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*บนิตรงสู่จอร์เจีย* 
สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 

ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 
เทีย่วประเทศจอร์เจีย 7 วัน 5 คืน 

GEORGIA MY LOVE KUTAISI-BATUMI 
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โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชยี เอ็กซ์ (XJ) 
ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-กอรี-อุพลิสลิเค่-คูไตซี-บาทมู-ีอนานูริ-กูดาอูร-ีคาซเบกี 

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

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์                      
 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและ
ตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีสุ่ดชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบง่โดยแมน่ ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแร่และ
แหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งด้วยกนัทีไ่ด้รบักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำร
ยเูนสโก น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนับพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม

และเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอร์เจยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำร ี
มิทสเคต้า เมอืงศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี 
กอร ี เมอืงแห่งประวตัิศาสตร์ทีเ่ป็นทีรู่้จกักันดวี่าเป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจยีทีใ่นอดีตเป็นผู้ปกครอง

สหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และขึ้นชือ่เรือ่งความโหดเหี้ยมในการปกครอง 
อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปี

ก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 
บาทูมี เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลบนชำยฝัง่ตะวนัออกของทะเลด ำ เป็นรฐัอสิระปกครองตนเองอยู่ทำงดำ้นตะวนัตกของประเทศ

จอรเ์จยี เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทศัน์สวยทีสุ่ดของจอรเ์จยี มคีวำมงำมของธรรมชำตทิีน่่ำตืน่ตำตืน่ใจ  
คไูตซี เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ สมยัครสิต์ศตวรรษที่ 12-13 ของอาณาจกัรโคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัร

จอรเ์จยีนโบราณ  
คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมืองดัง้เดมิ ในปัจจุบนัได้เปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมินด้ำ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเล

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

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึ้นใหเ้ป็น
ป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้
ตระหงำ่น 

กดูาอริู เมืองส าหรับสกีรีสอร์ททีม่ีชือ่เสียงทีต่ัง้อยู่บริเวณทีร่าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทีม่ีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้ เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจยีทีจ่ะนิยมมาเล่นใน
เดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

 

ก าหนดการเดินทาง   วนัที ่ 12-18 เมษายน 2563 
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วนัแรก   (12 เม.ย.2563) กรงุเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 
23.50 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์........ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการ

เช็คอิน เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรุณามาให้ตรงเวลา 
เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) **กรณี ท่ีบางท่านเดินทางมาจาก
ต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการ
จองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ีมีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน 
เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-ย่านเมืองเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า- 
                     สะพานสนัติภาพ-โบสถเ์มเตห์คี- โบสถท์รินิต้ี- Freedom Square -ทบิลิซี 
03.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ์เท่ียวบินท่ี XJ008 

(มีบริการอาหารร้อนและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน)  **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย (เวลาประเทศจอร์เจยีช้ากว่าไทยประมาณ 3 

ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแล้ว รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ 
น าท่านเดินทางสู่กรงุทบิลิซี Tbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอร์เจยี ที่มคีวามส าคญัของประวตัศิาสตร์มากมาย 
และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูาหรอืเรยีกว่าแม่น ้า
มิตควารี น าท่านชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน
ประวตัิศาสตร์เมอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนย์กลางการ
ขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัยุโรป  
น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนั
ของอาคารบ้านเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท าให้
จอร์เจยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า 
Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกช่วงครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของ
ชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่ม่มคีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดได้
มกีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายออกไปอกี ซึ่งต่อมาในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เติม 
และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารนิกาลา Narin Qala ซึ่งมคีวามหมายถงึป้อม
อนัเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรื้อท าลายไป  แวะชมและ
ถ่ายรูปภายนอกกบัโรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซึ่งที่นี่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในเรื่องบ่อน ้า
รอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมโบสถเ์มเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บ้านคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหน้า

ผาของแม่น ้ามทวาร ีเป็นโบสถ์หนึ่งทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน 
กษตัรยิ์วาคตงั ที่ 1 แห่งจอร์กาซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้ีบ่รเิวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278 -1284 ไดม้กีารสรา้ง
ขยายโดยกษตัรยิ์ เซน็ต์ เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลาย
และได้มกีารก่อสรา้งขึ้นอีกหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกท าลายและกไ็ด้สร้างขึน้ใหม่อกีครัง้    
จากนัน้น าท่านถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อมระหว่างตวั
เมอืงเก่าและเมอืงใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีส่วยงามชิน้หนึ่งซึง่
พาดผ่านแม่น ้าครูา จากนัน้น าท่านชมโบสถท์รีนิต้ี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัว่า 
Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออร์โธดอกจอร์เจยีตัง้อยู่ในทบลิซิีเมอืงหลวงของจอร์เจยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 
1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีสุ่ด อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก   
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จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิี่ย่านฟรีดอมสแควร ์Freedom Square หรอืเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria 
Mall ศูนยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิี่ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 

 **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั**  
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  (14 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-กอริ-พิพิธภณัฑส์ตาลิน-ถ ้าอพุลิสชิ-คไูตซี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) 
จากนัน้น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยี
ในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์
ศาสนานิกายออร์โธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบ
กัน คือ แม่น ้ ามิควารี และแม่น ้ าอรกัวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็น
อาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 
ถอืเป็นศูนย์กลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าวจอร์เจยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานับถอืศาสนา
ครสิต์ และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองกอรี Gori (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงแห่งประวตัิศาสตร์ที่เป็นที่รูจ้กักนัดวี่า

เป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 
และขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครอง น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ท่านสตาลิน Stalin Museum ซึ่งรวบรวม
เรื่องราว และสิง่ของต่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑ์สตาลนิ มกีาร
จดัแสดงประวตัชิวีติของสตาลนิทีใ่ชใ้นระหว่างในช่วงทีม่ชีวีติอยู่ จากนัน้น าท่านชมเมืองถ า้อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe 
Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 
ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสุด
ขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็น
เมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานที่มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น Pagan ใช้เป็นที่ประกอบพธิกีรรมซึ่ง
เป็นลทัธบิูชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ก่อนทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่า
เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ ที่สรา้งขึ้นในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 9 น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี Kutaisi (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ สมยัคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ของ
อาณาจกัรโคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณ   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

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

จากนัน้น าท่านชมอารามจีลาติ Gelati Monastery ของเมอืงคูไตซี ถูกคน้พบในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่12 ซึ่งทาง
องค์การยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจลีาตเิป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอื
โบสถ์เซนต์ นิโคลาส และโบสถ์เซนต์จอร์จ  ซึ่งในโบสถ์เซนต์นิโคลสันัน้ มภีาพเขยีนสเีฟรสโกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกบั
ครสิต์ศาสนาที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพและยงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทีส่ าคญัตรงบรเิวณโดมขนาด
ใหญ่ของโบสถ์ซึง่เป็นภาพพระแม่มารนีัน้ ใชก้ระเบือ้งโมเสกสทีองประดบัประดากว่า 2 ลา้นชิน้ 
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จากนัน้น าท่านชมวิหารบากราติ Bagrati Cathedral โบสถ์ที่แสนสวยงามตัง้อยู่บนเนินเขา Ukimerioni ซึ่งท่าน
สามารถมองเหน็ทศันียภาพเมอืงคไูตซทีีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมี Batumi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลบนชายฝัง่

ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคญัขนาดใหญ่ รวมถงึถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง   
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

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

น าทุกท่านล่องเรือในทะเลด า ชมอ่าวเมืองบาทูม ี(Black Sea) เหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลด า ที่ได้ชื่อว่าทะเลด าก็
เพราะดนิโคลนชายฝัง่และดนิทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสดี า อนัเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์  หรอืที่
เรยีกว่าก๊าซไขเ่น่า  สารเคมตีวันี้เกดิมาจากแบคทเีรยีทีอ่ยู่ในทะเลผลติก๊าซไข่เน่าขึน้มา เมื่อไปจบักบัดนิโคลน  หรอื
ทรายชายฝัง่  จงึท าใหด้นินัน้เป็นสดี า ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเกบ็ภาพบรรยากาศและชมความสวยงามของอ่าว
เมอืงบาทูม ีจากนัน้น าท่านชมย่านเมืองเก่าบาทูมิ หรือย่าน Old Town ชมบรรยากาศของบ้านเรอืนเก่าและชม
ย่าน Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รบัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอร์เจยี Vazha 
Orbeladze สรา้งดว้ยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ทีผ่่านมาไดเ้ริม่ปรบัปรุงเพื่อให้เป็นแหล่ง
บนัเทงิและพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมอืงประกอบไปดว้ยภตัตาคาร ,โรงแรม , ไนท์คลบั ฯลฯ และชม Europe 
Square อีกหนึ่งจัตุรสัที่ส าคัญประจ าเมือง  น าท่านแวะชมและถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนีโน่ Ali and Nino 
Moving Sculptures รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลื่อนไหวได ้สรา้งขึน้เพื่อแสดงถงึความรกัหนุ่มสาวต่าง
เชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้ง

ทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

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

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึ่งเป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที่
จะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้
พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีก าแพง
ล้อมรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัที่ถูกสร้างได้
อย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่นท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์
อนัสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเกบ็น ้าซินวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองกดูาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรบัสกีรสีอร์ทที่มชีื่อเสยีงที่ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มี
ความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอร์เจยีทีจ่ะนิยม
มาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดือนเมษายน น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือ
คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่ง
บอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรสัเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตัง้อยู่บน Devil’s Valley  
ระหว่างเมืองกูดาอูริและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวตัศิาสตร์ของประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขา
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ทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยู่ใกล้ถนนใหญ่ จงึท าให้สถานที่แห่งนี้มผีู้คนแวะมาเยี่ยม
เยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทัง้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี้ชื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัได้เปลี่ยนมาเป็นเมอืงสเตพานท์

สมนิดา้ ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาว
จะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์
เกอร์เกต้ี Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรอืมีอีกชื่อเรยีกกันว่าทสมินดาซามีบา 
Tsminda Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่
บนเทอืกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายงัสถานทีแ่ห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึง่เส้นทางอาจจะถกูปิด
กัน้ด้วยหิมะทีป่กคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคแก่
การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงทบลิซิ ี 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว ์
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

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 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ี
ได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง
เลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์
ของคณะเป็นส าคญั 
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หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

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

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเชื้อชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมื้อกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมื้อค า่เรว็ท่ีสุดคือ
เร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถ์และวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุม
ศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ 

 
 

อตัราค่าเดินทาง วนัที ่ 12-18 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 

อพัเกรดท่ีนัง่เป็นท่ีนัง่พรีเมี่ยมแฟลตเบดเพ่ิมท่านละ 15,000 บาท 
แต่อาหารเหมือนชัน้ประหยดั 

 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,500 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถท ารีฟันดต์ัว๋ได้เช่นกนั  
 
 
 
 
 

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

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 39,900.- 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 5,900.- 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เสน้ทางกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าน ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั 
• ค่าประกันอุบตัิเหตุแบบหมู่คณะคุ้มครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรม์ 

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์บรษิัทประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกิด
จากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่ งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่22 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาทท่ีจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรง์วดสุดท้าย 

• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัย์สนิดว้ยตวั

ท่านเอง 
• ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซื้อซมิการด์ไดท้ีส่นามบนิทบลิซิี 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอืค่าใชจ้่าย

อื่ น ๆ  ที่ มิ ไ ด้ ค า ด คิ ด  เช่ น  ก า รป รับ ค่ า น ้ า มั น , ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม วี ซ่ า ที่ น อ ก เ ห นื อ จ า ก ที่ ร ะ บุ ห รื อ ค่ า แ ป ล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส่์วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อน
เดนิทางอย่างน้อย 35 วนัท าการ  
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การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์

▪ หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าค่าตัว๋โดยสารซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามทีท่างสาย

การบนิเรยีกเกบ็ 

▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 35 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท  

▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมดและไม่สามารถ

เลื่อนวนัเดนิทางได้ และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าวซี่า,ค่าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ าหอ้งพกัและค่าเขา้ชม

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

▪ กรณีที่ต้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กค้าอยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้น 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผู้เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ทาง
บรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย
การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร์ ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้  ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการดแูลเป็น
พเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เน่ืองจากกฏ
ทางด้านการรกัษาความปลอดภยั  ด้านโภชนาการ ด้านการบนิ และด้านการบรกิาร อาจจะไม่ได้รบัความสะดวกส าหรบัผู้ที่มี
ปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสบู
บุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งให้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้
ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คืนเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตาม
เงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล
ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอีสเตอร์, ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 


