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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซ 

 
ท่องเที�ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 

อลังการงานสร้าง เที�ยว 2 ประเทศสุดค้ม 

จอร์เจีย -อุซเบกิสถาน 8 วัน 6 คืน 
โดยสายการบนิอุซเบกิสถานแอร์เวย์ 

ทบลิิซี�-มทิสเคต้า-อุพลิชชิเค่-อนานูร-ิกูดาอูร-ีคาซเบกี 

กรุงทาชเค้นต์ 
ดื�มดํ�าแสงสีกรุงทบลิิซี� ลิ0มลองอาหารGeorgia Cuisine 

นั�งรถจี<ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 
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บรษิทัฯ ขอนําท่านเดนิทางท่องเที �ยวประเทศจอรเ์จยี ที �มอีาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยีและทางตะวนัตกตดิกบั

ทะเลดาํและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที �สดุชื �อกรุงทบลิซิ ิตั )งอยู่ในหุบเขาซึ �งถูกแบ่งโดยแมนํ่)ามติควาร ีโดยมคีวาม
น่าสนใจอยู่ที �แหล่งนํ)าแร่และแหล่งโบราณคดมีากกว่า 12,000 แห่งทั �วประเทศ ซึ �งในจาํนวนนี) ม ี4 แห่งดว้ยกนัที �ไดร้บัการ
ขึ)นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก นําท่านสมัผสัอารยธรรมนบัพนัปี ตะลงึความงามทางธรรมชาตขิองดนิแดน
แห่งเทอืกเขาคอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี � เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ที �มคีวามสาํคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้ง

สถาปัตยกรรมที �สวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตั )งอยู่รมิฝั �งแม่นํ)าครูาหรอืเรยีกว่าแมนํ่)า
มติควาร ี

คาซเบกี คาซเบกี)ชื �อเมอืงดั )งเดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลี �ยนมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตั )งอยู่บนความสงูจาก
ระดบันํ)าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทั )งปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ -5
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจากนี)ยงัเป็นสถานที �ตั )งของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่ง
ดงั 

อนานูริ สถานที �ตั )งของป้อมอนานูร ีสถานที �ก่อสรา้งอนัเก่าแก่มกีาํแพงลอ้มรอบและตั )งอยู่รมิแม่นํ)าอรกัว ีที �ถูก
สรา้งขึ)นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที � 16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัที �ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและ
ยงัมหีอคอยที �สงูใหญ่ตั )งตระหง่าน 

กดูาอริู เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ที #มชีื #อเสยีงที #ตั 'งอยู่บรเิวณที #ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที #มคีวามสงูจาก
ระดบันํ'าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที #แห่งนี'เป็นแหล่งที #พกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที #จะนิยมมา
เล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

กรงุทาชเค้นต ์ ชมเมอืงทาชเคน้ต ์จตุัรสัอสิรภาพ โรงเรยีนสอนศาสนาคเูคลดาสห ์และ สเุหร่าจมูา 
 

อตัราค่าเดินทาง 31 ม.ค. – 07ก.พ 2563 

07-14 ก.พ. / 14-21 ก.พ./ 21-28 ก.พ./ 28 ก.พ.- 06 มี.ค.2563                  
06-13 มี.ค. / 13-20 มี.ค / 20-27 มี.ค./ 27 มี.ค – 03 เม.ย. 2563 
 

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ-กรงุทาชเค้นต ์- ประเทศอซุเบกิสถาน- ทบิลิซี � (จอรเ์จีย)-ที �พกั 
05.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั �น 4 ประตทูางหมายเลข 10 สายการบิน อซุเบกิสถานแอร์

เวย ์(Uzbekistan Airways)  เคาน์เตอร ์W เจ้าหน้าที�คอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่าน
ก่อนขึ�นเครื�อง (กรณุามาให้ตรงเวลา เนื�องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่าน
เอง) **กรณีที�บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละกาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั Fวโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจาก
รายการทวัรเ์ป็น รายการซีรี�และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื�อเปลี�ยนฤดกูาล 
เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงเลก็น้อย** 

08.10 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์ เที�ยวบินที� HY532 
13.00 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุทาชเคนต ์ประเทศอซุเบกิสถาน เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
 แจกค่าอาหารระหวา่งรอเปลี "ยนเครื "อง ท่านละ 10 USD  
19.25 น.  ออกเดินทางจากกรงุทาชเคนต ์ประเทศอซุเบกิสถาน โดยสายการบินอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์

(Uzbekistan Airways) เที�ยวบินที� HY745 
22.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซี� ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านที"สนามบนิ 
  นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัที �สอง ทบิลิซี � (จอรเ์จีย)- มิทสเคต้า-อพุลิสชิเค่-ทบิลิซี � 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   
 นําท่านออกเดินทางสู่เมอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมอืงที�

เก่าแก่ที�สุดของจอรเ์จยีอายุกว่า3,000 ปี ตั *งอยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 35 นาที) นําท่านชมเมอืงมิทสเคต้าที�เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย ซึ�งเป็น
ราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง 400-500ปี ก่อนคริสตกาล  นําท่านชมวิหารจวารี Jvari 
Monastery ซึ�งเป็นวหิารในรูปแบบของครสิต์ศาสนานิกายออรโ์ธดอกที�ถูกสรา้งขึ*นในราวศตวรรษที� 6 
วหิารแห่งนี*ตั *งอยู่บนภูเขาที�มแีม่นํ*าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่นํ*ามคิวาร ีและแม่นํ*าอรกัว ีซึ�งถดั
จากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณที�กวา้งใหญ่ซึ�งในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี  จากนั *นนําท่านชม
วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที�สรา้งราวศตวรรษที� 11 ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนา
ที�ศกัดิ @สทิธิ @ที�สุดของจอรเ์จยีสร้างขึ*นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจยี ชื�อ Arsukisdzeมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั
สองของประเทศ อกีทั *งยงัเป็นศูนย์กลางที�ทําให้ชาวจอร์เจยีเปลี�ยนความเชื�อและหนัมานับถือศาสนา
ครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจาํชาตขิองจอรเ์จยีเมื�อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิ�งก่อสรา้งยุค
โบราณที�มขีนาดใหญ่ที�สดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพื*นเมอืง 
บา่ย นําท่านชมถํ�าอพุลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave – Toen หนึ�งในเมอืงถํ*าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ที�มหีลกัฐานการ

ตั *งถิ�นฐานในดนิแดนแถบนี*กนัมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถึง ค.ศ.500 
เมอืงนี*เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสุดขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที� 9 -11 
ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิต์ศตวรรษที� 13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะได้
พบกบัศาสนสถานที�มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที�ชาวเพเกน้Pagan ใชเ้ป็นที�ประกอบพธิกีรรมซึ�งเป็นลทัธบิูชา
ไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี*ก่อนที�ศาสนาครสิต์จะเขา้เมื�อ 1700 ปีก่อน และยงัมหี้องต่างๆ ซึ�งคาดว่า
เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ที�สรา้งขึ*นในช่วงครสิตศ์ตวรรษที� 9จากนั �นนําท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุทบิลิ
ซี� Tbilisiเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที"มีความสําคญัของประวตัิศาสตร์มากมายและมีโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมที�สวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตั *งอยู่รมิฝั �งแม่นํ*าครูาหรอืเรยีกว่าแม่นํ*ามติควา
รี นําท่านชมกรุงทบิลิซี� ซึ�งเป็นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ใน
ประวตัิศาสตร์เมอืงนี*อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทสําคญัในฐานะ
ศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื�องจากความได้เปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที�ตั *งที�เป็นจุดตดัระหว่าง
ทวปีเอเชยีกบัยุโรป   อสิระใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปปิ*งที� Galleria Mall ศนูยก์ารคา้ย่านฟรดีอมสแควรใ์จกลาง
กรุงทบลิซิี�ที�เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมืองพรอ้มชมโชว ์
  นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �สาม ทบิลิซี �-อนานูริ-กดูาอรีู-คาซเบกี-ทบิลิซี � 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

นําท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงที�สาํคญัซึ�งเป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหารที�เรยีกวา่ 
Georgian Military Highway ที�สรา้งขึ*นในสมยัที�จอรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต 
เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที�จะนําทา่นเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ที�มคีวาม
ยาวประมาณ1,100 กม.ที�เป็นเสน้กั *นพรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี นําท่านชมป้อมอนานูรี
Ananuri Fortressสถานที�อนัเก่าแก่มกีาํแพงลอ้มรอบและตั *งอยู่รมิแม่นํ*าอรกัว ีเป็นป้อมปราการใน
ศตวรรษที� 16-17 ซึ�งภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัที�ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยที�สงูใหญ่ตั *ง
ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี*เองทาํใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบื*องล่าง
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และอ่างเกบ็นํ*าซนิวาล ีจากนั *นนําท่านเดนิทางสูเ่มืองกดูาอรีู Gudauri เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ที�มี
ชื�อเสยีงที�ตั *งอยู่บรเิวณที�ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที�มคีวามสงูจากระดบันํ*าทะเลประมาณ 
2,100 เมตร สถานที�แห่งนี*เป็นแหล่งที�พกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที�จะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคม
จนถงึเดอืนเมษายน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื*นเมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองคาซเบกีKazbegiโดยคาซเบกี*ชื�อเมอืงดั *งเดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลี�ยนมาเป็นเมอืงส

เตฟานทส์มนิดา้ ตั *งอยู่บนความสงูจากระดบันํ*าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอด
ทั *งปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว นําท่านเปลี�ยนเป็นนั �งรถจีdบ 4WD 
เพื�อชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี�Gergeti Trinity Churchซึ�งถูกสรา้งขึ*นในราวศตวรรษที� 14 
หรอืมอีกีชื�อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา TsmindaSameba ซึ�งเป็นชื�อเรยีกที�นิยมกนัของโบสถศ์กัดิ @แห่งนี*
สถานที�แหง่นี*ตั *งอยู่รมิฝั �งขวาของแม่นํ*าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบก(ีการเดินทางมายงัสถานที�
แห่งนี�  ขึ�นอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึ�งเส้นทางอาจจะถกูปิดกั �นด้วยหิมะที�ปกคลมุอยู่หรอืสภาพของ
การจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ ซึ�งอาจจะเป็นอปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธิi เปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั)  
นําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 นําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที �สี � ทบิลิซี �-ซิกนากี-ควาเรลี-ชิมไวน์-ทบิลิซี � 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

จากนั *นนําท่านเดนิทางสูเ่มืองซิกนากี Sighnaghi ซึ�งเป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีใน
จงัหวดัคาเคตทีี�อยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั �วโมง) เป็นเมอืงเลก็ๆที�มี
พื*นที�ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลาย
อย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพนัธุต่์างๆ จงึทาํใหเ้ป็นเมอืงที�มคีวามสาํคญัที�มกีารทาํเหลา้ไวน์ ผลติพรม และ
ผลติอาหารที�สาํคญัของจอรเ์จยี ซึ�งต่อมาไดร้บัการบรูณะและปรบัปรุงใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึทาํใหม้ชีื�อเสยีงสาํหรบันกัท่องเที�ยวใหท้่านไดช้มความสวยงามและ
บรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงที�ไดช้ื�อว่า “เมอืงแห่งความรกั” ตั *งอยู่บนทวิทศันนัสวยงามของแม่นํ*าเล
ซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ที�ถูกสรา้งขึ*นเมื�อศตวรรษที� 18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ ์Kakheti 
Erekle II ผูท้ี�ปกป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิทางตอนเหนือ จากนั *นนําท่านชมอารามสงฆแ์ห่ง
บอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe  เป็นอารามสงฆใ์นนิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึ*นใน
ศตวรรษที� 9 แต่ไดร้บัการบรูณะใหม่ทั *งหมดในศตวรรษที� 17 ปัจจุบนัเป็นอารามนางช ีอุทศิใหน้กับุญนีโน่ 
สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที� 4 โดยหลุมศพของนกับุญนีโนกไ็ดร้บัการบรรจุไวใ้นอารามแห่งนี*
เช่นกนั  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมอืง 
บ่าย นําท่านสูเ่ขตควาเรลี Kvareli ที�แปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิที�เป็น 1 ในเขตที�เป็นแหล่งผลติไวน์ของ

จอรเ์จยี ที�ที�มดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นทาํไวน์  โดยมกีารทาํอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาด
มหมึา จาํนวน 15 อุโมงค ์ และมเีสน้ทางเชื�อมแต่ละอุโมงค ์เพื�อใหเ้ป็นที�เกบ็ไวน์ในอุณหภูมเิหมาะสม 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั �วโมง)  ใหท้่านไดช้มิไวน์ควูาเรลรีสเลศิ ไวน์ทอ้งถิ�นที�มชีื�อเสยีงที�สดุใน
ภูมภิาค จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงทบลิซีี� (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั �วโมง)  
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หากมเีวลาจะใหท้่านอสิระชอ้ปปิ*งที� Galleria Mall Shopping ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิี�ที�เตม็ไปดว้ย
รา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื*นเมอืง 
  นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที �ห้า ทบิลิซี �-ชมย่านเมืองเก่า-ถนนชารเ์ดนี�-อิสระช้อปปิ, งEast Point - สนามบินทาชเค้นท์ 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
 นําท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุทบิลิซี� Tbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ที"มคีวามสาํคญัของ

ประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมที�สวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตั *งอยู่
รมิฝั �งแม่นํ*าครูาหรอืเรยีกว่าแม่นํ*ามติควาร ีนําท่านชมกรุงทบลิซิี� ซึ�งเป็นศนูยก์ลางการทาํอุตสาหกรรม
และวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี*อยูใ่นเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และ
ปัจจบุนัยงัมบีทบาทสาํคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื�องจากความไดเ้ปรยีบทาง
ยุทธศาสตรใ์นแง่ที�ตั *งที�เป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบั นําท่านเที�ยวชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี 
Old Town of Tbilisi ซึ�งจะทาํท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนที�เป็น
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ทาํใหจ้อรเ์จยีมี
เอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว นําท่านนั �งกระเช้าไฟฟ้า Cable 
Car ขึ*นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ที�สรา้งขึ*นครั *งแรกช่วงครสิตว์รรษที� 4 มกีาร
เปลี�ยนมอืผูป้กครองมากมายทั *งช่วงอาหรบั มองโกล เปรอเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี ตวัอาคารที�มอียูใ่นปัจจบุนั
นี*สรา้งขึ*นมาตั *งแต่ช่วงครสิตศ์ตวรรษที� 8 สมัผสัความงามของโบสถท์ี�อยู่ภายในคอื โบสถน์กับญุนิโคลาส 
St.Nicholas Church ที�สรา้งขึ*นในศตวรรษที�12-13  และท่านเดนิเล่นย่านถนนคนเดินชารเ์ดนี 
Shardeni Street ซึ�งเป็นถนนใหญ่ของเมอืงที�มชีื�อเสยีงและกลิ�นไอแบบยโุรป และอาคารที�ถูกสรา้งขึ*นที�
มรีปูร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนี*ชื�อ Jan Shardeni Kucha เป็นศนูยร์วมทางสงัคมและ
วฒันธรรมหลงัฟื*นฟูในศรรตวรรษที� 9 ต่อมาจงึไดเ้ปลี�ยนชื�อถนนมาเป็นชารเ์ดนี เพื�อเป็นเกยีรตแิก่
นกัท่องเที�ยวชาวฝรั �งเศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี*เตม็ไปดว้ยรา้นคา้แฟชั �น รา้นอาหาร รา้น
กาแฟเก๋มากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นพกัผ่อนและเลอืกซื*อสนิคา้ต่างๆตามอธัยาศยั จากนั *นนําท่าน
เดนิทางสู ่East Point หา้งสรรพสนิคา้ที�ใหญ่ที�สดุของจอรเ์จยีแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชั *นนําในราคา
พเิศษ 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  
**เพื�อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื�อสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและ
อาหารคํ�าตามอธัยาศยั** 

 จากนั�นได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 

19.25 น. นําท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี   โดยสายการบินอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์ 
เที�ยวบินที� HK746 

23.25น.  เดินทางถึงสู่สนามบินทาชเค้นท ์ประเทศอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์ 
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสนามบินทาชเค้นท ์ประเทศอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์หลงัผา่น
ขั -นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแล้ว รถโค้ชรอรบัท่านที�สนามบิน 

  นําท่านเดินทางเข้าสู่ที "พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
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วนัที �หก เมืองทาซเค้นท์-คาสท์ อิหม่าม-โรงเรียนสอนศาสนาคเูคลดาสห ์- สเุหร่าจมูา  
                     ตลาดคอรซู์-ช้อปปิ, ง Mall Samarkand Darvoza 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

เมืองทาซเค้นท์ (Tashkent) เป็นเมืองหลวงที�ตั �งอยูท่างทิศ ตะวนัออกของประเทศ มีความหมายวา่ เมือง
แหง่ศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองที�ใหญ่และประกอบไปด้วยโรงงานอตุสาหกรรมและเป็นศนูย์กลาง
ของวฒันธรรมในเอเชียกลาง มีประชากร ประมาณ 2 ล้านคนเป็นเมืองที�ถกูล้อมรอบด้วยประเทศที�ไมม่ี
ทางออกสูท่ะเล นําท่านชม คาสท ์อิหม่าม (Khast Imam Complex) ประกอบดว้ย มสัยดิ สสุานของ
บุคคลสาํคญัในอดดี และโรงเรยีนสอนศาสนา ตกแต่งดว้ยศลิปะสถาปัตยกรรมแบบเปอรเ์ซยีอนัวจิติรสง่า
งาม บารคัขา่นมาเดรซา (Barak Khan Madresah) อยู่ในสดุของ Khast Imam Complex สรา้งใน
ศตวรรษที� 16 ภายในประกอบดว้ยหอ้งเรยีนและหอ้งนอนสาํหรบันกัศกึษาศาสนาอสิลามจาํนวน 35 หอ้ง 
ปัจจบุนั หอ้งต่างๆเหล่านี*เป็นรา้นจาํหน่ายสนิคา้ที�ระลกึและหตัถกรรมต่างๆมากมาย จากนั *นนําท่านชม 
โรงเรียนสอนศาสนาคเูคลดาสห ์(Kukeldash Madrassah) เป็นสิ�งก่อสรา้งที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุในยุค
ของศตวรรษที� 16 โดยขา้หลวงคเูคลดาสห ์ซึ�งเป็นผูท้ี�มอีาํนาจและยงัเป็นพี�น้องร่วมแม่นมกบับารคัขา่น 
ผูป้กครองแห่งเมอืงทาซเคน้ท ์สถานที�แห่งนี*ตั *งอยู่ใกลก้บัจตุัรสัของการคา้ขายของพวกที�เป็นกอง
คาราวาน และไดเ้ป็นศนูยก์ลางของชวีติผูค้นในเมอืงนี* เป็นศนูยก์ลางของพวกที�ใชฝี้มอืในการทาํงาน 
เป็นศนูยก์ลางการประกาศแจง้ขา่วของเจา้เมอืง เป็นศนูยร์วมแหล่งขา่วและขา่วลอื ที�สาํคญัที�สดุเป็น
สถานที�ที�ประหารชวีติคนดว้ย จากนั *นนําท่านชม สุเหรา่จมูา (Juma Mosque) หรอืมอีกีชื�อหนึ�งว่า 
สุเหรา่ของซาร ์(Tsar’s Mosque) สเุหร่าแห่งนี* ไดถู้กสรา้งขึ*นในปี ค.ศ.1451 โดยเป็นค่าใชจ้่าย สว่นตวั
ของเชคห ์อเูบยดุ์ลลา โคจา อาคหเ์รอร ์(Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror) ผูเ้ป็ นมหาบุรุษแหง่ลทัธซิฟีู 
ที�สบืสกุลมาจากผูเ้ผยแพร่ศาสนามุคฮามดั ต่อมาใน ศตวรรษที� 19 ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงและได้
ทาํลายสิ�งก่อสรา้งเสยีหายไปมากมาย แต่ไดถู้กสรา้งขึ*นมาใหม่โดยคาํสั �งของจกัรพรรดขิองรสัเซยีอะเลก็
ซาน เดอรท์ี� 3 ผูท้ี�ไดแ้บ่งเงนิจากคลงัสมบตัขิองพระองคเ์อง นํามาเป็ นค่าก่อสรา้งใหม้รีปูลกัษณ์สเุหร่าที�
เป็นแบบดั *งเดมิทุกอย่าง จนกระทั �งในเวลานั *นสเุหร่านี* ไดถู้ก เรยีกว่า สเุหร่าของซาร ์แต่ต่อมาในปี ค.ศ.
1997 กไ็ดพ้งัลงมาอกี และกถ็ูกสรา้งขึ*นมาใหม่ใหเ้ป็นสเุหร่าอนัดบัที�สามของประเทศฯ รองมาจากบบีี
คานุมที�ซามารค์าน และหอคาลยานที�บคูาร่า 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
นําท่านไปชม ตลาดคอรซู์ (Chorsu Bazaar) ซึ�งครั *งหนึ�งเคยเป็นตลาดที�ยิ�งใหญ่ในเอเชยีกลางและบน
เสน้ทางสายไหม ที�อยู่ภายใต้โดม 7 โดม ซึ�งไดถู้กแบ่งเป็นแหล่งสนิคา้ต่างๆจากพ่อคา้ เกษตรกรที�ขาย
ผลติภณัฑต่์างๆ สมัผสักบับรรยากาศแบบย้อนยุคอย่างที�เป็นในสมยัโบราณ แต่ไดถู้กรื*อฟื* นขึ*นมาใหม่ 
ใหท้่านไดพ้กัผ่อน และสนุกกบัการซื*อสนิคา้ในตลาดบาซารท์ี�มผีา้แพรพรรณ พรม เครื�องทองเหลอืง ผา้
ขนสตัว์ เครื�องหนัง และสนิค้าพื*นเมืองมากมาย อิสระให้ท่านเดนิเล่น ช้อปปิ* งที� Mall Samarkand 
Darvoza ศนูยก์ารคา้ย่านใจกลางกรุงทาซเคน้ทท์ี�เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนด์
เนมหลากหลายแบรนด ์

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
  นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที �เจด็ อนุสาวรียแ์ละจตัรุสัอาเมียรตี์มูร-์พิพิธภณัฑอ์าเมียรตี์มรู-์จตัรุสัอิสรภาพ 

                         ตลาดAlay Bazaar -สนามบินทาชเค้นท์ - กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
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นําท่านชม อนุสาวรียแ์ละจตัรุสัอาเมียร ์ตีมูร ์(Amir Timur Monument and Square) เป็นบรเิวณที�
สวยงามเตม็ไปดว้ยร่มเงาของตน้ไมแ้ละลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ี�มสีสีนัสดุที�จะบรรยาย สถานที�แห่งนี*ถูก
สรา้งขึ*นเพื�อใหเ้ป็นอนุสาวรยีข์องรฐับุรุษของชาตทิี�เป็นผูก่้อสรา้งอาณาจกัรแห่งนี*ขึ*นมา ในสมยัของ
จกัรวรรดติมีรูดิ นอกจากนั *น บรเิวณนี*ยงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยตกึต่างๆ ซึ�งถูกสรา้งสมยัต่างๆในระยะเวลา 
300 ปี นําท่านชม  พิพิธภณัฑอ์าเมียร ์ตีมูร ์Amir Timur Museam   ตั *งอยูใ่นทาชเคนต ์ในปี ค.ศ.
2006  ปัจจุบนัเป็นสถานที�สาํคญัในเมอืงที�  เตม็ไปดว้ยขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์ทาํใหรู้จ้กัและเขา้ใจ
ประเทศอุซเบกสิถานมากขึ*น  อกีทั *ง ภายในยงัตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมที�งดงามและเป็นเอกลกัษณ์  มี
การดแูลรกัษาเป็นอย่างด ีจากนั *นนําท่านชม จตัรุสัอิสรภาพ (Independence Square) ตั *งอยูใ่นใจกลาง
เมอืงของทาซเคน้ท ์เริ�มมกีารขึ*นในปี ค.ศ.1991 เพื�อแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นมาของอุซเบกสิถาน มี
พื*นที�ที�เป็นแผ่นดนิทองอนักวา้งใหญ่มคุีณค่าในการเพาะปลกู ถงึแมว้่าจะมภีมูปิระเทศที�ไม่เหมอืนที�ใดใน
โลกนี* และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของดนิแดนแห่งใหม่ที�เป็นสว่นร่วมของชุมชนบนโลกใบนี* 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
นําท่านชมตลาด Alay อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมของพื*นมอืง เช่น ผลไมแ้หง้ และผกัผลไมต้ามฤดกูาล 
อสิระใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปปิ*งตามอธัยาศยั 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 
จากนั�นได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินทาชเค้นท ์

22.40น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินทาชเค้นท ์ประเทศอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์โดยสายการบิน  
อซุเบกิสถานแอรเ์วย ์เที�ยวบินที� HK533 

วนัที �แปด กรงุเทพฯ 

06.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ 
จากนั�นได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินทาชเค้นท ์

**กรณีที�บางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่
ละกาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั Fวโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัร์
เป็นรายการซีรี�และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเมื�อเปลี�ยนฤดกูาล เวลาการ
เดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงเลก็น้อย* 

 

 
 

 

หมายเหตุ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานที�สาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที�ท่องเที�ยว
สาํคญัอื�นๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที�เป็นแขกของรฐับาลหรือ
หน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีที�ผู้ปกครองรฐัเข้าเยี�ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า 
เป็นต้น 

- เนื�องจากเป็นประเทศที�เคยถกูปกครองจากหลายเชื-อชาติทั -งรสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันั-น
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมื-อกลางวนัอาจจะเริ�มที� 13.00-14.00 น. ส่วน
มื-อคํ�าเรว็ที�สดุคือเริ�มเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เนื�องจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตั �งแต่ใน
อดีต ทาํให้ประเทศแห่งนี�มีโบสถแ์ละวิหารที�เก่าแก่ที�เปิดให้นักท่องเที�ยวเขา้ชม  ซึ�งเวลาเข้าโบสถห์รอื
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วิหารต้องใช้ผา้คลมุศีรษะ ดงันั�นกรณุาเตรียมผา้คลุมศีรษะไปด้วย หรอืกรณีที�ไม่ได้นําติดตวัไปทาง
โบสถห์รอืวิหารจะมีผา้คลุมให้ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื�นๆ ที�ไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานที�ใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ 

หรือสถานที�ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลี�ยนแปลงสถานที�อื�นๆ 
ทดแทนให้ ทั -งนี- เพื�อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

 

อตัราค่าเดินทาง 31 ม.ค. – 07ก.พ 2563 

07-14 ก.พ. / 14-21 ก.พ. / 21-28 ก.พ./ 28 ก.พ.- 06 มี.ค.2563                  
06-13 มี.ค. / 13-20 มี.ค / 20-27 มี.ค./ 27 มี.ค – 03 เม.ย. 2563 
 

 

**ราคานี� รวมรายการทวัรต์ ั �วเครื�องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,000 บาท  โดยเรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ-ามนั ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็
เพิ�มเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางนี-ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ�ากว่า 25 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และ

จะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เนื�องจากเป็นตั Kวราคาโปรโมชั �น  กรณีที�จองและออกตั Kวแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี�ยนคน

เดินทางได้ และไม่สามารถทาํรีฟันดต์ั Kวได้เช่นกนั  

อตัรานี�รวมบริการ 

• คา่ตั ,วเครื"องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอซุเบกิสถานแอรเ์วย ์ เสน้ทางกรงุเทพฯ-กรงุทาชเคน้ท ์-ทบลิซิ/ี/ 
ทบลิซิ-ีกรงุทาชเคน้ท ์-กรงุเทพฯชั �นประหยดั 

• คา่โรงแรมที"พกัตามรายการที"ระบ(ุ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 ี

Georgia My Love 
ทวัรจ์อรเ์จีย 5 วนั 3 คืน /HY 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 44,900 
ทา่นที"ตอ้งการพกัเดี"ยวเพิ"มท่านละ 6,500 
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• คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิ"นและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯที"คอยอาํนวยความสะดวกแก่
ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

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

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

• คา่ภาษนํี�ามนัเชื�อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที"มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ"งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที" 19 ส.ค.2562 หากมเีพิ"มเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่นํ�ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ"ม
ตามกฏและเงื"อนไขของสายการบนิ 

อตัรานี-ไม่รวมบริการ 

• คา่นํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางสาํหรบัตั ,วโดยสารชั �นประหยดัในกรณีที"เกนิกว่าสายการบนิกาํหนดจาํกดั 1ใบ/ 
ทา่น(นํ�าหนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

• คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื"องดื"มและคา่อาหารที"ส ั "งเพิ"มเอง คา่โทรศพัท ์  คา่ซกัรดี 

ฯลฯ 
• คา่อาหารที"ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิ"น,คา่ทปิหวัหน้าทวัรท์า่นละ 2,000 บาทที"จะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มคา่ทวัร์

งวดสดุทา้ย 
• คา่ทาํใบอนุญาตที"กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าซึ"งขึ�นอยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรมซึ"งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของที"ระลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  โดยสามารถซื�อซมิการด์ผา่นบรษิทัทวัรไ์ด ้

ขนาด 5GB = 400 บาท / ซมิ หรอืทา่นสามารถซื�อซมิการด์โทรศพัทไ์ดท้ี"สนามบนิ 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที"ระบุ เชน่ คา่เครื"องดื"มและคา่อาหารที"ส ั "งเพิ"มเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี

ฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยอื"นๆ ที"มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํ�ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าที"นอกเหนือจากที"ระบุหรอืคา่
แปลเอกสาร, คา่บรกิารที"เกี"ยวกบัวซี่า หรอือื"นๆ ที"มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุสามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นที�
เหลอืจะขอเกบ็ทั *งหมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนั *นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ @ในการไมค่นืเงนิคา่
มดัจาํทั *งหมด 

การยกเลิกและเงื�อนไขการจองทวัร ์

� หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ @ในการไมค่นืเงนิคา่มดัจาํคา่ตั �วโดยสารซึ�งเงื�อนไข
เป็นไปตามที�ทางสายการบนิเรยีกเกบ็ 

� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิ @ในการไมค่นืเงนิมดัจาํทั *งหมด 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 25 วนัทาํการ บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิ @ในการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ั *งหมด 
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� หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั �วโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ @ในการไมค่นืคา่ทวัร์
ทั *งหมดและไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ*นจรงิที�ไมส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่คา่ตั �วเครื�องบนิ
,คา่มดัจาํหอ้งพกัและคา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวต่างๆ เป็นตน้ 

� กรณีที"ตอ้งการออกตั ,วภายในประเทศ กรณีที"ลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าที"ทวัรก์อ่นออกบตัร
โดยสารทกุครั �ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที�ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ @ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�
เกดิขึ*น 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี"ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื"องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที"พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีที"มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที"ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�น

และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Mในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บั
การยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที"บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื"องจากมสีิ"งผดิกฎหมายหรอืสิ"งของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื"อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที"กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื"องมาจากตวั
ผูโ้ดยสารเองทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื 
คนต่างดา้วที"พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ"งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที"สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที"ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิ
เที"ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที"ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ"ากว่า
มาตรฐานได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Mไม่รบัภาระความรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัสว่นที"เกนิ 

o ท่านที"มอีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านที"ตอ้งการความช่วยเหลอืและ
การดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านที"ตอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตั �งแต่
เริ"มจองทวัร ์เนื"องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะ
ไม่ไดร้บัความสะดวกสาํหรบัผูท้ี"มปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื"องการงดสบูบุหรี" บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที"ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที"
ชดัเจนในเรื"องการสบูบหุรี" และมสีถานที"โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี" ทั �งนี�เนื"องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที"ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที"ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที"ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั "วโมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื"องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั �งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที"
สถานที"เขา้ชมนั �นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที"คณะจะ
เขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื"อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที"ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื 
คนืเงนิค่าเขา้ชมนั �น ๆ ตามเงื"อนไขราคาที"ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั �นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุ
หนึ"งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที"ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิ
ใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื"องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  



TOP HIT 2 Caps Georgia – Uzbekistan 8D6N / HY on JAN-MAY 2020-                        11 

o หากชว่งที"เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ"งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันั �นขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมลูเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เดี�ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี�ยว กรณีที�มา 3 ท่าน 

2. โรงแรมในจอรเ์จยีสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูติํ�า  
3. กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ*นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ @ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในจอรเ์จยีที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดั

รตั และไมม่อีา่งอาบนํ*า ซึ�งขึ*นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั *นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะ
แตกต่างกนั 

 


