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 วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

 22.00  น  .  คณะ  พร้อม  กนั  ที�  สนาม  บิน  สุวรรณภูมิ  บริเวณ  ชั�น  4  ผู ้ โดยสาร  ขา  ออก  ระหวา่ง  ประเทศ  เคานเ์ตอร์  เชค็  อิน  สาย  การ 

 บิน  แอร์  จอร์เจยี  (Air  Georgia)  เจา้  หนา้ที�  ขอ  งบ  ริ  ษทัฯ  คอย  ใหก้าร  ตอ้นรับ  และ  อาํนวย  ความ  สะดวก  ใน  การ  เชค็  อิน 

 รับบตัรโดยสาร 

 *เนื�องจากเป็นเที�ยวบินเช่าเหมาลาํที�นั�งอาจจะไม่ไดน้ั�งติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงที�นั�งบนเครื�องบินไดใ้น 

 คณะ  ซึ� ง  เป็น  ไป  ตาม  เงื�อนไข  สาย  การ  บิน  เคานเ์ตอร์  เชค็  อิน  จะ  ปิด  บริการ  ก่อน  เวลา  เครื�อง  ออก  อยา่ง  นอ้ย  60  นาที 

 และผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ�นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 20 นาที 

 *  หากตอ้งการเลือกที�นั�งมีค่าบริการเพิ�มเติม โปรดแจง้  จองล่วงหนา้ก่อนเดินทางไม่ตํ�ากวา่ 48 ชั�วโมงก่อนเดินทาง 

 วนั  ที�  สอง  ทบิ  ล ิ ซี�  –  เมือง  กอ  รี�  –  พพิธิ  ภณัฑ์  ส  ตา  ลนิ  –  เมือง  ถํ�า  อ ุ พล ิ ส  ชิ  เค่  –  ไร่  ไวน์  Chateau  Mukhrani  ชิม  ไวน์ 

 3 ชนิด – เดอะ โครนิเคลิ ออฟ จอร์เจยี 

 01.45  น  .  ออก  เดิน  ทาง  บิน  ลดั  ฟ้า  สู่  กรุง  ทบิ  ลซีิ  ประเทศ  จอร์เจยี  โดย  สาย  การ  บิน  แอร์  จอร์เจยี  (Air  Georgia)  เที�ยว  บิน  ที� 

 DC002  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชั�วโมง 15 นาที บริการอาหารและนํ�าดื�มบนเครื�องท่านละ 1 ชุด 

 08.00  น  .  เดิน  ทาง  ถึง  สนาม  บิ  นท  บิลซีิ  ประเทศ  จอร์เจยี  (  เวลา  ทอ้ง  ถิ�น  ชา้  กวา่  ประเทศไทย  3  ชั�วโมง  โปรด  ปรับ  เวลา  เพื�อ 

 สะดวก  ต่อ  การ  นดั  หมาย  )  หลงั  ผา่น  ขั�น  ตอน  การ  ตรวจ  คน  เขา้  เมือง  และ  รับ  สมัภาระ  เรียบร้อย  แลว้  นาํ  ท่าน  ออก  เดิน 

 ทาง  สู่  เมือง  กอ  รี�  (Gori)  ระยะ  ทาง  65  ก  .  ม  .  กอ  รี�   เมือง  แห่ง  ประวติัศาสตร์  อีก  ทั�ง  ยงั  เป็น  เมือง  ที�  ให ้ กาํเนิด  บุคคล  สาํคญั 

 ของ  อดีต  ผูน้าํ  โลก  อยา่ง  “  โจ  เซฟ  ส  ตา  ลิน  ”  (Joseph  Stalin)  ผู ้ ปกครอง  สหภาพ  โซเวยีต  ใน  ยคุ  ศตวรรษ  ที�  1920  ถึง 

 1950  ส  ตา  ลิ  น  เป็น  ผู ้ นาํ  ที�  มีชื�อ  เสียง  ของ  สหภาพ  โซเวยีต  ที�  มี  บท  บา  ทนาํ  ใน  สงคราม  รุก  รบ  ที�  เอาชนะ  ฝ่าย  อกัษะ  นาซี 

 เยอรมนั  นาํ  ท่าน  ชม  พพิธิ  ภณัฑ์  ส  ตา  ลนิ  (Joseph  Stalin  Museum)  ผูน้าํ  คน  สาํคญั  ของ  พรรค  บอล  เช  วดิ  พิพิธภณัฑ ์
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 ส  ตา  ลิน  เป็น  พิพิธภณัฑ ์ อยา่ง  เป็น  ทางการ  แห่ง  เดียว  ใน  โลก  ที�  ระ  ลึก  ถึง  ส  ตา  ลิน  ประกอบ  ไป  ดว้ย  หอ้ง  จดั  แสดง 

 นิทรรศการ  7  หอ้ง  นบั  ตั�งแต่  เกิด  จน  เติบโต  จน  นาํ  ไป  สู่  การ  ขึ�น  เป็น  ผูน้าํ  ของ  พรรค  บอล  เช  วคิ  ใน  กลุ่ม  ประเทศ 

 สหภาพ  โซเวยีต  ภาพ  ต่างๆ  บอก  เล่า  เรื�อง  ราว  กิจกรรม  การ  ปฏิวติั  รวม  ถึง  สิ�งของ  เครื�อง  ใช ้ ส่วน  ตวั  ของ  ส  ตา  ลิน  ใน 

 ขณะที�ยงัมีชีวติ ภายนอกพิพิธภณัฑย์งัมีรถไฟและบา้นของสตาลิน จดัแสดงไวก้ลางแจง้ 

 กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บ่าย  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดิน  ทาง  สู่  เมือง  โบราณ  อ ุ พล ิ ส  ชิเค  (Uplistsikhe  Cave  Town)  หนึ�ง  ใน  เมือง  ถํ�า  เก่า  แก่  ของ  จอร์เจีย 

 ใน  แถบ  นี�   เคย  มี  การ  ตั�ง  ถิ�นฐาน  กนั  มา  นาน  แลว้ก  วา่  3,000  ปี  ใน  อดีต  ช่วง  ยคุ  โบราณ  ก่อน  ยคุ  กลาง  (Hellenistic  and 

 Late  Antique  periods)  ช่วง  500  ปี  ก่อน  คริสตกาล  ถึง  ค  .  ศ  .  500  เมือง  นี�   เคย  เป็น  ศูนยก์ลาง  ทาง  ศาสนา  และ 

 วฒันธรรม  และ  ช่วง  ที�  เมือง  นี�   มี  ความ  เจริญ  สูงสุด  อยู ่ ใน  ช่วง  ค  ริ  สต  วรรษ  ที�  9  ถึง  11  ก่อน  จะ  ถูก  รุกราน  โดย  ชาว 

 มองโกล  ใน  ช่วง  คริสต ์ ศตวรรษ  ที�  13  และ  ถูก  ปล่อย  ให ้ เป็น  เมือง  ร้าง  ท่าน  จะ  ได ้ พบ  กบั  ศาสน  สถาน  ที�  มี  หอ้ง  โถง 

 ขนาด  ใหญ่  ที�  ชาว  เพ  แกน  (  ลทัธิ  ทอ้ง  ถิ�น  )  ใช ้ เป็น  ที�  ประกอบ  พิธีกรรม  ซึ� ง  เป็น  ลทัธิ  บูชา  ไฟ  เป็น  ลทัธิ  ของ  คนใน  แถบ  นี�  

 ก่อน  ที�  ศาสนา  คริสต ์ จะ  เขา้  เมื�อ  1,700  ปี  ก่อน  คริสตกาล  และ  ยงั  มี  หอ้ง  ต่างๆ  ซึ� ง  คาด  วา่  เป็น  โบสถ ์ เก่า  แก่  ของ  ชาว 

 คริสตที์�สร้างขึ�นในช่วงศตวรรษที� 9 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  ออก  เดิน  ทาง  ไป  ยงั  ไร่  ไวน์  มูค  าร์  นี�  (Chateau  Mukhrani)  เป็น  สถาน  ที�  แห่ง  แรก  และ  แห่ง  เดียว  ใน 

 จอร์เจีย  ที�  รวบรวม  เอา  ไร่  องุ่น  โรง  กลั�น  ไวน ์ และ  เรื�อง  ราว  ประวติัศาสตร์  การ  ผลิต  ไวน ์ มา  รวม  ไว ้ ที�  เดียว  ไร่  ไวน ์ แห่ง 

 นี�   ก่อ  ตั�ง  โดย  Ivane  Mukhranbatoni  สมาชิก  ของ  ราชวงศ ์ และ  ผู ้ มี  บทบาท  ทางการ  เมือง  ของ  จอร์เจีย  ใน  ช่วง  ศตวรรษ  ที� 

 19  ในปี  2003  กลุ่ม  ผู ้ ประกอบ  การ  ชาว  จอร์เจีย  เริ�ม  ฟื� นฟู  กิจการ  โดย  มี  ความ  ตั�งใจ  ที�  จะ  รื�อฟื� น  อสงัหาริมทรัพย ์ แห่ง 
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 ศตวรรษ  ที�  19  กลบั  ไป  สู่  ความ  รุ่งโรจน ์ เหมือน  ใน  อดีต  และ  สร้าง  ฐาน  การ  ผลิต  ขึ�น  ใหม่  โดย  ผสม  ผสาน  เทคโนโลย ี ที� 

 ทนั  สมยั  และ  นาํ  วธีิ  ดั�งเดิม  ให ้ เขา้  ดว้ย  กนั  และ  ใน  ภาย  หลงั  จึง  เริ�ม  มี  การ  พฒันา  บริการ  และ  เปิด  ให ้ นกั  ท่อง  เที�ยว  ที�  สนใจ 

 เขา้  เยี�ยม  ชม  และ  บริการ  ไวน ์ ประเภท  ต่างๆ  นาํ  ท่าน  เขา้  เยี�ยม  ชม  เรื�อง  ราว  ประวติัศาสตร์  การ  ทาํ  ไวน ์ ที�  มีอาย ุ นบั  ร้อย  ปี 

 นอกจากนั�นแลว้ท่านยงัสามารถซื�อไวนจ์ากแหล่งผลิตไดใ้นราคายอ่มเยาไปเป็นของฝากอีกดว้ย 

 พิเศษ… ทดลองชิมไวน ์3 ชนิด 

 นาํ  ท่าน  ชม  เดอะ  โค  รนิเคลิ  ออฟ  จอร์เจยี  (The  Chronicle  of  Georgia)  เสา  หิน  สลกั  ศิลปกรรม  แบบ  เปอร์เซีย 

 ขนาด  ใหญ่  จาํนวน  16  ตน้  ตั�ง  อยู ่ บน  ภูเขา  สูง  เป็น  จุด  ชม  ววิ  เมือง  มุม  สูง  ที�  สวยงาม  สะทอ้น  ถึง  ประวติัศาสตร์  ของ 

 จอร์เจีย  และ  ผู ้ ปกครอง  รวม  ถึง  ฉาก  ทาง  ศาสนา  เสา  แต่ละ  ตน้  มี  ขนาด  ถึง  10  คน  โอบ  มี  ความ  สูง  ถึง  35  เมตร  ซึ� ง  เสา 

 FT-TBSDC06B  บินตรง จอร์เจีย ชมววิแสนลา้น พกัสกีรีสอร์ท 6 วนั 4 คืน-DC  Page  4  of  18 



 แต่ละตน้ไดบ้นัทึกเรื�องราวทางประวติัศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไวใ้นรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนตํ�า 

 อนุสาวรีย ์ เป็น  ที�  รู้จกั  กนั  วา่  เป็น  อนุสรณ์  สถาน  ทาง  ประวติัศาสตร์  ของ  จอร์เจีย  ถูก  สร้าง  ขึ�น  โดย  จิตรกร  ประติ  มา  กร 

 ชาว  จอร์เจีย  –  รัสเซีย  และ  สถาปนิก  ชื�อ  Zurab  Tsereteli  อนุสรณ์  ถูก  สร้าง  ขึ�น  เพื�อ  เฉลิม  ฉลอง  3,000  ปี  การ  ได ้ มา  ซึ� ง 

 อาํนาจ  อธิปไตย  ของ  ชาว  จอร์เจีย  และ  ใน  วาระ  2,000  ปี  แห่ง  การ  แผ ่ ขยาย  ของ  ศาสนา  คริสต ์ นิ  กา  ยอ  อร์โธ  ดอก  ซ์  ใน 

 จอร์เจีย จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลิซี� 

 คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 ที�พกั  Biography Hotel หรือ เทยีบ เท่าระดบั 4 ดาว, เมืองทบิลซีิ� 

 วนั  ที�  สาม  เมือ  งมสิเคต้า  –  ว ิ หา  รส  เว  ต ิ สเคอ  เวรี  –  ว ิ หาร  จ  วารี  –  ป้อม  ปราการ  นา  ริ  คา  ล่า  (  รวม  ค่า  ขึ�น  เคเบิล  คาร์  )  – 

 พระ  แม่  แห่ง  จอร์เจยี  –  โบสถ์  เม  เตห์  ค ี –  สะพาน  แห่ง  สันตภิาพ  –  โรง  อาบ  นํ�าแร่  (  ภายนอก  )  –  ย่าน  การ 

 ค้า รุสทาเวล ี

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 นาํ  ท่าน  ออก  เดิน  ทาง  สู่  เมือ  งมสิเคต้า  (Mtskheta)  ระยะ  ทาง  40  กม  .  เมื�อ  อดีต  เมือ  งมิสเคตา้  เคย  เป็น  เมือง  หลวง  แห่ง 

 แรก  ของ  ประเทศ  จอร์เจีย  สมยั  อาณา  จกัร  ไอ  บีเรีย  (Kingdom  of  Iberia)  ซึ� ง  เป็น  ราช  อาณาจกัร  ของ  จอร์เจีย  ใน  ช่วง 

 500  ปี  ก่อน  คริสตกาล  เป็น  ศูนยก์ลาง  ทาง  ศาสนา  ที�  สาํคญั  และ  มีอาย ุ เก่า  แก่  ที�สุด  ของ  จอร์เจีย  อาย ุ มาก  กวา่  3,000  ปี 

 ต่อ  มา  องค ์ การ  ย ู เนส  โก  ได ้ ขึ�น  ทะเบียน  โบราณ  สถาน  แห่ง  เมือ  งมิสเคตา้  (Historical  monument  of  Mtskheta)  เป็น 

 มรดก  โลก  เมื�อ  ปี  ค  .  ศ  .1994  นาํ  ท่าน  ชม  ว ิ หาร  จ  วารี  (Jvari  Monastery)  ซึ� ง  เป็น  วหิาร  ใน  รูป  แบบ  ของ  คริสต ์ ศาสนา 

 แบบ  จอร์เจีย  นอ  อร์โธด ็ อกซ์  สร้าง  ขึ�น  ใน  ราว  ศตวรรษ  ที�  6  วหิาร  แห่ง  นี�   ตั�ง  อยู ่ บน  ภูเขา  ที�  มี  แม่นํ�า  สอง  สาย  ไหล  มา 

 บรรจบ  กนั  คือ  แม่นํ�า  มิค  วารี  และ  แม่  นํ� า  อรัก  ว ี และ  หาก  มอง  ออก  ไป  เมือ  งมิทสเคตา้  ไป  ยงั  บริเวณ  ที�  กวา้ง  ใหญ่  ซึ� ง  ใน 

 อดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) 

 จาก  นั�น  เดิน  ทาง  ไปชม  ว ิ หา  รส  เว  ต ิ สเคอ  เวรี  (Svetitkhoveli  Cathedral)  ซึ� ง  คาํ  วา่  Sveti  หมาย  ถึง  "  เสา  "  และ 

 Tskhoveli  หมาย  ถึง  "  ชีวติ  "  โดย  ความ  หมาย  รวม  กนั  หมาย  ถึง  วหิาร  เสา  ที�  มี  ชีวติ  โบสถ ์ แห่ง  นี�   ถือ  เป็น  ศูนยก์ลาง  ทาง 

 ศาสนา  ที�  ศกัดิ� สิทธิ�   ที�สุด  ของ  จอร์เจีย  สร้าง  ขึ�น  โดย  สถาปนิก  ชาว  จอร์เจีย  มี  ขนาด  ใหญ่  เป็น  อนัดบั  สอง  ของ  ประเทศ 

 อีกทั�งยงัเป็นศูนยก์ลางที�ทาํใหช้าวจอร์เจียเปลี�ยนความเชื�อและหนัมานบัถือศาสนาคริสต ์
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 กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บ่าย  นาํ  ท่าน  ไปชม  โบสถ์  เม  เตห์  ค ี  (Metekhi  Church)  โบสถ ์ ที�  มี  ประวติัศาสตร์  อยู ่ คู่  บา้น  คู่  เมือง  ของ  ทบิ  ลิซี  ตั�ง  อยู ่

 บริเวณ  ริม  หนา้ผา  ของ  แม่  นํ� า  ม  ทวา  รี  เป็น  โบสถ ์ หนึ�ง  ที�  สร้าง  อยู ่ ใน  บริเวณ  ที�  มี  ประชากร  อาศยั  อยู ่  ซึ� ง  เป็น  ประเพณี 

 โบราณ  ที�  มี  มา  แต่  ก่อน  กษตัริย ์ วา  คตงั  ที�  1  แห่ง  จอร์  กา  ซาลี  ได  สร้าง  ป้อม  และ  โบสถ ์ ไว ้ ที�  บริเวณ  นี�   ต่อ  มา  ในปี  ค  .  ศ  . 

 1278  –  1284  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  สู่  สะพาน  แห่ง  สันตภิาพ  (  The  Bridge  Of  Peace)  เป็น  อีก  หนึ�ง  งาน  สถาปัตยกรรม 

 ที�  น่า  สนใจ  ใน  เมือง  ทบิ  ลิ  ซี  ออกแบบ  โดย  สถาปนิก  ชา  วอิ  ตา  เลี�ยน  ชื�อ  Michele  De  Lucchi  สะพาน  มี  ความ  ยาว  ที�  150 

 เมตร  ลกัษณะ  การ  ออกแบบ  ร่วม  สมยั  เปิด  อยา่ง  เป็น  ทางการ  เมื�อ  วนั  ที�  6  พฤษภาคม  2010  โครงสร้าง  นั�น  ถูก  ออกแบบ 

 และ  สร้าง  ที�  ประเทศ  อิตาลี  และ  นาํ  เขา้  ส่วน  ประกอบ  โดย  รถ  บรรทุก  มากกวา่  200  คนั  เพื�อ  เขา้  มา  ติด  ตั�ง  ใน  เมือง  ทบิ  ลิซี 

 ที�ตั�งนั�นอยูบ่นแม่นํ�ามตควารี (Mtkvari River)  สามารถ  มองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง 
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 นาํ  ท่าน  ขึ�น  กระเชา้  ไฟฟ้า  (  เคเบิล  คาร์  )  สู่  ป้อม  นา  ริ  คา  ล่า  (Narikala  Fortress)  ชม  ป้อม  ปราการ  โบราณ  สร้าง  ใน 

 ราว  ศตวรรษ  ที�  4  ใน  รูป  แบบ  ของ  ชู  ริ  สท  ซิเค  และ  ต่อ  มา  ใน  ราว  ศตวรรษ  ที�  7  สมยั  ของ  ราชวงศ ์ อู  มยั  ยาด  ได ้ มี  การ 

 ก่อสร้าง  ต่อ  ขยาย  ออก  ไป  อีก  และ  ต่อ  มา  ใน  สมยั  ของ  กษตัริย ์  เดวดิ  (  ปีค  .  ศ  .1089-1125)  ได ้ มี  การ  สร้าง  เพิ�ม  เติม  ขึ�น  อีก 

 ซึ� ง  ต่อ  มา  เมื�อ  พวก  มองโกล  ได ้ เขา้  มา  ยดึ  ครอง  กไ็ด ้ เรียก  ชื�อ  ป้อม  แห่ง  นี�   วา่  นา  ริน  กาลา  (Narin  Qala)  ซึ� ง  มี  ความ  หมาย 

 วา่  ป้อม  เลก็  ชม  รูป  ปั� น  Mother  of  a  Georgia  หรือ  อีก  ชื�อ  หนึ�ง  คือ  Kartlis  Deda  เป็น  รูป  ปั� น  หญิง  สาว  สูง  20  เมตร 

 บน  ยอด  เขา  โซ  โล  ลากิ  (Solo  Laki  Hill)  ใน  นคร  ทบิ  ลิซี  โดย  รูป  ปั� น  นี�   สร้าง  ขึ�น  ในปี  ค  .  ศ  .  1958  เพื�อ  ฉลอง  นคร  ทบิ  ลิ  ซี 

 อาย ุ ครบ  1,500  ปี  และ  เป็น  รูป  ปั� น  ที�  สะทอ้น  ถึง  จิต  วญิญาณ  และ  นิสยั  ของ  คน  จอร์เจีย  ได ้ เป็น  อยา่ง  ดี  มือ  ขา้ง  หนึ�ง  ของ 

 รูป  ปั� น  จะ  ถือ  ดาบ  ส่วน  มือ  อีก  ขา้ง  หนึ�ง  จะ  ถือ  แกว้  ไวน ์  ซึ� ง  มี  ความ  หมาย  วา่  หาก  ใคร  ที�มา  เยอืน  จอร์เจีย  แบบ  ศตัรู  เธอ  จะ 

 ใช ้ ดาบ  ใน  มือขวา  ฟาด  ฟัน  ให ้ แดดิ�น  แต่  หาก  ใคร  ที�มา  เยอืน  อยา่ง  เป็น  มิตร  เธอ  จะ  ตอ้นรับ  ดว้ย  ไวน ์ ใน  มือ  ซา้ย  อยา่ง 

 อบอุ่นและอิ�มหนาํสาํราญ 

 นาํ  ท่าน  สู่  ย่าน  เมือง  เก่า  ของ  ทบิ  ลซีิ  (Tbilisi  Old  Town)  สมัผสั  บรรยากาศ  ที�  จะ  ท่าน  ยอ้น  กลบั  ไป  ยงั  จอร์เจีย  เมื�อ  ร้อย 

 กวา่ปีที�แลว้โดยสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยบา้นของชาวจอร์เจียที�ยงัคงอนุรักษไ์วบ้า้นบางหลงัไดป้รับปรุงเป้นร้า 

 นกาแฟ  ร้าน  ไวน ์ คาเฟ่  และ  อื�นๆ  อีก  มากมาย  ที�  รอ  ให ้ นกั  ท่อง  เที�ยว  จาก  ทั�ว  โลก  ได ้ มา  สมัผสั  นอกจาก  นี�   ภายใน  เมือง 

 เก่า ยงัมีมสัยดิของชาวมุสลิม นิกายชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลทัธิโซโรแอสเตอร์ที� 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  ชม  ภายนอก  โรง  อาบ  นํ�าแร่  เก่า  แก่  (Bath  Houses)  ที�  นี�  มีชื�อ  เสียง  ใน  เรื�อง  บ่อนํ�า  ร้อน  กาํมะถนั 

 ธรรมชาติ  จาก  นั�น  ให ้ ท่าน  อิส  ระ  ชอ้ป  ปิ� ง  ถนน  คน  เดนิ  รุ  ส  ทา  เวล ี  (  Rustaveri  Street)  ชื�อ  ถนน  ถูก  ตั�ง  ขึ�น  ตาม  ชื�อ  ของ 

 กวเีอกชาวจอร์เจียในยคุกลางถนนสายนี� เริ�มตั�งแต่ใจกลางจตุัรัสเสรีภาพตามรายทางมีอาคารร้านอาหารและเป็น 

 ที�  ตั�ง  สาํนกังาน  อาคาร  รัฐบาล  โรง  ละคร  โอ  เปร่า  ที�  มี  สถาปัตยกรรม  อนั  สวยงาม  ตลอด  สอง  ขา้ง  ทาง  และ  ใน  ยาม  ค ํ�าคืน 
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 ถนน  สาย  นี�   จะ  สวยงาม  มาก  เป็น  พิเศษ  ดว้ย  การ  ตกแต่ง  จาก  การ  ประดบั  ไฟ  ตาม  อาคาร  เก่า  แก่  เรียก  ได ้ วา่  ถนน  รุ  ส  ทา 

 เวลี เป็นถนนที�สวยและคุม้ค่าแก่การเยี�ยมชม 

 อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 

 ที�พกั  Biography Hotel หรือ เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว, เมืองทบิลซีิ� 

 วนั  ที�  สี�  ป้อ  มอ  นานู  รี  –  อนุสรณ์  สถาน  รัสเซีย  จอร์เจยี  –  ชม  โบสถ์  เกอร์  เก  ตี�  (  นั�ง  รถ  4WD)  –  สก ี รีสอร์ท  เมือง  ก ู

 ดาอูริ 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที�สาํคญัในอดีตถนนเสน้  นี� เป็นเป็นเสน้ทางสาํหรับเชื�อมต่อทางทหารที�เรียก 

 วา่  Georgian  Military  Highway  สร้าง  ขึ�น  โดย  สหภาพ  โซเวยีต  ใน  สมยั  ที�  จอร์เจีย  ตก  อยู ่ ภาย  ใต ้ การ  ปกครอง 

 สาํหรับ  ใช ้ เป็น  เสน้  ทาง  มายงั  ภูมิภาค  แห่ง  นี�   ชม  ววิ  ทิวทศัน ์ ของ  เทือก  เขา  คอ  เคซัส  (  Greater  Caucasus)  เป็น  เทือก 

 เขา  สูง  ขนาด  ใหญ่  แห่ง  หนึ�ง  ของ  ทวปี  ยโุรป  มี  ความ  ยาว  ประมาณ  1,100  กม  .  และ  เป็น  เสน้  กั�น  พรมแดน  ระหวา่ง 

 สหพนัธรัฐ  รัสเซีย  กบั  สาธารณรัฐ  จอร์เจีย  ระหวา่ง  ทาง  ให ้ ท่าน  แวะ  ชม  ป้อ  มอ  นานู  รี  (  Ananuri  Fortress)  ป้อม 

 ปราการ  เก่า  แก่  ถูก  สร้าง  ขึ�น  ราว  ศตวรรษ  ที�  16  –  17  ปัจจุบนั  ยงั  คง  มี  ซาก  กาํแพง  ที�  ลอ้ม  รอบ  ป้อม  ปราการ  เปรียบ 

 เสมือน  ม่าน  ที�  ซ่อน  เร้น  ความ  งดงาม  ของ  โบสถ ์  ทั�ง  2  หลงั  ที�  ตั�ง  อยู ่ ภายใน  ซึ� ง  เป็น  โบสถ ์ ของ  ชาว  เวอร์  ภายใน  มี 

 หอคอย  ทรง  เหลี�ยม  ขนาด  ใหญ่  ตั�ง  ตระหง่าน  หาก  มอง  จาก  มุม  สูง  ของ  ป้อม  ปราการ  นี�   ลงมา  จะ  มอง  ทศันียภาพ  ที� 

 สวยงามของอ่างเกบ็นํ�าชินวารี (Zhinvali) 
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 นาํท่านแวะชม  อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจยี (Russia-Georgia Friendship Monument)  อนุสรณ์สถานหินโคง้ 

 วงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ�นในปี 1983 เพื�อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty 

 of Georgievski) และแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสหภาพโซเวยีตกบัจอร์เจีย 

 กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บ่าย  จากนั�นนาํท่านเดินสู่เมือง  Stepantsminda  เปลี�ยน  รถออฟโรด (4X4 ขบัเคลื�อน  4  ลอ้) นั�งคนัละไม่เกิน  6  ท่าน 

 ขึ�นสู่ยอดเขาคาสเบกิ โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15  นาที  เมื�อเดินทางไปยงับริเวณจุดจอดรถ นาํท่านเขา้เยี�ยม 
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 ชม  โบสถ์เกอร์เกตี� (Gergeti Trinity Church)  โบสถเ์ก่าแก่ที�สร้างขึ�นในยคุกลาง ดว้ยความศรัทธาอยา่งเตม็เปลี� 

 ยม อายกุวา่ 600  ปี ตั�งอยูบ่นความสูงจากระดบันํ�าทะเล  2,170  เมตร ผูม้าเยอืนต่างขนานนามวา่ โบสถเ์กอร์เกตี�  

 เป็นหนึ�งในโบสถที์�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก โบสถแ์ห่งนี� เป็นหมุดหมายสาํคญัและยงัเป็นจุดหมายปลาย 

 ทางของนกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาเยอืนประเทศจอร์เจีย 

 (ในกรณทีี�ถนนถูกปิดกั�นด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดนิทางขึ�นไปยงัโบสถ์และจดุชมววิ ทางบริษทัขอ 

 สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงสถานที�ท่องเที�ยวหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที�พกั เมือง  กดูาอูริ (สกรีีสอร์ท) 

 *ขอสงวนสิทธิ� ปรับเปลี�ยนที�พกัเป็นเมืองคาสเบกิหรือทบิลิซี�ในกรณีที�หิมะตกหนกัถนนปิดไม่สามารถเดินทาง 

 สญัจรได ้

 คํ�า  บริการอาหารคํ�า  ณ ร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารโรงแรม 

 ที�พกั  Gudauri Inn  หรือ ระดบัเทยีบเท่า, เมืองกดูา  อูริ 

 วนั  ที�  ห้า  ขึ�น  Cable  Car  หรือ  สก ี ลฟิท์  ชม  ววิ  เทือก  เขา  หิมะ  –  มหา  วหิาร  ศักดิ�  สิ  ทธิ�  ทบิ  ลซีิ  –  ช้อป  ปิ� ง  East 

 Point 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  ขึ�น  กระเช้า  Cable  car  หรือ  สก ี ลฟิท์  *  ชม  บรรยากาศ  เทือก  เขา  คอ  เคซสั  มุม  สูง  ที�  ถูก  ปกคลุม  ไป  ดว้ย 

 หิมะ  อนั  กวา้ง  ใหญ่  สุด  อลงัการ  ลาน  สกี  แบ่ง  ออก  3  ระดบั  ตั�งแต่  ระดบั  ความ  สูง  1,998  จนถึง  ระดบั  3,267  เมตร  ลาน 
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 สกีแห่งนี�ไดรั้บความนิยมจากนกัเล่นสกีทั�งมือสมคัรเล่นและมืออาชีพจากทั�วโลกมาสมัผสัความทา้ทายการเล่น 

 สกีที�นี� จากนั�นใหท่้านไดอิ้สระเลือกเล่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น เล่นสกี, ขบัรถ Snow mobile 

 ไม่รวมค่าชุด, ค่าอปุกรณ์สก ีหรือค่าบัตรกจิกรรมต่างๆ  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลิซี� 

 *  ใน  กรณ ี ที�  สภาพ  อากาศ  ไม่  เอื�อ  อํานวย  กระเช้า  หรือ  สก ี ลฟิท์  ไม่  เปิด  ให้  บริการ  หรือ  มี  เหตุ  ขดัข้อง  ทาง  บริษทั  ขอ 

 สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงสถานที�ท่องเที�ยวหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 

 กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บ่าย  นาํ  ท่าน  ชม  มหา  วหิาร  ศักดิ�  สิ  ทธิ�  ทบิ  ลซีิ  (Holy  Trinity  Cathedral  of  Tbilisi)  หรือ  อีก  ชื�อ  หนึ�ง  คือ  โบสถ ์  Sameba 

 เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียอีกทั�งยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิ�งก่อสร้างทางศาสนาที�มีขนาดใหญ่ 

 มากที�สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอนัดบั  3  ของโลก 
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 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  สู่  ศูนย์การค้า  EAST  POINT  ให ้ ท่าน  ได ้ อิส  ระ  ชอ้ป  ปิ� ง  เลือก  ซื�อ  ของ  ฝาก  ศูนยก์ารคา้  ขนาด  ใหญ่  ที� 

 รวม  สินคา้  ผลิตภณัฑ ์ แบรนด ์ ดงั  จาก  ทั�ว  โลก  มา  ไว ้ รวม  กนั  นอกจาก  จะ  มี  ร้าน  คา้  หลาก  หลาย  แบรนด ์ ชั�น  นาํ  แลว้  ยงั  มี 

 เครื�อง  เล่น  สาํหรับ  เดก็ๆ  และ  ร้าน  อาหาร  หลาก  หลาย  แบบ  รวม  ไป  ถึง  ฟาสต ์ ฟู้ด  จาน  ด่วน  ที�  คุน้  เคย  รับรอง  ได ้ เลย  วา่ 

 ท่านจะสนุกและเพลิดเพลินไปกบักิจกรรมตามแบบที�ตวัเองชื�นชอบ 

 อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมที�พกั 

 ที�พกั  Biography Hotel หรือ เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว, เมืองทบิลซีิ� 

 วนัที�หก  โรงแรม – สนามบินทบิลซีิ� – สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ, ประเทศไทย) 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่  สนามบินทบิลซีิ�  เพื�อ  เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

 11.00  น  .  ออก  เดิน  ทาง  บิน  ลดั  ฟ้า  กลบั  สู่  สนาม  บิน  สุวรรณภูม ิ  ประเทศไทย  โดย  สาย  การ  บิน  แอร์  จอร์เจยี  (Air  Georgia) 

 เที�ยวบินที�  DC001  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชั�วโมง  มีบริการอาหารและเครื�องดื�ม ท่านละ 1 ชุด 

 22.00 น.  เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย  โดย  สวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

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

 อตัราค่าบริการ 

 บินตรง จอร์เจยี ชมววิแสนล้าน พกัสกรีีสอร์ท 6 วนั 4 คืน-DC 

 กาํหนดการเดนิทาง 
 ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน 

 พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 
 พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 

 เดนิทางเดือน กมุภาพนัธ์ 2566 

 17 – 22 กมุภาพนัธ์ 2566  39,990.-  6,990.- 

 21 – 26 กมุภาพนัธ์ 2566  39,990.-  6,990.- 

 24 กมุภาพนัธ์ – 01 มีนาคม 2566  39,990.-  6,990.- 

 28 กมุภาพนัธ์ – 05 มีนาคม 2566  39,990.-  6,990.- 
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 เดนิทางเดือน มนีาคม 2566 

 03 – 08 มีนาคม 2566  42,990.-  6,990.- 

 07 – 12 มีนาคม 2566  39,990.-  6,990.- 

 10 – 15 มีนาคม 2566  39,990.-  6,990.- 

 14 – 19 มีนาคม 2566  39,990.-  6,990.- 

 17 – 22 มีนาคม 2566  39,990.-  6,990.- 

 21 – 26 มีนาคม 2566  39,990.-  6,990.- 

 24 – 29 มีนาคม 2566  39,990.-  6,990.- 

 28 มีนาคม – 02 เมษายน 2566  39,990.-  6,990.- 

 31 มีนาคม – 05 เมษายน 2566  39,990.-  6,990.- 

 ** หมายเหตุ เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ ไม่มรีาคาเดก็ / Infant (ทารก) เดก็อายุตํ�ากว่า 2 ปี ราคา 9,000 บาท/ท่าน 

 อตัราค่าบริการนี�รวม 

 ✔  ค่าบตัรโดยสารชั�นประหยดัเดินทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัที�ระบุในรายการ 

 ✔  ค่านํ�าหนกัสมัภาระถือขึ�นเครื�อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที�ยวบิน 

 ✔  ค่านํ�าหนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื�องท่านละ 20 กิโลกรัม 

 ✔  ค่ารถนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

 ✔  ค่าที�พกัตามรายการที�ระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ พกัหอ้งละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มค่าพกัหอ้ง 

 เดี�ยว  *  หากหอ้งพกัแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษทั  จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนเป็นเตียงเดี�ยว 

 ✔  ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสิทธิในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

 ✔  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุในรายการ 

 ✔  ค่าประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษา 

 พยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

 ✔  ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง 

 ✔  ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%  (เฉพาะค่าบริการเท่านั�น) 
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 อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

 🗶  ค่าทาํหนงัสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง  ของผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 

 🗶  ค่าภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลิงในกรณีที�สายการบินมีประกาศ  เกบ็เพิ�มเติม 

 🗶  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวขอ้งกบัการตรวจ  Covid -19  ตามกฏระเบียบ  การเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

 🗶  ค่าอาหารบนเครื�องบิน  ,  ค่าเลือกที�นั�งบน  เครื�องบิน 

 🗶  ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 

 🗶  ค่า  ใช ้ จ่าย  ส่วน  ตวั  นอก  เหนือ  จาก  รายการ  ที�  ระบุ  เช่น  ค่า  เครื�อง  ดื�ม  และ  ค่า  อาหาร  ที�  สั�ง  เพิ�ม  เอง  ,  ค่า  อาหาร  และ  เครื�อง  ดื�ม  สั�ง  พิเศษ 

 นอกรายการ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 🗶  ค่าอาหารพิเศษสั�งเพิ�มเติม เช่น อาหารเจ  ,  มงัสวรัิติ  ,  อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ 

 🗶  ค่า  ใช ้ จ่าย  อนั  เกิด  จาก  ความ  ล่าชา้  ของ  สาย  การ  บิน  ,  อุบติัภยั  ทาง  ธรรมชาติ  ,  โรค  ระบาด  ,  การ  ประทว้ง  ,  การ  จลาจล  ,  การ  นดั  หยดุ 

 งาน  ,  การถูก 

 ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งซึ�งอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 🗶  ค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขบัรถ 90 USD ต่อท่าน 

 เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 

 1.  กรุณา  ทาํการ  จอง  ก่อน  การ  เดิน  ทาง  อยา่ง  นอ้ย  45  วนั  ทาํการ  หรือ  ก่อน  หนา้  นั�น  โดย  ส่ง  อีเมล ์ ราย  ชื�อ  และ  หนา้  หนงัสือเดินทาง 

 เพื�อยนัการจองที�นั�ง พร้อมชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท 

 2.  ค่า  ทวัร์  ส่วน  ที�  เหลือ  บริษทัฯ  จะ  เรียก  เกบ็  เงิน  ค่า  ทวัร์  ทั�งหมด  20  วนั  ก่อน  การ  เดิน  ทาง  มิ  เช่น  นั�น  บริษทั  ฯ  ขอ  สงวน  สิทธิ�   ใน 

 การยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั�งหมดหรือตามค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง 

 3.  เมื�อ  ท่าน  ตกลง  ชาํระ  เงิน  ค่า  บริการ  ไม่  วา่  ทั�งหมด  หรือ  บาง  ส่วน  กบั  ทา  งบ  ริ  ษทัฯ  ทา  งบ  ริ  ษทัฯ  จะ  ถือวา่  ท่าน  ได ้ ยอมรับ  ใน  เงื�อน  - 

 ไขการใหบ้ริการที� ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี�ทั�งหมดนี�แลว้ 

 เงื�อนไขการยกเลกิ 

 ***เงื�อนไขการยกเลกิทวัร์เป็นไปตามพระราชบัญญตัธุิรกจินําเที�ยวและมคัคุเทศก์*** 

 🗶  แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 60 วนั คืนเงินค่าทวัร์  100% โดยหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจาํรถบสั  ,  ค่ามดัจาํ 

 โรงแรมที�พกั  ,  ค่ามดัจาํร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

 🗶  แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าทวัร์  50% โดยหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจาํรถบสั  ,  ค่ามดัจาํ 

 โรงแรมที�พกั  ,  ค่ามดัจาํร้านอาหาร และ ค่าบริการ 
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 🗶  แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเตม็จาํนวน 

 **ในกรณีจองทวัร์ตรงวนัหยดุเทศกาล  ,  วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น** 

 เงื�อนไขการให้บริการ 

 1.  บริษทัฯ  ขอ  สงวน  สิทธิ�   ใน  การ  เปลี�ยนแปลง  ราคา  และ  เงื�อนไข  ต่าง  ๆ   โดย  ไม่  ตอ้ง  แจง้  ให ้ ทราบ  ล่วง  หนา้  ทั�งนี�   ให ้ ขึ�น  อยู ่ กบั 

 ดุลยพินิจ  ขอ  งบ  ริ  ษทัฯ  เท่านั�น  อีก  ทั�ง  ขอ้  สรุป  และ  ขอ้  ตดัสิน  ใด  ๆ   ขอ  งบ  ริ  ษทัฯ  ให ้ ถือ  เป็น  ขอ้  ยติุ  สิ�น  สุด  สมบูรณ์  หาก  ท่าน  ได ้

 ชาํระเงินค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเงื�อนไขการใหบ้ริการขอ้อื�นๆที�ไดร้ะบุมาทั�งหมดนี�แลว้ 

 2.  โปรแกรม  ทวัร์  นี�   จะ  สามารถ  ออก  เดิน  ทาง  ได ้ ตอ้ง  มี  จาํนวน  ผู ้ เดิน  ทาง  ขั�น  ตํ�า  10  ท่าน  รวม  ใน  คณะ  ตาม  ที�  กาํหนด  ไว ้ เท่านั�น  หาก  มี 

 จาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกหรือปรับเปลี�ยนกาํหนดการเดินทาง 

 3.  โปรแกรม  ทวัร์  นี�   จะ  สามารถ  ออก  เดิน  ทาง  ได ้ ตอ้ง  มี  จาํนวน  ผู ้ เดิน  ทาง  ขั�น  ตํ�า  36  ท่าน  รวม  ใน  คณะ  ตาม  ที�  กาํหนด  ไว ้ เท่านั�น  หาก 

 มีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกหรือปรับเปลี�ยนกาํหนดการเดินทาง 

 ●  กรณีที�มีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิ�มเงินท่าน  ละ 3,000 บาท 

 ●  กรณีที�มีผูเ้ดินทาง 15 – 19 ท่าน ตอ้งเพิ�มเงินท่าน  ละ 2,500 บาท 

 ●  กรณีที�มีผูเ้ดินทาง 20 – 29 ท่าน ตอ้งเพิ�มเงินท่าน  ละ 2,000 บาท 

 ●  กรณีที�มีผูเ้ดินทาง 30 - 35 ท่าน ตอ้งเพิ�มเงินท่าน  ละ 1,500 บาท 

 4.  เนื�องจาก  เป็น  ราคา  โปร  โม  ชั�  นบตัร  โดยสาร  ชั�น  ประหยดั  พิเศษ  ของ  เที�ยว  บิน  ปกติ  และ  เที�ยว  บิน  เช่า  เหมา  ลาํ  ทาง  บริษทั  จะ  ทาํการ 

 ออก  บตัร  โดยสาร  ทนัที  เมื�อ  คณะ  มี  จาํนวน  ขั�น  ตํ�า  10  ท่าน  ไม่  สามารถ  เปลี�ยนแปลง  ชื�อ  ผู ้ เดิน  ทาง  และ  กาํหนดการ  เดิน  ทาง  ได ้

 หาก  ท่าน  ตอ้งการ  เปลี�ยนแปลง  จะ  ตอ้ง  เสีย  ค่า  ธรรมเนียม  ตาม  ที�  สาย  การ  บิน  กาํหนด  และ  ขอ  สงวน  สิทธิ�   ใน  การ  เปลี�ยนแปลง 

 เที�ยวบิน เวลากาํหนดการเดินทางของเที�ยวบิน ตามขอ้กาํหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 5.  บริษทัฯ  และ  ตวัแทน  ของ  บริษทั  ขอ  สงวน  สิทธิ�   ที�  จะ  เปลี�ยนแปลง  รายการ  ทวัร์  ,  เที�ยว  บิน  ,  สาย  การ  บิน  และ  ที�  นั�ง  บน  รถ  นาํ  เที�ยว 

 ตาม  ความ  เหมาะ  สม  ให ้ สอดคลอ้ง  กบั  สถานการณ์  ขอ้  จาํกดั  ดา้น  ภูมิ  อากาศ  ,  จาํนวน  ที�  นั�ง  ของ  ชั�น  ประหยดั  พิเศษ  ของ  สาย  การ 

 บิน  และ  เวลา  ณ  วนั  ที�  เดิน  ทาง  จริง  ทั�งนี�   ทา  งบ  ริ  ษทัฯ  จะ  ยดึถือ  และ  คาํนึง  ถึง  ความ  ปลอดภยั  รวม  ถึง  ประโยชน ์ สูงสุด  ของ  ลูกคา้ 

 ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 6.  ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ� ไม่สามารถเรียกร้อง 

 ขอคืนค่าบริการได ้

 7.  ค่า  บริการ  ที�  ท่าน  ชาํระ  กบั  ทา  งบ  ริ  ษทัฯ  เป็นการ  ชาํระ  แบบ  เหมา  ขาด  และ  ทา  งบ  ริ  ษทัฯ  ได ้ ชาํระ  ให ้ กบั  บริษทัฯ  ตวัแทน  แต่ละ 

 แห่ง  แบบ  เหมา  ขาด  เช่น  กนั  ดงั  นั�น  หาก  ท่าน  มี  เหตุ  อนั  ใด  ที�  ทาํให ้ ท่าน  ไม่  ได ้ ท่อง  เที�ยว  พร้อม  คณะ  ตาม  รายการ  ที�  ระบุ  ไว ้ ท่าน  จะ 

 ขอคืนค่าบริการไม่ได ้
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 8.  กรณี  เกิด  ความ  ผดิ  พลาด  จาก  ตวัแทน  หรือ  หน่วย  งาน  ที�  เกี�ยวขอ้ง  จน  มี  การ  ยกเลิก  ล่าชา้  เปลี�ยนแปลง  การ  บริการ  จาก  สาย  การ 

 บิน  บริษทั  ขนส่ง  หรือ  หน่วย  งาน  ที�  ให ้ บริการ  บริษทัฯ  จะ  ดาํเนิน  โดย  สุด  ความ  สามารถ  ที�  จะ  จดั  บริการ  ทวัร์  อื�น  ทดแทน  ให ้

 แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั�นๆ 

 9.  เดิน  ทาง  ตอ้ง  ใช ้ วจิารณญาณ  ส่วน  ตวั  และ  รับ  ผดิ  ชอบ  ต่อ  การ  ตดัสิน  ใจ  ใน  การ  เลือก  ซื�อ  สินคา้  ต่าง  ๆ   ใน  ระหวา่ง  การ  เดิน  ทาง 

 ท่อง  เที�ยว  ดว้ย  ตวั  ท่าน  เอง  บริษทัฯ  จะ  ไม่  สามารถ  รับ  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   หาก  เกิด  ความ  ไม่  พึง  พอใจ  ใน  สินคา้  ที�  ผู ้ เดิน  ทาง  ได ้ ซื�อ 

 ระหวา่งการเดินทางท่องเที�ยวนี�  

 10.  ผู ้ เดิน  ทาง  ตอ้ง  รับ  ผดิ  ชอบ  ต่อ  การ  จดั  เกบ็  และ  ดูแล  ทรัพยสิ์น  ส่วน  ตวั  ของ  มี  ค่า  ต่าง  ๆ   อยา่ง  ระมดัระวงั  บริษทัฯ  จะ  ไม่  สามารถ 

 รับ  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   หาก  เกิด  การ  สูญหาย  ของ  ทรัพยสิ์น  ส่วน  ตวั  ของ  มี  ค่า  ต่าง  ๆ   ระหวา่ง  การ  เดิน  ทาง  ท่อง  เที�ยว  อนั  มี  สาเหตุ  มา 

 จากผูเ้ดินทาง 

 11.  บริษทัฯ  ขอ  สงวน  สิทธิ�   ที�  จะ  ไม่  รับ  ผดิ  ชอบ  ค่า  เสีย  หาย  ใน  เหตุการณ์  ที�  เกิด  จาก  การ  ยกเลิก  หรือ  ความ  ล่าชา้  ของ  สาย  การ  บิน  ภยั  - 

 ธรรมชาติ  การ  นดั  หยดุ  งาน  การ  จลาจล  การ  ปฏิวติั  รัฐประหาร  โรค  ระบาด  ที�  อยู ่ นอก  เหนือ  การ  ควบคุม  ของ  ทา  งบ  ริ  ษทัฯ 

 หรือ  ค่า  ใช ้ จ่าย  เพิ�ม  เติม  ที�  เกิด  ขึ�น  ทาง  ตรง  หรือ  ทาง  ออ้ม  เช่น  การ  เจบ็  ป่วย  การ  ถูก  ทาํร้าย  การ  สูญหาย  ความ  ล่าชา้  หรือ  จาก 

 อุบติัเหตุต่าง ๆ 

 12.  บริษทัฯ  ขอ  สงวน  สิทธิ�   ที�  จะ  ไม่  รับ  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   ต่อ  การ  ไม่  เป็น  ไป  ตาม  ความ  คาด  หวงั  และ  ความ  ไม่  พึง  พอใจ  ของ  ผู ้ เดิน  ทาง  ที� 

 เกี�ยวขอ้ง  กบั  สภาพ  ธรรมชาติ  ภูมิ  อากาศ  ฤดูกาล  ทศันียภาพ  วฒันธรรม  วถีิ  และ  พฤติกรรม  ของ  ประชาชน  ใน  ประเทศ  ที�  เดิน 

 ทางไป 

 13.  ทา  งบ  ริ  ษทัฯ  จะ  ไม่  รับ  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   ทั�ง  สิ�น  หาก  ผู ้ เดิน  ทาง  ประสบ  เหตุ  สภาวะ  ฉุกเฉิน  จาก  โรค  ประจาํ  ตวั  ซึ� ง  ไม่  ได ้ เกิด  จาก 

 อุบติัเหตุ  ใน  รายการ  ท่อง  เที�ยว  (  ซึ� ง  ลูกคา้  จะ  ตอ้ง  ยอมรับ  ใน  เงื�อนไข  นี�   ใน  กรณี  ที�  เกิด  เหตุสุดวสิยั  ซึ� ง  อยู ่ นอก  เหนือ  ความ  รับ  ผดิ 

 ชอบของบริษทัทวัร์) 

 14.  ใน  กรณี  ผู ้ เดิน  ทาง  ที�  ตอ้งการ  ความ  ช่วย  เหลือ  เป็น  พิเศษ  เช่น  การ  ขอ  ใช ้ วลี  แชร์  ที�  สนาม  บิน  กรุณา  แจ ้ งบ  ริ  ษทัฯ  อยา่ง  นอ้ย  7  วนั 

 ก่อน  การ  เดิน  ทาง  หรือ  ตั�งแต่  ที�  ท่าน  เริ�ม  จอง  ทวัร์  ทาง  บริษทั  ของ  สงวน  สิทธิ�   ใน  การ  เรียก  เกบ็  ค่า  ใช ้ จ่าย  ตาม  จริง  ที�  เกิด  ขึ�น  กบั  ผู ้

 เดินทาง (ถา้มี) 

 15.  กรณี  ที�  ผู ้ เดิน  ทาง  ตอ้ง  ออก  บตัร  โดยสาร  ภายใน  ประเทศ  เช่น  ตั�ว  เครื�อง  บิน  ,  ตั�ว  รถ  ทวัร์  ,  ตั�ว  รถไฟ  กรุณา  ติดต่อ  สอบถาม  เพื�อ 

 ยนืยนั  กบั  เจา้  หนา้ที�  ก่อน  ทุก  ครั� ง  ก่อน  ออก  บตัร  โดยสาร  โดย  ใน  ส่วน  นี�   หาก  เกิด  ความ  เสีย  หาย  ใดๆ  บริษทั  ขอ  สงวน  สิทธิ�   ใน  การ 

 ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นใดๆ ทั�งสิ�น 

 16.  ทาง  บริษทั  ขอ  สงวน  สิทธิ�   ที�  จะ  ไม่  รับ  ผดิ  ชอบ  หาก  ผู ้ เดิน  ทาง  ไม่  ปฏิบติั  ตาม  ขอ้  กาํหนด  มาตรการ  ควบคุม  โรค  การ  แพร่  ระบาด 

 COVID-19 บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งสิ�น 

 17.  กรณี  ใช ้ หนงัสือเดินทาง  ราชการ  (  เล่ม  นํ� าเงิน  )  เดิน  ทาง  เพื�อ  การ  ท่อง  เที�ยว  กบั  คณะ  ทวัร์  หาก  ท่าน  ถูก  ปฏิเสธ  ใน  การ  เขา้  -  ออก 

 ประเทศใด ๆ กต็ามทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 

 18.  กรณี  ที�  ท่าน  ตอ้ง  ออก  ตั�ว  การ  เดิน  ทาง  ทุก  ประเภท  กรุณา  สอบถาม  ที�  เจา้  หนา้ที�  ทุก  ครั� ง  ก่อน  ทาํการ  ออก  ตั�ว  เนื�องจาก  สาย  การ  บิน 

 อาจ  มี  การ  ปรับ  เปลี�ยน  ไฟล ์ ทบิน  หรือ  เวลา  บิน  โดย  ไม่  ได ้ แจง้  ให ้ ทราบ  ล่วง  หนา้  ทา  งบ  ริ  ษทัฯ  จะ  ไม่  รับ  ผดิ  ชอบ  ใดๆ  ใน  กรณี  ที� 
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 ท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเงื�อนไขดงั 

 กล่าวแลว้ 

 รบกวนอ่านทาํความเขา้ใจเงื�อนไขในการใหบ้ริการก่อนตดัสินใจเพื�อประโยชนสู์งสุดของตวัท่าน 
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