
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

*บินตรงสู่จอร์เจีย* 
สัมผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี 
เท่ียวประเทศจอร์เจีย 7 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

ทบิลิซ่ี-มิทสเคต้า-กอรี-อุพลิสลิเค่-คไูตซี-บาทมูี-อนานริู-กดูาอูรี-คาซเบกี 
ด่ืมด ่าแสงสีกรงุทบิลิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgia Cuisine 

น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 
อ่ิมอร่อยกับเมนอูาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์                      

GEORGIA MY LOVE KUTAISI-BATUMI 



 

บรษัิทฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกับรัสเซยีและทำงตะวันตก
ตดิกับทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยูใ่นหุบเขำซึง่ถูกแบง่โดยแมน่ ้ำมติควำร ี
โดยมคีวำมน่ำสนใจอยูท่ีแ่หล่งน ้ำแร่และแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทั่วประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่ง
ดว้ยกนัทีไ่ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก น ำทำ่นสมัผัสอำรยธรรมนับพันปี ตะลงึควำมงำมทำง
ธรรมชำตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก ่
 
ทบลิซิี ่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีควำมส ำคัญของประวัติศำสตร์มำกมำย และมีโครงสรำ้ง

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอร์เจยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำคูรำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำ
มติควำร ี

 
มทิสเคตา้ เมอืงศนูยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศเมอืงทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอำยกุวำ่ 3,000 ปี 
กอร ี เมอืงแหง่ประวัตศิำสตรท์ีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัดวีำ่เป็นบำ้นเกดิของโจเซฟ สตำลนิ ชำวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็น

ผูป้กครองสหภำพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และขึน้ชือ่เรือ่งควำมโหดเหี้ยมในกำร
ปกครอง 

 
อพุลสิชเิค ่ เมอืงถ ้ำเกำ่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลักฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนีก้นัมำนำนแลว้กวำ่ 3000 ปีกอ่น 

ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 
 
บาทมู ี เมืองที่ตัง้อยู่รมิทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นรัฐอสิระปกครองตนเองอยู่ทางดา้น

ตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เป็นหนึ่งในเมอืงที่มทีวิทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มคีวามงามของ
ธรรมชาตทิีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ  

 
คไูตซ ี เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเกา่แก่ สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 ของอาณาจักรโคลซสิ Colchis หรอื

อาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ  
 
คาซเบก ี คาซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตัง้อยู่บนความสูงจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถงึ 
-5องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว โดยมไีฮไลทเ์ป็นโบสถเ์กอรเ์กต ิGergeti Trinity Church อนัโดง่ดัง 

 
อนานรู ิ สถานทีต่ัง้ของป้อมอนานูร ีสถานทีก่อ่สรา้งอันเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีทีถู่ก

สรา้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถู่กสรา้งไดอ้ยา่งงดงาม
และยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงา่น 

 
กดูาอรู ิ เมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญท่ีม่คีวามสงู

จากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ทีพ่กัผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะ
นยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง   วนัที ่12-18 เมษายน 2563 
 

วนัแรก   (12 เม.ย.2563) กรงุเทพฯ- (สนามบนิดอนเมอืง) 
23.50 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร.์....... เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่น

ข ัน้ตอนการเช็คอนิ เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 
(กรุณามาใหต้รงเวลา เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) **
กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง
แต่ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ั๋วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนือ่งจาก
รายการทวัรเ์ป็นรายการทีม่กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ
เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ทบลิซิี ่(จอรเ์จยี)-ยา่นเมอืงเกา่-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-ป้อม
ปราการนารกิาลา่-สะพานสนัตภิาพ-โบสถเ์มเตหค์-ี โบสถท์รนิติ ี-้ 
Freedom Square -ทบลิซิ ี

03.00 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิที ่
XJ008 



 

(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ)  **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ตอ้งช าระเงนิซือ้
เพิม่เตมิ** 

08.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี (เวลาประเทศจอร์เจยีชา้กว่าไทย
ประมาณ 3 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถ
โคช้รอรับทา่นทีส่นามบนิ น าทา่นเดนิทางสูก่รงุทบลิซิ ีTbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่ี
ความส าคัญของประวัตศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญส่ดุ
ของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าคูราหรอืเรยีกว่าแมน่ ้ามติควารี น าท่านชมกรุงทบลิซิี ่ซ ึง่เป็นศูนยก์ลาง
การท าอตุสาหกรรมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนี้อยูใ่นเสน้ทางสายไหม
หรอื Silk Road และปัจจบุนัยงัมบีทบาทส าคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความ
ไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยโุรป  
น าทา่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ของกรงุทบลิซิ ีOld Town of Tbilisi ซึง่จะท าทา่นไดพ้บเห็นความ
สวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่โดยผสมผสานกันระหว่างศลิปะ
ของเปอร์เซยีและยุโรป ท าใหจ้อร์เจียมเีอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกใน
ประเทศเดียว จากนั้นน าท่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนารกิาลา 
Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึ
รูปแบบที่ไม่มคีวามสม ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดไดม้กีาร
กอ่สรา้งสว่นตอ่ขยายออกไปอกี ซึง่ตอ่มาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้ง
เพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้ว่านารนิกาลา Narin Qala 
ซึง่มคีวามหมายถงึป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางสว่นไดพั้งทลายลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหว
และถกูรือ้ท าลายไป แวะชมและถา่ยรปูภายนอกกบัโรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่Sulphur Bath ในยา่น
โซโลลาก ีซึง่ทีน่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในเรือ่งบอ่น ้ารอ้นก ามะถันธรรมชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านชมโบสถเ์มเตหค์ ีMetekhi Church โบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ี

ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแม่น ้ามทวาร ีเป็นโบสถห์นึง่ทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู ่ซ ึง่
เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษัตรยิว์าคตัง ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่
บรเิวณนี ้ตอ่มาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษัตรยิ ์เซ็นต ์เดมทิรอีัส ที ่2 ใหม้โีดม
สงูเป็นสญัลักษณ์ของโบสถใ์นนกิายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้อกีหลาย
ครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งขึน้ใหม่อกีครัง้   จากนัน้น าท่าน
ถา่ยรปูกบัสะพานสนัตภิาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชือ่มระหว่างตัว
เมอืงเก่าและเมอืงใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่
สวยงามชิน้หนึง่ซ ึง่พาดผ่านแมน่ ้าคูรา จากนัน้น าท่านชมโบสถท์รนีติ ี ้Holy Trinity Cathedral 
วหิารศักดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกันว่า Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จยี
ตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ 
อนัดับที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก   
จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิีย่า่นฟรดีอมสแควร ์Freedom Square หรอืเดนิเล่นช ้

อปป้ิงที ่Galleria Mall ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรงุทบลิซิีท่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้
แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 

 **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารเย็นตาม
อธัยาศยั**  

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม (14 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่มทิสเคตา้-กอร-ิพพิธิภณัฑส์ตาลนิ-ถ า้อพุลสิช-ิ
คไูตซ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมทิสเคตา้ Mtskheta  ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี 
เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี ตัง้อยูห่า่งจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 35 นาท)ี จากนัน้น าทา่นชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรไอบี
เรยี ซึง่เป็นราชอาณาจักรเกา่ของจอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกาล น าท่านชมวหิารจวาร ี
Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนานกิายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น ้ามคิวาร ีและ
แมน่ ้าอรักว ีซึง่ถัดจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบี
เรยี จากนัน้น าท่านชมวหิารสเวตสิเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 
ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอร์เจียสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชือ่ 
Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าวจอร์เจีย
เปลี่ยนความเชือ่และหันมานับถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิอง



 

จอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จีย 
ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกอร ีGori (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงแห่งประวัตศิาสตรท์ีเ่ป็น

ทีรู่จ้ักกนัดวีา่เป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ใน
ยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และขึน้ชือ่เรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครอง น าท่านชมพพิธิภณัฑ์
ทา่นสตาลนิ Stalin Museum ซึง่รวบรวมเรือ่งราว และสิง่ของตา่งๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัว
อาคารที่สตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภัณฑ์สตาลนิ มกีารจัดแสดงประวัตชิวีติของสตาลนิที่ใชใ้น
ระหวา่งในชว่งทีม่ชีวีติอยู ่จากนัน้น าทา่นชมเมอืงถ า้อุพลสิชเิค ่Uplistsikhe Cave Town หนึง่ใน
เมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลักฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น 
ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนีเ้ป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมคีวาม
เจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 กอ่นจะถกูรกุรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 
และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานที่มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเกน้ 
Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟ เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะ
เขา้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยังมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษที ่9 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคไูตซ ีKutaisi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเกา่แก่ สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 ของอาณาจักรโคลซสิ Colchis หรอื
อาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ (15 เม.ย.2563) คไูตซ-ีอารามเจลาต-ี โบสถบ์รากาต-ิบาทมู ี
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าทา่นชมอารามจลีาต ิGelati Monastery ของเมอืงคไูตซ ีถกูคน้พบในชว่งครสิตศ์ตวรรษ
ที ่12 ซึง่ทางองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจลีาตเิป็นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ.1994 ภายในบรเิวณ
อารามแบง่เป็นสองสว่นคอืโบสถเ์ซนต ์นโิคลาส และโบสถเ์ซนตจ์อรจ์  ซึง่ในโบสถเ์ซนตน์โิคลัสนัน้ มี
ภาพเขยีนสเีฟรสโกเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัครสิตศ์าสนาทีส่วยงามตระการตามากมายหลายภาพและยงัคง
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ที่ส าคัญตรงบรเิวณโดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึง่เป็นภาพพระแม่มารีนั ้น ใช ้

กระเบือ้งโมเสกสทีองประดับประดากวา่ 2 ลา้นชิน้ 
จากนัน้น าท่านชมวหิารบากราต ิBagrati Cathedral โบสถท์ี่แสนสวยงามตัง้อยู่บนเนนิเขา 
Ukimerioni ซึง่ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพเมอืงคไูตซทีีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบาทมู ีBatumi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเล

บนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคัญขนาดใหญ่ รวมถงึถนนทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไม ้
สองขา้งทาง   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ (16 เม.ย.2563) บาทมู-ีลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี- ทบลิซิ ี
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทกุทา่นลอ่งเรอืในทะเลด า ชมอา่วเมอืงบาทมู ี(Black Sea) เหตทุีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นทะเลด า ทีไ่ดช้ือ่วา่
ทะเลด าก็เพราะดนิโคลนชายฝ่ังและดนิทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสดี า อันเนื่องมาจากสาร
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ หรอืทีเ่รยีกวา่กา๊ซไขเ่น่า  สารเคมตีัวนีเ้กดิมาจากแบคทเีรยีทีอ่ยูใ่นทะเลผลติก๊าซ
ไขเ่น่าขึน้มา เมือ่ไปจับกบัดนิโคลน  หรอืทรายชายฝ่ัง  จงึท าใหด้นินัน้เป็นสดี า ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ
กบัการเก็บภาพบรรยากาศและชมความสวยงามของอา่วเมอืงบาทูม ีจากนัน้น าท่านชมยา่นเมอืงเกา่
บาทมู ิหรอืยา่น Old Town ชมบรรยากาศของบา้นเรอืนเกา่และชมยา่น Piazza Square สรา้งขึน้ใน
ปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาวจอรเ์จยี Vazha Orbeladze สรา้งดว้ย
สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ทีผ่่านมาไดเ้ริม่ปรับปรุงเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งบันเทงิ
และพักผ่อนหยอ่นใจแห่งใหมข่องเมอืงประกอบไปดว้ยภัตตาคาร ,โรงแรม , ไนทค์ลับ ฯลฯ และชม 
Europe Square อกีหนึง่จัตุรัสทีส่ าคัญประจ าเมอืง  น าท่านแวะชมและถา่ยรูปกบัรูปปั้นอาลแีละนี
โน ่Ali and Nino Moving Sculptures รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวได ้สรา้งขึน้
เพือ่แสดงถงึความรักหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสันตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จยี
และอารเ์ซอไบจานดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม

ทัศนยีภาพสองขา้งทาง หรอืพักผอ่นตามอธัยาศัย  



 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก (17 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่อนานรู-ิกดูาอรู-ีThe Memorial of  
Friendship- คาซเบก-ีทบลิซิี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงที่ส าคัญซึง่เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารที่
เรยีกว่า Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
สหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ หรอื Greater 
Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรัสเซยีและจอร์เจีย
 น าท่านชมป้อมอนานูร ีAnanuri Fortress สถานทีอ่ันเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่
รมิแม่น ้าอรักว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยังมโีบสถ์ 2 หลังทีถู่กสรา้งไดอ้ย่าง
งดงามและยังมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอิันงดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้ห็น
ภาพทวิทัศน์อันสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเก็บน ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกูดาอูร ี
Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณที่
ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่
แหง่นีเ้ป็นแหลง่ทีพ่ักผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเล่นในเดอืนธันวาคมจนถงึเดือนเมษายน 
น าท่านแวะชมและถา่ยรูปกับ Memorial of Friendship หรอือกีชือ่คอื Russia–Georgia 
Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสัญลักษณ์บง่บอกถงึ
ความสมัพันธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โดยอนุสรณ์สถานนีต้ัง้อยูบ่น Devil’s Valley  
ระหวา่งเมอืงกดูาอรูแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาด
ภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแหง่นีต้ัง้เดน่เป็น
สง่าอยู่บนหุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซัส ประกอบกับตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท าให ้
สถานทีแ่หง่นีม้ผีูค้นแวะมาเยีย่มเยยีนและถา่ยรปูกนัตลอดทัง้วัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคาซเบก ีKazbegi โดยคาซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็น

เมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตัง้อยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเย็น
สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น าท่านเปลีย่นเป็น
น ัง่รถจีป๊ 4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church ซึง่ถูก
สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่าทสมนิดาซามบีา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่
เรยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่นีส้ถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของ
คาซเบกี ้(การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพ อากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถกูปิดก ัน้
ดว้ยหมิะทีป่กคลุมอยูห่รอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ ซึง่อาจจะเป็น
อุปสรรคแกก่ารเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม 
โดยจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลาสมควรน า
ทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทาง หรอื
พักผอ่นตามอธัยาศัย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว ์
 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด (18 เม.ย.2563) สนามบนิทบลิซิ-ี กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุทบลิซิ ี
08.30 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ009  

(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ) **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ตอ้งช าระเงนิซือ้
เพิม่เตมิ** 

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทาง
แต่ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ั๋วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนือ่งจาก
รายการทวัรเ์ป็นรายการทีไ่ดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืนเมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลา
การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

 



 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่
คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ 
หรอืสถานทีปิ่ดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ 

ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

 

หมายเหต ุ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่ 

- อนสุาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่ าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญั
อืน่ๆ อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหนว่ยงานของ
รฐับาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิ ัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี  ดงัน ัน้
อาหารสว่นใหญจ่ะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั  

- โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร ิม่ที ่13.00-14.00 น. สว่น
มือ้ค า่เร็วทีส่ดุคอืเร ิม่เวลา 19.00 น.เป็นตน้ไป 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญน่บัถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลกัมาต ัง้แต่
ในอดตี ท าใหป้ระเทศแหง่นีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ชม  ซึง่เวลาเขา้โบสถ์
หรอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลมุศรีษะ ดงัน ัน้กรณุาเตรยีมผา้คลุมศรีษะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่มไ่ดน้ าตดิตวัไป

ทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให ้

 
 

อตัราคา่เดนิทาง วนัที ่ 12-18 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัรต์ ัว๋เครือ่งบนิ** 
อพัเกรดทีน่ ัง่เป็นทีน่ ัง่พรเีมีย่มแฟลตเบดเพิม่ทา่นละ 15,000 บาท 

แตอ่าหารเหมอืนช ัน้ประหยดั 
 

**ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,500 บาท  โดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่น**ไมม่รีาคาเด็ก**และ

จะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
 เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาโปรโมช ัน่  กรณีทีจ่องและออกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางได ้

และไมส่ามารถท ารฟีนัดต์ ัว๋ไดเ้ชน่กนั  

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เสน้ทางกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พักเดีย่วเพิม่  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆคา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่าน

ตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่น ้าดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ทา่น/วัน 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุแบบหมูค่ณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เด็กอายตุ ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายเุกนิ 75 ปี 

กรมธรรม ์500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษัิทประกนั) (เฉพาะคา่รักษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหต ุอาท ิคา่ตั๋วโดยสาร, คา่ทีพั่ก, คา่อาหาร หรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษัิทประกนัฯ) 

ทวัรจ์อรเ์จยี (คไูตซ-ีบาทมุ)ี 7 วนั 5 คนื / XJ อตัราคา่ทวัร ์

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 39,900.- 

ทา่นทีต่อ้งการพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,900.- 



 

 คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่
22 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือตัราการผกผันคา่น ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม/จ ากดั 1 ใบ/ทา่น) 
 คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาททีจ่ะเรยีกเก็บพรอ้มกบัคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่ับอัตราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและ

ทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
 ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wi-Fi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยทา่นสามารถซือ้ซมิการด์ไดท้ีส่นามบนิทบลิซิ ี
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรือค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่มไิดค้าดคดิ เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าประกันการเกดิจารกรรมหรือภัยธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกันอุบัตเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษัิท
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

การช าระเงนิ  

ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรับการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วันท าการ  

การยกเลกิและเงือ่นไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วันท าการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่ามัดจ าค่าตั๋วโดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไป

ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 35 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทัวร์

ทัง้หมดและไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ ค่าวซีา่,ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ, คา่มดัจ าหอ้งพักและคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่า่งจังหวดั ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ัวรก์อ่นออกบตัรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผูเ้ดนิทางก าลังจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิ 
จนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อันสบืเนื่องมาจากตัว
ผูโ้ดยสารเอง ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสาย
การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสูญ



 

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอื
ยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
และการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านที่ตอ้งใชว้ลีแชร์ตลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ตัง้แต่เริม่จองทัวร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภัย  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้น
การบรกิาร อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงค์เรือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น
หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดังกลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทาง
บรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ ่
ดังนัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 
เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั
เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 


