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*บนิตรงสู่จอร์เจีย* 
สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 

ท่องเที�ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 

เที�ยวประเทศจอร์เจีย 7 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชยี เอ็กซ์ (XJ) 

ทบลิิซี�-มทิสเคต้า-กอร-ีอุพลิสชเิค่-บอร์โจม-ีซิกนากี-ควาเรลี 
อนานูร-ิกูดาอูร-ีคาซเบกี 

ดื�มดํ�าแสงสีกรุงทบลิิซี� ลิ4มลองอาหาร Georgia Cuisine 
นั�งรถจีAป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

อิ�มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื4นเมอืงพร้อมชมโชว์                     
 

CHARTER GEORGIA COOLY FRESH 
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บรษิทัฯ ขอนําท่านเดนิทางท่องเที �ยวประเทศจอรเ์จยี ที �มอีาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยีและทางตะวนัตกตดิกบัทะเลดาํและ
ตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที �สดุชื �อกรุงทบลิซิ ิตั )งอยู่ในหุบเขาซึ �งถูกแบ่งโดยแม่นํ)ามติควาร ีโดยมคีวามน่าสนใจอยูท่ี �แหล่งนํ)าแร่และ
แหล่งโบราณคดมีากกว่า 12,000 แห่งทั �วประเทศ ซึ �งในจาํนวนนี) ม ี4 แห่งดว้ยกนัที �ไดร้บัการขึ)นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโก นําท่านสมัผสัอารยธรรมนบัพนัปี ตะลงึความงามทางธรรมชาตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขาคอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี � เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ที �มคีวามสาํคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมที �สวยงาม

และเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตั )งอยู่รมิฝั �งแม่นํ)าครูาหรอืเรยีกว่าแม่นํ)ามติควาร ี
มิทสเคต้า เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศเมอืงที �เกา่แกท่ี �สดุของจอรเ์จยีอายกุว่า 3,000 ปี 
ซิกนากี เมอืงที �ไดช้ื �อว่า “เมอืงแห่งความรกั” ตั )งอยูบ่นทวิทศันนัสวยงามของแม่นํ)าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ที �ถูกสรา้งขึ)น

เมื �อศตวรรษที � 18 
กอรี เมอืงแห่งประวตัศิาสตรท์ี �เป็นที �รูจ้กักนัดวี่าเป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีที �ในอดตีเป็นผูป้กครอง

สหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที � 1920 ถงึ 1950 และขึ)นชื �อเรื �องความโหดเหี)ยมในการปกครอง 
อพุลิสชิเค่  เมอืงถํ)าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ที �มหีลกัฐานการตั )งถิ �นฐานในดนิแดนแถบนี)กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปี

ก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 
บอรโ์จมิ เมอืงตากอากาศเลก็ๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง ประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศยัอยู่ไม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็น

เมอืงที*มชีื*อเสยีงระดบัโลกในเรื*องนํ/าแร่  
อนานูริ สถานที �ตั )งของป้อมอนานูร ีสถานที �ก่อสรา้งอนัเก่าแก่มกีาํแพงลอ้มรอบและตั )งอยู่รมิแม่นํ)าอรกัว ีที �ถูกสรา้งขึ)นใหเ้ป็น

ป้อมปราการในศตวรรษที � 16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัที �ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยที �สงูใหญ่ตั )ง
ตระหง่าน 

กดูาอริู เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ที �มชีื �อเสยีงที �ตั )งอยู่บรเิวณที �ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที �มคีวามสงูจาก
ระดบันํ)าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที �แห่งนี)เป็นแหล่งที �พกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที �จะนิยมมาเล่นใน
เดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

คาซเบกี คาซเบกี)ชื �อเมอืงดั )งเดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลี �ยนมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตั )งอยู่บนความสงูจากระดบันํ)าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทั )งปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ -5องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว 
โดยมไีฮไลทเ์ป็นโบสถเ์กอรเ์กต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

 
 

กาํหนดการเดินทาง   วนัที � 20-26 ตลุาคม 2563 
 

วนัแรก   (20 ต.ค.2563) กรงุเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 
23.50 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินดอนเมือง ชั �น 3 เคาน์เตอร.์....... เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขั �นตอนการ

เชค็อิน เจ้าหน้าที�คอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ�นเครื�อง (กรณุามาให้ตรงเวลา 
เนื�องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) **กรณีที�บางท่านเดินทางมาจาก
ต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการ
จองตั 5วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็นรายการที�มีการดาํเนินการไว้ลว่งหน้าหลายเดือน 
เมื�อเปลี�ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัที �สอง (21 ต.ค.2563) ทบิลิซี � (จอรเ์จีย)-มิทสเคต้า-กอริ-อพุลิสชิเค่-ทบิลิซี 

03.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซเ์ที�ยวบินที� XJ008 
(มีบริการอาหารรอ้นและนํ% าดื �มบนเครื �องบิน)  **อาหารและเครื �องดื �มอื �นๆ ต้องชาํระเงินซื%อเพิ �มเติม** 

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซี� ประเทศจอรเ์จีย (เวลาประเทศจอรเ์จยีชา้กว่าไทยประมาณ 3 
ชั �วโมง) หลงัจากผ่านขั "นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านที�สนามบนิ 
จากนั "นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงที*เก่าแก่ที*สดุ
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ของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตั /งอยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี 
จากนั /นนําท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ที*เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึ*งเป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยี
ในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล นําท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ*งเป็นวหิารในรปูแบบของครสิต์
ศาสนานิกายออรโ์ธดอกที*ถูกสรา้งขึ/นในราวศตวรรษที* 6 วหิารแห่งนี/ตั /งอยู่บนภูเขาที*มแีม่นํ/าสองสายไหลมาบรรจบ
กนั คอื แม่นํ/ามคิวาร ีและแม่นํ/าอรกัว ีซึ*งถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณที*กวา้งใหญ่ซึ*งในอดตีเคยเป็น
อาณาจกัรของไอบเีรยี จากนั /นนําท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที*สรา้งราวศตวรรษที* 11 
ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาที*ศกัดิ @สทิธิ @ที*สดุของจอรเ์จยีสรา้งขึ/นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื*อ Arsukisdze มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทั /งยงัเป็นศนูยก์ลางที*ทาํใหช้าวจอรเ์จยีเปลี*ยนความเชื*อและหนัมานบัถอืศาสนา
ครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจาํชาตขิองจอรเ์จยีเมื*อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิ*งก่อสรา้งยุคโบราณที*มี
ขนาดใหญ่ที*สดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองกอรี Gori (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั *วโมง) เมอืงแห่งประวตัศิาสตรท์ี*เป็นที*รูจ้กักนัดวี่า

เป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีที*ในอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที* 1920 ถงึ 1950 
และขึ/นชื*อเรื*องความโหดเหี/ยมในการปกครอง จากนั /นนําท่านชมเมืองถํ�าอพุลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ*ง
ในเมอืงถํ/าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ที*มหีลกัฐานการตั /งถิ*นฐานในดนิแดนแถบนี/กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปี
ก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี/เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสดุขดีคอืในช่วงคริ
สตวรรษที* 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิตศ์ตวรรษที* 13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่าน
จะไดพ้บกบัศาสนสถานที*มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที*ชาวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นที*ประกอบพธิกีรรมซึ*งเป็นลทัธบิชูาไฟ 
เป็นลทัธขิองคนในแถบนี/ก่อนที*ศาสนาครสิตจ์ะเขา้เมื*อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึ*งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่
ของชาวครสิต ์ที*สรา้งขึ/นในช่วงครสิตศ์ตวรรษที* 9  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
  นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี*พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที �สาม (22 ต.ค.2563) ทบิลิซี �-ย่านเมืองเก่า-นั �งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า- 
                     สะพานสนัติภาพ-โบสถเ์มเตหคี์- โบสถท์รินิตี6 - EAST POINT OUTLET -ทบิลิซี 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที*โรงแรม  
จากนั /นนําท่านเที*ยวชมยา่นเมอืงเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ*งจะทาํท่านไดพ้บเหน็ความสวยงาม
และสสีนัของอาคารบา้นเรอืนที*เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป 
ทาํใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จากนั /นนําท่านนั �งกระเช้า
ไฟฟ้า Cable Car ขึ/นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึ/นครั /งแรกช่วงครสิตว์รรษที* 4 ใน
รปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบที*ไมม่คีวามสมํ*าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที* 7 สมยัของราชวงศ์
อมูยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งสว่นต่อขยายออกไปอกี ซึ*งต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีาร
สรา้งเพิ*มเตมิ และเมื*อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื*อป้อมแห่งนี/ว่านารนิกาลา Narin Qala ซึ*งมคีวาม
หมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรื/อทาํลายไป แวะ
ชมและถ่ายรปูภายนอกกบัโรงอาบนํ�าแรเ่ก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซึ*งที*นี*มชีื*อเสยีงโด่งดงัในเรื*อง
บ่อนํ/ารอ้นกาํมะถนัธรรมชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพื�นเมือง 
บา่ย นําท่านชมโบสถเ์มเตหคี์ Metekhi Church โบสถท์ี*มปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตั /งอยู่บรเิวณรมิหน้า

ผาของแม่นํ/ามทวาร ีเป็นโบสถห์นึ*งที*สรา้งอยู่ในบรเิวณที*มปีระชากรอาศยัอยู่ ซึ*งเป็นประเพณีโบราณที*มมีาแต่ก่อน 
กษตัรยิว์าคตงั ที* 1 แหง่จอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ี*บรเิวณนี/ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้ง
ขยายโดยกษตัรยิ ์เซน็ต ์เดมทิรอีสั ที* 2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถใ์นนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กทาํลาย
และไดม้กีารก่อสรา้งขึ/นอกีหลายครั /ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกทาํลายและกไ็ดส้รา้งขึ/นใหม่อกีครั /ง   
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จากนั /นนําท่านถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ*งเชื*อมระหว่างตวั
เมอืงเก่าและเมอืงใหม่ เปิดใชง้านครั /งแรกเมื*อปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที*สวยงามชิ/นหนึ*งซึ*ง
พาดผ่านแม่นํ/าครูา จากนั /นนําทา่นชมโบสถท์รีนิตี� Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิ @สทิธิ @ของทบลิซิ ีที*เรยีกกนัว่า 
Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตั /งอยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึ/นระหว่างปี 
1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารที*สงูที*สดุ อนัดบัที* 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก   
จากนั /นนําทา่นเดนิทางไปยงัหา้ง East Point ซึ*งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระ 
ชอ้ปปิ/ ง สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & 
KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW 
YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARAและอื*นๆอกีมากมาย 
**เพื�อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื�อสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั** 

  จากนั /นนําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี*พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที �สี � (23 ต.ค.2563) ทบิลิซี-บอรโ์จมี-อาคลัท์ชิกเค-ป้อมปราการราบาตี-ทบิลิซี �  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที*โรงแรม 
 จากนั /นนําท่านเดนิทางสู ่เมืองบอรโ์จมี Borjomi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั *วโมง) เมอืงตากอากาศเลก็ๆใน

หุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศยัอยู่ไม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็นเมอืงที*มชีื*อเสยีงระดบัโลกใน
เรื*องนํ/าแร่ โดยนํ/าแร่ยี*หอ้บอรโ์จมไีดม้กีารบรรจุ ณ ธารนํ/าแร่บรสิทุธิ @ที*ไหลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีนี Bakuriani 
Mountain และสง่ออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทั *วโลก โดยในอดตีชาวเมอืงเชื*อกนัว่าจะทาํใหม้สีขุภาพแขง็แรงและ
สามารถรกัษาโรครา้ยได ้ จากนั /นนําท่านเขา้ชมสวนบอรโ์จมี Borjomi Central Park สถานที�ท่องเที�ยว และ
พกัผ่อนของชาวเมอืงบอรโ์จมทีี�นิยมมาเดนิเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นํ"าแร่ในวนัหยุด  นําทา่นขึ4นกระเช้าสู่จดุ
ชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมอีสิระใหท้่านเกบ็ภาพววิทวิทศัน์ธรรมชาตจิากมุมสงูตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองอาคลัทชิ์กเค่ Akhaltsikhe  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั *วโมง)  นําท่านเข้าชมป้อมและ

ปราสาทราบาตี Rabati Castle แนวป้อมปราการและปราสาทสดุอลงัการ ที*ภายในประกอบไปดว้ยสว่นประกอบ 
ของอาคารหลายๆ สว่น ถูกสรา้งขึ/นเมื*อศตวรรษที* 13 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนวกาํแพงหนิที*ใชเ้ป็นป้อมป้องกนั
ขา้ศกึ และยงัเคยใชเ้ป็นประทบัของเจา้ชาย Jakhely โดยภายหลงัศตวรรษที* 16 ป้อมแห่งนี/กไ็ดต้กอยู่ในความ
ครอบครองของอาณาจกัรออตโตมนัและรสัเซยี จงึทาํใหป้้อมแหง่นี/ถูกละเลยและอยู่ในสภาพที*ทรุดโทรมจนเมื*อปี 
2012 ทางการจอรเ์จยีไดบ้รูณะป้อมแห่งนี/ขึ/นมาใหม่อกีครั /ง ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีระหว่าง
ทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางและพกัผ่อนตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั *วโมง) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  จากนั /นนําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี*พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �ห้า  (24 ต.ค.2563) ทบิลิซี �-อนานูริ-กดูาอรีู-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี � 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที*โรงแรม 

จากนั /นนําท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงที*สาํคญัซึ*งเป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหารที*เรยีกว่า Georgian 
Military Highway ที*สรา้งขึ/นในสมยัที*จอรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที*
จะนําท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ที*มคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ที*เป็นเสน้กั /น
พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี นําท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที*อนัเก่าแก่มกีาํแพง
ลอ้มรอบและตั /งอยู่รมิแม่นํ/าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที* 16-17 ซึ*งภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัที*ถูกสรา้งได้
อย่างงดงามและยงัมหีอคอยที*สงูใหญ่ตั /งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี/เองทาํใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์
อนัสวยงามของเบื/องล่างและอ่างเกบ็นํ/าซนิวาล ี จากนั /นนําท่านเดนิทางสูเ่มืองกดูาอรีู Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชั *วโมง) เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ที*มชีื*อเสยีงที*ตั /งอยู่บรเิวณที*ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที*มี
ความสงูจากระดบันํ/าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที*แหง่นี/เป็นแหล่งที*พกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที*จะนิยม
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มาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน นําท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรอือีกชื�อ
คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที*สรา้งขึ/นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื*อเป็นสญัลกัษณ์บ่ง
บอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี/ตั /งอยูบ่น Devil’s Valley  
ระหว่างเมอืงกดูาอรูแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที*มคีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความที*อนุสรณ์สถานแห่งนี/ตั /งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขา
ที*มคีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตั /งอยูใ่กลถ้นนใหญ่ จงึทาํใหส้ถานที*แห่งนี/มผีูค้นแวะมาเยี*ยม
เยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทั /งวนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี/ชื*อเมอืงดั /งเดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลี*ยนมาเป็นเมอืงสเตพานท์

สมนิดา้ ตั /งอยู่บนความสงูจากระดบันํ/าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทั /งปี โดยในฤดหูนาว
จะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  นําท่านเปลี*ยนเป็นนั �งรถจีkป 4WD เพื�อชมความสวยงามของโบสถ์
เกอรเ์กตี� Gergeti Trinity Church ซึ*งถูกสรา้งขึ/นในราวศตวรรษที* 14 หรอืมอีกีชื*อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึ*งเป็นชื*อเรยีกที*นิยมกนัของโบสถศ์กัดิ @แห่งนี/สถานที*แห่งนี/ตั /งอยู่รมิฝั *งขวาของแม่นํ/าชคเฮร ีอยู่
บนเทอืกเขาของคาซเบกี/ (การเดินทางมายงัสถานที �แห่งนี%  ขึ%นอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึ �งเส้นทางอาจจะถกูปิด
กั %นด้วยหิมะที �ปกคลมุอยู่หรอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซึ �งอาจจะเป็นอปุสรรคแก่
การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ;เปลี �ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั)  จนไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั *วโมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมืองพรอ้มชมโชว ์
 นําท่านเขา้สูท่ี*พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที �หก (25 ต.ค.2563) ทบิลิซี �-ซิกนากี-ควาเรลี- Freedom Square -ทบิลิซี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที*โรงแรม  
 นําท่านเดนิทางสูเ่มืองซิกนากี Sighnaghi  ซึ*งเป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดัคาเคตทีี*อยู่

ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชั *วโมง) เป็นเมอืงเลก็ๆที*มพีื/นที*ประมาณ 2,978 ตร.กม. และ
มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพนัธุต่์างๆ จงึทาํใหเ้ป็น
เมอืงที*มคีวามสาํคญัที*มกีารทาํเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารที*สาํคญัของจอรเ์จยี ซึ*งต่อมาไดร้บัการบรูณะและ
ปรบัปรุงใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสิ*งอาํนวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึทาํใหม้ชีื*อเสยีงสาํหรบั
นกัท่องเที*ยวใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงที*ไดช้ื*อว่า “เมอืงแห่งความรกั” ตั /งอยู่
บนทวิทศันนัสวยงามของแม่นํ/าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ที*ถกูสรา้งขึ/นเมื*อศตวรรษที* 18 ดว้ยพระราชโองการแห่ง
กษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ี*ปกป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิทางเหนือ นําท่านชมอารามสงฆแ์ห่งบอด
บี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆใ์นนิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึ/นในศตวรรษที* 9 แต่ไดร้บั
การบรูณะใหม่ทั /งหมดในศตวรรษที* 17 ปัจจบุนัเป็นอารามนางช ีอุทศิใหน้กับุญนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์น
ศตวรรษที* 4 โดยหลุมศพของนกับุญนีโนกถ็ูกบรรจุไวใ้นอารามแห่งนี/เช่นกนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
บ่าย นําท่านสูเ่ขตควาเรลี Kvareli ที�แปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิที�เป็น 1ในเขตที�เป็นแหล่งผลติไวน์ของจอรเ์จยี ที�ที�

มดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นทาํไวน์ โดยมกีารทาํอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา จาํนวน 15 อุโมงค ์
และมเีสน้ทางเชื�อมแต่ละอุโมงค ์เพื�อใหเ้ป็นที�เกบ็ไวน์ในอุณหภมูเิหมาะสม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั �วโมง) 
จากนั "นใหท้่านไดช้มิไวน์ควูาเรลรีสเลศิ ไวน์ทอ้งถิ�นที�มชีื�อเสยีงที�สดุในภูมภิาค จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทาง
กลบัสูก่รุงทบลิซีี� (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั �วโมง) จากนั /นอสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิี*ย่านฟรีดอมส
แควร ์Freedom Square หรอืเดนิเล่นชอ้ปปิ/งที* Galleria Mall ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิี*ที*เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ 
รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 
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**เพื�อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื�อสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั** 
  จากนั4นนําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที �เจด็ (26 ต.ค.2563) สนามบินทบิลิซี- กรงุเทพฯ 

เช้าตรู ่  นําท่านเชค็เอ้าทอ์อกจากโรงแรมที�พกั เพื�อนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 
09.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ009  

(มีบริการอาหารรอ้นและนํ% าดื �มบนเครื �องบิน) **อาหารและเครื �องดื �มอื �นๆ ต้องชาํระเงินซื%อเพิ �มเติม** 
20.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

**กรณีที�บางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั 5วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็นรายการที�
ได้มีการดาํเนินการไว้ลว่งหน้าหลายเดือนเมื�อเปลี�ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลง
เลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื�นๆ ที�ไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานที�ใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานที�ปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลี�ยนแปลงสถานที�อื�นๆ ทดแทนให้ ทั 4งนี4 เพื�อประโยชน์

ของคณะเป็นสาํคญั 
 

 

หมายเหต ุ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานที�สาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรอืแม้แต่สถานที�ท่องเที�ยวสาํคญัอื�นๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรอืการเข้าชมที�เป็นแขกของรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาล,หรอืกรณีที�
ผูป้กครองรฐัเข้าเยี�ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เนื�องจากเป็นประเทศที�เคยถกูปกครองจากหลายเชื4อชาติทั 4งรสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันั 4นอาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติรา้นอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมื4อกลางวนัอาจจะเริ�มที� 13.00-14.00 น. ส่วนมื4อคํ�าเรว็ที�สุดคือ
เริ�มเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เนื�องจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตั �งแต่ในอดีต ทาํให้
ประเทศแห่งนี�มีโบสถแ์ละวิหารที�เก่าแก่ที�เปิดให้นักท่องเที�ยวเข้าชม  ซึ�งเวลาเข้าโบสถห์รอืวิหารต้องใช้ผา้คลมุ
ศีรษะ ดงันั�นกรณุาเตรียมผา้คลุมศีรษะไปด้วย หรอืกรณีที�ไม่ได้นําติดตวัไปทางโบสถห์รอืวิหารจะมีผา้คลุมให้ 
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อตัราค่าเดินทาง วนัที � 20-26 ตลุาคม 2563 
 

 

 

 

 

**ราคานี� รวมรายการทวัรต์ ั �วเครื�องบิน** 

อพัเกรดที�นั �งเป็นที�นั �งพรีเมี�ยมแฟลตเบดเพิ�มท่านละ 15,000 บาท 
และอาหารเหมือนชั 4นประหยดั 

 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,500 บาท  โดยเรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิU ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ4ามนั ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางนี4ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ�ากว่า 35 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องชาํระ

มดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เนื�องจากเป็นตั Wวราคาโปรโมชั �น  กรณีที�จองและออกตั Wวแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี�ยนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถทาํรีฟันดต์ั Wวได้เช่นกนั  

อตัรานี�รวมบริการ 

• คา่ตั ?วเครื�องบนิเชา่เหมาลาํไป-กลบัโดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เสน้ทางกรงุเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรงุเทพฯ ชั "น
ประหยดั 

• คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง)เนื�องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีที�เดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พกัเดี�ยวเพิ�ม  

• คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆคา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
• คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯที�คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่นํ"าดื�มแจกบนรถ 1 ขวด/ทา่น/วนั 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ที�อายุเกนิ 75 ปี กรมธรรม ์

500,000 บาท (เงื�อนไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านั "น ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื�นๆ อนัเกดิ
จากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั ?วโดยสาร, ค่าที�พกั, ค่าอาหาร หรอือื�นๆ ทั "งนี"เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• คา่ภาษนํี"ามนัเชื"อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 22 
พ.ย.2562 หากมเีพิ�มเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่นํ"ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ�มตามกฏและเงื�อนไข
ของสายการบนิ 

ทวัรจ์อรเ์จีย (บอรโ์จมี-ซิกนากี-ควาเรลี) 7 วนั 5 คืน / XJ อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 39,900 

ทา่นที�ตอ้งการพกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 5,900 
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อตัรานี4ไม่รวมบริการ 

• ค่านํ"าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมั/จาํกดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถิ�น,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาทที�จะเรียกเกบ็พรอ้มกบัค่าทวัรง์วดสุดท้าย 

• ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึ�งขึ"นอยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวั

ท่านเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของที�ระลกึ 
• ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซื"อซมิการด์ไดท้ี�สนามบนิทบลิซิ ี
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ย

อื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ"ามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาที�นอกเหนือจากที�ระบหุรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารที�เกี�ยวกบัวซ่ีา หรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  

การชาํระเงิน  
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที�เหลอืจะขอเกบ็ทั "งหมดก่อน
เดนิทางอย่างน้อย 35 วนัทาํการ  

การยกเลิกและเงื�อนไขการจองทวัร ์

� หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการไม่คนืเงนิค่ามดัจาํค่าตั ?วโดยสารซึ�งเงื�อนไขเป็นไปตามที�ทางสาย

การบนิเรยีกเกบ็ 

� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Oในการไม่คนืเงนิมดัจาํทั "งหมด 

� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 35 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ Oในการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ั "งหมด 

� หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื�นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท  

� หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั ?วโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการไม่คนืค่าทวัรท์ั "งหมดและไม่สามารถ

เลื�อนวนัเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ"นจรงิที�ไม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าวซ่ีา,ค่าตั ?วเครื�องบนิ, ค่ามดัจาํหอ้งพกัและค่าเขา้ชม

สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ เป็นตน้ 

� กรณีที�ตอ้งการออกตั ?วภายในประเทศ กรณีที�ลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าที�ทวัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครั "ง หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที�ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Oไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ"น 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั "งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ"นและมเีหตุทาํ
ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Oในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั "งหมดหรอืบางสว่น 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ทาง
บรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั "งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย
การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ"าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้ทั "งนี"
ขึ"นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Oไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ"าหนกัสว่นที�เกนิ 

o ท่านที�มอีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านที�ตอ้งการความช่วยเหลอืและการดแูลเป็น
พเิศษ อาท ิท่านที�ตอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตั "งแต่เริ�มจองทวัร ์เนื�องจากกฏ
ทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกสาํหรบัผูท้ี�มี
ปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ที�มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที�ชดัเจนในเรื�องการสบู
บุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี� ทั "งนี"เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั �วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งให้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทั "งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั "งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�สถานที�เขา้
ชมนั "นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนั "น ๆ ตาม
เงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั "นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล
ทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากไดช้าํระค่า Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หากชว่งที�เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั "นขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมลูเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื*องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดี*ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี�ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี�ยว กรณีที�มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื*องปรบัอากาศเนื*องจากอยู่ในแถบที*มอุีณหภูมติํ*า  
3. กรณีที*มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ/นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ @

ในการปรบัเปลี*ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื*อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมที*มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที*เป็นหอ้งเดี*ยวอาจเป็นหอ้งที*มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํ/า ซึ*ง

ขึ/นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั /นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 


