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เทีย่วประเทศจอรเ์จยี 6 วนั 4 คนื 

ชมปราสาทราบาต+ีเทีย่วเมอืงน า้แรบ่อรโ์จม ี+ ชมิไวนร์สเลศิ 

สมัผสัดนิแดนแหง่เทอืกเขาคอเคซสั 

ทอ่งเทีย่วเสน้ทางแหง่อารยธรรมนบัพนัปี 

ทบลิซิี-่มทิสเคตา้-อพุลสิชเิค-่บอรโ์จม-ีอาคลัทช์กิเค-อนานูร-ิคาซเบก ี

โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

ดืม่ด า่แสงสกีรงุทบลิซิี ่ล ิม้ลองอาหาร Georgia Cuisine 

น ัง่รถจีป๊ 4WD ชมความงามของโบสถ ์Gergeti Trinity Church 

อิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารจนี,อาหารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว ์

 

 

HIGHLIGHT OF CAUCASUS 



Highlight of Caucasus Georgia 6D4N  / Air Asia X  on  11-16 Apr 2020                        2 

บรษัิทฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงทอ่งเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกับรัสเซยีและทำง

ตะวันตกตดิกับทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สดุชือ่กรงุทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่ง

โดยแม่น ้ ำมติควำร ีโดยมีควำมน่ำสนใจอยู่ที่แหล่งน ้ ำแร่และแหล่งโบรำณคดีมำกกว่ำ 12 ,000 แห่งทั่ว

ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกันทีไ่ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก น ำทำ่น

สมัผัสอำรยธรรมนับพันปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก ่

 

ทบลิซิี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จีย ทีม่คีวำมส ำคัญของประวัตศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้ง

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ ้ำคูรำหรอืเรยีกว่ำ

แมน่ ้ำมติควำร ี

คาซเบก ี คำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยูบ่นควำมสงู

จำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะ

หนำวจัดถงึ -5องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว โดยมไีฮไลทเ์ป็นโบสถเ์กอรเ์กต ิGergeti Trinity 

Church อันโดง่ดัง 

อนานูร ิ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่อ่สรำ้งอันเกำ่แกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำอรัก

ว ีทีถ่กูสรำ้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรำ้งได ้

อยำ่งงดงำมและยังมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่ำน 

กูดาอูร ิ เมอืงส ำหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่ี

ควำมสงูจำกระดับน ้ ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพั่กผ่อนเล่นสกี

ของชำวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมำเลน่ในเดอืนธันวำคมจนถงึเดอืนเมษำยน 

มทิสเคตา้ เมอืงศนูยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศเมอืงทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอำยกุวำ่ 3,000 ปี 

อุพลสิชเิค ่ เมืองถ ้ำเก่ำแก่ของจอรเ์จีย ที่มหีลักฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนี้กันมำนำนแลว้กว่ำ 

3000 ปีกอ่น ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 

บอรโ์จม ิ เมอืงตำกอำกำศเล็กๆทำงในหุบเขำทำงตอนใตข้อง ประเทศจอรเ์จยี มปีระชำกรอำศัยอยูไ่ม่

ถงึ 15,000 คน แตเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้ำแร ่ 

อาคลัทช์กิเค เมืองที่ตัง้ของปรำสำทรำบำตี Rabati Castle แนวป้อมปรำกำรและปรำสำทสุดอลังกำร ที่

ภำยในประกอบไปดว้ยสว่นประกอบ ของอำคำรหลำยๆ สว่น ถกูสรำ้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่13 

 

ก าหนดการเดนิทาง  วนัที ่11-16 เมษายน 2563 

 

วนัแรก   (11 เม.ย.2563) กรุงเทพฯ- (สนามบนิดอนเมอืง) 

23.50 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 เคำน์เตอร.์....... เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำง และผ่ำน

ขัน้ตอนกำรเช็คอนิ เจำ้หนำ้ที่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนก่อนขึ้นเครื่อง 

(กรณุำมำใหต้รงเวลำ เนื่องจำกกฎของสำยกำรบนิ ทำ่นตอ้งมำแสดงตัวของทำ่นเอง)  

**กรณีที่บำงท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือต่ำงจังหวัดกรุณำตรวจสอบเวลำกำร

เดนิทำงแตล่ะก ำหนดกำรเดนิทำงอกีครัง้กอ่นท ำกำรจองตั๋วโดยสำรสว่นตัวของทำ่น เนื่องจำก

รำยกำรทัวรเ์ป็นรำยกำรทีม่กีำรด ำเนินกำรไวล้ว่งหนำ้หลำยเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูำล เวลำกำร

เดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง (12 เม.ย.2563) ทบลิซิี ่(จอรเ์จยี)- อนานูร-ิกูดาอูร-ีThe Memorial of Friendship-  

คาซเบก-ีทบลิซิี ่

03.00 น.  ออกเดนิทำงสู ่กรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดย สำยกำรบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เทีย่วบนิที ่XJ008 

(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ)  **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ตอ้งช าระ

เงนิซือ้เพิม่เตมิ** 
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08.25 น. เดนิทำงถงึ สนามบนินานาชาตกิรุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี (เวลำประเทศจอรเ์จยีชำ้กว่ำ

ไทยประมำณ 3 ชั่วโมง) หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและตรวจรับสัมภำระ

เรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรับทำ่นทีส่นำมบนิ  

จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงไปตำมทำงหลวงที่ส ำคัญซึ่งเป็นเสน้ทำงส ำหรับใชใ้นดำ้น

กำรทหำรทีเ่รยีกวำ่ Georgian Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ำยใตก้ำร

ปกครองของสหภำพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทำงเดยีวทีจ่ะน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ทอืกเขำคอเคซัส

ใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวำมยำวประมำณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวำ่ง

รัสเซยีและจอรเ์จยี  

น ำท่ำน ชมป้อมอนานูร ีAnanuri Fortress สถำนทีอ่ันเกำ่แกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่

รมิแมน่ ้ำอรักว ีเป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภำยในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรำ้งได ้

อย่ำงงดงำมและยังมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่ำนท่ำมกลำงธรรมชำตอิันงดงำม จำกป้อมนี้

เองท ำใหเ้ห็นภำพทวิทัศน์อันสวยงำมของเบื้องล่ำงและอ่ำงเก็บน ้ำซนิวำล ี จำกนั้นน ำท่ำน

เดนิทำงสู่ เมอืงกูดาอูร ีGudauri (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) เมืองส ำหรับสกีรี

สอรท์ที่มีชือ่เสยีงที่ตัง้อยู่บรเิวณที่รำบเชงิเขำของเทือกเขำคอเคซัสใหญ่ที่มีควำมสูงจำก

ระดับน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหลง่ทีพั่กผ่อนเล่นสกขีองชำวจอรเ์จีย

ทีจ่ะนยิมมำเลน่ในเดอืนธันวำคมจนถงึเดอืนเมษำยน  

น ำท่ำนแวะชมและถ่ายรูป กับMemorial of Friendship หรืออีกชื่อคือ Russia–

Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถำนที่สรำ้งขึน้มำในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็น

สญัลักษณ์บ่งบอกถงึควำมสัมพันธอ์ันดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โดยอนุสรณ์

สถำนนี้ตัง้อยู่บน Devil’s Valley  ระหว่ำงเมืองกูดำอูรแิละคำซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถำนขนำด

ใหญ่ที่มีควำมสวยงำมมำก ภำยในมีกำรวำดภำพประวัตศิำสตร์ของประเทศจอรเ์จียและ

ประเทศรัสเซียละดว้ยควำมที่อนุสรณ์สถำนแห่งนี้ตั ้งเด่นเป็นสง่ำอยู่บนหุบเขำที่มีควำม

สวยงำมของเทอืกเขำคอเคซัส ประกอบกับตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท ำใหส้ถำนทีแ่หง่นี้มผีูค้น

แวะมำเยีย่มเยยีนและถำ่ยรปูกันตลอดทัง้วัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงคาซเบก ีKazbegi โดยคำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันไดเ้ปลีย่น

มำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และ

มอีำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจัดถงึลบ 5 องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว  

น ำท่ำนเปลีย่นเป็นน ัง่รถจีป๊ 4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti 

Trinity Church ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่ำทสมนิดำซำมบีำ 

Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกที่นิยมกันของโบสถศ์ักดิแ์ห่งนี้สถำนทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

ขวำของแมน่ ้ำชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขำของคำซเบกี ้ 

(การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพ อากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถูกปิดก ัน้

ดว้ยหมิะทีป่กคลุมอยู่หรอืสภาพของการจราจร หรอืเหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ ซึ่ง

อาจจะเป็นอุปสรรคแกก่ารเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นแปลงรายการตาม

ความเหมาะสม โดยจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั)   

น ำท่ำนเดนิทำงกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่ำงทำงให ้

ทำ่นไดช้มทัศนียภำพสองขำ้งทำง หรอืพักผ่อนตำมอัธยำศัย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว ์

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม  (13 เม.ย.2563) ทบลิซิี่-อุพลสิชเิค่-มทิสเคตา้-ชมิไวน ์Wine Tasting-Freedom 

Square - ทบลิซิ ี

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่อพัลสิชเิค่ น ำท่ำนชม เมอืงถ า้อุพลสิชเิค่ Uplistsikhe Cave 

Town (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองถ ้ำเก่ำแก่ของจอร์เจีย ที่มี

หลักฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดินแดนแถบนี้กันมำนำนแลว้กว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อน

ครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลำงทำงศำสนำและวัฒนธรรม และมคีวำมเจรญิ

สดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 กอ่นจะถกูรกุรำนโดยชำวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่

13 และถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรำ้งไป ทำ่นจะไดพ้บกับศำสนสถำนทีม่หีอ้งโถงขนำดใหญ่ทีช่ำว

เพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูำไฟ เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้ก่อนที่

ศำสนำครสิตจ์ะเขำ้เมือ่ 1700 ปีก่อน และยังมหีอ้งต่ำงๆ ซึง่คำดว่ำเป็นโบสถเ์ก่ำแก่ของชำว

ครสิต ์ทีส่รำ้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9  

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงมทิสเคตา้ Mtskheta  ศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศ

จอรเ์จีย เมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอำยกุวำ่ 3,000 ปี ตัง้อยู่หำ่งจำกกรงุทบลิซิ ีประมำณ 

25 กม. (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น ำท่ำนชมเมอืงมทิสเคตำ้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอำณำจักรไอบเีรยี ซึง่เป็นรำชอำณำจักร

เกำ่ของจอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกำล  

น ำทำ่นชมวหิารจวาร ีJvari Monastery ซึง่เป็นวหิำรในรปูแบบของครสิตศ์ำสนำนกิำยออร์

โธดอกทีถู่กสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่6 วหิำรแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขำทีม่แีม่น ้ำสองสำยไหลมำ

บรรจบกัน คอื แม่น ้ำมคิวำร ีและแม่น ้ ำอรักว ีซึง่ถัดจำกเมอืงมทิสเคตำ้ไปยังบรเิวณที่กวำ้ง

ใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอำณำจักรของไอบเีรยี  

จำกนั้นน ำท่ำนชมวหิารสเวตสิเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral ที่สรำ้งรำวศตวรรษที ่

11 ถอืเป็นศนูยก์ลำงทำงศำสนำทีศ่ักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุของจอรเ์จยีสรำ้งขึน้โดยสถำปนกิชำวจอรเ์จยี 

ชือ่ Arsukisdze มขีนำดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลำงทีท่ ำใหช้ำว

จอรเ์จียเปลี่ยนควำมเชือ่และหันมำนับถอืศำสนำครสิต์ และใหศ้ำสนำครสิต์มำเป็นศำสนำ

ประจ ำชำตขิองจอรเ์จียเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรำ้งยุคโบรำณทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ด

ของประเทศจอรเ์จยี ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยำ่งงดงำม  

น ำทำ่นชมการผลติไวนแ์ละชมิไวน ์Wine Tasting ไวนท์อ้งถิน่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่มอืงมทิส

เคตา้ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูก่รงุทบลิซิ ี  

จำกนั้นอสิระใหท้่ำนเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิีย่า่นฟรดีอมสแควร ์Freedom Square หรอื

เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall ศนูยก์ำรคำ้ใจกลำงกรงุทบลิซิีท่ ีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร 

คำเฟ่  และสนิคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยแบรนด ์ 

** อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ (14 เม.ย.2563) ทบลิซิ-ีเมอืงแหง่น า้แรบ่อรโ์จม-ีอาคลัทช์กิเค-ป้อมปราการราบาต-ี

ทบลิซิี ่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงบอรโ์จม ีBorjomi (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) 

เมืองตำกอำกำศเล็กๆในหุบเขำทำงตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย มีประชำกรอำศัยอยู่ไม่ถงึ 

15,000 คน แต่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้ำแร ่โดยน ้ำแร่ยีห่อ้บอรโ์จมไีดม้กีำร

บรรจุ ณ ธำรน ้ำแร่บรสิทุธิท์ีไ่หลรนิจำกยอดเขำบำคุเรยีนี Bakuriani Mountain และสง่ออก
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ไปขำยกวำ่ 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดตีชำวเมอืงเชือ่กันวำ่จะท ำใหม้สีขุภำพแข็งแรงและ

สำมำรถรักษำโรครำ้ยได ้  

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชมสวนบอรโ์จมี Borjomi Central Park สถำนที่ท่องเที่ยว และ

พักผ่อนของชำวเมอืงบอรโ์จมทีีน่ยิมมำเดนิเลน่และผ่อนคลำยโดยกำรแชน่ ้ำแรใ่นวันหยดุ   น ำ

ท่ำนขึน้กระเชา้สู่จุดชมววิ บนหนำ้ผำเหนือสวนบอรโ์จมอีสิระใหท้่ำนเก็บภำพววิทวิทัศน์

ธรรมชำตจิำกมมุสงูตำมอัธยำศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงอาคลัทช์กิเค ่Akhaltsikhe  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชั่วโมง)  

จำกนั้นน ำท่ำนเขา้ชมป้อมและปราสาทราบาต ีRabati Castle แนวป้อมปรำกำรและ

ปรำสำทสดุอลังกำร ทีภ่ำยในประกอบไปดว้ยสว่นประกอบ ของอำคำรหลำยๆ สว่น ถูกสรำ้ง

ขึน้เมื่อศตวรรษที่ 13 ลอ้มรอบไปดว้ยอำณำเขตแนวก ำแพงหนิที่ใชเ้ป็นป้อมป้องกันขำ้ศกึ 

และยังเคยใชเ้ป็นประทับของเจำ้ชำย Jakhely โดยภำยหลังศตวรรษที ่16 ป้อมแหง่นี้ก็ไดต้ก

อยูใ่นควำมครอบครองของอำณำจักรออตโตมันและรัสเซยี จงึท ำใหป้้อมแหง่นี้ถูกละเลยและ

อยูใ่นสภำพทีท่รดุโทรมจนเมือ่ปี 2012 ทำงกำรจอรเ์จยีไดบ้รูณะป้อมแหง่นี้ข ึน้มำใหม่อกีครัง้ 

ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลับสู่เมอืงทบลิซิ ีระหว่ำงทำงใหท้่ำนไดช้มทัศนียภำพสอง

ขำ้งทำงและพักผ่อนตำมอัธยำศัย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ (15 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่ยา่นเมอืงเกา่-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-ป้อมปราการนารกิาลา่- 

                     สะพานสนัตภิาพ- โบสถท์รนิติ ี-้ ชอ้ปป้ิง East Point-ทบลิซิ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ของกรุงทบลิซิ ีOld Town of Tbilisi ซึง่จะท ำทำ่น

ไดพ้บเห็นควำมสวยงำมและสสีันของอำคำรบำ้นเรอืนทีเ่ป็นสถำปัตยกรรมอันโดดเด่นโดย

ผสมผสำนกันระหว่ำงศลิปะของเปอรเ์ซยีและยโุรป ท ำใหจ้อรเ์จยีมเีอกลักษณ์และสญัลักษณ์

ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว  

จำกนั้นน ำท่ำน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนารกิาลา Narikala 

Fortress สรำ้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมำยถงึรปูแบบ

ทีไ่ม่มคีวำมสม ่ำเสมอกัน และต่อมำในรำวศตวรรษที ่7 สมัยของรำชวงศ์อูมัยยำดไดม้กีำร

กอ่สรำ้งสว่นตอ่ขยำยออกไปอกี ซึง่ต่อมำในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้ี

กำรสรำ้งเพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขำ้มำยดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นี้วำ่นำรนิกำ

ลำ Narin Qala ซึง่มคีวำมหมำยถงึป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบำงสว่นไดพั้งทลำยลง

เพรำะวำ่เกดิแผ่นดนิไหวและถกูรือ้ท ำลำยไป  

แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกบัโรงอาบน า้แร่เกา่แก่ Sulphur Bath ในยำ่นโซโลลำก ี

ซึง่ทีน่ี่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังในเรือ่งบอ่น ้ำรอ้นก ำมะถันธรรมชำต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นถำ่ยรูปกับสะพานสนัตภิาพ The Bridge of Peace สะพำนควำมยำว 150 เมตรซึง่

เชือ่มระหว่ำงตัวเมอืงเก่ำและเมอืงใหม่ เปิดใชง้ำนครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จัดวำ่เป็นงำน

สถำปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงำมชิน้หนึง่ซ ึง่พำดผ่ำนแมน่ ้ำครูำ  

จำกนั้นน ำท่ำนชมโบสถท์รนีติ ี ้Holy Trinity Cathedral วหิำรศักดิส์ทิธิข์องทบิลซิ ีที่

เรยีกกันว่ำ Sameba เป็นโบสถ์หลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบลิซิเีมือง

หลวงของจอรเ์จีย สรำ้งขึน้ระหว่ำงปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิำรที่สงูที่สุด อันดับที่ 3 

ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก   
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จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ East Point Shopping Mall หำ้งสรรพสนิคำ้ที่ใหญ่ที่สุดของ

จอรเ์จียแหลง่รวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำในรำคำพเิศษ อำท ิZara, Aldo, Paul Smith, Nike, 

Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, 

Bershka, Amore, Calzedonia, ECCO, G-Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, 

Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s 

เป็นตน้  

** อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ (16 เม.ย.2563) สนามบนิทบลิซิ-ี กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

  ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิกรุงทบลิซิ ี

08.30 น.  ออกเดนิทำงสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดย สำยกำรบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ009  

(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ) **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ตอ้งช าระ

เงนิซือ้เพิม่เตมิ** 

19.15 น.  เดนิทำงถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง โดยสวัสดิภ์ำพพรอ้มควำมประทับใจ 

**กรณีทีบ่ำงทำ่นเดนิทำงกลับต่ำงประเทศหรอืต่ำงจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลำกำรเดนิทำง

แตล่ะก ำหนดกำรเดนิทำงอกีครัง้กอ่นท ำกำรจองตั๋วโดยสำรสว่นตัวของทำ่น เนื่องจำกรำยกำร

ทัวร์เป็นรำยกำรที่ไดม้ีกำรด ำเนินกำรไวล้่วงหนำ้หลำยเดือนเมื่อเปลี่ยนฤดูกำล เวลำกำร

เดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

*************************************** 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่

ไม่คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ย

สาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บรษิทัฯ ขออนุญาตท าการ

เปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

หมายเหต ุ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่ 

- อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่ าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่

ทอ่งเทีย่วส าคญัอืน่ๆ อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของ

รฐับาลหรอืหนว่ยงานของรฐับาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ด้

มกีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิ ัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลยี  

ดงัน ัน้อาหารสว่นใหญจ่ะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั  

- โดยปกตริา้นอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร ิม่ที ่13.00-14.00 

น. สว่นมือ้ค า่เร็วทีสุ่ดคอืเร ิม่เวลา 19.00 น.เป็นตน้ไป 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรส่วนใหญน่บัถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลกั

มาต ัง้แตใ่นอดตี ท าใหป้ระเทศแห่งนีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แก่ทีเ่ปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ชม  

ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลุมศรีษะ ดงัน ัน้กรุณาเตรยีมผา้คุลมศรีษะไปดว้ย 

หรอืกรณีทีไ่มไ่ดน้ าตดิตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลุมให ้
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อตัราคา่เดนิทาง  วนัที ่11-16 เมษายน 2563 

 

**ราคานีร้วมรายการทวัรต์ ัว๋เครือ่งบนิ** 

 

**ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท  โดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย** 

 

** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ

ภายหลงั ** 

 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน**ไม่มรีาคา

เด็ก**และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาโปรโมช ัน่  กรณีทีจ่องและออกต ัว๋แลว้ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคน

เดนิทางได ้และไมส่ามารถท ารฟีนัดต์ ัว๋ไดเ้ชน่กนั  

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่ำตั๋วเครื่องบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิไทยแอร ์เอเชยีเอ็กซ์ เสน้ทำงกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิี-

กรงุเทพฯ ชัน้ประหยัด 

 ค่ำโรงแรมทีพั่กตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เนื่องจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตียง 

(Triple Room) กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพัก

เดีย่วเพิม่  

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่ธรรมเนียมบรกิำรมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวรข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก

แกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่น ้ำดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ทำ่น/วัน 

 คำ่ประกันอุบัตเิหตแุบบหมูค่ณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บำท เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ำยุ

เกิน 75 ปี  กรมธรรม์ 500,000 บำท (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์บริษัทประกัน) (เฉพำะค่ำ

รักษำพยำบำลเท่ำนั้น ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อันเกดิจำกอุบัตเิหตุ อำท ิค่ำตั๋วโดยสำร, ค่ำที่พัก, 

คำ่อำหำร หรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกันฯ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิและค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอัตรำเรยีก

เก็บ ณ วันที ่17 ธ.ค.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลังหรอือัตรำกำรผกผันค่ำน ้ำมันหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมี

กำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

 

Highlight of Caucasus  

ทวัรจ์อรเ์จยี 6 วนั 4 คนื / XJ 
อตัราคา่ทวัร ์

ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทำ่น 36,900 

ทำ่นทีต่อ้งกำรพักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 5,900 
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อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรัม/จ ำกัด 1 ใบ/ทำ่น) 

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และค่ำอำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศัพท ์ คำ่ซัก

รดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาททีจ่ะเรยีกเก็บพรอ้มกบั

คา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ข ึน้อยู่กับอัตรำเรยีกเก็บค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแล

กระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

 ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 

 ไม่มีสัญญำณ Wifi บนรถและไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม โดยท่ำนสำมำรถซื้อซิมกำร์ดไดท้ี่

สนำมบนิทบลิซิ ี

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิม่เองคำ่โทรศัพท ์ค่ำ

ซกัรดีฯลฯ หรอืค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับค่ำน ้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวซีำ่ทีน่อกเหนือจำกที่

ระบหุรอืคำ่แปลเอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกับวซีำ่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 ค่ำประกันกำรเกดิจำรกรรมหรอืภัยธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกันอุบัตเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำก

บรษัิทประกันภัยตำ่ง ๆ  

การช าระเงนิ  

ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทัวรส์ว่นที่

เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 35 วันท ำกำร  

การยกเลกิและเงือ่นไขการจองทวัร ์

 หำกมีกำรยกเลกิ 60-90 วันท ำกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คืนเงินค่ำมัดจ ำค่ำตั๋วโดยสำรซึง่

เงือ่นไขเป็นไปตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเก็บ 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิมัดจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 35 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมัต ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มัดจ ำ 20,000.- บำท  

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลังจำกออกตั๋วโดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืค่ำ

ทัวรท์ัง้หมดและไมส่ำมำรถเลือ่นวันเดนิทำงได ้และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เชน่ ค่ำ

วซีำ่,คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ, คำ่มัดจ ำหอ้งพักและคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งกำรออกตั๋วภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจังหวัด ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ทีท่ัวรก์่อนออก

บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที่ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ

คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กใน

ตำ่งประเทศ  เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภัยธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำง

เป็นส ำคัญ 

 กรณีทีม่กีำรเกดิภัยธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตกุำรณ์

ตำ่งๆ เกดิขึน้และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
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กำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดรั้บกำรยนืยันจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททัวร์

ตดิตอ่วำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

 บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผิดกฎหมำยหรือ

สิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอื

ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำ

จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองปฏิเสธไม่ใหผู้ เ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ อันสืบ

เนื่องมำจำกตัวผูโ้ดยสำรเอง ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับ

ชำวตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อันเกดิ

จำกสำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะ

รับผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่

รับผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบำงรำยกำรทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำ

กวำ่มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภำระควำม

รับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

 ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำม

ชว่ยเหลอืและกำรดูแลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำง

บรษัิทฯ ใหท้รำบล่วงหนำ้ตัง้แต่เริม่จองทัวร์ เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภัย  ดำ้น

โภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดรั้บควำมสะดวกส ำหรับผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

 ในประเทศต่ำง ๆ ที่มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้ , โรงแรม และสถำนที่ต่ำง ๆ จะมี

ขอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพ

ของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดแูลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิ

กว่ำ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง 

เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหนำ้ค่อนขำ้งนำน หำกวันเดนิทำง

ดังกลำ่วตรงกับวันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผ่ำน

ทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำร

เพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง 

บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำ

ใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกล่ำวได ้ทำงบรษัิทฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน เนื่องจำกได ้

ช ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็น

สว่นใหญ่ ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให ้

หอ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 

ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไม่ติดกัน  และบางโรงแรม

อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 

เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคู่และ 1 หอ้งเดีย่ว กรณี

ทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  

3. กรณีที่มงีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งที่มขีนำดกะทัดรัต 

และไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ ซึง่ข ึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมี

ลักษณะแตกตำ่งกัน 

 

 

 

 

 


