เป็ นสัญลักษณ์ ตัวเมืองเมสเตียนั้นเต็มไปด้วยหอคอยแบบ Svaneti หอคอยโบราณที่สร้าง
ไว้ราวๆศตวรรษที่ 9-12 เป็ นเอกลักษณ์ของที่นี่ มีแม่น้ าไหลผ่านกลางหมู่บา้ น ถ้าท่านมาเยือน
จอร์เจียแล้วไม่ได้มาเมืองเมสเตียถือกันว่าทันยังมาไม่ถึงจอร์เจีย

ค่ำ

จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ชาติพนั ธุ์ของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งนี้ ( ETHNOGRAPHICAL
MUSEUM ) ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงสิ่ งของที่ถูกค้นพบในยุคสมัยเก่า เช่น
เครื่ องครัว อาวุธ เครื่ องแต่งกาย รวมไปถึงรู ปภาพและคัมภีร์ทางศาสนาต่าง ๆ อีกด้วยจากนั้นนา
ท่านเดินเล่นชมเมืองเมสเตีย ที่สวยงามแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง

ที่พกั

POSTA HOTEL MESTIA หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว (พัก 2คืน)
(เมือง MESTIA มีโรงแรมสู งสุ ดแค่ 4 ดำวเท่ ำนั้น)

วันที่ (4)

เมสเตีย - อุชกูลิ (UNESCO) หมู่บ้ำนที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป - นั่งกระเช้ ำชมวิว ZURULDI หมู่บ้ำน HESHKILI VIILAGE - เมสเตีย

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
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กลำงวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอุชกูลิ (USHGULI) (ระยะทาง 50 กม.ใช้เวลา 2 ชม.) หมู่บา้ น
เก่าแก่อายุกว่าพันปี ในพื้นที่ Mestai เขต Svaneti หมูบ่ า้ นอุชกูลิ ซึ่งตั้งอยูก่ ลางหุบเขาสู ง 2,410
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ถือว่าเป็ นหมู่บา้ นชุมชนที่ต้งั อยูส่ ู งที่สุดของยุโรป ล้อมรอบด้วยยอดเขา
ที่มีชื่อเสี ยงหลายยอด อาทิ ยอดเขาอูชบา (Ushba) สู ง 4,710 เมตร เททนูลดีสูง 4,975 เมตร และ
ชารายอดเขาที่สูงที่สุดของจอร์เจีย 5,193 เมตร ตัวหมู่บา้ นนี้มีถึง 4 หมู่บา้ นย่อยและเต็มไปด้วย
หอคอยแบบ Svaneti. หมูบ่ า้ น Ushguli ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO) ตั้งแต่ปี
1996 นาท่านเดินเล่นชมหมู่บา้ นอุชกูลิให้ท่านถ่ายรู ปหรื อเดินชมวิถีชีวิตของชาวเมืองตาม
อัธยาศัย นาท่านถ่ายรู ปกับป้อม อนุเสาวรี ยค์ วีน มาทา กษัตริ ยน์ กั หญิง ที่ชาวจอร์เจียต่างเคารพ
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมสเตีย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศุนย์กลางการเล่นสกี นาท่านนัง่ กระเช้า MESTIA SKI LIFT STATION
ขึ้นสู่ HATSVALI และเปลี่ยนกระเช้าสู่ ยอดเขา ZURULDI จากนั้นให้ท่านชมวิวแบบพาโนรา
มา ของเทือกเขาคอเคซัส ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านกลับสู่ ดา้ นล่างนาท่านแวะเที่ยวหมู่บา้ น
HESHKILI VIILAGE เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่เก่าแก่ที่สุดในเขต Svaneti ให้ทา่ นเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
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ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง

ที่พกั

POSTA HOTEL MESTIA หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่ (5)

เมสเตีย - ชมวิวภูเขำ USHBA – ทะลสำบ Kuruldi Lake - TSKATUBO –
ถำ้ PROMETHEUS - คูไทซึ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

จากนั้นนาท่านนัง่ รถ JEEP เพื่อชมวิวของยอดเขา Ushba ยอดเขาสู ง 4,710 เมตร เทือกเขาที่เป็ น
ฉากหลังเหนือหมู่บา้ นเมสเตีย เทือกเขา Ushaba นั้นเป็ นยอดเขาแหลม 2 ยอด จนได้รับสมญำนำม
ว่ำ MATTERHORN แห่ งจอร์ เจีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาคอเคซัส
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จากนั้นนาท่านแวะชมทะเลสาบ Kuruldi Lake หรื อ Mirror Lake ทะลสาบเล็กๆทีมีฉากหลังเป็ น
เทือกเขาคอเคซัส ** ทะเลสาบสามารถชมได้ต้งั แต่กลาง มิ.ย. - ต.ค. เท่านั้น ***

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านสู่ เมือง TSKALTUBO (ระยะทาง 210 กม.ใช้เวลา 4 ชม.) นาท่านเข้าชมถำ้ โพร
มีธีอุส(Prometheus Cave) ถ้ าที่มีหินงอกหินย้อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย มีความงดงาม
ตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากถ้ าแห่งนี้ ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อราวคริ สตศักราช 1984 และในปี
2012 ได้มีการปรับปรุ งด้านในให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวซึ่งมีการประดับไฟงดงามตระการตา
ส่ วนชื่อของถ้ าาโพรมีธีอุสเป็ นหนึ่งในชื่อของเทพในปรนัมกรี ก เป็ นเทพผูน้ าไฟ 1984 มีความ
ยาวกว่า 20 กิโลเมตร แต่เปิ ดให้เข้าชมเพียง 1.6 กิโลเมตร นาท่านเดินชมถ้ าและขาออกนาท่าน
ล่องเรื อลอดถ้ าออกมา
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ค่ำ

ที่พกั

วันที่ (6)

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi City) (ระยะทาง 25 กม.ใช้เวลา 30 นาที) มหานคร
ที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศจอร์ เจีย นาท่านเดินชมเมืองคูไทซี เมืองแห่งความงดงามด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบล้อมด้วยหุบเขาป่ าสนผลัดใบ
BEST WESTERN HOTEL KUTAISI หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว
(เมือง KUTAISI มีโรงแรมสู งสุ ดแค่ 4 ดำวเท่ ำนั้น)

คูไทซึ - โบสถ์ GELATI CHURSCH (UNESCO) – โบสถ์ BAGRATI CATHEDRAL โบโจมี

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมโบสถ์ เกลำตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งนี้ต้งั อยูบ่ น
เชิงเขาในเมืองคูไทซี เป็ นแห่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมของจอร์เจีย ศูนย์กลางของปรัชญา โบสถ์
แห่งนี้มีผเู ้ ดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งด้านวิทยาศาตร์และปรัชญา แม้แต่ชนชั้นสู งก็ส่งบุตรหลาน
มาเรี ยนเช่นกัน ภายในโบสถ์มีภาพเขียนอันสวยงามมากมายอีกด้วย
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จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ บำกรำติ (Bagrati Cathedral) สร้างใน ศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึง
สถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้วา่ ตัวโบสถ์จะได้รับความเสี ยหายทั้งจากศัตรู ผรู ้ ุ กราน
และภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด อิสระท่านชมวิวทิวทัศน์
โดยรอบเนื่องจากโบสถ์น้ ีต้งั อยูบ่ นเนินเขา Ukimerioni ทาให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่
สวยงามได้โดยรอบ
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์ โจมี (Borjomi) (ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลา 3 ชม. ) เมืองตาก
อากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยูไ่ ม่ถึง 15,000 คน
แต่เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกในเรื่ องน้ าแร่ โดยน้ าแร่ ยหี่ อ้ บอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธาร
น้ าแร่ บริ สุทธิ์ที่ไหลริ นจากยอดเขาบาคุเรี ยนี (Bakuriani Mountain)และส่ งออกไปขายกว่า 40
ประเทศทัว่ โลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทาให้มี สุ ขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรค
ร้ายได้นาท่านเข้าชมสวนบอร์ โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
ของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ าแร่ ในวันหยุด จากนั้นนา
ท่านขึ้นกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์ โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์
ธรรมชาติจากมุมสู งตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง

ที่พกั

CROWNE PLAZA HOTEL BORJOMI หรื อระดับเทียบเท่ ำ 5 ดำว

วันที่ (7)
เช้ ำ

โบโจมี - โกรี – เมืองถำ้ UPLISTSIKHE CAVE - ANANURI - GUDAURI
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 80 กม.ใช้เวลา 1.30 ชม. ) เป็ นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ รู ้จกั กันดีว่าเป็ นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ผูน้ าสุ ดโหดของสหภาพโซเวียต นาย
โจเซฟเป็ นคนจอร์ เจี้ยนโดยกาเนิด แต่ได้เป็ นถึงเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ ต่อมาได้
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กลำงวัน

ก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าของสหภาพโซเวียตต่อจากวลาดีมีร์ เลนิน นาสหภาพโซเวียตเป็ นมหาอานาจ
ของโลกได้ในที่สุด ในช่วงยุคกลางเมืองกอรี มีความสาคัญมากในเรื่ องของการทหาร เพราะเป็ น
เมืองเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกไว้ดว้ ยกัน นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์
สตำลิน (Statlin Musuem) ซึ่งรวบรวมเรื่ องราว และสิ่ งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึง
ตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลิน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชมซากเมืองอุพลิสซิเค (Uplistsikhe Cave Town)หนึ่งในเมืองถ้ าเก่าแก่ของ
จอร์เจียซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานกันมากว่า 3,000 ปี โดยเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของ
ดินแดนแถบนี้ในช่วงคริ สตวรรษที่ 9-11ก่อนจะถูกรุ กรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริ สตวรรษที่
13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้าง ร่ วมชมศาสนสถานซึ่งเป็ นห้องโถงขนาดใหญ่ ที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมของลัทธิ บูชาไฟ รวมถึงห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริ สต์ ที่สร้างขึ้น
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ด้วย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ป้อมอนำนูริ (Ananuri Fortress) (ระยะทาง 90 กม.ใช้เวลา 1.30 ชม.)
ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 ชมความงดงามของโบสถ์สองหลังของ
คริ สตจักรชาวเวอร์ จิน จากมุมสู งของป้อมปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่ำงเก็บ
น้ำซินวำลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน้ าของชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาที่ลอ้ มรอบสถานที่แห่งนี้ไว้
อย่างงดงาม
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ค่ำ
ที่พกั

นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดำอูรี (Gudauri) (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ซึ่งเป็ นเมือง
สาหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสี ยง ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสู งจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็ นแหล่งที่พกั ผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อนั สวยงาม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
GUDAURI LODGE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 5 ดำว

วันที่ (8)

GUDAURI - KAZBEGI - GERGETI TRINITY CHURCH - MTSKHETA -TBILISI

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
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นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคำสเบกี (Kazbegi) (ระยะทาง 40 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ซึ่งเป็ นชื่อเมือง
อันดั้งเดิม แต่ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนมาเป็ นชื่อ สเตพ้ำนท์ สมินด้ ำ (Stepantsminda) หลังจากนักบุญ
ในนิกายออร์โธดอก ชื่อ สเตฟานได้มาพานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีลภาวนา
ขึ้นมา คาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูห่ ่างจากกรุ งทบิลิซีประมาณ 157 กิโลเมตร ซึ่งบน
เส้นทาง Georgian Military Highway ขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส คุณจะได้พบกับทัศนียภาพอัน
สวยงามของภูเขาสู งตระหง่านระหว่างทาง โดยเมืองคาสเบกิถือเป็ นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว
บนเทือกเขาคอเคซัสของจอร์ เจีย เพราะอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองหลวง มีเส้นทางเดินเขาและสกีรีสอร์
ทอยูห่ ลายแห่ง ภูมิทศั น์โดยรอบเมืองเต็มไปด้วยภาพความสวยงามที่ยงิ่ ใหญ่อลังการของภูเขา
รวมทั้งเป็ นจุดชมวิว ยอดเขาคาสเบ็ค (Mount Kazbek) หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขา
คอเคซัส เจ้าของความสู ง 5,047 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล
จากนั้นนาท่านนั่งรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus)
เพื่อนาท่านเข้าชมความสวยงามของโบสถ์ เกอร์ เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้นใน
ราวศตวรรษที่ 14 หรื อมีชื่อเรี ยกกันว่ำทสมินดำ ซำมีบำ (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็ นชื่อที่เรี ยกที่
นิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งขวาของแม่น้ าชคเฮรี ที่อยูบ่ นเทือกเขา
ของคาซเบกี ( หมายเหตุ : การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ต้องขึ้นอยูก่ บั ดินฟ้าอากาศ ซึ่งอาจจะ
ถูกปิ ดกั้นได้ดว้ ยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได้ แต่จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางให้มากที่สุด)
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จากนั้นนาท่านชม อนุสรณ์ สถำนรัสเซีย-จอร์ เจีย (Memorial of Friendship) หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ
Russia-Georgia Friendship Monument เป็ นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็ น
สัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทา
มาจากหินและคอนกรี ต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซี ย
ไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ปบรรยากาศและทิวทัศน์อนั สวยงาม
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านออกเดินทางไปยังเมือง มอสเคต้ ำ (Mtskheta) ที่ต้งั อยูท่ างด้านเหนือ (ระยะทาง 40กม.ใช้
เวลา 35 นาที ) ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นบั ว่าเป็ นเมืองที่มีความ
เก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบนั เป็ นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมอสเคต้าและเทีย
นิต้ ี มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์
มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994

จากนั้นนาท่านไปชม วิหำรจวำรี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็ นวิหารในรู ปแบบของคริ สต์ศาสนา
ออร์โธด๊อกซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ต้งั อยูบ่ นภูเขาที่มีแม่น้ าสองสายไหล
มาบรรจบกัน คือ แม่นา้ มิควารี และแม่น้ าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยัง
บริ เวณที่กว้างใหญ่ซ่ ึ งในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรี ย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคย
ปกครองดินแดนในบริ เวณนี้ต้งั แต่ 400 ปี ก่อนคริ สตกาลจนถึงราวคริ สต์ศตวรรษที่ 5
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จากนั้นนาท่านไปชม วิหำรสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์อีกแห่ง
หนึ่งที่อยูใ่ นบริ เวณของมอสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษ
ที่ 11
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นาท่านเดินทางสู่ อนุสำวรีย์ประวัตศิ ำสตร์ จอร์ เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ น แท่งหินสี ดาขนาดใหญ่ แกะสลักเป็ นรู ปต่างๆที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีตของประเทศจอร์ เจีย
สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิก ชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่ง
สู ง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่ องราวออกเป็ น 3 ส่ วนนัน่ คือ ส่ วนล่างสุ ดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของ
ศาสนาคริ สต์ ส่ วนกลางเกี่ยวกับเรื่ องของข้าราชการชนชั้นสู งของจอร์เจีย และส่ วนบนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์สาคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสู งได้จากสถานที่แห่ งนี้

นาท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี (Tibilisi) (ระยะทาง 70 กม.ใช้เวลา 1.30 ชม.) เมืองหลวงและเมือง
ใหญ่ที่สุดของจอร์ เจีย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าคูรา (Kura) หรื อ แม่น้ ามตควารี (Mtkvari) เมืองนี้ถูก
สร้างโดยวาคตัง จอร์ กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริ ยจ์ อร์เจียแห่งคาร์สตีล (ไอบีเรี ย) ได้
ก่อตั้งเมืองนี้ข้ ึนในคริ สต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนั้นเมืองทบิลิซี ยังเป็ นศูนย์กลางการทา
อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยูใ่ นสายทาง
หนึ่งของเส้นทางสายไหม ปัจจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่ งและการค้า
เนื่องจากความได้เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ต้งั ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
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ค่ำ
ที่พกั

วันที่ (9)
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
RADISSON BLU HOTEL TBILISI หรื อระดับเทียบเท่ ำ 5 ดำว (พัก 2คืน)

ทบิลซิ ี - ชมเมือง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
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จากนั้นนาท่านชมกรุ งทบิลิซี โดยเริ่ มจากนาท่านขึน้ กระเช้ ำไฟฟ้ำสู่ ป้อมนำริคำล่ำ (Narikala
Fortress) ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็ นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรู ปแบบ
ของชูริส ทซิเค อันหมายถึง รู ปแบบที่ไม่มีความสม่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัย
ของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริ ยเ์ ดวิด (ปี
ค.ศ.1089-1125)ได้มีการสร้างเพิม่ เติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้
เรี ยกชื่อป้อมแห่งนี้วา่ นาริ น กาลา(Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก(Little Fortress)
ต่อมาบางส่ วนก็ได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้ อทาลายไป นาท่านถ่ายรู ป
กับอนุสาวรี ย์ MOTHER OF GEORGIA รู ปปั้นถูกสร้างขึ้นบนยอดเขา Sololaki ในปี 1958 ใน
ปี ทบิลิซีฉลองครบรอบ 1500 ปี ช่างแกะสลักชาวจอร์เจียชื่อ Elguja Amashukeli ออกแบบรู ป
อลูมิเนียมยาวยีส่ ิ บเมตรของผูห้ ญิงในชุดประจาชาติของจอร์เจีย

จากนั้นนาท่านชมโบสถ์ เมเตห์ คี (Metekhi Church) เป็ นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยูค่ ู่บา้ นคู่เมือง
ของทบิลิซี ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มหน้าผาของแม่น้ ามทวารี เป็ นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยูใ่ นบริ เวณที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็ นประเพณี โบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริ ยว์ าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้
สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริ เวณนี้ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริ ย์
เซ้นต์ เดมิท รี อสั ที่ 2 ให้มีโดมสู งเป็ นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์ โธด๊อก ต่อมาได้ถูก
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ทาลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทาลาย
และก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีก

จากนั้นนาท่านชม โรงอำบน้ำโบรำณ หรื อ อะบำนู อุบำนิ (Abanotubani) เป็ นสถานที่สาหรับแช่
น้ าพุร้อนที่มีแร่ ถามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กซั ลี่นกเหยี่ยวของ
พระองค์ได้ตกลงไปใน บริ เวณดังกล่าว จึงทาให้คน้ พบบ่อน้ าพุร้อนแห่งนี้ข้ ึน ลักษณะคล้ายโรง
อาบน้ าเหมือนกับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ าแบบตุรกี

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร
นาท่านชม วิหำรซีโอนี (Sioni Cathedral) มหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองทบิลิซี ซึ่งเป็ นโบสถ์
หลังใหญ่ของนิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นามาจากดินแดนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรู ซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็ น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi
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Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 -7 และต่อมาก็ได้ถูกทาลายลงโดยผูท้ ี่บุกรุ กแต่ก็ได้มีการ
สร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยกัน จนกระทัง่ เป็ นโบสถ์ที่ได้เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้และได้มีการ
เปลี่ยนแปลงบ้างในราวศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19

นาท่ า นถ่ า ยรู ป กับ สะพำนสั นติภำพ (The Bridge of Peace) เป็ นสะพานที่มีความยาวถึง 150
เมตร และเป็ นสะพานที่ขา้ มแม่น้ าคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ทบิลิซี
โครงสร้างหลักของสะพานแห่งนี้ทามาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี
ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็ นงานสถาปัตย กรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์ เจีย

อิสระท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนจำน ชำเดอนี่ (Jan Sharden street) เป็ นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่
เป็ นแหล่งศูนย์รวมทาง สังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็ น
Chardin Street เพื่อเป็ นเกียรติแก่นกั ท่องเที่ยว ชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบนั ถนนสายนี้เต็ม
ไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟมากมาย บริ เวณนี้จะมี บ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซี
ที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่คา้ นาสิ่ งของต่างๆมาวางขายมากมาย ให้ ท่าน
ได้อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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ค่ำ

พิเศษรับประทำนอำหำรค่ำ พร้ อมชมโชว์พื้นเมือง

ที่พกั

RADISSON BLU HOTEL TBILISI หรื อระดับเทียบเท่ ำ 5 ดำว

วันที่ (10)
เช้ ำ

TBILISI – SIGNAGI – TELAVI
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านถ่ายรุ ปกับ มหำวิหำรซำเมบำ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi / Sameba
Cathedral) ตั้งอยูบ่ นเนินเขาขนาดย่อมชื่ออีเลีย(Elia Hill) และถือเป็ นโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ที่มี
ความสู งเป็ นอันดับ 3 ของโลก มีความหมายว่า โบสถ์พระตรี เอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุ งทบิลิซี
หรื อ อารามซามีบา ชื่อเรี ยกของคนท้องถิ่น เป็ นวิหารหลักของชาวคริ สต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็
อกซ์ในกรุ งทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็ นโบสถ์
ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์
เป็ นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เส้ นทำงแห่ งไวน์ แคว้นคำเคติ (Kakheti Wine Route) ถนนสายเล็กๆ
ที่ซอกซอนเข้าไปในหมู่บา้ นแทบทุกสายของแคว้นคาเคติ (Kakheti) ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมดั้งเดิมของจอร์เจีย และยังเป็ นแหล่งปลูกองุ่นและทาไวน์ที่ใหญ่และมีชื่อเสี ยง
ที่สุดในจอร์เจียด้วย โดยมีประวัติศาสตร์ การทาไวน์ยาวนานตั้งแต่ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
ยุคคลาสสิ คของกรี กและโรมันโบราณ ย้อนหลังไปได้ถึง 6,000 ปี ก่อนคริ สต์กาล ซึ่งกรรมวิธี
การผลิตไวน์ในปัจจุบนั แทบจะไม่แตกต่างจากยุคดั้งเดิม ที่องุ่นยังถูกเก็บด้วยมือ คั้นน้ าองุ่นด้วย
การย่าเท้า บรรจุและบ่มน้ าองุ่นให้กลายเป็ นไวน์ในเหยือกดินเผาปลายแหลมที่เรี ยกว่า แอมโฟรา
(Clay Amphora) ปักไว้บนดิน โดยปราศจากสารเร่ งปฏิกิริยา

นาท่านเดินทางสู่ เมืองไชห์ นำกี (Signagi หรื อ Sighnaghi ) (ระยะทาง 105 กม.ใช้เวลา 2 ชม.)
เมืองบนเนินเขาสู งกว่า 800 เมตรจากระดับน้ าทะเลในเขตจังหวัด Kakheti จังหวัดทางตะวันออก
สุ ดของประเทศจอร์ เจีย หนึ่งในเมืองที่เล็กที่สุดของประเทศซึ่งมีประชากรเพียง 2,000 กว่าคน
แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจอร์เจียให้เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศเนื่อง
ด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติอนั งดงามและความร่ ารวยของประวัติศาสตร์ บา้ นเมือง โดยมี
ชื่อเสี ยงจากการผลิตไวน์ การทอพรมท้องถิ่น และอาหารท้องถิ่นรสชาติเยีย่ มซึ่งเรี ยกว่า Mcvadi
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จากนั้นนาท่านชม อำรำมนักบุญนีโน่ แห่ งบอดบี (Monastery of St. Nino at Bodbe) จุดหมาย
ปลายทางของผูแ้ สวงบุญชาวจอร์เจียน เป็ นอารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้น
ในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ท้ งั หมดในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั เป็ นอารามนางชี อุทิศ
ให้นกั บุญนีโน่ สตรี ผปู ้ ระกาศศาสนาคริ สต์ในศตวรรษที่ 4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ได้รับ
การบรรจุไว้ในอารามแห่งนี้เช่นกัน
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กลำงวัน

พิเศษ รับประทำนอำหำรกลำงวัน พร้ อมชิมไวน์ ณ แห่ งผลิตไวน์
จากนั้นให้ท่านได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ ( WINE TASTING) ไวน์ทอ้ งถิ่นที่มีชื่อเสี ยง ที่สุดใน
ภูมิภาคจนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร

ค่ำ

จากนั้นนาท่านเดินเล่นชมเมือง Sighnaghi นาท่านชมกาแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall)
ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ที่ลอ้ มรอบตัวเมือง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง

ที่พกั

RADISSON COLLECTION HOTEL TELAVI หรื อระดับเทียบเท่ ำ 5 ดำว

วันที่ (11)
เช้ ำ

เทลำวี - ทบิลซี ี – ช้ อปปิ้ ง - สนำมบิน
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
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นาท่านชม พระรำชวังกษัตริย์จอร์ เจีย อีเรเคิลที่ 2 (Palace of King of Georgia Erekle II) เป็ น
พระราชวังและป้อมปราการในยุคกลางที่ได้รับการดูแลรักษาไว้ดีที่สุดของประเทศ สร้างโดย
กษัตริ ยอ์ าร์ชิล (King Archil) ระหว่างปี 1667-1675 และทาหน้าที่เป็ นบัลลังก์และศูนย์กลางการ
ปกครองอาณาจักรคาเคติระหว่างศตวรรษที่ 17-18 และได้รับการขยายเพิ่มเติมโดยกษัตริ ยอ์ ีเร
เคิลที่ 2 จนได้รับสมญานามว่า ‘เมืองคาเคเทียนน้อย’ (The Little Kakhetian) ปัจจุบนั ปรับให้เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็ นอยูข่ องราชสานักในสมัยกษัตริ ยอ์ ีเรเคิลที่ 2 ทั้งห้อง
พระบรรทม พระราชฐานส่ วนใน บัลลังก์ และศาสตราวุธ
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลซิ ี (ระยะทาง 100 กม.ใช้เวลา 2 ชม.)
กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้ ำง East Point ซึ่งเป็ นห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ให้ เวลาท่านได้
อิสระช้อปปิ้ ง สิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA,
COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO,
MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA
และอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทาสู่ สนามบิน

17.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนำมบินอิสตันบลู โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 383

19.30 น.

เดินทางถึงสนำมบินอิสตันบลู ประเทศตุรกี (เพื่อรอเปลีย่ นเที่ยวบิน)

วันที่ (12)

อิสตันบลู (ตุรกี) - กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)

01.45 น.
15.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
*** ขอขอบพระคุณที่ใช้ บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ ท่ำนในครั้งต่ อไป ***
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อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

18 – 29 พ.ค.65
8 – 19 มิ.ย.65
15 – 26 มิ.ย.65
6 – 17 ก.ค.65
13 – 24 ก.ค.65
10 – 21 ส.ค.65
14 – 25 ก.ย.65
5 – 16 ต.ค.65
12 – 23 ต.ค.65
19 – 30 ต.ค.65

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7 ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900

99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900
99,900

94,900
94,900
94,900
94,900
94,900
94,900
94,900
94,900
94,900
94,900

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

** รำคำนีเ้ ป็ นรำคำทัวร์ สำหรับผู้ใหญ่ ต้ังแต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป สู งสุ ด 20 ท่ ำน**
** หำกต่ำกว่ำ 10 ท่ำน มีค่ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม หรื อทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรม บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ ำนใดที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ กรุณำแจ้ งเจ้ ำหน้ ำทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**

** รำคำอำจมีปรับขึน้ -ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึน้ -ลง แต่ จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ
และที่มเี อกสำรยืนยันเท่ำนั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี**
หมำยเหตุ :
รำยกำรทัวร์ และรำคำทัวร์ อำจมีกำรปรับ/เปลี่ยนแปลงหำกเกิดจำกเหตุสุดวิสัย เช่ น กำรจรำจร / อุบัติเหตุ / สภำพอำกำศ/ กำรเมือง/ ประท้ วง/
ปิ ดถนน/ กำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน/ ค่ำเงิน /กำรปรับขึน้ ภำษีน้ำมัน ทำงบริษัทสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะ โดยทำงบริษัทจะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ำเป็ นหลัก และหำกลูกค้ำท่ ำนใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึง่ หรื อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่ สำมำรถทำได้ ครบตำม
ดังกล่ำว บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินให้ ส่วนนั้นแก่ลูกค้ำเพรำะทำงบริษัทได้ จ่ำยเงินให้ แก่ทำงแลนด์ ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้ ำก่อนเดินทำง
เรียบร้ อยแล้ว
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อัตรำนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่ำตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ งตำมรำยกำร
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์
ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
7. ทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น
8. พนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พกั
9. น้ำดื่มท่ ำนละ 1 ขวด / วัน

อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

กำรจองและกำรชำระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจองหากท่านไม่ชาระตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิก
การจอง
2. ชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไข
การชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ต าม ทางบริ ษทั จะคืน
เงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของ
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด
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เงื่อนไขกำรยกเลิกและกำรปรับเงินค่ำบริกำร
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน (ช่ วงหน้ ำเทศกำลหรื อหยุดยำว เป็ น 60 วัน) ไม่ เก็บค่ำใช้ จ่ำย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน (ช่ วงหน้ ำเทศกำลหรื อหยุดยำว เป็ น 45 วัน) คืนมัดจำ 100% หลังหักค่ำบริกำร
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน (ช่ วงหน้ ำเทศกำลหรื อหยุดยำว เป็ น 30-44 วัน) คืนมัดจำ 50% หลังหักค่ำบริกำร
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน (ช่ วงหน้ ำเทศกำลหรื อหยุดยำว เป็ น 0-30 วัน) หักค่ ำใช้ จ่ำย100% ของรำคำทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่ำใช้ จ่ำย 100%
- กรณียนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป

หมำยเหตุสำคัญเพิม่ เติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่ อค่ ำชดเชยควำมเสี ยหำยกรณีที่เกิดจำกเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด,
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยท่องเที่ยวหรื อยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด,
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
3. ท่ำนจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์ สินของมีค่ำส่ วนตัวต่ำง ๆ ของท่ำนเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สิน
ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อ
เดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อ
เนื่องจากเหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ ี่นงั่ วิลแชร์หรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่ วมกันเป็ นรายกรณี
6. ราคาทัวร์ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้บริ การบาง
รายการ
หรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษทั จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นสาคัญ
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ตั๋วเครื่ องเครื่ องบิน / ทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน / สัมภำระ
1. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท
แล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้อง
เป็ นผูร้ อ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยูแ่ ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ
เป็ นผูก้ าหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสาร
ยืนยันจากทางสายการบิน
5. กำรจัดที่นั่งบนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้ อกำหนดเป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริ ษทั ไม่อาจรับประกันได้วา่ ท่านจะได้ที่นงั่ ตามที่ท่านต้องการได้
6. กรณีท่ำนที่จะออกตั๋วบินภำยในประเทศ หรื อกรณีท่ำนออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้
สามารถออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นั่ง Long Leg ทำงบริษัทไม่สำมำรถรีเควสให้ ได้ จะขึน้ กับข้ อกำหนดของสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าปรับนั้นเอง
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสี ย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

โรงแรมที่พกั
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริ ษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริ ษทั การันตรี วา่ ได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจำกกฎกำรเข้ ำพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอำยุมำกกว่ ำ 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บำงโรงแรม
เท่ ำนั้นที่มีห้อง 3 เตียง หำกเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ ำน เรียนแนะนำว่ำเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่ำ
3. สำหรับท่ ำนที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนำดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทำงโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ ำท่ ำนยอมรับข้ อตกลงแล้ ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ ละประเภทจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้ง
ต้องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิ ค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจ
เป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยูใ่ นเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระ
ของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

กำรยื่นวีซ่ำ / กำรอนุมัติวซี ่ ำ
1. กำรอนุมัติวีซ่ำเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่า
ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่ำนทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น
และทำงสถำนฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ ตอบเหตุผลของกำรปฏิเสธวีซ่ำในทุกกรณี
2. กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนยื่นให้ กบั ท่ำน เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถาน
ฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่
ท่านพานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยูแ่ ล้ว กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************

33 | P a g e

