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*บนิตรงสู่จอร์เจีย* 
สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 

ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 
เทีย่วประเทศจอร์เจีย 7 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชยี เอ็กซ์ (XJ) 

 

GEORGIA MY LOVE KUTAISI-BATUMI 



รหสัทวัร ์: THV3-XJ-GD-12-18APR20 
ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-กอร-ีอุพลิสลิเค่-คูไตซี-บาทมู-ีอนานูร-ิกูดาอูร-ีคาซเบก ี

ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgia Cuisine 
น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์                      
 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงทอ่งเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและ
ตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยูใ่นหุบเขำซึง่ถกูแบ่งโดยแมน่ ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยูท่ีแ่หล่งน ้ำแรแ่ละ
แหลง่โบรำณคดมีำกกวำ่ 12,000 แหง่ทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนน้ี ม ี4 แหง่ดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร
ยเูนสโก น ำทำ่นสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม

และเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้ำครูำหรอืเรยีกวำ่แมน่ ้ำมติควำร ี
มิทสเคต้า เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี 
กอรี เมอืงแหง่ประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดวีา่เป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครอง

สหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และขึน้ชือ่เรือ่งความโหดเหี้ยมในการปกครอง 
อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ชว่ง500 ปี

ก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 
บาทมีู เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลบนชำยฝัง่ตะวนัออกของทะเลด ำ เป็นรฐัอสิระปกครองตนเองอยูท่ำงดำ้นตะวนัตกของประเทศ

จอรเ์จยี เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทศัน์สวยทีส่ดุของจอรเ์จยี มคีวำมงำมของธรรมชำตทิีน่่ำตืน่ตำตืน่ใจ  
คไูตซี เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 ของอาณาจกัรโคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัร

จอรเ์จยีนโบราณ  
คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยูบ่นควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล

ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว 
โดยมไีฮไลทเ์ป็นโบสถเ์กอรเ์กต ิGergeti Trinity Church อนัโดง่ดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำอรกัว ีทีถ่กูสรำ้งขึน้ใหเ้ป็น
ป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ยำ่งงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้
ตระหงำ่น 

กดูาอริู เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีือ่เสยีงทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเลน่ใน
เดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

 

ก าหนดการเดินทาง   วนัที ่ 12-18 เมษายน 2563 
 

วนัแรก   (12 เม.ย.2563) กรงุเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 
23.50 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร.์....... เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการ

เชค็อิน เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง (กรณุามาให้ตรงเวลา 
เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจาก
ต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการ
จองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ีมีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน 
เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
 
 



รหสัทวัร ์: THV3-XJ-GD-12-18APR20 
วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-ย่านเมืองเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า- 
                     สะพานสนัติภาพ-โบสถเ์มเตหคี์- โบสถท์รินิต้ี- Freedom Square -ทบิลิซี 
03.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซเ์ท่ียวบินท่ี XJ008 

(มีบริการอาหารร้อนและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน)  **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาประเทศจอรเ์จยีชา้กวา่ไทยประมาณ 3 

ชัว่โมง) หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ 
น าท่านเดินทางสู่กรงุทบิลิซี Tbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย 
และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้าครูาหรอืเรยีกวา่แมน่ ้า
มติควาร ีน าทา่นชมกรงุทบลิซิี ่ซึง่เป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ใน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงน้ีอยูใ่นเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการ
ขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยโุรป  
น าทา่นเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าทา่นไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนั
ของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะของเปอรเ์ซยีและยโุรป ท าให้
จอรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จากนัน้น าทา่นนัง่กระเช้าไฟฟ้า 
Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของ
ชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดได้
มกีารก่อสรา้งสว่นต่อขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ 
และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแหง่น้ีวา่นารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึป้อม
อนัเลก็ Little Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลายลงเพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป แวะชมและ
ถ่ายรปูภายนอกกบัโรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในยา่นโซโลลาก ีซึ่งทีน่ี่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในเรือ่งบ่อน ้า
รอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมือง 
บา่ย น าทา่นชมโบสถเ์มเตหคี์ Metekhi Church โบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิหน้า

ผาของแมน่ ้ามทวาร ีเป็นโบสถห์น่ึงทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู ่ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน 
กษตัรยิว์าคตงั ที ่1 แหง่จอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้ง
ขยายโดยกษตัรยิ ์เซน็ต ์เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถใ์นนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถ้กูท าลาย
และไดม้กีารก่อสรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถ้กูพวกมองโกลบุกท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้   
จากนัน้น าทา่นถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อมระหวา่งตวั
เมอืงเก่าและเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จดัวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึ่งซึง่
พาดผา่นแมน่ ้าครูา จากนัน้น าทา่นชมโบสถท์รีนิต้ี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัวา่ 
Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 
1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก   
จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิี่ย่านฟรีดอมสแควร ์Freedom Square หรอืเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria 
Mall ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิี่ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 

 **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั**  
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหสัทวัร ์: THV3-XJ-GD-12-18APR20 
วนัทีส่าม  (14 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-กอริ-พิพิธภณัฑส์ตาลิน-ถ ้าอพุลิสชิ-คไูตซี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ของจอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี ตัง้อยูห่า่งจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี 
จากนัน้น าทา่นชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยี
ในชว่ง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล น าทา่นชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิต์
ศาสนานิกายออรโ์ธดอกทีถ่กูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่น้ีตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบ
กนั คอื แมน่ ้ามคิวาร ีและแมน่ ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็น
อาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าทา่นชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 
ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนา
ครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยคุโบราณทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองกอรี Gori (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงแหง่ประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดวีา่

เป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 
และขึน้ชื่อเรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครอง น าทา่นชมพิพิธภณัฑท่์านสตาลิน Stalin Museum ซึง่รวบรวม
เรือ่งราว และสิง่ของต่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ มกีาร
จดัแสดงประวตัชิวีติของสตาลนิทีใ่ชใ้นระหวา่งในชว่งทีม่ชีวีติอยู ่จากนัน้น าทา่นชมเมืองถ า้อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe 
Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กวา่ 3000 
ปีก่อน ชว่ง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงน้ีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสดุ
ขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถกูรกุรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถกูปลอ่ยใหเ้ป็น
เมอืงรา้งไป ทา่นจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่
เป็นลทัธบิชูาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบน้ีก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดวา่
เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่9 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคไูตซี Kutaisi (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 ของ
อาณาจกัรโคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณ   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่ (15 เม.ย.2563) คไูตซี-อารามเจลาตี- โบสถบ์รากาติ-บาทูมี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าทา่นชมอารามจีลาติ Gelati Monastery ของเมอืงคไูตซ ีถกูคน้พบในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12 ซึง่ทาง
องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจลีาตเิป็นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบง่เป็นสองสว่นคอื
โบสถเ์ซนต ์นิโคลาส และโบสถเ์ซนตจ์อรจ์  ซึง่ในโบสถเ์ซนตนิ์โคลสันัน้ มภีาพเขยีนสเีฟรสโกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบั
ครสิตศ์าสนาทีส่วยงามตระการตามากมายหลายภาพและยงัคงอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ทีส่ าคญัตรงบรเิวณโดมขนาด
ใหญ่ของโบสถซ์ึง่เป็นภาพพระแมม่ารนีัน้ ใชก้ระเบือ้งโมเสกสทีองประดบัประดากวา่ 2 ลา้นชิน้ 
จากนัน้น าทา่นชมวิหารบากราติ Bagrati Cathedral โบสถท์ีแ่สนสวยงามตัง้อยูบ่นเนินเขา Ukimerioni ซึง่ทา่น
สามารถมองเหน็ทศันียภาพเมอืงคไูตซทีีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองบาทมีู Batumi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลบนชายฝัง่

ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคญัขนาดใหญ่ รวมถงึถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง   
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า (16 เม.ย.2563) บาทูมี-ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี - ทบิลิซี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทุกทา่นล่องเรือในทะเลด า ชมอ่าวเมอืงบาทมู ี(Black Sea) เหตุทีไ่ดช้ื่อวา่เป็นทะเลด า ทีไ่ดช้ื่อวา่ทะเลด าก็
เพราะดนิโคลนชายฝัง่และดนิทรายชายหาดของทะเลแหง่น้ีเป็นสดี า อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ หรอืที่
เรยีกวา่ก๊าซไขเ่น่า  สารเคมตีวัน้ีเกดิมาจากแบคทเีรยีทีอ่ยูใ่นทะเลผลติก๊าซไขเ่น่าขึน้มา เมือ่ไปจบักบัดนิโคลน  หรอื
ทรายชายฝัง่  จงึท าใหด้นินัน้เป็นสดี า ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเกบ็ภาพบรรยากาศและชมความสวยงามของอ่าว
เมอืงบาทมู ีจากนัน้น าทา่นชมย่านเมืองเก่าบาทมิู หรือย่าน Old Town ชมบรรยากาศของบา้นเรอืนเก่าและชม
ยา่น Piazza Square สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จยี Vazha 
Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ทีผ่า่นมาไดเ้ริม่ปรบัปรงุเพือ่ใหเ้ป็นแหลง่
บนัเทงิและพกัผอ่นหยอ่นใจแหง่ใหมข่องเมอืงประกอบไปดว้ยภตัตาคาร ,โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ และชม Europe 
Square อกีหนึ่งจตุัรสัทีส่ าคญัประจ าเมอืง  น าทา่นแวะชมและถ่ายรปูกบัรปูป้นัอาลีและนีโน่ Ali and Nino 
Moving Sculptures รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลื่อนไหวได ้สรา้งขึน้เพื่อแสดงถงึความรกัหนุ่มสาวต่าง
เชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองทบิลิซี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสองขา้ง

ทาง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก  (17 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่อนานูริ-กดูาอรู-ีThe Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกวา่ Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที่
จะน าทา่นเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้
พรมแดนระหวา่งรสัเซยีและจอรเ์จยี น าทา่นชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพง
ลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถ่กูสรา้งได้
อยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่นทา่มกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์
อนัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองกดูาอรีู Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่ ี
ความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่น้ีเป็นแหลง่ทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยม
มาเลน่ในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน น าทา่นแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือ
คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสญัลกัษณ์บ่ง
บอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ตัง้อยูบ่น Devil’s Valley  
ระหวา่งเมอืงกดูาอรูแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแหง่น้ีตัง้เด่นเป็นสงา่อยูบ่นหุบเขา
ทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยูใ่กลถ้นนใหญ่ จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีมผีูค้นแวะมาเยีย่ม
เยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทัง้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีช้ื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมอืงสเตพานท์

สมนิดา้ ตัง้อยูบ่นความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาว
จะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น าทา่นเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพ่ือชมความสวยงามของโบสถ์
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เกอรเ์กต้ี Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัวา่ทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่หง่น้ีตัง้อยูร่มิฝัง่ขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยู่
บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานทีแ่ห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึง่เส้นทางอาจจะถกูปิด
กัน้ด้วยหิมะทีป่กคลมุอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซึง่อาจจะเป็นอปุสรรคแก่
การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพร้อมชมโชว ์
 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็ (18 เม.ย.2563) สนามบินทบิลิซี- กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ009  

(มีบริการอาหารร้อนและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน) **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ี
ได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง
เลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 
 

 

หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ี
ผูป้กครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ค า่เรว็ท่ีสดุคือ
เร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผา้คลมุ
ศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศีรษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผ้าคลมุให้ 

 
 
 
 



รหสัทวัร ์: THV3-XJ-GD-12-18APR20 
อตัราค่าเดินทาง วนัที ่ 12-18 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 

อพัเกรดท่ีนัง่เป็นท่ีนัง่พรีเม่ียมแฟลตเบดเพ่ิมท่านละ 15,000 บาท 
และอาหารเหมือนชัน้ประหยดั 

 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,500 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 35 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถท ารีฟันดต์ัว๋ได้เช่นกนั  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เสน้ทางกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง)เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 

กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆคา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุแบบหมูค่ณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายเุกนิ 75 ปี กรมธรรม ์

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ อนัเกดิ
จากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่22 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ 

 
 

ทวัรจ์อรเ์จีย (คไูตซี-บาทุมี) 7 วนั 5 คืน / XJ อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 39,900.- 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,900.- 



รหสัทวัร ์: THV3-XJ-GD-12-18APR20 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาทท่ีจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวั

ทา่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยทา่นสามารถซือ้ซมิการด์ไดท้ีส่นามบนิทบลิซิ ี
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ย

อื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อน
เดนิทางอยา่งน้อย 35 วนัท าการ  

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าคา่ตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไปตามทีท่างสาย

การบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 35 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมดและไมส่ามารถ

เลื่อนวนัเดนิทางได ้และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ คา่วซี่า,คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่มดัจ าหอ้งพกัและคา่เขา้ชม

สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ทาง

บรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการดแูลเป็น
พเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เน่ืองจากกฏ
ทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ ี
ปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบู
บุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งให้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้
ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตาม
เงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผล
ท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 


