รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12-18APR20

CHARTER GEORGIA COOLY FRESH

*บินตรงสู่จอร์เจี ย*
สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทีย่ วเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี

เทีย่ วประเทศจอร์เจี ย 7 วั น 5 คืน

รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12-18APR20

โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-กอรี-อุพลิสชิเค่ -บอร์โจมี-ซิกนากี-ควาเรลี
อนานูริ-กูดาอูร-ี คาซเบกี
ดื่มด่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
นั่ งรถจี๊ ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
อิ่ มอร่อยกั บเมนูอาหารจี น,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงท่องเทีย่ วประเทศจอร์เจีย ทีม่ อี ำณำเขตทำงเหนือติดกับรัสเซียและทำงตะวันตกติดกับทะเลดำและ
ตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ชือ่ กรุงทบิลซิ ิ ตัง้ อยูใ่ นหุบเขำซึง่ ถูกแบ่งโดยแม่น้ ำมิตควำรี โดยมีควำมน่ำสนใจอยูท่ แี ่ หล่งน้ ำแร่และ
แหล่งโบรำณคดีมำกกว่ำ 12,000 แห่งทัวประเทศ
่
ซึง่ ในจำนวนนี้ มี 4 แห่งด้วยกันทีไ่ ด้รบั กำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำร
ยูเนสโก นำท่ำนสัมผัสอำรยธรรมนับพันปี ตะลึงควำมงำมทำงธรรมชำติของดินแดนแห่งเทือกเขำคอเคซัส ได้แก่
ทบิ ลิซี ่

เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วำมสำคัญของประวัตศิ ำสตร์มำกมำย และมีโครงสร้ำงสถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำม
และเป็นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ ำคูรำหรือเรียกว่ำแม่น้ ำมิตควำรี

มิ ทสเคต้า

เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองทีเ่ ก่าแก่ทสี ่ ุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

ซิ กนากี

เมืองทีไ่ ด้ชอื ่ ว่า “เมืองแห่งความรัก” ตัง้ อยูบ่ นทิวทัศนันสวยงามของแม่น้ าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซัส ทีถ่ กู สร้างขึน้
เมือ่ ศตวรรษที ่ 18
เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ทเี ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ เป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจียทีใ่ นอดีตเป็นผูป้ กครอง
สหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที ่ 1920 ถึง 1950 และขึน้ ชือ่ เรือ่ งความโหดเหี้ยมในการปกครอง
เมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักาานการตัง้ ถิน่ าานในดินแดนแถบนี้กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปี
ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500
เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยูไ่ ม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็ น
เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลกในเรื่องน้าแร่
สถำนทีต่ งั ้ ของป้ อมอนำนูรี สถำนทีก่ ่อสร้ำงอันเก่ำแก่มกี ำแพงล้อมรอบและตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ ำอรักวี ทีถ่ กู สร้ำงขึน้ ให้เป็น
ป้ อมปรำกำรในศตวรรษที ่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้
ตระหง่ำน
เมืองสาหรับสกีรสี อร์ททีม่ ชี อื ่ เสียงทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณทีร่ าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทมี ่ คี วามสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจ่ ะนิยมมาเล่นใน
เดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
คำซเบกี้ชอื ่ เมืองดัง้ เดิม ในปั จจุบนั ได้เปลีย่ นมำเป็นเมืองสเตพำนท์สมินด้ำ ตัง้ อยูบ่ นควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถึง -5องศำเซลเซียสเลยทีเดียว
โดยมีไฮไลท์เป็ นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

กอรี
อุพลิ สชิ เค่
บอร์โจมิ
อนานูริ

กูดาอูริ

คาซเบกี

กาหนดการเดินทาง
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วันที ่ 12-18 เมษายน 2563

วันแรก

(12 เม.ย.2563) กรุงเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง)

23.50 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์........ เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน้ ตอนการ
เช็คอิ น เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา
เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) **กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจาก
ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละกาหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทาการ
จองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ นรายการที่มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน
เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง

(13 เม.ย.2563) ทบิลิซี ่ (จอร์เจีย)-มิ ทสเคต้า-กอริ-อุพลิ สชิ เค่-ทบิลิซี

03.00 น.

ออกเดิ นทางสู่ กรุงทบิ ลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบิ นแอร์ เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบิ นที่ XJ008
(มีบริ การอาหารร้อนและน้ าดืม่ บนเครือ่ งบิ น) **อาหารและเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ ต้องชาระเงิ นซื้อเพิ ม่ เติ ม**
เดิ นทางถึงสนามบิ นนานาชาติ กรุงทบิ ลิซี่ ประเทศจอร์เจีย (เวลาประเทศจอร์เจียช้ากว่าไทยประมาณ 3
ชัวโมง)
่
หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีส่ นามบิน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมิ ทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ
ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้ อยูห่ า่ งจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
จากนัน้ นาท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเ่ คยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึง่ เป็ นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจีย
ในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล นาท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึง่ เป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์
ศาสนานิกายออร์โธดอกทีถ่ กู สร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ นภูเขาทีม่ แี ม่น้าสองสายไหลมาบรรจบ
กัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้าอรักวี ซึง่ ถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีก่ ว้างใหญ่ซง่ึ ในอดีตเคยเป็ น
อาณาจักรของไอบีเรีย จากนัน้ นาท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่ ร้างราวศตวรรษที่ 11
ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ดุ ของจอร์เจียสร้างขึน้ โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีท่ าให้ชาวจอร์เจียเปลีย่ นความเชื่อและหันมานับถือศาสนา
คริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมือ่ ปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างยุคโบราณทีม่ ี
ขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองกอรี Gori (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ป็ นทีร่ จู้ กั กันดีวา่
เป็ นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจียทีใ่ นอดีตเป็ นผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950
และขึน้ ชื่อเรือ่ งความโหดเหีย้ มในการปกครอง จากนัน้ นาท่านชมเมืองถา้ อุพลิ สชิ เค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่ง
ในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักฐานการตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนแถบนี้กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ช่วง500 ปี
ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริ
สตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป ท่าน
จะได้พบกับศาสนสถานทีม่ หี อ้ งโถงขนาดใหญ่ทช่ี าวเพเก้น Pagan ใช้เป็ นทีป่ ระกอบพิธกี รรมซึง่ เป็ นลัทธิบชู าไฟ
เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนทีศ่ าสนาคริสต์จะเข้าเมือ่ 1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึง่ คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่
ของชาวคริสต์ ทีส่ ร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

08.25 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่
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วันทีส่ าม

(14 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่ ย่านเมืองเก่า-นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า-ป้ อมปราการนาริ กาล่าสะพานสันติ ภาพ-โบสถ์เมเตห์คี- โบสถ์ทริ นิต้ ี- EAST POINT OUTLET -ทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิ ลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่ จะทาท่านได้พบเห็นความสวยงาม
และสีสนั ของอาคารบ้านเรือนทีเ่ ป็ นสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป
ทาให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนัน้ นาท่านนัง่ กระเช้า
ไฟฟ้ า Cable Car ขึน้ ชมป้ อมปราการนาริ กาลา Narikala Fortress สร้างขึน้ ครัง้ แรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ใน
รูปแบบของชูรสิ ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไ่ ม่มคี วามสม่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์
อูมยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึง่ ต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกี าร
สร้างเพิม่ เติม และเมือ่ พวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้ อมแห่งนี้วา่ นารินกาลา Narin Qala ซึง่ มีความ
หมายถึงป้ อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรือ้ ทาลายไป แวะ
ชมและถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึง่ ทีน่ ่ีมชี ่อื เสียงโด่งดังในเรือ่ ง
บ่อน้าร้อนกามะถันธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมโบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทม่ี ปี ระวัตศิ าสตร์อยูค่ บู่ า้ นคูเ่ มืองของทบิลซิ ี ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมหน้า
ผาของแม่น้ามทวารี เป็ นโบสถ์หนึ่งทีส่ ร้างอยูใ่ นบริเวณทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยู่ ซึง่ เป็ นประเพณีโบราณทีม่ มี าแต่ก่อน
กษัตริยว์ าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้ อมและโบสถ์ไว้ทบ่ี ริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มกี ารสร้าง
ขยายโดยกษัตริย์ เซ็นต์ เดมิทรีอสั ที่ 2 ให้มโี ดมสูงเป็ นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊ อก ต่อมาได้ถกู ทาลาย
และได้มกี ารก่อสร้างขึน้ อีกหลายครัง้ จนในปี ค.ศ.1235 ได้ถกู พวกมองโกลบุกทาลายและก็ได้สร้างขึน้ ใหม่อกี ครัง้
จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติ ภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่ เชื่อมระหว่างตัว
เมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็ นงานสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ทส่ี วยงามชิน้ หนึ่งซึง่
พาดผ่านแม่น้าคูรา จากนัน้ นาท่านชมโบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ ์สิทธิ ์ของทบิลซิ ี ทีเ่ รียกกันว่า
Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตัง้ อยูใ่ นทบิลซิ เี มืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน้ ระหว่างปี
1995 ถึง ปี 2004 และเป็ นวิหารทีส่ งู ทีส่ ดุ อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก

กลางวัน

บ่าย

จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังห้าง East Point ซึง่ เป็ นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อสิ ระ
ช้อปปิ้ ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 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, ZARAและอื่นๆอีกมากมาย
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี ่

(15 เม.ย.2563) ทบิลิซี-บอร์โจมี-อาคัลท์ชิกเค-ป้ อมปราการราบาตี-ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี Borjomi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองตากอากาศเล็กๆใน
หุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยูไ่ ม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็ นเมืองที่มชี ่อื เสียงระดับโลกใน
เรือ่ งน้าแร่ โดยน้าแร่ยห่ี อ้ บอร์โจมีได้มกี ารบรรจุ ณ ธารน้าแร่บริสทุ ธิ ์ทีไ่ หลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี Bakuriani
Mountain และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทัวโลก
่
โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทาให้มสี ขุ ภาพแข็งแรงและ
สามารถรักษาโรคร้ายได้ จากนัน้ นาท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี Borjomi Central Park สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และ
พักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีทน่ี ิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้าแร่ในวันหยุด นาท่านขึน้ กระเช้าสู่จดุ
ชมวิ ว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอสิ ระให้ทา่ นเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

กลางวัน

รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12-18APR20
บ่าย

คา่

นาท่านเดิ นทางสู่เมืองอาคัลท์ชิกเค่ Akhaltsikhe (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านเข้าชมป้ อมและ
ปราสาทราบาตี Rabati Castle แนวป้ อมปราการและปราสาทสุดอลังการ ทีภ่ ายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบ
ของอาคารหลายๆ ส่วน ถูกสร้างขึน้ เมือ่ ศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนวกาแพงหินทีใ่ ช้เป็ นป้ อมป้ องกัน
ข้าศึก และยังเคยใช้เป็ นประทับของเจ้าชาย Jakhely โดยภายหลังศตวรรษที่ 16 ป้ อมแห่งนี้กไ็ ด้ตกอยูใ่ นความ
ครอบครองของอาณาจักรออตโตมันและรัสเซีย จึงทาให้ป้อมแห่งนี้ถกู ละเลยและอยูใ่ นสภาพทีท่ รุดโทรมจนเมื่อปี
2012 ทางการจอร์เจียได้บรู ณะป้ อมแห่งนี้ขน้ึ มาใหม่อกี ครัง้ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี ระหว่าง
ทางให้ทา่ นได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางและพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ้า

(16 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่ อนานูริ-กูดาอูร-ี The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญซึง่ เป็ นเส้นทางสาหรับใช้ในด้านการทหารทีเ่ รียกว่า Georgian
Military Highway ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยทีจ่ อร์เจียตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทางเดียวที่
จะนาท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีม่ คี วามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ ป็ นเส้นกัน้
พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย นาท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่ นั เก่าแก่มกี าแพง
ล้อมรอบและตัง้ อยูร่ มิ แม่น้าอรักวี เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึง่ ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ กู สร้างได้
อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้ ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้ อมนี้เองทาให้เห็นภาพทิวทัศน์
อันสวยงามของเบือ้ งล่างและอ่างเก็บน้าซินวาลี จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองสาหรับสกีรสี อร์ททีม่ ชี ่อื เสียงทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณทีร่ าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทม่ี ี
ความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจ่ ะนิยม
มาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นาท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อ
คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่ ร้างขึน้ มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่ เป็ นสัญลักษณ์บ่ง
บอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุ สรณ์สถานนี้ตงั ้ อยูบ่ น Devil’s Valley
ระหว่างเมืองกูดาอูรแิ ละคาซเบกี เป็ นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทม่ี คี วามสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความทีอ่ นุสรณ์สถานแห่งนี้ตงั ้ เด่นเป็ นสง่าอยูบ่ นหุบเขา
ทีม่ คี วามสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตัง้ อยูใ่ กล้ถนนใหญ่ จึงทาให้สถานทีแ่ ห่งนี้มผี คู้ นแวะมาเยีย่ ม
เยียนและถ่ายรูปกันตลอดทัง้ วัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีช้ ่อื เมืองดัง้ เดิม ในปั จจุบนั ได้เปลีย่ นมาเป็ นเมืองสเตพานท์
สมินด้า ตัง้ อยูบ่ นความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนาว
จะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นาท่านเปลีย่ นเป็ นนัง่ รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์
เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอกี ชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา
Tsminda Sameba ซึง่ เป็ นชื่อเรียกทีน่ ิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ ์แห่งนี้สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่ ขวาของแม่น้ าชคเฮรี อยู่
บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดิ นทางมายังสถานทีแ่ ห่งนี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพ อากาศ ซึง่ เส้นทางอาจจะถูกปิ ด
กัน้ ด้วยหิ มะทีป่ กคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ ทางธรรมชาติ ซึง่ อาจจะเป็ นอุปสรรคแก่
การเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ เ์ ปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ) จนได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางให้ทา่ นได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองพร้อมชมโชว์
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คา่

รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12-18APR20
วันทีห่ ก

(17 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่ ซิ กนากี-ควาเรลี- Freedom Square -ทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซิ กนากี Sighnaghi ซึง่ เป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีทอ่ี ยู่
ทางด้านใต้ของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองเล็กๆทีม่ พี น้ื ทีป่ ระมาณ 2,978 ตร.กม. และ
มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุน่ พันธุต์ ่างๆ จึงทาให้เป็ น
เมืองทีม่ คี วามสาคัญทีม่ กี ารทาเหล้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารทีส่ าคัญของจอร์เจีย ซึง่ ต่อมาได้รบั การบูรณะและ
ปรับปรุงให้มคี วามเจริญรุง่ เรือง พร้อมกับสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงทาให้มชี ่อื เสียงสาหรับ
นักท่องเทีย่ วให้ทา่ นได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่า “เมืองแห่งความรัก” ตัง้ อยู่
บนทิวทัศนันสวยงามของแม่น้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซัส ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เมือ่ ศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโองการแห่ง
กษัตริย์ Kakheti Erekle II ผูท้ ป่ี กป้ องเมืองจากการโจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ นาท่านชมอารามสงฆ์แห่งบอด
บี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รบั
การบูรณะใหม่ทงั ้ หมดในศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั เป็ นอารามนางชี อุทศิ ให้นกั บุญนีโน่ สตรีผปู้ ระกาศศาสนาคริสต์ใน
ศตวรรษที่ 4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ถกู บรรจุไว้ในอารามแห่งนี้เช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านสูเ่ ขตควาเรลี Kvareli ทีแ่ ปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ทีเ่ ป็ น 1ในเขตทีเ่ ป็ นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย ทีท่ ่ี
มีดนิ ฟ้ าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุน่ ทาไวน์ โดยมีการทาอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา จานวน 15 อุโมงค์
และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพือ่ ให้เป็ นทีเ่ ก็บไวน์ในอุณหภูมเิ หมาะสม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ ให้ทา่ นได้ชมิ ไวน์ควู าเรลีรสเลิศ ไวน์ทอ้ งถิน่ ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ในภูมภิ าค จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทาง
กลับสูก่ รุงทบิลซี ่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
จากนัน้ อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมืองทบิลซิ ่ยี ่านฟรีดอมส
แควร์ Freedom Square หรือเดินเล่นช้อปปิ้ งที่ Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลซิ ท่ี เ่ี ต็มไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
จากนัน้ นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่ักั โรงรรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

วันทีเ่ จ็ด

(18 เม.ย.2563) สนามบินทบิลิซี- กรุงเทพฯ

เช้าตรู่
08.30 น.

นาท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พกั เพื่อนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงทบิ ลิซี
ออกเดิ นทางสู่ กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบิ นไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ009
(มีบริ การอาหารร้อนและน้ าดืม่ บนเครือ่ งบิ น) **อาหารและเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ ต้องชาระเงิ นซื้อเพิ ม่ เติ ม**
เดิ นทางถึง สนามบิ นนานาชาติ ดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ นรายการที่
ได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือนเมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้ อย**

19.15 น.

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนรปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาัอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดหรือ
มีผลกับการเดิ นทางรละรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดย
มิ ได้รบั รจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนรปลงสถานที่อื่นๆ ทดรทนให้ ทัง้ นี้ เัื่อประโยชน์
ของคณะเป็ นสาคัญ

รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12-18APR20
หมายเหตุ
-

-

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจียอาจจะปิ ดโดยไม่มีการรจ้งล่วงหน้ า เช่น

อนุสาวรีย,์ โบสถ์รละสถานที่สาคัญ ปิ ดในวันสาคัญทางศาสนารละหรือรม้รต่สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญอื่นๆ อาจจะ
ปิ ดโดยไม่ได้มีการรจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่เป็ นรขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐบาล,หรือกรณี ที่
ผูป้ กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการรจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
เนื่ องจากเป็ นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติ ทงั ้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน้ อาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบั อิ ทธิ ัลจากอาหารยุโรปรละเอเชียผสมกัน
โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉัาะมือ้ กลางวันอาจจะเริ่ มที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ คา่ เร็วที่สดุ คือ
เริ่ มเวลา 19.00 น.เป็ นต้นไป
เนื่ องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริ สต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตัง้ แต่ในอดีต ทาให้
ประเทศแห่งนี้ มีโบสถ์และวิ หารที่เก่าแก่ที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หารต้องใช้ผา้ คลุม
ศีรษะ ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศีรษะไปด้วย หรือกรณี ที่ไม่ได้นาติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หารจะมีผ้าคลุมให้

อัตราค่าเดินทาง

วันที ่ 12-18 เมษายน 2563

ทัวร์จอร์เจีย (บอร์โจมี-ซิ กนากี-ควาเรลี) 7 วัน 5 คืน / XJ

อัตราค่าทัวร์

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

39,900

ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

5,900

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
อััเกรดที่นัง่ เป็ นที่นัง่ ัรีเมี่ยมรฟลตเบดเัิ่มท่านละ 15,000 บาท
รละอาหารเหมือนชัน้ ประหยัด
**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,500 บาท โดยเรียกเก็บรละชาระัร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเัิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงรรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าัักรบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 35 ท่าน**ไม่มีราคาเด็ก**รละจะต้องชาระ
มัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วราคาโปรโมชัน่ กรณี ที่จองรละออกตั ๋วรล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนคนเดิ นทางได้ รละไม่
สามารถทารีฟันด์ต ั ๋วได้เช่นกัน

รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12-18APR20
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เส้นทางกรุงเทพฯ -ทบิลซิ /ี /ทบิลซิ -ี กรุงเทพฯ ชัน้ 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 งดืม่ ตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอด
การเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าน้ าดืม่ แจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุแบบหมูค่ ณะคุม้ ครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี กรมธรรม์
500,000 บาท (เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรม์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จา่ ยอื่นๆ อันเกิด
จากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋วโดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)

 ค่าภาษีน้ ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22
พ.ย.2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไข
ของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ












ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม/จากัด 1 ใบ/ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิ ปคนขับ,ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น,ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาทที่จะเรียกเก็บัร้อมกับค่าทัวร์งวดสุดท้าย
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัว
ท่านเอง
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซือ้ ซิมการ์ดได้ทส่ี นามบินทบิลซิ ี
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัยต่าง ๆ

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อน
เดินทางอย่างน้อย 35 วันทาการ

รหัสทัวร์ : THV3-XJ-GD-12-18APR20
การยกเลิ กรละเงื่อนไขการจองทัวร์
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่ามัดจาค่าตั ๋วโดยสารซึง่ เงือ่ นไขเป็ นไปตามทีท่ างสาย
การบินเรียกเก็บ
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัดจาทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 35 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมดและไม่สามารถ
เลื่อนวันเดินทางได้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าวีซ่า,ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน, ค่ามัดจาห้องพักและค่าเข้าชม
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ เป็ นต้น
 กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทา
ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการ
บิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผเู้ ดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง ทาง
บริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการดูแลเป็ น
พิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จองทัวร์ เนื่องจากกฏ
ทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวกสาหรับผูท้ ม่ี ี
ปั ญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่ กี ารรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบ
บุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานทีเ่ ข้า
ชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตาม
เงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
ทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation
Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึ่งเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบน้า ซึง่
ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

