
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัมผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส  
ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี  
เท่ียวประเทศจอร์เจีย 7 วัน 4 คืน 

โดยสายการบินระดับ 5 ดาว 
ทบลิิซ่ี-บอร์โจมิ-กอรี-อุพลิสชิเค่-มิทสเคต้า-อนานรู-ิกดูาอูรี-คาซเบกี 

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

อ่ิมอร่อยกับเมนอูาหารไทย,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์                      

Georgia Cooly Fresh  



 

บรษัิทฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกับรัสเซยีและทำง
ตะวันตกตดิกับทะเลด ำและตุรกี มเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดย
แมน่ ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยูท่ีแ่หล่งน ้ำแร่และแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทั่วประเทศ ซึง่ใน
จ ำนวนนี ้ม ี4 แหง่ดว้ยกนัทีไ่ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก น ำท่ำนสัมผัสอำรยธรรมนับ
พันปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก ่
 
ทบลิซิี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอร์เจยี ที่มคีวำมส ำคัญของประวัตศิำสตร์มำกมำย และมโีครงสรำ้ง

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำคูรำหรอืเรยีกว่ำ
แมน่ ้ำมติควำร ี

 
มทิสเคตา้ เมอืงศนูยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศเมอืงทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอำยกุวำ่ 3,000 ปี 
คาซเบก ี คำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยูบ่นควำมสงูจำก

ระดับน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำว
จัดถงึ -5องศำเซลเซยีสเลยทีเดียว นอกจำกนี้ยังเป็นสถำนที่ตัง้ของโบสถ์เกอเกต ิGergeti 

 Trinity Church อนัโดง่ดัง
 
อนานรู ิ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่อ่สรำ้งอันเกำ่แกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำอรักว ี

ทีถ่กูสรำ้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรำ้งไดอ้ยำ่ง
 งดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงำ่น

 
กดูาอรู ิ เมอืงส ำหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซัสใหญ่ทีม่ี

ควำมสงูจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่ักผ่อนเล่นสกขีอง
ชำวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมำเลน่ในเดอืนธันวำคมจนถงึเดอืนเมษำยน 

 
บอรโ์จม ิ เมอืงตำกอำกำศเล็กๆทำงในหุบเขำทำงตอนใตข้อง ประเทศจอรเ์จยี มปีระชำกรอำศัยอยูไ่มถ่งึ 

15,000 คน แตเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้ำแร ่ 
 
กอร ี เมอืงแหง่ประวัตศิำสตรท์ีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัดวีำ่เป็นบำ้นเกดิของโจเซฟ สตำลนิ ชำวจอรเ์จยีทีใ่นอดตี

เป็นผูป้กครองสหภำพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และขึน้ชือ่เรือ่งควำมโหดเหีย้ม
 ในกำรปกครอง

 
อพุลสิชเิค ่ เมอืงถ ้ำเกำ่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลักฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนีก้นัมำนำนแลว้กวำ่ 3000 ปี

 กอ่น ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500
 
 

ก าหนดการเดนิทาง    12-18 ม.ีค. / 26 ม.ีค.- 01 ม.ย. 2563 

   

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ  
23.30 น. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิ Qatar Airways  เจำ้หนำ้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและ
สมัภำระ 

  (กรณุามาใหต้รงเวลา เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 
**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการ
เดนิทางแตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน 
เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่
เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจม ีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัสอง โดฮา- ทบลิซิี ่(จอรเ์จยี)-ทบลิซิี-่ชมยา่นเมอืงเกา่- East Point - ทบิ
ลซิ ี

01.45  ออกเดนิทางสูก่รงุโดฮา  โดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์  เทีย่วบนิที ่QR-837 
05.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินครโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
07.15 น. น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุทบลิซิ ี  โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR-355 
11.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรงุทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี หลังผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้

เมอืงและตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรับทำ่นทีส่นำมบนิ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู่

กรงุทบลิซิี ่Tbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคัญของประวัตศิำสตรม์ำกมำย 



 

และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำคูรำ
หรือเรียกว่ำแม่น ้ำมติควำรี น ำท่ำนชมกรุงทบลิซิี ่ซ ึง่เป็นศูนย์กลำงกำรท ำอุตสำหกรรมและ
วัฒนธรรมในภมูภิำคคอเคซสั ในประวัตศิำสตรเ์มอืงนีอ้ยูใ่นเสน้ทำงสำยไหมหรอื Silk Road และ
ปัจจบุนัยงัมบีทบำทส ำคัญในฐำนะศูนยก์ลำงกำรขนสง่และกำรคำ้ เนื่องจำกควำมไดเ้ปรยีบทำง
ยทุธศำสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัดระหวำ่งทวปีเอเชยีกบัยโุรป 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย น ำทำ่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ของกรงุทบลิซิ ีOld Town of Tbilisi ซึง่จะท ำท่ำนไดพ้บเห็น

ควำมสวยงำมและสสีันของอำคำรบำ้นเรอืนทีเ่ป็นสถำปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสำนกัน
ระหวำ่งศลิปะของเปอรเ์ซยีและยโุรป ท ำใหจ้อรเ์จยีมเีอกลักษณ์และสญัลักษณ์ของตะวันตกและ
ตะวันออกในประเทศเดยีว  

 จำกนัน้น ำท่ำนน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนารกิาลา Narikala 
Fortress สรำ้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมำยถงึรูปแบบที่
ไมม่คีวำมสม ำ่เสมอกนั และตอ่มำในรำวศตวรรษที ่7 สมัยของรำชวงศอ์มูัยยำดไดม้กีำรกอ่สรำ้ง
ส่วนต่อขยำยออกไปอกี ซึง่ต่อมำในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีำรสรำ้ง
เพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขำ้มำยดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้ว่ำนำรนิกำลำ Narin 
Qala ซึง่มคีวำมหมำยถงึป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบำงสว่นไดพั้งทลำยลงเพรำะว่ำเกดิ
แผน่ดนิไหวและถกูรือ้ท ำลำยไป จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่East Point หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญ่
ทีส่ดุของจอรเ์จยีแหลง่รวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำในรำคำพเิศษ อำท ิZara, Aldo, Paul Smith, 
Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, Columbia, Converse, Charles & Keith, 
COLINS, Bershka, Amore,Calzedonia, Ecco, G-Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, 
Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เป็น
ตน้  
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตาม
อธัยาศยั** 

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  ทบลิซิี ่(จอรเ์จยี)-บอรโ์จม-ิสวนบอรโ์จม-ิกอร-ีอพุลสิชเิค-่ทบลิซิ ี
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงบอรโ์จม ีBorjomi (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) 

เมอืงตำกอำกำศเล็กๆทำงในหุบเขำทำงตอนใตข้อง ประเทศจอรเ์จยี มปีระชำกรอำศัยอยูไ่มถ่งึ 
15,000 คน แตเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้ำแร ่โดยน ้ำแร่ยีห่อ้บอรโ์จมไีดม้กีำรบรรจ ุ
ณ ธำรน ้ำแรบ่รสิทุธิท์ีไ่หลรนิจำกยอดเขำบำคุเรยีนี Bakuriani Mountain และสง่ออกไปขำยกว่ำ 
40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดตีชำวเมอืงเชือ่กันว่ำจะท ำใหม้สีุขภำพแข็งแรงและสำมำรถรักษำ
โรครำ้ยได ้ จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชมสวนบอรโ์จม ีBorjomi Central Park สถำนทีท่่องเทีย่ว 
และพักผอ่นของชำวเมอืงบอรโ์จมทีีน่ยิมมำเดนิเลน่และผอ่นคลำยโดยกำรแชน่ ้ำแรใ่นวันหยดุ  น ำ
ท่ำนขึน้กระเช้าสู่จุดชมววิ บนหนำ้ผำเหนือสวนบอร์โจมีอสิระใหท้่ำนเก็บภำพวิวทวิทัศน์
ธรรมชำตจิำกมมุสงูตำมอธัยำศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมอืงกอรี Gori (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองแห่ง

ประวัตศิำสตร์ที่เป็นที่รูจ้ักกันดีว่ำเป็นบำ้นเกดิของโจเซฟ สตำลนิ ชำวจอร์เจียที่ในอดีตเป็น
ผูป้กครองสหภำพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และขึน้ชือ่เรือ่งควำมโหดเหีย้มในกำร
ปกครอง น ำทำ่นชมพพิธิภณัฑท์า่นสตาลนิ Stalin Museum ซึง่รวบรวมเรือ่งรำว และสิง่ของ
ตำ่งๆ ของสตำลนิเอำไว ้รวมไปถงึตัวอำคำรทีส่ตำลนิเกดิดว้ย ภำยในพพิธิภัณฑส์ตำลนิ มกีำรจัด
แสดงประวัตชิวีติของสตำลนิทีใ่ชใ้นระหวำ่งในชว่งทีม่ชีวีติอยู ่  
จำกนัน้น ำท่ำนชมถ า้อุพลสิชเิค ่Uplistsikhe Cave - Toen หนึง่ในเมอืงถ ้ำเก่ำแก่ของ
จอรเ์จยี ทีม่หีลักฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนี้กันมำนำนแลว้กว่ำ 3000 ปีกอ่น ชว่ง500 ปี
กอ่นครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลำงทำงศำสนำและวัฒนธรรม และมคีวำมเจรญิ
สดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 กอ่นจะถกูรกุรำนโดยชำวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 
และถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรำ้งไป ทำ่นจะไดพ้บกบัศำสนสถำนทีม่หีอ้งโถงขนำดใหญ่ทีช่ำวเพเกน้ 
Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิีกรรมซึง่เป็นลัทธบิูชำไฟ เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้ก่อนทีศ่ำสนำ
ครสิตจ์ะเขำ้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยงัมหีอ้งตำ่งๆ ซึง่คำดวำ่เป็นโบสถเ์กำ่แกข่องชำวครสิต ์ทีส่รำ้ง
ขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับสูก่รงุทบลิซิ ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว ์
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
 
 



 

วนัทีส่ ี ่ ทบลิซิี-่อนานรู-ิกดูาอรู-ี Memorial of Friendship -คาซเบก-ีทบลิซิี ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น ำทำ่นออกเดนิทำงไปตำมทำงหลวงทีส่ ำคัญซึง่เป็นเสน้ทำงส ำหรับใชใ้นดำ้นกำรทหำรทีเ่รยีกวำ่ 
Georgian Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของสหภำพ
โซเวียต เป็นถนนเสน้ทำงเดียวที่จะน ำท่ำนเดินทำงสู่เทือกเขำคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater 
Caucasus ทีม่คีวำมยำวประมำณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่ำงรัสเซยีและจอรเ์จีย
 น ำท่ำนชมป้อมอนานูร ีAnanuri Fortress สถำนทีอ่ันเกำ่แกม่กี ำแพงลอ้มรอบและ
ตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำอรักว ีเป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภำยในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถู่กสรำ้ง
ไดอ้ย่ำงงดงำมและยังมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหง่ำนท่ำมกลำงธรรมชำตอิันงดงำม จำกป้อมนี้
เองท ำใหเ้ห็นภำพทวิทัศน์อันสวยงำมของเบื้องล่ำงและอ่ำงเก็บน ้ำซนิวำลี  จำกนั้นน ำท่ำน
เดนิทำงสูเ่มอืงกดูาอรู ีGudauri (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส ำหรับสกรีสีอรท์ที่
มชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวำมสูงจำกระดับน ้ำทะเล
ประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่ักผ่อนเล่นสกขีองชำวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมำเล่น
ในเดือนธันวำคมจนถึงเดือนเมษำยน น ำท่ำนแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of 
Friendship หรอือกีชือ่นงึคอื Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์
สถำนทีส่รำ้งขึน้มำในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสัญลักษณ์บง่บอกถงึควำมสัมพันธอ์ันดขีองประเทศ
จอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โดยอนุสรณ์สถำนนีต้ัง้อยูบ่น Devil’s Valley  ระหวำ่งเมอืงกดูำอรูแิละ
คำซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถำนขนำดใหญ่ทีม่คีวำมสวยงำมมำก ภำยในมกีำรวำดภำพประวัตศิำสตร์
ของประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีละดว้ยควำมทีอ่นุสรณ์สถำนแห่งนี้ตัง้เด่นเป็นสง่ำอยู่บน
หบุเขำทีม่คีวำมสวยงำมของเทอืกเขำคอเคซสั ประกอบกับตัง้อยูใ่กลถ้นนใหญ่ จงึท ำใหส้ถำนที่
แหง่นีม้ผีูค้นแวะมำเยีย่มเยยีนและถำ่ยรปูกนัตลอดทัง้วัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงคาซเบก ีKazbegi โดยคำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมำ

เป็นเมอืงสเตพำนท์สมนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 1 ,740 เมตร และมี
อำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถงึลบ 5 องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น ำ
ทำ่นเปลีย่นเป็นน ัง่รถจีป๊ 4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity 
Church ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่ำทสมนิดำซำมบีำ Tsminda 
Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีน่ยิมกันของโบสถศ์ักดิแ์ห่งนี้สถำนทีแ่ห่งนี้ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวำของแมน่ ้ำ
ชคเฮรี อยู่บนเทือกเขำของคำซเบกี้ (การเดนิทางมายงัสถานทีแ่ห่งนี ้ข ึน้อยู่กบัสภาพ 
อากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถูกปิดก ัน้ดว้ยหมิะทีป่กคลุมอยูห่รอืสภาพของการจราจร หรอื
เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคแกก่ารเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านงึถงึความปลอดภยัและ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั)  
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลับสู่เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) 
ระหวำ่งทำงใหท้ำ่นไดช้มทัศนยีภำพสองขำ้งทำง หรอืพักผอ่นตำมอัธยำศัย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่า้ ทบลิซิี ่-มทิสเคตา้- โบสถท์รนิติ ี ้-อสิระชอ้ปป้ิง-ทบลิซิี ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงมทิสเคตา้ Mtskheta  ศนูยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศจอรเ์จยี 
เมอืงทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอำยกุวำ่ 3,000 ปี ตัง้อยูห่ำ่งจำกกรงุทบลิซิ ีประมำณ 25 กม. (ใช ้

เวลำเดนิทำงประมำณ 35 นำท)ี จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงมทิสเคตำ้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของ
อำณำจักรไอบเีรยี ซึง่เป็นรำชอำณำจักรเกำ่ของจอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกำล น ำ
ท่ำนชมวหิารจวาร ีJvari Monastery ซึง่เป็นวหิำรในรูปแบบของครสิตศ์ำสนำนกิำยออรโ์ธ
ดอกทีถ่กูสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่6 วหิำรแห่งนี้ตัง้อยูบ่นภเูขำทีม่แีมน่ ้ำสองสำยไหลมำบรรจบ
กัน คอื แม่น ้ำมคิวำร ีและแม่น ้ำอรักว ีซึง่ถัดจำกเมอืงมทิสเคตำ้ไปยังบรเิวณทีก่วำ้งใหญ่ซึง่ใน
อดีตเคยเป็นอำณำจักรของไอบเีรีย จำกนัน้น ำท่ำนชมวหิารสเวตสิเคอเวร ีSvetitkhoveli 
Cathedral ทีส่รำ้งรำวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูยก์ลำงทำงศำสนำทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี
สรำ้งขึน้โดยสถำปนกิชำวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนำดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกี
ทัง้ยังเป็นศูนยก์ลำงทีท่ ำใหช้ำวจอรเ์จยีเปลีย่นควำมเชือ่และหันมำนับถอืศำสนำครสิต ์และให ้
ศำสนำครสิตม์ำเป็นศำสนำประจ ำชำตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรำ้งยุค
โบรำณทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยำ่งงดงำม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น ำท่ำนชมโบสถเ์ซนตท์รนีติ ี ้Holy Trinity Cathedral วหิำรศักดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกัน

ว่ำ Sameba เป็นโบสถ์หลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของ



 

จอรเ์จยี สรำ้งขึน้ระหวำ่งปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิำรทีส่งูทีส่ดุ อนัดับที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธ
ดอกในโลก จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ชมเมอืง 
ทบลิซิี ่หรอืเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall ศนูยก์ำรคำ้ใจกลำงกรงุทบลิซิีท่ีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ 
รำ้นอำหำร คำเฟ่  และสนิคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยแบรนด ์**เพือ่ความสะดวกในการเดนิ
เลน่และเลอืกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั**  

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่ก ทบลิซิี-่สนามบนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากน ัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุทบลิซิ ี 
12.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุทบลิซิ ี โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR-

356 
14.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
17.35 น. ออกจากเดนิทางจากสนามบนิโดฮา โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR-

826 
 (เดนิทางวนัที ่26 ม.ีค.-01 เม.ย.63 ไฟลท์ TK826 เวลาบนิเป็น 18.25-05.00+1) 
 

วนัทีเ่จ็ด กรงุเทพฯ 
03.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการ
เดนิทางแตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน 
เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่
เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจม ีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่
คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตุ

ตา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานที่

อ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 
 

หมายเหต ุ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยี อาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่ 

- อนสุาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่ าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่ว
ส าคญัอืน่ๆ อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอื
หนว่ยงานของรฐับาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้
ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถกูปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิ ัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี  
ดงัน ัน้อาหารสว่นใหญจ่ะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั  

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

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญน่บัถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลกัมา
ต ัง้แตใ่นอดตี ท าใหป้ระเทศแหง่นีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ชม  ซึง่
เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลมุศรษีะ ดงัน ัน้กรณุาเตรยีมผา้คลุมศรษีะไปดว้ย หรอืกรณี
ทีไ่มไ่ดน้ าตดิตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให ้

 

 
 
 
 
 
 



 

อตัราคา่เดนิทาง  12-18 ม.ีค. / 26 ม.ีค.- 01 ม.ย. 2563 
 

 
 
 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
 

**ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,800 บาท  โดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

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

และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
 เนือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ จองแลว้ไมส่ามารถ ยกเลกิ ,เปลีย่นคนเดนิทาง ,Refund ต ัว๋ได ้ 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่ำตั๋วเครื่องบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิกำตำ้ร์แอร์เวย์ เสน้ทำงกรุงเทพฯ-โดฮำ-ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีโดฮำ-
กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 ค่ำโรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง) เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง 
(Triple Room) กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพักเดีย่ว
เพิม่ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่ธรรมเนยีมบรกิำรมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวรข์องบรษัิทจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่

ทำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่น ้ำดืม่แจกบนรถ 2 ขวด/ทำ่น/วัน  
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ำยเุกนิ 75 ปี 

กรมธรรมพ ์500,000 บำท (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรพ์บรษัิทประกัน) (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ 
ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ อนัเกดิจำกอบุตัเิหต ุอำท ิคำ่ตั๋วโดยสำร, คำ่ทีพั่ก, คำ่อำหำร หรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไป
ตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ 
วันที ่19 พ.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลังหรอือัตรำกำรผกผันค่ำน ้ำมันหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่
ตำมกฏและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ   

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงส ำหรับตั๋วโดยสำรชัน้ประหยัดสำยกำรบนิกำตำ้รแ์อรเ์วย ์ในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำย
กำรบนิก ำหนด จ ำกดั 1ใบ/ ทำ่น (น ้ำหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม) 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิม่เอง ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซกัรดี 

ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ทปิคนขบั,คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวร ์ทำ่นละ 1,800 บำททีจ่ะเรยีกเก็บในอนิวอยซพ์รอ้มคำ่ทัวร์

งวดสดุทำ้ย 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับอัตรำเรยีกเก็บค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำ
และทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

 ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไม่มสีัญญำณ Wi-Fi บนรถและไม่รวมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  กรณีทีม่สีัญญำณจะไม่เสถียร โดยท่ำน

สำมำรถซือ้ซมิกำรด์ทีส่นำมบนิทบลิซิไีด ้ 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี

ฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับค่ำน ้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวซีำ่ทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำ
แปลเอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

Georgia Cooly Fresh  
ทวัรจ์อรเ์จยี 7 วนั 4 คนื /QR 

อตัราคา่ทวัร ์

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 46,900 

ทำ่นทีต่อ้งกำรพักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 4,000 

ทา่นทีม่ตี ัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ ทา่นละ 19,500 



 

 ค่ำประกันกำรเกดิจำรกรรมหรอืภัยธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกันอบุัตเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษัิท
ประกนัภยัตำ่ง ๆ  

การช าระเงนิ  

 ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทวัร์
สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วันท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่
คนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 

การยกเลกิและเงือ่นไขการจองทวัร ์

 หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วันท ำกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำมัดจ ำค่ำตั๋วโดยสำรซึง่เงือ่นไข
เป็นไปตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเก็บ 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 30  วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลังจำกออกตั๋วโดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืค่ำทัวร์

ทัง้หมดและไม่สำมำรถเลือ่นวันเดนิทำงได ้ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิได ้เชน่ ค่ำตั๋ว
เครือ่งบนิ, คำ่มดัจ ำหอ้งพักและคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งกำรออกตั๋วภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจังหวัด ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ทีท่ัวรก์่อนออกบัตร
โดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ทีท่ำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่
เกดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กใน
ตำ่งประเทศ  เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคัญ 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
เกดิขึน้และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 
จนกว่ำจะไดรั้บกำรยนืยันจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศที่บรษัิททัวร์ตดิต่อว่ำ
สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของ
หำ้มน ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอื
บำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ อันสบืเนื่องมำจำก
ตัวผูโ้ดยสำรเอง ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้ับ
ชำวตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร อันเกดิจำก
สำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อ
กำรสูญหำยหรือเสยีหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด รวมถึงไม่รับผดิชอบกรณี
เทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภำระควำม
รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ท่ำนที่มอีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสุขภำพหรือตอ้งมีกำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนที่ตอ้งกำรควำม
ชว่ยเหลอืและกำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ 
ใหท้รำบลว่งหนำ้ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภัย  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำร
บนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดรั้บควำมสะดวกส ำหรับผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงค์เรือ่งกำรงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมี
ขอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของ
คนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 
ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำร
เดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหนำ้ค่อนขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกล่ำว
ตรงกบัวันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน ์



 

โดยในวันทีค่ณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้
ชมสถำนที่ดังกล่ำวใหไ้ด ้หรือ คืนเงนิค่ำเขำ้ชมนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำที่ไดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier 
ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้
ชมสถำนทีด่ังกล่ำวได ้ทำงบรษัิทฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee 
ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่น
ใหญ ่ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพัก
แบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน / 3 
เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั
เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และ

ไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลักษณะ
แตกตำ่งกนั 
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