JEWEL OF GEORGIA
สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทีย่ วเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี

ทั วร์จอร์เจี ย 7 วั น 4 คืน
โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)

ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูร-ี คาซเบกี-ซิกนากี-อุพลิสชิเค่
เที่ยวประเทศจอร์เจี ย ดื่มด่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian
Cuisine นั่ งรถ4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
อิ่มอร่อยกั บเมนูอาหารไทย,อาหารจี นและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงท่องเทีย่ วประเทศจอร์เจีย ทีม่ อี ำณำเขตทำงเหนือติดกับรัสเซียและทำงตะวันตกติด
กับทะเลดำและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสี ่ ุดชือ่ กรุงทบิลซิ ิ ตัง้ อยู่ในหุบเขำ นำท่ำนสัมผัสอำรยธรรมนับพันปี ตะลึง
ควำมงำมทำงธรรมชำติของดินแดนแห่งเทือกเขำคอเคซัส ได้แก่
ทบิลิซี ่
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วำมสำคัญของประวัตศิ ำสตร์มำกมำย และมีโครงสร้ำง
สถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำมและเป็ นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำคูรำหรือเรียกว่ำแม่น้ ำ
มิตควำรี
คาซเบกี
คำซเบกี้ชอื ่ เมืองดัง้ เดิม ในปั จจุบนั ได้เปลีย่ นมำเป็ นเมืองสเตพำนท์สมินด้ำ ตัง้ อยู่บนควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถึง -5
องศำเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจำกนี้ยงั เป็ นสถำนทีต่ งั ้ ของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อัน
โด่งดัง
อนานูริ
สถำนทีต่ งั ้ ของป้ อมอนำนูรี สถำนทีก่ ่อสร้ำงอันเก่ำแก่มกี ำแพงล้อมรอบและตัง้ อยู่รมิ แม่น้ ำอรักวี ทีถ่ ูก
สร้ำงขึ้นให้เป็ นป้ อมปรำกำรในศตวรรษที ่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและ
ยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้ ตระหง่ำน
ซิ กนากี

มิ ทสเคต้า

เมืองเล็กๆทีม่ กี ำรปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลำยอย่ำงโดยเฉพำะต้นองุน่ พันธุต์ ่ำงๆ จึงทำให้เป็นเมืองทีม่ คี วำมสำคัญใน
กำรทำเหล้ำไวน์ และอำหำรทีส่ ำคัญของจอร์เจีย
เมืองศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศเมืองทีเ่ ก่ำแก่ทสี ่ ุดของจอร์เจียอำยุกว่ำ 3,000 ปี เมืองศูนย์กลำง
ทำงศำสนำของประเทศเมืองทีเ่ ก่ำแก่ทสี ่ ุดของจอร์เจียอำยุกว่ำ 3,000 ปีและเป็ น 1 ในเมืองทีผ่ ลิตไวน์อนั

เก่ำแก่ของจอร์เจีย
อุพลิ สชิ เค่

เมืองถ้ ำเก่ำแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักฐำนกำรตัง้ ถิน่ ฐำนในดินแดนแถบนี้กนั มำนำนแล้วกว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง500
ปีก่อนคริสตกำล จนถึง ค.ศ.500

กาหนดการเดิ นทาง

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

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

23.50 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines
เคาน์ เตอร์ T เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรง
เวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)

**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์)-ทบิลิซี (จอร์เจีย) - โบสถ์ทริ นีต้ ี-ฟรีด้อมสแควร์

03.30 น.
06.50 น.
11.00 น.
14.30 น.

ออกเดิ นทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK-377
เดิ นทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกจากเดิ นทางสู่กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-2200
เดิ นทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีส่ นามบิน จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี่ Tbilisi
เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วามสาคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปั ตยกรรมที่
สวยงามและเป็ นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่น้าคูราหรือเรียกว่าแม่น้ามิตควารี
นาท่านชมกรุงทบิลซิ ่ซี ง่ึ เป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมภิ าคคอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์
เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและ
การค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ทต่ี งั ้ ทีเ่ ป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป
จากนัน้ นาท่านชมโบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ ์สิทธิของทบิ
์
ลซิ ี ทีเ่ รียกกันว่า
Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตัง้ อยูใ่ นทบิลซิ เี มืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน้
ระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็ นวิหารทีส่ งู ทีส่ ุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก อิสระให้ท่านเดิน
เล่นชมเมืองทบิลซิ ่ยี ่านฟรีดอมสแควร์ Freedom Square ซึง่ เดิมเคยชื่อเลนินสแควร์ ในช่วงทีป่ ระเทศตกอยู่
ภายใต้สหภาพโซเวียต หลังจากประเทศจอร์เจียเป็ นอิสระจากสหภาพโซเวียตก็เปลีย่ นชื่อครัง้ สุดท้ายเป็ นฟรี
ด้อมสแควร์ และเป็ นศูนย์กลางทางการท่องเทีย่ วทบิลซิ ่ี อาคารโดยรอบจะเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยุโรป ทีเ่ ต็ม
ไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ เบเกอร์ร่ี ร้านดอกไม้ ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คา่

วันทีส่ าม

ทบิลิซี-่ กอรี-อุพลิ สชิ เค่-มิ ทสเคต้า-ชิ มไวน์ - ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่นาท่านเดินทางสู่เมืองกอรี Gori (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองแห่ง
ประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ป็ นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ เป็ นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจียทีใ่ นอดีตเป็ นผูป้ กครองสหภาพ
โซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และขึน้ ชื่อเรื่องความโหดเหีย้ มในการปกครอง นาท่านชมพิ พิธภัณฑ์
ท่านสตาลิ น Stalin Museum ซึง่ รวบรวมเรื่องราว และสิง่ ของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคาร
ทีส่ ตาลินเกิดด้วย ภายในพิพธิ ภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัตชิ วี ติ ของสตาลินทีใ่ ช้ในระหว่า งในช่วงทีม่ ชี วี ติ
อยู่ จากนัน้ นาท่านชมถา้ อุพลิสชิ เค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักฐาน
การตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนแถบนี้กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมือง
นี้เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูก
รุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสน
สถานทีม่ หี อ้ งโถงขนาดใหญ่ทช่ี าวเพเก้น Pagan ใช้เป็ นทีป่ ระกอบพิธกี รรมซึง่ เป็ นลัทธิบชู าไฟ เป็ นลัทธิของคน
ในแถบนี้ก่อนทีศ่ าสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึง่ คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาว
คริสต์ ทีส่ ร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

กลางวัน

บ่าย

คา่

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเ่ ก่าแก่
ทีส่ ุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้ อยูห่ ่างจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง)
่
นาท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเ่ คยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึง่ เป็ นราชอาณาจักรเก่าของ
จอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล นาท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึง่ เป็ นวิหารในรูปแบบ
ของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนภูเขาทีม่ แี ม่น้าสองสาย
ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้าอรักวี ซึง่ ถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีก่ ว้างใหญ่ซง่ึ ใน
อดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย จากนัน้ นาท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่ ร้าง
ราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิที์ ส่ ุดของจอร์เจียสร้างขึน้ โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย
ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีท่ าให้ชาวจอร์เจียเปลีย่ น
ความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.
337 และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างยุคโบราณทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่าง
งดงาม นาท่านชมและชิ มไวน์ Wine Tasting ไวน์ ท้องถิ่ นที่มชี ื่อเสียงของจอร์เจียที่เมืองมิทสเคต้า
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลซิ ่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี ่

ทบิลิซี-่ อนานูริ-กูดาอูรี-Memorial of Friendship - คาซเบกี-ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญซึง่ เป็ นเส้นทางสาหรับใช้ในด้านการทหารทีเ่ รียกว่า Georgian
Military Highway ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยทีจ่ อร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทาง
เดียวทีจ่ ะนาท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีม่ คี วามยาวประมาณ1,100 กม.ที่
เป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่ นั เก่าแก่มกี าแพงล้อมรอบและตัง้ อยู่รมิ แม่น้าอรัก
วี เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึง่ ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่
สูงใหญ่ตงั ้ ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้ อมนี้เองทาให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบือ้ ง
ล่างและอ่างเก็บน้าซินวาลี จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง)
่
เมืองสาหรับสกีรสี อร์ททีม่ ชี ่อื เสียงทีต่ งั ้ อยู่บริเวณทีร่ าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทม่ี คี วามสูง
จากระดับน้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจ่ ะนิยมมา
เล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นาท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีก
ชื่อนึ งคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่ ร้างขึน้ มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็ น
สัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตงั ้ อยู่บน
Devil’s Valley ระหว่างเมืองกูดาอูรแิ ละคาซเบกี เป็ นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทม่ี คี วามสวยงามมาก ภายในมี
การวาดภาพประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความทีอ่ นุสรณ์สถานแห่งนี้ตงั ้ เด่น
เป็ นสง่าอยู่บนหุบเขาทีม่ คี วามสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตัง้ อยูใ่ กล้ถนนใหญ่ จึงทาให้สถานที่
แห่งนี้มผี คู้ นแวะมาเยีย่ มเยียนและถ่ายรูปกันตลอดทัง้ วัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองสเตพานท์สมิ นด้า Stepantsminda หรือทีร่ จู้ กั กันในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่
คาซเบกีเ้ ป็ นชื่อเมืองดัง้ เดิมนันเอง
่
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยูบ่ นความสูงจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5
องศาเซลเซียสเลยทีเดียว จากนัน้ นาท่านเปลีย่ นเป็ นนัง่ รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์
เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอกี ชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา

กลางวัน
บ่าย

คา่

Tsminda Sameba ซึง่ เป็ นชื่อเรียกทีน่ ิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ ์แห่งนี้สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ ขวาของแม่น้าชคเฮรี
อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดิ นทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะ
ถูกปิ ดกัน้ ด้วยหิ มะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็ น
อุปสรรคแก่การเดิ นทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
คานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ) จนได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับ
สู่เมืองทบิลซิ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ้า

ทบิลิซี-่ ซิ กนากี City of Love-ช้อปปิ้ ง East Point ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองซิ กนากี Sighnaghi ซึง่ เป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัด
คาเคตีทอ่ี ยู่ทางด้านใต้ของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองเล็กๆทีม่ พี น้ื ทีป่ ระมาณ
2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุน่
พันธุต์ ่างๆ จึงทาให้เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทีม่ กี ารทาเหล้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารทีส่ าคัญของจอร์เจีย
ซึง่ ต่อมาได้รบั การบูรณะและปรับปรุงให้มคี วามเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึง
ทาให้มชี ่อื เสียงสาหรับนักท่องเทีย่ วให้ท่านได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่า
“เมืองแห่งความรัก” ตัง้ อยูบ่ นทิวทัศนันสวยงามของแม่น้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซัส ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เมื่อ
ศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโองการแห่งกษัตริย์ Kakheti Erekle II ผูท้ ป่ี กป้ องเมืองจากการโจมตีของพวกมุสลิม
ทางเหนือ จากนัน้ นาท่านชมอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆ์ในนิกาย
จอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รบั การบูรณะใหม่ทงั ้ หมดในศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั เป็ น
อารามนางชี อุทศิ ให้นักบุญนีโน่ สตรีผปู้ ระกาศศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่ 4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ถูก
บรรจุไว้ในอารามแห่งนี้เช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลซี ่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ East
Point Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของจอร์เจียแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นาในราคาพิเศษ
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
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

วันทีห่ ก

ทบิลิซี-่ นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า-ป้ อมปราการนาริ กาลา-โบสถ์เมเตห์คี-สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านแวะชมโบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทม่ี ปี ระวัตศิ าสตร์อยู่ค่บู า้ นคู่เมืองของทบิลซิ ี
ตัง้ อยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ามทวารี เป็ นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยู่ ซึง่ เป็ น
ประเพณีโบราณทีม่ มี าแต่ก่อน กษัตริยว์ าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้ อมและโบสถ์ไว้ทบ่ี ริเวณนี้ ต่อมา
ในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มกี ารสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ็นต์ เดมิทรีอสั ที่ 2 ให้มโี ดมสูงเป็ นสัญลักษณ์ของ
โบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทาลายและได้มกี ารก่อสร้างขึน้ อีกหลายครัง้ จนในปี ค.ศ.1235 ได้ถูก
พวกมองโกลบุกทาลายและก็ได้สร้างขึน้ ใหม่อกี ครัง้ จากนัน้ นาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า Cable Car ขึน้ ชมป้ อม

15.30 น.
18.45 น.
22.30 น.

ปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึน้ ครัง้ แรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูรสิ ทซิเค อัน
หมายถึงรูปแบบทีไ่ ม่มคี วามสม่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อมู ยั ยาดได้มกี าร
ก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึง่ ต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกี ารสร้างเพิม่ เติม
และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้ อมแห่งนี้วา่ นารินกาลา Narin Qala ซึง่ มีความหมายถึง
ป้ อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรือ้ ทาลายไป แวะชม
และถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึง่ ทีน่ ่มี ชี ่อื เสียงโด่งดังใน
เรื่องบ่อน้าร้อนกามะถันธรรมชาติ และแวะถ่ายรูปกับสะพานสันติ ภาพ The Bridge of Peace สะพานความ
ยาว 150 เมตรซึง่ เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็ นงาน
สถาปั ตยกรรมยุคใหม่ทส่ี วยงามชิน้ หนึ่งซึง่ พาดผ่านแม่น้าคูรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิน
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-2201
เดิ นทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
เดิ นทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-374

วันทีเ่ จ็ด

กรุงเทพฯ

08.00 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางกลับ ต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ ละ
กาหนดการเดิ นทางอี กครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่ วนตัวของท่ าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

กลางวัน

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ด
หรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่
ปิ ดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อ
ประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

- อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานที่สาคัญ ปิ ดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
อื่นๆ อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่เป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของ
รัฐบาล,หรือกรณี ที่ผ้ปู กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
- เนื่ องจากประเทศจอร์เจีย ที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติ ทงั ้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน อาจมีส่วนผสมของผักและ
เครื่องเทศ
- เนื่ องจากประเทศจอร์เจีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตัง้ แต่ในอดีต ทาให้
ประเทศแห่งนี้ มีโบสถ์และวิ หารที่เก่าแก่ที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หารต้องใช้ผ้าคลุม

ศรีษะ ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณี ที่ไม่ได้นาติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หารจะมีผา้ คลุมให้

โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือ้ กลางวันอาจจะเริ่ มที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ คา่
เร็วที่สุดคือเริ่ มเวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป

อัตราค่าเดิ นทาง

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

Jewel of Georgia 7D
รายการทัวร์จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน/EK
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

อัตราค่าบริ การทัวร์

42,900
4,900

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
**ไม่รวมค่าทิ ปท่านละ 1,800 บาทโดยเรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**และจะต้อง
ชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
• เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิ ก ,เปลี่ยนคนเดิ นทาง ,ไม่สามารถ Refund ตั ๋วได้
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates Airlines เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ทบิลซิ ี // ทบิลซิ -ี ดูไบ-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีท่ี
เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
• ค่าน้าดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วัน

• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัน
เกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋วโดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 16 ม.ค.
2563 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไขของสาย
การบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (23 กิโลกรัม/จากัด 1 ใบ/ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิ ปพนักงานขับรถ,ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ เดิ นทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรียก
เก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ
ด้วยตัวท่านเอง
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซา่ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัยต่าง ๆ

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว
การยกเลิ ก
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินมัดจา โดยทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการเก็
์
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน
การขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็
์
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน, ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการขอวีซา่ และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.กรณีทต่ี ้องการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี ูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง
สายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้
เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบน้า
ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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