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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 

ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  
ทัวร์จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน 

        โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 
ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อนานูร-ิกูดาอูรี-คาซเบก-ีซิกนาก-ีอุพลิสชิเค่ 
เทีย่วประเทศจอร์เจีย ดื่มด ่าแสงสกีรงุทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian 
Cuisine น่ังรถ4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church  
อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารไทย,อาหารจีนและอาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ 

 

JEWEL OF GEORGIA  
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บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงทอ่งเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิ
กบัทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำ น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนับพนัปี ตะลงึ
ควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้ง

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ ำครูำหรอืเรยีกว่ำแมน่ ้ ำ
มติควำร ี

คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจดัถงึ -5
องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนั
โด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้ ำอรกัว ีทีถู่ก
สรำ้งขึ้นใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและ
ยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงำ่น 

ซิกนากี เมอืงเลก็ๆทีม่กีำรปลูกพชืพนัธุ์ไมห้ลำยอย่ำงโดยเฉพำะตน้องุน่พนัธุ์ต่ำงๆ จงึท ำใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัใน
กำรท ำเหลำ้ไวน์ และอำหำรทีส่ ำคญัของจอรเ์จยี 

มิทสเคต้า เมอืงศูนยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศเมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอำยุกว่ำ 3,000 ปี 
อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้ำเกำ่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนี้กนัมำนำนแลว้กว่ำ 3000 ปีกอ่น ชว่ง500 

ปีกอ่นครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 
 

ก าหนดการเดินทาง  9-15 พ.ค. / 16-22 พ.ค. 2563 
        8-14 มิ.ย./ 22-28 มิ.ย. / 29มิ.ย.-05 ก.ค.2563 
     4-10 ก.ค./ 6-12 ก.ค./ 25-31 ก.ค. 2563 
    10-16 ส.ค. / 17-23 ส.ค./ 24-30 ส.ค.2563 
    14-20 ก.ย./ 21-27 ก.ย./ 28ก.ย.-04 ต.ค.2563 
    12-18 ต.ค./ 17-23 ต.ค. / 21-27 ต.ค. / 26 ต.ค.-01 พ.ย.2563 
    9-15 พ.ย. / 21-27 พ.ย. / 25 พ.ย.- 01 ต.ค.2563 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู   
23.50 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines  

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครื่อง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์)-ทบิลิซี (จอรเ์จีย) - โบสถท์รินีต้ี-ฟรีด้อมสแควร ์
03.30 น.  ออกเดินทางสู่เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK-377 
06.50 น.  เดินทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
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11.00 น.  ออกจากเดินทางสู่กรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2200 
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบิลิซ่ี Tbilisi 
เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตร์มากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่
สวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าครูาหรอืเรยีกวา่แมน่ ้ามติควารี  
น าท่านชมกรงุทบลิซิีซ่ึง่เป็นศนูย์กลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร์
เมอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูย์กลางการขนสง่และ
การคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยุโรป 
จากนัน้น าท่านชมโบสถเ์ซนต์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัว่า 
Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้
ระหวา่งปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก อสิระใหท้่านเดนิ
เล่นชมเมอืงทบลิซิีย่่านฟรีดอมสแควร ์Freedom Square ซึง่เดมิเคยชือ่เลนินสแควร ์ในชว่งที่ประเทศตกอยู่
ภายใตส้หภาพโซเวยีต หลงัจากประเทศจอรเ์จยีเป็นอสิระจากสหภาพโซเวยีตกเ็ปลีย่นชือ่คร ัง้สดุท้ายเป็นฟรี
ดอ้มสแควร ์และเป็นศนูย์กลางทางการท่องเทีย่วทบลิซิี ่อาคารโดยรอบจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทีเ่ตม็
ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ เบเกอรร์ี ่รา้นดอกไม ้รา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

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

วนัทีส่าม ทบิลิซี-่ กอรี-อพุลิสชิเค่-มิทสเคต้า-ชิมไวน์- ทบิลิซี ่ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูน่ าท่านเดนิทางสูเ่มืองกอรี Gori (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงแห่ง
ประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพ
โซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และขึน้ชือ่เรือ่งความโหดเหี้ยมในการปกครอง น าท่านชมพิพิธภณัฑ์
ท่านสตาลิน Stalin Museum ซึง่รวบรวมเรือ่งราว และสิง่ของตา่งๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคาร
ทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ มกีารจดัแสดงประวตัชิวีติของสตาลนิทีใ่ชใ้นระหวา่งในช่วงทีม่ชีวีติ
อยู่  จากนัน้น าท่านชมถ า้อุพลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐาน
การตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืง
นี้เป็นศนูย์กลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสดุขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที ่9 -11 กอ่นจะถูก
รกุรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสน
สถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูาไฟ เป็นลทัธขิองคน
ในแถบนี้กอ่นทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแกข่องชาว
ครสิต์ ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่9 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศนูย์กลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเกา่ของ
จอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกาล  น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบ
ของครสิต์ศาสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสาย
ไหลมาบรรจบกนั คอื แมน่ ้ามคิวาร ีและแมน่ ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ใน
อดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้ง
ราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูย์กลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี 
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ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางทีท่ าให้ชาวจอรเ์จยีเปลีย่น
ความเชือ่และหนัมานบัถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.
337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่าง
งดงาม น าท่านชมและชิมไวน์ Wine Tasting ไวน์ท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียงของจอรเ์จียท่ีเมืองมิทสเคต้า  
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบลิซิี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพร้อมชมโชว์ 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่ ทบิลิซี-่อนานูริ-กดูาอรีู-Memorial of Friendship - คาซเบกี-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกวา่ Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทาง
เดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ที่
เป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่งรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
จากนัน้น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้าอรกั
ว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยที่
สงูใหญ่ตัง้ตระหงา่นท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้ง
ล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกดูาอูรี Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงู
จากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมา
เล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีก
ช่ือนึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็น
สญัลกัษณ์บง่บอกถงึความสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ต ัง้อยู่บน 
Devil’s Valley  ระหวา่งเมอืงกดูาอูรแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมี
การวาดภาพประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ต ัง้เดน่
เป็นสงา่อยู่บนหุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท าใหส้ถานที่
แห่งนี้มผีูค้นแวะมาเยีย่มเยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทัง้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่

คาซเบกีเ้ป็นชือ่เมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยู่บนความสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์
เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแมน่ ้าชคเฮร ี
อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะ
ถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบั
สูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอื
พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
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  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่ซิกนากี City of Love-ช้อปป้ิง East Point ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซิกนากี Sighnaghi  ซึง่เป็นเมอืงศนูย์กลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดั
คาเคตทีีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆทีม่พีื้นทีป่ระมาณ 
2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลูกพชืพนัธุ์ไมห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุน่
พนัธุ์ต่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีม่กีารท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี 
ซึง่ต่อมาไดร้บัการบรูณะและปรบัปรงุใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึ
ท าใหม้ชีือ่เสยีงส าหรบันักท่องเทีย่วใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่ 
“เมอืงแห่งความรกั” ตัง้อยู่บนทวิทศันนัสวยงามของแมน่ ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ทีถู่กสรา้งขึน้เมือ่
ศตวรรษที ่18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ์ Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิ
ทางเหนือ จากนัน้น าท่านชมอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆใ์นนิกาย
จอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ์ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดร้บัการบรูณะใหมท่ัง้หมดในศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัเป็น
อารามนางช ีอุทศิใหน้กับญุนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิต์ในศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพของนกับญุนีโนก็ถูก
บรรจุไวใ้นอารามแห่งนี้เชน่กนั   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบลิซีี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 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  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  ทบิลิซี-่นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา-โบสถเ์มเตห์คี-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านแวะชมโบสถเ์มเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คูบ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ี
ตัง้อยู่บรเิวณรมิหน้าผาของแมน่ ้ามทวาร ีเป็นโบสถ์หนึ่งทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็น
ประเพณีโบราณทีม่มีาแต่กอ่น กษตัรยิ์วาคตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้ีบ่รเิวณนี้ ต่อมา
ในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษตัรยิ์ เซน็ต์ เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของ
โบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้ก
พวกมองโกลบกุท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้ใหมอ่ีกคร ัง้  จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อม
ปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้คร ัง้แรกชว่งครสิต์วรรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนั
หมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้กีาร
กอ่สรา้งสว่นต่อขยายออกไปอีก ซึง่ต่อมาในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ 
และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึ
ป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางส่วนไดพ้งัทลายลงเพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป แวะชม
และถ่ายรปูภายนอกกบัโรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัใน
เรือ่งบอ่น ้ารอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิและแวะถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความ
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ยาว 150 เมตรซึง่เชือ่มระหวา่งตวัเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จดัวา่เป็นงาน
สถาปัตยกรรมยุคใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึ่งซึง่พาดผ่านแมน่ ้าครูา  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

15.30 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2201 
18.45 น.  เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
22.30 น. เดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-374 

 

วนัทีเ่จด็ กรงุเทพฯ 
08.00  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 
 

หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั
อ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเขา้ชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของ
รฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลยี  ดงันัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  อาจมีส่วนผสมของผกัและ
เคร่ืองเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผา้คลุม
ศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผา้คลุมให้ 
โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนม้ือค า่
เรว็ท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 



Jewel of Georgia 7D4N/ EK on May- Nov 2020    7 

อตัราค่าเดินทาง  9-15 พ.ค. / 16-22 พ.ค. 2563 
        8-14 มิ.ย./ 22-28 มิ.ย. / 29มิ.ย.-05 ก.ค.2563 
     4-10 ก.ค./ 6-12 ก.ค./ 25-31 ก.ค. 2563 
    10-16 ส.ค. / 17-23 ส.ค./ 24-30 ส.ค.2563 
    14-20 ก.ย./ 21-27 ก.ย./ 28ก.ย.-04 ต.ค.2563 
    12-18 ต.ค./ 17-23 ต.ค. / 21-27 ต.ค. / 26 ต.ค.-01 พ.ย.2563 
    9-15 พ.ย. / 21-27 พ.ย. / 25 พ.ย.- 01 ต.ค.2563 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

**ไมร่วมค่าทิปท่านละ 1,800 บาทโดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั  
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้อง

ช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates Airlines เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ดไูบ-ทบลิซิ ี// ทบลิซิ-ีดไูบ-กรงุเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ท่านต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่

เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดืม่แจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วนั  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บรษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่16 ม.ค.
2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย
การบนิ   

Jewel of Georgia 7D 
รายการทวัรจ์อรเ์จีย  7 วนั 4 คืน/EK 

อตัราค่าบริการทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 42,900 
พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 4,900 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรียก

เกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัย์สนิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็
ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 35 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร์ 

 หากมกีารยกเลกิ 46-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าคา่ตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไปตามทีท่าง

สายการบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 35 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมดและไม่

สามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้และคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ คา่วซี่า,คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, ค่ามดัจ าหอ้งพกั

และคา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลิกเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงค์เรือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง
การสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชม
ไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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