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*บนิตรงสู่จอร์เจีย* 
สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 

ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 
เทีย่วประเทศจอร์เจีย 7 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-กอรี-อุพลิสลิเค่-คูไตซี-บาทูม-ีอนานูร-ิกูดาอูรี-คาซเบกี 
ดื่มด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgia Cuisine 

น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 
อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์                      

 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและ
ตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแร่และ

GEORGIA MY LOVE KUTAISI-BATUMI 
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แหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนน้ี ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร
ยูเนสโก น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนับพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม

และเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอร์เจยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำคูรำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำรี 
มิทสเคต้า เมอืงศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี 
กอร ี เมอืงแห่งประวตัศิาสตร์ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นบา้นเกิดของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครอง

สหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และขึ้นชือ่เรือ่งความโหดเหี้ยมในการปกครอง 
อุพลิสชิเค่  เมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปี

ก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 
บาทูมี เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลบนชำยฝัง่ตะวนัออกของทะเลด ำ เป็นรฐัอสิระปกครองตนเองอยู่ทำงดำ้นตะวนัตกของประเทศ

จอรเ์จยี เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทศัน์สวยทีสุ่ดของจอรเ์จยี มคีวำมงำมของธรรมชำตทิีน่่ำตืน่ตำตืน่ใจ  
คไูตซี เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ สมยัครสิต์ศตวรรษที ่12-13 ของอาณาจกัรโคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัร

จอรเ์จยีนโบราณ  
คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดบัน ้ำทะเล

ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว 
โดยมไีฮไลท์เป็นโบสถ์เกอรเ์กต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึน้ใหเ้ป็น
ป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้
ตระหง่ำน 

กดูาอูริ เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีือ่เสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นใน
เดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

 

ก าหนดการเดินทาง   วนัที ่ 20-26 ตุลาคม 2565 
 

วนัแรก   (20 ต.ค.2565) กรงุเทพฯ- (สนามบินสุวรรณภมิู) 
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์F เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน 

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎ
ของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือ
ต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสาร
ส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ีมีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียน
ฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง (21 ต.ค.2565) ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-ย่านเมืองเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า- 
                     สะพานสนัติภาพ-โบสถเ์มเตห์คี- โบสถ์ทรินิต้ี- Freedom Square -ทบิลิซี 
00.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ์เท่ียวบินท่ี XJ910 

(มีบริการอาหารร้อนและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน)  **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาประเทศจอรเ์จยีชา้กว่าไทยประมาณ 3 

ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ 
น าท่านเดินทางสู่กรงุทบิลิซี Tbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตร์มากมาย 
และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าคูราหรอืเรยีกว่าแม่น ้า
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มติควาร ีน าท่านชมกรุงทบลิซิี่ ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ใน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงน้ีอยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการ
ขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัยุโรป  
น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะท าท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนั
ของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท าให้
จอรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า 
Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกช่วงครสิต์วรรษที ่4 ในรูปแบบของ
ชูรสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่ม่มคีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดได้
มกีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายออกไปอกี ซึ่งตอ่มาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกีารสรา้งเพิม่เตมิ 
และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งน้ีว่านารนิกาลา Narin Qala ซึ่งมคีวามหมายถงึป้อม
อนัเลก็ Little Fortress โดยบางส่วนไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกดิแผ่นดินไหวและถูกรือ้ท าลายไป แวะชมและ
ถ่ายรปูภายนอกกบัโรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซึ่งทีน่ี่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในเรื่องบ่อน ้า
รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมโบสถเ์มเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิหน้า

ผาของแม่น ้ามทวาร ีเป็นโบสถ์หนึ่งทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน 
กษตัรยิว์าคตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้ีบ่รเิวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้ง
ขยายโดยกษตัรยิ ์เซน็ต์ เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสูงเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลาย
และไดม้กีารก่อสรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้ใหม่อกีครัง้   
จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตวั
เมอืงเก่าและเมอืงใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีส่วยงามชิน้หน่ึงซึ่ง
พาดผ่านแม่น ้าคูรา จากนัน้น าท่านชมโบสถท์รีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัว่า 
Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 
1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีสู่งทีสุ่ด อนัดบัที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก   
จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิี่ย่านฟรีดอมสแควร ์Freedom Square หรอืเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria 
Mall ศูนยก์ารค้าใจกลางกรุงทบลิซิี่ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นค้า รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้แบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์  

 **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซือ้สินค้าอิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั**  
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  (22 ต.ค.2565) ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-กอริ-พิพิธภณัฑ์สตาลิน-ถ ้าอุพลิสชิเค่ -คไูตซี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี 
จากนัน้น าท่านชมเมอืงมทิสเคต้าทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยี
ในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวหิารในรูปแบบของครสิต์
ศาสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งน้ีตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบ
กนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซึ่งถดัจากเมอืงมทิสเคต้าไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึ่งในอดตีเคยเป็น
อาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 
ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานับถอืศาสนา
ครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองกอรี Gori (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงแห่งประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดวี่า

เป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 
และขึน้ชื่อเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครอง น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ท่านสตาลิน Stalin Museum ซึ่งรวบรวม
เรื่องราว และสิง่ของต่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ มกีาร
จดัแสดงประวตัชิวีติของสตาลนิทีใ่ชใ้นระหว่างในช่วงทีม่ชีวีติอยู่ จากนัน้น าท่านชมเมืองถ า้อุพลิสชิเค่ Uplistsikhe 
Cave Town หน่ึงในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดินแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 3000 
ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสุด
ขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็น
เมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึ่ง
เป็นลทัธบิูชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบน้ีก่อนทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่า
เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ ทีส่รา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่9 น าท่านเดนิทางสู่เมืองคไูตซี Kutaisi (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ สมยัครสิต์ศตวรรษที ่12-13 ของ
อาณาจกัรโคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณ   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่ (23 ต.ค.2565) คไูตซี-อารามเจลาตี- โบสถ์บรากาติ-บาทูมี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านชมอารามจีลาติ Gelati Monastery ของเมอืงคูไตซ ีถูกคน้พบในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่12 ซึ่งทาง
องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจลีาตเิป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอื
โบสถ์เซนต์ นิโคลาส และโบสถ์เซนต์จอรจ์  ซึ่งในโบสถ์เซนต์นิโคลสันัน้ มภีาพเขยีนสเีฟรสโกเล่าเรื่องราวเกีย่วกบั
ครสิต์ศาสนาทีส่วยงามตระการตามากมายหลายภาพและยงัคงอยู่ในสภาพสมบรูณ ์ทีส่ าคญัตรงบรเิวณโดมขนาด
ใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารนัีน้ ใชก้ระเบื้องโมเสกสทีองประดบัประดากว่า 2 ลา้นชิน้ 
จากนัน้น าท่านชมวิหารบากราติ Bagrati Cathedral โบสถ์ทีแ่สนสวยงามตัง้อยู่บนเนินเขา Ukimerioni ซึ่งท่าน
สามารถมองเหน็ทศันียภาพเมอืงคูไตซทีีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองบาทูมี Batumi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลบนชายฝัง่

ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคญัขนาดใหญ่ รวมถงึถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยต้นไมส้องขา้งทาง   
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า (24 ต.ค.2565) บาทูมี-ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี - ทบิลิซี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทุกท่านล่องเรือในทะเลด า ชมอ่าวเมอืงบาทูม ี(Black Sea) เหตุทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นทะเลด า ทีไ่ดช้ื่อว่าทะเลด าก็
เพราะดนิโคลนชายฝัง่และดนิทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสดี า อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์  หรอืที่
เรยีกว่าก๊าซไข่เน่า  สารเคมตีวัน้ีเกดิมาจากแบคทเีรยีทีอ่ยู่ในทะเลผลติก๊าซไข่เน่าขึน้มา เมื่อไปจบักบัดนิโคลน  หรอื
ทรายชายฝัง่  จงึท าใหด้นินัน้เป็นสดี า ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเกบ็ภาพบรรยากาศและชมความสวยงามของอ่าว
เมอืงบาทมู ีจากนัน้น าท่านชมย่านเมืองเก่าบาทูมิ หรือย่าน Old Town ชมบรรยากาศของบา้นเรอืนเก่าและชม
ย่าน Piazza Square สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จยี Vazha 
Orbeladze สรา้งดว้ยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ทีผ่่านมาไดเ้ริม่ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่ง
บนัเทงิและพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมอืงประกอบไปดว้ยภตัตาคาร ,โรงแรม , ไนท์คลบั ฯลฯ และชม Europe 
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Square อกีหน่ึงจตัุรสัทีส่ าคญัประจ าเมอืง  น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบัรปูป้ันอาลีและนีโน่ Ali and Nino 
Moving Sculptures รูปปั้นสูง 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลื่อนไหวได ้สรา้งขึน้เพื่อแสดงถงึความรกัหนุ่มสาวต่าง
เชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้ง

ทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  (25 ต.ค.2565) ทบิลิซี-่อนานูริ-กดูาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึ่งเป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที่
จะน าท่านเดินทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้
พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพง
ลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึ่งภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งได้
อย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมน้ีเองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์
อนัสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองกดูาอูรี Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่ี
ความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยม
มาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรอือีกช่ือ
คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่ง
บอกถงึความสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานน้ีตัง้อยู่บน Devil’s Valley  
ระหว่างเมอืงกูดาอูรแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งน้ีตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขา
ทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท าใหส้ถานที่แห่งน้ีมผีูค้นแวะมาเยีย่ม
เยยีนและถ่ายรูปกนัตลอดทัง้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี้ชื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมอืงสเตพานท์

สมนิดา้ ตัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาว
จะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถ์
เกอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่
บนเทอืกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายงัสถานทีแ่ห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึง่เส้นทางอาจจะถกูปิด
กัน้ด้วยหิมะทีป่กคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคแก่
การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงทบลิิซ ี 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว ์
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ (26 ต.ค.2565) สนามบินทบิลิซี- กรงุเทพฯ 
เช้าตรู่  น าท่านเชค็เอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 
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08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ911 
(มีบริการอาหารร้อนและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน) **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 

19.15 น.  เดินทางถึง เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ี
ได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง
เลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 
 

 

หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอื่นๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรอืกรณีท่ี
ผู้ปกครองรฐัเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเชื้อชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมื้อกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมื้อค า่เรว็ท่ีสุดคือ
เร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นกัท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผ้าคลุม
ศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย หรอืกรณีท่ีไมไ่ด้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมผี้าคลุมให้ 

 
 

อตัราค่าเดินทาง วนัที ่ 20-26 ตุลาคม 2565 
 

 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 

อพัเกรดท่ีนัง่เป็นท่ีนัง่พรีเม่ียมแฟลตเบดเพ่ิมท่านละ 20,000 บาท 
และอาหารเหมือนชัน้ประหยดั 

 

ทวัรจ์อรเ์จีย (คไูตซี-บาทุมี) 7 วนั 5 คืน / XJ อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 49,900.- 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 5,900.- 
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**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,500 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 35 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถท ารีฟันดต์ัว๋ได้เช่นกนั  

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เสน้ทางกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 

กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าน ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรม ์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิ
จากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่22 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กิโลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาทท่ีจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรง์วดสุดท้าย 

• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวั

ท่านเอง 
• ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซื้อซมิการด์ไดท้ีส่นามบนิทบลิซิี 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอืค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัการเกิดจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิัทประกนัภยัต่าง ๆ  
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การช าระเงิน  
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อน
เดนิทางอย่างน้อย 35 วนัท าการ  

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์

▪ หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าค่าตัว๋โดยสารซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามทีท่างสาย

การบนิเรยีกเกบ็ 

▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 35 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท  

▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมดและไม่สามารถ

เลื่อนวนัเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จรงิทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าวซ่ีา,ค่าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ าหอ้งพกัและค่าเขา้ชม

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นต้น 

▪ กรณีทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ทาง
บรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย
การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการดูแลเป็น
พเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เน่ืองจากกฏ
ทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ด้านการบนิ และด้านการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ ี
ปัญหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสูบ
บุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้
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การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้
ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตาม
เงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล
ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ่ละ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า ซึ่ง

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 


