Best Of Georgia
สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี

เทียวประเทศจอร์เจี ยสุดคุ้ม 9 วั น 7 คื น
โดยสายการบินระดั บ ดาว

ทบิลิซี-อุพลิสชิเค่ -มิทสเคต้า-คูไตซี-บาทูมี
บอร์โจมี-อนานูริ-กูดาอูร-ี คาซเบกี
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ดืมดําแสงสีกรุงทบิลิซี ลิมลองอาหาร Georgia Cuisine
นั งรถจี ป WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
รั บประทานอาหารพร้อมชมวิว Funicular Restaurant
อิมอร่อยกั บอาหารไทยและอาหารพืนเมืองพร้อมชมโชว์
บริษทั ฯ ขอนําท่านเดินทางท่องเทียวประเทศจอร์เจีย ทีมีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับทะเลดําและ
ตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดชือกรุงทบิลซิ ิ ตังอยู่ในหุบเขาซึงถูกแบ่งโดยแม่นํามิตควารี โดยมีความน่าสนใจอยูท่ แหล่
ี งนําแร่และ
แหล่งโบราณคดีมากกว่า , แห่งทัวประเทศ ซึงในจํานวนนี มี แห่งด้วยกันทีได้รบั การขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก นําท่านสัมผัสอารยธรรมนับพันปี ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ได้แก่
ทบิลิซี
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีมีความสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมทีสวยงาม
และเป็ นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตังอยู่รมิ ฝั งแม่นําคูราหรือเรียกว่าแม่นํามิตควารี

มิ ทสเคต้า

เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองทีเก่าแก่ทสุี ดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

คาซเบกี

คาซเบกีชือเมืองดังเดิม ในปั จจุบนั ได้เปลียนมาเป็ นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตังอยู่บนความสูงจากระดับนําทะเล
ประมาณ , เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง - องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
นอกจากนียังเป็ นสถานทีตังของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
สถานทีตังของป้ อมอนานูรี สถานทีก่อสร้างอันเก่าแก่มกี ําแพงล้อมรอบและตังอยู่รมิ แม่นําอรักวี ทีถูกสร้างขึนให้เป็น
ป้ อมปราการในศตวรรษที 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีสูงใหญ่ตงั
ตระหง่าน
เมืองสําหรับสกีรสี อร์ททีมีชอเสี
ื ยงทีตังอยู่บริเวณทีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทมีี ความสูงจาก
ระดับนําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแห่งนีเป็ นแหล่งทีพักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจะนิยมมาเล่นใน
เดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
เมืองทีตังอยู่รมิ ทะเลบนชายฝั งตะวันออกของทะเลดํา เป็นรัฐอิสระปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ
จอร์เจีย เป็ นหนึงในเมืองทีมีทวิ ทัศน์สวยทีสุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติทน่ี าตืนตาตืนใจ

อนานูริ

กูดาอูริ
บาทูมี
คูไตซี

เมืองทีเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ สมัยคริสต์ศตวรรษที 12-13 ของอาณาจักรโคลซิส Colchis หรืออาณาจักร
จอร์เจียนโบราณ

บอร์โจมิ

เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถงึ , คน แต่เป็ น
เมืองทีมีชอเสี
ื ยงระดับโลกในเรืองนําแร่
เมืองถําเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีมีหลักฐานการตังถินฐานในดินแดนแถบนีกันมานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ช่วง500 ปี
ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500

อุพลิ สชิ เค่

กําหนดการเดินทาง - มิ.ย./ - ก.ค./ ก.ค.- ส.ค.
- ส.ค./ ส.ค.- ก.ย./ - ก.ย.
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ -โดฮา- ทบิลิซี (จอร์เจีย)-ทบิลิซี

06.00 น.

นัดคณะพร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน ประตูหมายเลข เคาน์ เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways
เจ้าหน้าทีพร้อมคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
(กรุณามาให้ตรงเวลา เนื องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
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09.12 น.
11.40 น.
. น.
. น.

**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรและได้
ี
มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**
ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เทียวบิ นที QR-831
เดิ นทางถึงสนามบินนครโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพือรอเปลียนเครือง
นําท่านออกเดิ นทางสู่กรุงทบิลิซี โดยสายการบิน Qatar Airways เทียวบิ นที QR-355
เดิ นทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีสนามบิน จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงทบิ ลิซี Tbilisi เมืองหลวงของ
ประเทศจอร์เจีย ทีมีความสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปั ตยกรรมทีสวยงามและเป็ นเมือง
ใหญ่สุดของจอร์เจีย ตังอยู่รมิ ฝั งแม่นําคูราหรือเรียกว่าแม่นํามิตควารี นําท่านชมกรุงทบิลซิ ี ซึงเป็ นศูนย์กลางการทํา
อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมภิ าคคอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์เมืองนีอยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และ
ปั จจุบนั ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ทตัี ง
ทีเป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป
จากนันนําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันสอง

ทบิลิซี-ย่านเมืองเก่า-นังกระเช้าไฟฟ้ า-ป้ อมปราการนาริ กาล่า-สะพานสันติ ภาพ-ถนนชาร์เดนี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านเทียวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึงจะทําท่านได้พบเห็นความสวยงาม
และสีสนั ของอาคารบ้านเรือนทีเป็ นสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป
ทําให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนันนําท่านนังกระเช้า
ไฟฟ้ า Cable Car ขึนชมป้ อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึนครังแรกช่วงคริสต์วรรษที ใน
รูปแบบของชูรสิ ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไม่มคี วามสมําเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที สมัยของราชวงศ์
อูมยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึงต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด ปี ค.ศ. ได้มกี าร
สร้างเพิมเติม และเมือพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชือป้ อมแห่งนีว่านารินกาลา Narin Qala ซึงมีความ
หมายถึงป้ อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรือทําลายไป แวะ
ชมและถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบนําแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึงทีนีมีชอเสี
ื ยงโด่งดังในเรือง
บ่อนําร้อนกํามะถันธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพืนเมือง
ถ่ายรูปกับสะพานสันติ ภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตร ซึงเชือมระหว่างตัวเมืองเก่าและ
เมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครังแรกเมือปี ค.ศ. 2010 จัดเป็ นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทสวยงามชิ
ี
นหนึงซึงพาดผ่าน
แม่นําคูรา นําท่านช้อปปิ งย่านถนนชาร์เดนี Shardeni Street เป็ นถนนใหญ่ของเมืองทีมีชอเสี
ื ยงและกลินไอแบบ
ยุโรป และอาคารทีถูกสร้างขึนทีมีรปู ร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนีชือ Jan Shardeni Kucha เป็ นศูนย์
รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื นฟูในศรรตวรรษที ต่อมาจึงได้เปลียนชือถนนมาเป็ นชาร์เดนี เพือเป็ นเกียรติแก่
นักท่องเทียวชาวฝรังเศส Jean Chardin ปั จจุบนั ถนนสายนีเต็มไปด้วยร้านค้าแฟชัน ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋
มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนและเลือกซือสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมืองพร้อมชมโชว์
จากนันนําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน

บ่าย

คํา

วันทีสาม

ทบิลิซี-มิ ทสเคต้า-อุพลิสชิ เค่-คูไตซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
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กลางวัน
บ่าย

คํา

จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเก่าแก่ทสุี ด
ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตังอยู่ห่างจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
จากนันนําท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึงเป็ นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจีย
ในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล นําท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึงเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์
ศาสนานิกายออร์โธดอกทีถูกสร้างขึนในราวศตวรรษที วิหารแห่งนีตังอยู่บนภูเขาทีมีแม่นําสองสายไหลมาบรรจบ
กัน คือ แม่นํามิควารี และแม่นําอรักวี ซึงถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีกว้างใหญ่ซงในอดี
ึ
ตเคยเป็ น
อาณาจักรของไอบีเรีย จากนันนําท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีสร้างราวศตวรรษที 11
ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีศักดิสิทธิทีสุดของจอร์เจียสร้างขึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชือ Arsukisdze มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทังยังเป็ นศูนย์กลางทีทําให้ชาวจอร์เจียเปลียนความเชือและหันมานับถือศาสนา
คริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมือปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิงก่อสร้างยุคโบราณทีมี
ขนาดใหญ่ทสุี ดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านชมเมืองถําอุพลิสชิ เค่ Uplistsikhe Cave Town หนึงในเมืองถําเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีมีหลักฐานการตังถิน
ฐานในดินแดนแถบนีกันมานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนีเป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาว
มองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที 13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานทีมีหอ้ งโถงขนาด
ใหญ่ทชาวเพเก้
ี
น Pagan ใช้เป็ นทีประกอบพิธกี รรมซึงเป็ นลัทธิบูชาไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนีก่อนทีศาสนาคริสต์
จะเข้าเมือ 1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึงคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ทีสร้างขึนในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที 9 นําท่านเดินทางสูเ่ มืองคูไตซี Kutaisi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ . ชัวโมง) เมืองทีเคยเป็ นเมืองหลวง

เก่าแก่ สมัยคริสต์ศตวรรษที 12-13 ของอาณาจักรโคลซิส Colchis หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสี

คูไตซี- โบสถ์บรากาติ -ถําโพรมิธีอสุ -บาทูมี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านชมวิ หารบากราติ Bagrati Cathedral โบสถ์ทแสนสวยงามตั
ี
งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ซึงท่านสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพเมืองคูไตซีทสวยงามได้
ี
โดยรอบ จากนันนําท่านชมถําโพรมีธีอสุ Prometheus Cave ถูกค้นพบ
ครังแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมือปี ค.ศ.2012 เพือรองรับนักท่องเทียวทีมาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบ
ความสวยงามของหินงอกหินย้อยทีสะท้อนแสงสีตระการตาภายในตัวถํา (ไม่รวมค่าล่องเรือภายในถํา)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองบาทูมี Batumi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง) เมืองทีตังอยู่รมิ ทะเลบนชายฝั ง
ตะวันออกของทะเลดํา เป็ นเมืองทีมีท่าเรือสําคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนทีเต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย
คํา

วันทีห้า

บาทูมี - บอร์โจมี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านชมย่านเมืองเก่าบาทูมิ หรือย่าน Old Town ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าและชมย่าน Piazza Square
สร้างขึนในปี 2009 เป็ นอาคารทีได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชือดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วย
สไตล์สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ทีผ่านมาได้เริมปรับปรุงเพือให้เป็ นแหล่งบันเทิงและพักผ่อน
หย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร ,โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ และชม Europe Square อีกหนึง
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กลางวัน
บ่าย

คํา

ั
จัตุรสั ทีสําคัญประจําเมือง นําท่านแวะชมและถ่ายรูปกับรูปป้ นอาลี
และนี โน่ Ali and Nino Moving Sculptures
รูปป้ั นสูง เมตร ริมทะเลดําทีสามารถเคลือนไหวได้ สร้างขึนเพือแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชือชาติและศาสนา
และแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี Borjomi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขา
ทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถงึ , คน แต่เป็ นเมืองทีมีชอเสี
ื ยงระดับโลกในเรืองนําแร่
โดยนําแร่ยห้ี อบอร์โจมีได้มกี ารบรรจุ ณ ธารนําแร่บริสุทธิทีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี Bakuriani Mountain และ
ส่งออกไปขายกว่า ประเทศทัวโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชือกันว่าจะทําให้มสี ุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรค
ร้ายได้
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันนําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรมระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีหก

บอร์โจมี-ทบิลิซี- Freedom Square

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี Borjomi Central Park สถานทีท่องเทียว และพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที
นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นําแร่ในวันหยุด นําท่านขึนกระเช้าสู่จดุ ชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์
โจมีอสิ ระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย จากนันนําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวง
ทีสําคัญซึงเป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเรียกว่า Georgian Military Highway ทีสร้างขึนในสมัยทีจอร์เจีย
ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทางเดียวทีจะนําท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่
หรือ Greater Caucasus ทีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ทีเป็ นเส้นกันพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย(ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันอิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมืองทบิลซิ ย่ี านฟรีดอมสแควร์ Freedom Square หรือเดินเล่นช้อปปิ งที Galleria
Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลซิ ทีี เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Funicular Restaurant ชมวิ วสุดโรแมนติ คของเมืองทบิลิซี
นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรมระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย
คํา

วันทีเจ็ด

ทบิลิซี (จอร์เจีย)- อนานูริ-กูดาอูร-ี The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีสําคัญซึงเป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเรียกว่า Georgian Military
Highway ทีสร้างขึนในสมัยทีจอร์เจียตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทางเดียวทีจะนํา
ท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ทีเป็ นเส้นกัน
พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย นําท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอันเก่าแก่มกี ําแพง
ล้อมรอบและตังอยู่รมิ แม่นําอรักวี เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที 16-17 ซึงภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถูกสร้างได้
อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีสูงใหญ่ตงตระหง่
ั
านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้ อมนีเองทําให้เห็นภาพทิวทัศน์
อันสวยงามของเบืองล่างและอ่างเก็บนําซินวาลี จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ชัวโมง) เมืองสําหรับสกีรสี อร์ททีมีชอเสี
ื ยงทีตังอยู่บริเวณทีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทมีี
ความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแห่งนีเป็ นแหล่งทีพักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจะนิยม
มาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นําท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชือ
คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีสร้างขึนมาในปี ค.ศ. 1983 เพือเป็ นสัญลักษณ์บ่ง
บอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุ สรณ์สถานนีตังอยูบ่ น Devil’s Valley
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กลางวัน
บ่าย

คํา

ระหว่างเมืองกูดาอูรแิ ละคาซเบกี เป็ นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทมีี ความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความทีอนุ สรณ์สถานแห่งนีตังเด่นเป็ นสง่าอยู่บนหุบเขา
ทีมีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตังอยูใ่ กล้ถนนใหญ่ จึงทําให้สถานทีแห่งนีมีผคู้ นแวะมาเยียม
เยียนและถ่ายรูปกันตลอดทังวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีชือเมืองดังเดิม ในปั จจุบนั ได้เปลียนมาเป็ นเมืองสเตพานท์
สมินด้า ตังอยู่บนความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ , เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี โดยในฤดูหนาว
จะหนาวจัดถึงลบ องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นําท่านเปลียนเป็ นนังรถจีป WD เพือชมความสวยงามของโบสถ์
เกอร์เกตี Gergeti Trinity Church ซึงถูกสร้างขึนในราวศตวรรษที หรือมีอกี ชือเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา
Tsminda Sameba ซึงเป็ นชือเรียกทีนิยมกันของโบสถ์ศกั ดิแห่งนีสถานทีแห่งนีตังอยู่รมิ ฝั งขวาของแม่นําชคเฮรี อยู่
บนเทือกเขาของคาซเบกี (การเดิ นทางมายังสถานทีแห่งนี ขึนอยู่กบั สภาพ อากาศ ซึงเส้นทางอาจจะถูกปิ ด
กันด้วยหิ มะทีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึงอาจจะเป็ นอุปสรรคแก่
การเดิ นทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ เปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดิ นทางเป็ นสําคัญ) จนได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลซิ ี
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ . ชัวโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารไทย
นําท่านเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรมระดับ ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีแปด

ทบิลิซี-โบสถ์ทรินิตี- The Chronicles of Georgia-ช้อปปิ ง East Point-สนามบิ น

เช้า

20.50 น.
22.55 น.

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านชมโบสถ์ทรีนิตี Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิสิทธิของทบิลซิ ี ทีเรียกกันว่า Sameba เป็ นโบสถ์หลัก
ของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตังอยูใ่ นทบิลซิ เี มืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึนระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็ น
วิหารทีสูงทีสุด อันดับที 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก จากนันนําท่านเดินทางสู่ อนุสาวรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย
The Chronicle of Georgia เป็ นอนุ สรณ์ขนาดยักษ์ทตัี งอยู่บนเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ Tbilisi Sea ซึงมี
ลักษณะเป็ นแท่งหินสีดาํ ขนาดใหญ่ แกะสลักเป็ นรูปต่างๆทีสือถึงเรืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย โดยเล่าถึง
ประวัตศิ าสตร์ , ปี ของอํานาจการปกครองของจอร์เจีย ด้วยการสลักเกียวกับกษัตริย์ วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต์
ไว้บนเสาเหล็กขนาดมหึมา ซึงความอลังการณ์ และบรรยากาศความสวยงามของอนุ สรณ์แห่งนีทําให้ได้ชอว่
ื าเป็ น
Stonehenge of Georgia
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันนําท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าทีใหญ่ทสุี ดของจอร์เจีย แหล่งรวมสินค้าแบ
รนด์เนมชันนําในราคาพิเศษ อาทิ 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 เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี
ออกเดิ นทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี โดยสายการบิ น Qatar Airways เทียวบิ นที QR-356
เดิ นทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพือแวะเปลียนเครือง

วันทีเก้า

ทบิลิซี -โดฮา -กรุงเทพฯ

02.20 น.
13.10 น.

ออกจากเดิ นทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิ น Qatar Airways เทียวบิ นที QR-836
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

กลางวัน

คํา
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**กรณี ที บางท่ า นเดิ น ทางกลับ ต่ า งประเทศหรือ ต่ า งจัง หวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ น ทางแต่ ล ะ
กํา หนดการเดิ น ทางอี ก ครังก่ อ นทํา การจองตั วโดยสารส่ ว นตั ว ของท่ า น เนื องจากรายการทั ว ร์ เป็ น
รายการซี รีและได้ มี ก ารดํา เนิ นการไว้ล่ ว งหน้ าหลายเดือ น เมื อเปลี ยนฤดูก าล เวลาการเดิ น ทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไม่คาดคิ ดหรือ
มีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานทีใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที ปิ ดโดย
มิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลียนแปลงสถานทีอืนๆ ทดแทนให้ ทังนี เพือประโยชน์
ของคณะเป็ นสําคัญ

หมายเหตุ

สถานทีท่องเทียวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

- อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานทีสําคัญ ปิ ดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานทีท่องเทียวสําคัญอืนๆ
อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมทีเป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐบาล,หรือ
กรณี ทีผู้ปกครองรัฐเข้าเยียมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
- เนื องจากเป็ นประเทศทีเคยถูกปกครองจากหลายเชือชาติ ทงรั
ั สเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนันอาหารส่วน
ใหญ่จะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
- โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือกลางวันอาจจะเริ มที . - . น. ส่วนมือคําเร็ว
ทีสุดคือเริ มเวลา . น. เป็ นต้นไป
เนื องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตังแต่ในอดีต ทําให้
ประเทศแห่งนี มีโบสถ์และวิ หารทีเก่าแก่ทีเปิ ดให้นักท่องเทียวเข้าชม ซึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุม
ศรีษะ ดังนันกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณี ทีไม่ได้นําติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผา้ คลุมให้

อัตราค่าเดินทาง

- มิ.ย./ - ก.ค./ ก.ค.- ส.ค.
- ส.ค./ ส.ค.- ก.ย./ - ก.ย.

Best Of Georgia
ทัวร์จอร์เจีย 9 วัน 7 คืน /QR

อัตราค่าทัวร์

59,900

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ ท่าน
ท่านทีต้องการพักเดียวเพิมท่านละ

6,900

ท่านทีมีตวโดยสารอยู
ั
่แล้ว ท่านละ

35,900

**ราคานี รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั องบิน**
**ไม่รวมค่าทิ ปท่านละ 2,500 บาท โดยเรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดิ นทาง**
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*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรียกเก็บค่าภาษีนํามัน ในกรณี ทีสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
ํ า ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารทีเป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า ท่าน **ไม่มรี าคาเด็ก** ตามข้อกําหนดและ
เงือนไขของบริษทั ฯ และจะต้องชําระมัดจําหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื องจากบัตรโดยสารเครืองบินเป็ นตัวโปรโมชัน จองแล้วไม่สามารถยกเลิ ก, ไม่สามารถเปลียนคนเดิ นทาง หรือเรียกรับ
เงิ นคืน (Refund) ได้
อัตรานี รวมบริ การ
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เส้นทางกรุงเทพฯ-โดฮา-ทบิลซิ /ี /ทบิลซิ -ี โดฮา-กรุงเทพฯ ชันประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ เตียง (Triple Room) กรณีท ี
เดินทาง ท่าน ท่านต้องพักเป็ น ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดียวเพิม
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
 ค่านําดืมแจกบนรถ ขวด / ท่าน / วัน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุตํากว่า ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน ปี วงเงินคุม้ ครอง
500, บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตัวโดยสาร,ค่าทีพัก,
ค่าอาหารหรืออืนๆ ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกันฯ) หากสนใจซือประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอืนๆ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีทัวร์
 ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที ก.พ.
หากมีเปลียนแปลงตัวโดยสารหรือเพิมเติมภายหลังหรือมีการเปลียนแปลงอัตราการผกผันค่านํามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการ
ชําระเพิมตามกฎและเงือนไขของสายการบิน
อัตรานี ไม่รวมบริ การ
 ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม, จํากัด ใบ / ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,500 บาท เรียกเก็บและ
ชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายเกียวกับการทํา Vaccine Passport
 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่อนเดินทาง (ประมาณ .00USD)
ทังนีอาจมีการเปลียนแปลงขึนอยู่กบั สถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสําคัญ)
 ค่าธรรมเนียมบริการเกียวกับการดําเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/)
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 ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิด RT-PCT Test, ATK และค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมือเดินทางถึงไทย (การ
เปลียนแปลงมาตรการและการเปลียนแปลงจํานวนวันให้ดปู ระกาศจากทางภาครัฐเป็ นสําคัญ)
 ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึงขึนอยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัว
ท่านเอง
 ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีระลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จา่ ย
อืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีนอกเหนือจากทีระบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเกียวกับวีซ่า หรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
 ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทต้ี องการใบกํากับภาษีเท่านัน)

ขันตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขันตอน 1
ขันตอน
ขันตอน 3

ส่งแจ้งเรืองหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ทียังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิมเติม เมือทางบริษทั ฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที
เดินทางแล้ว จะเริมดําเนินการลงทะเบียนตามขันตอนทีประเทศปลายทางกําหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกียวกับการนัดหมายการทําวีซ่าโดยละเอียด เพือทางเจ้าหน้าทีจะ
ดําเนินการนัดหมายยืนวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบืองต้นทีจําเป็ นสําหรับการทํานัดหมาย
ท่านชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง วัน เพือทีทางบริษทั จะ
ได้นําไปเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน , บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจาก
การจองทัวร์ ส่วนทีเหลือจะขอเก็บทังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย วันก่อนวันทีนําเทียว
การยกเลิ ก
. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจํา โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการ
เก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจําตัวโดยสารเครืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ น
อืนๆ
. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า - วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน % ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจําตัวโดยสารเครืองบิน,ค่าโรงแรมทีพัก,ค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน
การขอวีซ่าและค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า วันทําการก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
. กรณีทต้ี องการออกตัวภายในประเทศ กรณีทลูี กค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

2209-2201-BEST.GEORGIA

www.smileytour.com

Page 9 of 11

o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุทาํ
ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการ
บิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผูี โ้ ดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีเกียวกับการนําสิงของต้องห้ามเข้าสู่อาคาร
สนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครืองบินหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจําลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลักเกลียว/ปื น
ยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆา่ สัตว์, สเปรย์เครืองเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สตั ว์/สเปรย์กรด,
แก๊สนําตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทียาวกว่า ซ.ม.เมือวัดจากจุด
หมุน, เครืองมือสําหรับศิลปะการต่อสูท้ มีี คมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี, แชลงหรือตะขอเกียวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ,
เครืองมือช่างทุกชนิด, เลือย, เครืองพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้
ฮอกกี/ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้คาสํ
ํ าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที
ก่อให้เกิดเพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นทีเป็ นสิงต้องห้ามตามสํานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสียงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและ
การประเมินภัยคุกคามของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุ เบกษาวันที มี.ค. )
o ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
ขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนทีเกิน
o ท่านทีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็ น
พิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตังแต่เริมจองทัวร์ เนืองจากกฏ
ทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวกสําหรับผูท้ มีี
ปั ญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนในเรือง
การสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า - ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้า
ชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ ตาม
เงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
ทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation
Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์
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ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมทีพัก
1.

2.
3.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ ท่าน / เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหี ้องพักแบบ เตียงเดียว แต่อาจจะ
ได้เป็ น เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น ห้องคู่และ ห้อง
เดียว กรณี ทีมา ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ ํา
กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
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