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เทีย่วประเทศจอร์เจีย 7 วัน 5 คืน 
ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี-อนานูร-ิกูดาอูรี-คาซเบก ี

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 

ชมฤดูใบไม้เปล่ียนสี พร้อมท าขนมพื้นเมอืงคูซเชล่า 
 ดื่มด ่าแสงสกีรงุทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgia Cuisine 

น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 
อิสระ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่วในเมอืงทบลิิซ่ี  
อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์                     
บนิตรงโดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและ
ตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรงุทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบง่โดยแมน่ ้ ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแรแ่ละ
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แหล่งโบรำณคดมีำกกวำ่ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร
ยูเนสโก น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม

และเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำครูำหรอืเรยีกวำ่แมน่ ้ำมติควำรี 
คาซเบกี คำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล

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

อนานูริ สถำนทีต่ ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่อ่สรำ้งอนัเก่ำแกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึน้ใหเ้ป็น
ป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำม  

กดูาอริู เมอืงส ำหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวำมสงูจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชำวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมำเล่นใน
เดอืนธนัวำคมจนถงึเดอืนเมษำยน 

มิทสเคต้า เมอืงศนูย์กลำงทำงศำสนำของประเทศเมอืงทีเ่ก่ำแกท่ีสุ่ดของจอรเ์จยีอำยุกวำ่ 3,000 ปี 
อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้ำเกำ่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนี้กนัมำนำนแลว้กว่ำ 3000 ปีกอ่น ชว่ง 500 ปี

กอ่นครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 
ซิกนากี เมอืงน่ำรกัทีไ่ดร้บัขนำนนำมว่ำ City of Love เมอืงเลก็ๆทีม่กีำรปลูกพชืพนัธุ์ไมห้ลำยอย่ำงโดยเฉพำะตน้องุน่พนัธุ์

ต่ำงๆ จงึท ำใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัในเรือ่งกำรผลติไวน์ และเป็นเมอืงทีป่ระวตัศิำสตรค์วำมเป็นมำอย่ำงยำวนำน 
 

ก าหนดการเดินทาง   วนัท่ี 20-26 ตุลาคม 2563 
 

วนัแรก   (20 ต.ค.2563) กรงุเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 
23.50 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร.์....... เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการ

เชค็อิน เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครื่อง (กรณุามาให้ตรงเวลา 
เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจาก
ต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการ
จองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ีมกีารด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน 
เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง (21 ต.ค.2563) ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)- อนานูริ-กดูาอรีู-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี ่
03.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ์เท่ียวบินท่ี XJ008 

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

ชัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ  
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที่
จะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้
พรมแดนระหวา่งรสัเซยีและจอรเ์จยี น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแกม่กี าแพง
ลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งได้
อย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่นท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์
อนัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกดูาอรูี Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่ ี
ความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยม
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มาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือ
คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บง่
บอกถงึความสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ต ัง้อยู่บน Devil’s Valley  
ระหวา่งเมอืงกูดาอูรแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มคีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ต ัง้เดน่เป็นสงา่อยู่บนหุบเขา
ทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มผีูค้นแวะมาเยีย่ม
เยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทัง้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่คาซ

เบกีเ้ป็นชือ่เมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี้ Gergeti Trinity 
Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ทสมนิดาซามบีา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่
เรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้
(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่
หรือสภาพของการจราจร หรือเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็นอปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 
ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพร้อมชมโชว์ 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  (22 ต.ค.2563) ทบิลิซี-่อพุลิสชิเค่-มิทสเคต้า-ฟรีด้อมสแควร ์- ทบิลิซี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูอ่พัลิสชิเค่ น าท่านชมเมืองถ า้อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้
กวา่ 3000 ปีกอ่น ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศนูย์กลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมี
ความเจรญิสุดขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 กอ่นจะถูกรกุรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูก
ปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบ
พธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้กอ่นทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยงัมหีอ้งต่างๆ 
ซึง่คาดวา่เป็นโบสถ์เกา่แกข่องชาวครสิต์ ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่9 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า 
Mtskheta  ศนูย์กลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี ตัง้อยู่ไมไ่กล
จากกรงุทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยีในชว่ง 

400-500 ปี กอ่นครสิตกาล น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิต์ศาสนานิกาย
ออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แมน่ ้า
มคิวาร ีและแมน่ ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี 
จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูย์กลางทาง
ศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมานบัถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนา
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ครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ
ประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบลิซิ ี อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิีย่่านฟรีดอมสแควร ์Freedom 
Square หรอืเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall ศนูย์การคา้ใจกลางกรงุทบลิซิีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่  
และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่ (23 ต.ค.2563) ทบิลิซี-่ซิกนากี City of Love-อารามสงฆแ์ห่งบอดบ-ีเรียนท าขนมคซูเชล่า-ทบิลิซี ่
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซิกนากี Sighnaghi  ซึง่เป็นเมอืงศนูย์กลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดัคาเคตี
ทีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆทีม่พีื้นทีป่ระมาณ 2,978 ตร.กม. 
และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลูกพชืพนัธุ์ไมห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุน่พนัธุ์ต่างๆ จงึท าให้
เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีม่กีารท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี ซึง่ต่อมาไดร้บัการบรูณะ
และปรบัปรงุใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึท าให้มชีือ่เสยีงส าหรบั
นกัท่องเทีย่วใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่า “เมอืงแห่งความรกั” ตัง้อยู่
บนทวิทศันนัสวยงามของแมน่ ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ทีถู่กสรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่18 ดว้ยพระราชโองการแห่ง
กษตัรยิ์ Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวกมสุลมิทางเหนือ จากนัน้น าท่านชมและทดลองท า
ขนมพื้นเมอืงของจอรเ์จยีทีเ่รยีกวา่ คซูเชล่า Churchkhela ทีท่ าจากวอลนทั,องุน่ เคลอืบดว้ยผลไมก้วน รสหวาน
อรอ่ยและมขีายอยู่แทบทุกเมอืง ภายนอกมลีกัษณะเป็นเสน้ยาวๆ แขวนอยู่ตามรา้นรวงต่างๆ คลา้ยกบัไสก้รอก ส่วน
ใหญ่คนจอรเ์จยีจะนิยมท าเมนูนี้ในชว่งฤดเูกบ็เกีย่วองุน่และเป็นหนึ่งในผลติภณัฑจ์ากองุน่จอรเ์จยีทีข่ ึน้ชือ่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพร้อมชมโชว ์
บ่าย น าท่านชมพิพิธภณัฑ ์Pirosmani Museum พพิธิภณัฑท์ีเ่ลก็ๆทีเ่กบ็ผลงานของ Nico Pirosmani ทีม่ชีือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุคนหนึ่งของจอรเ์จยี ในฐานะศลิปินและนกับทกวทีีย่ากจนทีห่ลงรกั Margarita นกัแสดงชาวยุโรปและเชือ่กนัว่า
เขามอบกหุลาบแดง 1 ลา้นดอกแกเ่ธอจนท าใหเ้มอืงนี้ไดร้บัขนานนามว่า City of Love นัน่เอง   จากนัน้น าท่านชม
อารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆใ์นนิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ์ สรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที ่9 แต่ไดร้บัการบรูณะใหมท่ัง้หมดในศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัเป็นอารามนางช ีอุทิศใหน้กับญุนีโน่ สตรผีู้
ประกาศศาสนาครสิต์ในศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพของนกับญุนีโนกถ็ูกบรรจุไวใ้นอารามแห่งนี้เชน่กนั   
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบลิซีี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า (24 ต.ค.2563) ทบิลิซี-่นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสนัติภาพ- โบสถท์รินิต้ี-  
                     ช้อปป้ิง East Point-ทบิลิซี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็ความสวยงาม
และสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป 
ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า 
Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้คร ัง้แรกชว่งครสิต์วรรษที ่4 ในรปูแบบของ
ชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดได้
มกีารกอ่สรา้งส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึง่ต่อมาในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ 
และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึป้อม
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อนัเลก็ Little Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกดิแผน่ดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป และน าท่านแวะ
ถ่ายรปูภายนอกกบัโรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัในเรือ่งบ่อน ้า
รอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิ   จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 
150 เมตรซึง่เชือ่มระหว่างตวัเมอืงเก่าและเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จดัวา่เป็นงาน
สถาปัตยกรรมยุคใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึ่งซึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมือง 
บา่ย น าท่านชมโบสถท์รีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัวา่ Sameba เป็นโบสถ์หลกั

ของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็น
วหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ East Point Shopping Mall 
หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยีแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าในราคาพเิศษ อาท ิ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 เป็นตน้  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก (25 ต.ค.2563) ทบิลิซี-่อิสระเตม็เทีย่วเตม็วนัหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 อิสระให้ท่านเท่ียวชมเมืองทบิลิซีหรือช้อปป้ิงตามอธัยาศยั อาทิ  

1. เดินเล่นย่านถนนคนเดินชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป 
และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีปูรา่งลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนี้ชือ่ Jan Shardeni Kucha เป็นศนูย์รวมทาง
สงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมาจงึไดเ้ปลีย่นชือ่ถนนมาเป็นชารเ์ดนี เพื่อเป็นเกยีรตแิก่
นกัท่องเทีย่วชาวฝร ัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋ๆ  
2. โบสถเ์มเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหน้าผาของ
แมน่ ้ามทวาร ีเป็นโบสถ์หนึ่งทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่กอ่น กษตัรยิ์
วาคตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้ีบ่รเิวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดย
กษตัรยิ์ เซน็ต์ เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้ี
การก่อสรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบกุท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้ใหมอ่กีคร ัง้ 
3. วิหารซีโอนี Sioni Cathedral โบสถ์หลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ในเมอืงนี้โดยชือ่ของโบสถ์ได้
น ามาจากดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิค์อืภเูขาไซออนในเจรซูาเลม็ ต่อมาสถานทีแ่ห่งนี้กไ็ดม้ชีือ่เป็นซโิอนีแห่งทบลิซิ ีถูก
สรา้ง ขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 และต่อมากไ็ดถู้กท าลายลงแต่กไ็ดม้กีารสรา้งขึน้มาใหมห่ลายต่อหลายครัง้ดว้ยกนั  
4. ทะเลสาบเต่า หรือ Turtle Lake ทะเลสาบขนาดใหญ่ชานเมอืงทีเ่ป็นแหล่งพกัผอ่นหย่อนใจของชาวเมอืงทบลิซิ ี
โดยรอบมรีา้นคา้และรา้นอาหารใหบ้รกิาร   
5. The Chronicles of Georgia หรอืแท่งหนิสดีาแกะสลกัขนาดใหญ่ยกัษ์ บนแท่นหนิจะแกะสลกัออกมาเป็นรปู
ต่างๆ และบอกเล่าเรือ่งราวของประเทศจอรเ์จยีในอดตี สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกชือ่ดงั เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1985 
อนุสรณ์ขนาดยกัษ์ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาห่างจากตวัเมอืงทบลิซิปีระมาณ 13 กม. ใกลก้ลบัทะเลสาบ Tbilisi Sea โดยเล่า
ถงึประวตัศิาสตร ์3,000 ปี ของอ านาจการปกครองของจอรเ์จยี ดว้ยการสลกัเรือ่งราวเกีย่วกบั กษตัรยิ์ วรีบรุุษและ
พระเยซูครสิต์ ไวบ้นเสาเหลก็ขนาดมหมึา  ซึง่ความอลงัการณ์ และบรรยากาศความสวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ท าให้
ไดช้ือ่วา่เป็น Stonehenge of Georgia 
** เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและช้อปป้ิงอิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

  เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่จด็ (26 ต.ค.2563) สนามบินทบิลิซี- กรงุเทพฯ 
เช้าตรู่  น าท่านเชค็เอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั เพ่ือน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 
09.45 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ009  

(มีบริการอาหารร้อนและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน) **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 
20.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ี
ได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเมื่อเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 
 

 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถ์และสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ อาจจะปิด
โดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้า
เย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมื้อค า่เรว็ท่ีสุดคือเร่ิม
เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ 
ดงันัน้กรุณาเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผา้คลุมให้ 

- ฤดใูบไม้ร่วงทีจ่อรเ์จีย ถือเป็นอีกหนึง่ช่วงเวลาทีส่วยงาม ตามหบุเขาธรรมชาติ จะเตม็ไปด้วยต้นไม้ทีพ่ร้อมใจกนั
เพิม่ความงดงามให้กบัขนุเขา แข่งกนัอวดสีสนัของใบไม้สีสนัสดใส ใบไม้ส่วนใหญ่จะเริม่เปลีย่นสีจากช่วง
กลางเดือน ต.ค.- พ.ย. จากสีเขียวเป็นสีเหลืองส้มหรือแดง ก่อนทีจ่ะร่วงหล่นไปจนหมด (ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศของแต่ละปี) 
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อตัราค่าเดินทาง วนัที ่20-26 ตุลาคม 2563 
 

 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไมร่วมค่าทิปท่านละ 2,000 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่สามารถ

ท ารีฟันด์ตัว๋ได้เช่นกนั  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิเช่าเหมาล าไป-กลบัโดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เสน้ทางกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆคา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรม์ 

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิ
จากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 
ม.ีค.2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

Georgia Autumn Pro (B)-Sighnaghi  
ทวัรจ์อรเ์จีย 7 วนั 5 คืน / XJ 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 36,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 5,900 
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 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (25 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรมซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซือ้ซมิการด์ไดท้ีส่นามบนิทบลิซิ ี
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยั
ต่าง ๆ  

การช าระเงิน 
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวซี่า และ
คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวี
ซ่า และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณทีีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณทีีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และ
มเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการ
ยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 
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o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก
สว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนื
เงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่
ท่าน เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

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

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

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 


