บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วเลขที่ 11/01967

*** จุดเด่นของทัวร์ : เดินทางท่องเทีย่ วไปกลับไม่ยอ้ นกลับเส้นทางเดิม ***
โรงแรมดี ... กินดี อาหารที่หลากหลาย : อาหารไทย / จีน / ชมโชว์พืน้ เมือง
ทบิลซิ ี่ (โบสถ์เมเตคี + นัง่ กระเช้า)
ซิกนากี City of Love – ชิมไวน์ควาเรลี
มิทสเคต้า (อารามจวารี + วิหารสเวติสโคเวลี)
คาสเบกิ..หุบเขาคอเคซัส (นั่งรถ 4WD…โบสถ์เกอร์เกติสเมบา)
ป้อมปราสาทอันนานูรี – โกรี (พิพธิ ภัณฑ์สตาลิน)
ถ้ำอุพลิสชิเค – บอร์โจมี (สวนบอร์โจมี + กระเช้า)
คูไทซี (อารามเกลาติ + ถ้ำโพรมิธีอุส) – บาทูมิ (ล่องเรือทะเลดำ + ป้อมโกนีโอ้)
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กำหนดการเดินทาง

22-30 มิ.ย. / 12-20 ก.ค. / 27 ก.ค.-4 ส.ค. /
11-19 ส.ค. / 22-30 ก.ย. / 12-20 ต.ค. /
22-30 ต.ค. / 3-11 ธ.ค. / 10-18 ธ.ค. /
25 ธ.ค. 2565-2 ม.ค. 2566 / 28 ธ.ค. 2565–5 ม.ค. 2566
..... รายละเอียดการเดินทาง .....

วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.

กรุงเทพฯ – ทบิลซิ ี่

ประตูทางเข้าที่ 10
เคาน์เตอร์แถว U สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK .. TURKISH AIRLINE) ....
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เจ้าหน้าทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
❖ บริษัทฯ จัดเตรียมป้ายชือ่ ของท่านพร้อมโบว์ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของคณะ
❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมาณที่มากกว่า 100 มิลลิลติ ร
ห้ามนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE เท่านั้น
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสารเครื่องบิน Boarding Pass
23.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 069
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชั่วโมง 25 นาที)
❖

❖

วันทีส่ องของการเดินทาง
05.10 น.

ทบิลซิ ี่ (โบสถ์เมเตคี + นัง่ กระเช้า + ช้อปปิง้ )

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
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06.30 น.
09.45 น.

11.30 น.
บ่าย

จากนั้น

จากนั้น
18.30 น.
จากนัน้

ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ TK 378
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที)
เดินทางถึงสนามบิน เมืองทบีลซิ ี่ (TBILISI) ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ ซึ่งมองไปทาง
ไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสีสันอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสาน
ศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป อาจกล่าวได้ว่า นีค่ ือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตก
ของประเทศที่ต้งั อยู่ระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลักษณ์
(เวลาทีป่ ระเทศจอร์เจีย
ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เข้าชมโบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของท
บิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากร
อาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้าง
ป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยาย
โดยกษัตริยเ์ ซ็นต์เดมิทรีอัสที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ใน
นิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง
จนในปี ค.ศ. 1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อกี ครั้ง
โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปี ซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี จากนั้น นำ
ท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว
150 เมตร ซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่า
เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่ง ซึง่ พาดผ่านแม่น้ำคูรา
นำท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชม ป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้าง
ขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความ
สม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างส่วนต่อ
ขยายออกไปอีก ซึ่งต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มี
การสร้างเพิ่มเติม และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อม
แห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little
Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูก
รื้อทำาลายไป มีเวลาอิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซี่ได้ตาม
อัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ทบิลซิ มี่ อลล์ (Tbilisi mall) ช้อปปิ้งมอลล์แห่งนครหลวงทบิลิซี่ จากนั้น มีเวลา
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น อาทิ เช่น
ZARA, PULL & BEAR, TOPSHOP, GAP, MARKS&SPENCER, SAMSONITE, ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์พนื้ เมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

ทบิลซิ ี่ (ซิกนากี City of Love – ชิมไวน์ควาเรลี)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนั้น

จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

18.30 น.
จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกนากี Sighnaghi ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ใน
จังหวัดคาเคตีที่อยู่ทางด้านใต้ของประเทศ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีพื้นที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้น องุ่น
พันธุ์ต่างๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่มีการทำเหล้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารที่
สำคัญของจอร์เจีย ซึ่งต่อมาได้รบั การบูรณะและปรับปรุงให้มีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย จึงทำให้มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยว
ให้ท่านได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งความรัก
CITY OF LOVE” ตั้งอยู่บนทิวทัศน์ทสี่ วยงามของแม่น้ำเลซานิกลางหุบ
เขาคอเคซัส ที่ถกู สร้างขึน้ เมือ่ ศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโองการแห่ง
กษัตริย์ Kakheti Erekle II ผู้ที่ปกป้องเมืองจากการโจมตีของพวก
มุสลิมทางเหนือ จากนั้น นำท่านชม อารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery
of St. Nino at Bodbe อารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดในศตวรรษ ที่
17 ปัจจุบันเป็นอารามนางชี อุทิศให้นักบุญนีโน่ สตรีผู้ประกาศศาสนา
คริสต์ในศตวรรษที่ 4 โดยหลุมศพ ของนักบุญนีโนก็ถูกบรรจุไว้ในอารามแห่งนี้เช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตควาเรลี Kvareli ที่แปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ที่เป็น 1 ในเขตที่
เป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย ที่ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูก
องุ่นทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมาจำนวน
15 อุโมงค์ และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพือ่ ให้เป็นที่เก็บไวน์ใน
อุณหภูมิเหมาะสม จากนัน้ มีโอกาสให้ท่านได้ ชิมไวน์ควาเรลี รสเลิศ
ไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค จนได้เวลาอันสมควร นำท่าน
เดินทางกลับสู่กรุงทบิลีซ่ี
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง

เช้า
จากนั้น

ทบิลซิ ี่ – มิทสเคต้า
(อารามจวารี + วิหารสเวติสโคเวลี)
คาสเบกิ....หุบเขาคอเคซัส (นั่งรถ 4WD…โบสถ์เกอร์เกติสเมบา)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย
ปัจจุบันเป็นเมืองสาคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์
ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรกช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site)
เมื่อปี ค.ศ.1994
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นำท่าน เข้าชมอารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิส์ ิทธิ์ยุค
ศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก
ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดยักษ์ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า
นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่งปัจจุบนั เป็นสถานทีท่ ่องเที่ยวที่
สาคัญมากของประเทศตุรกี) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับ
การเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล
จากนั้น อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้า และ
จุดบรรจบของแม่น้าคูราและ แม่น้าอะรักวี ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก
จากนัน้
นำท่าน เข้าชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความ
เชื่อมานับถือศานาคริสต์ ซึ่งกลายมาเป็นศาสนาประจาชาติของ
จอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาด
ใหญ่ท่สี ุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นใน คริสตวรรษที่ 11 ภายในมี
ภาพเขียนเฟรสโก้ที่งดงาม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่
บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus mountains) เมืองนี้ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
บนเทือกเขาคอเคซัสที่สาคัญของจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคสา
หรับการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุด
ของเทือกเขาคอเคซัส
จากนั้น
นำท่านเปลี่ยนอริยาบถ นัง่ รถขับเคลือ่ น 4 ล้อ
(Jeep 4 Wheels Drive) เพื่อเดินทางไป เข้าชม โบสถ์เกอร์เกติส
เมบา (Gergeti Semeba church) สถานที่ทอ่ งเที่ยวและจุด
ถ่ายรูปที่โด่งดังมากที่สุดของประเทศจอร์เจีย เป็นโบสถ์เก่าแก่
กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วย
หินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้า
ทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัสได้รอบด้าน ตลอดการเดินทางท่าน
จะได้สัมผัสบรรยากาศ และวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส ระหว่างขากลับแวะให้
ท่านถ่ายรูปกับ อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship) กาแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่ง
แต่งแต้มศิลปะบนกาแพงมากมายสีสันอันสวยงาม
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่าง
รัสเซียและจอร์เจีย
(*** ในช่วงทีม่ ีอากาศเปลีย่ นแปลง จะไม่สามารถขึน้ ไปชมอารามนีไ้ ด้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ ับสภาพอากาศแต่ละวัน
หากขึน้ เขาไปดูอารามนีไ้ ม่ได้ ทางทัวร์จะคืนเงินค่า 4WD ให้ทา่ นละ 300 บาท ***)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GUDAURI LOFT หรือเทียบเท่า
จากนั้น

เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour

จอร์เจีย (TK) -6www.avenue.co.th
*** หมายเหตุ ***

โรงแรมทีพ่ ักอยูใ่ นเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus)
ในกรณีทโี่ รงแรมเต็ม หรือในกรณีทหี่ มิ ะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ ไปได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอย้ายไปพักทีเ่ มืองทบิลซิ ี่แทน ***
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วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

จากนั้น

คาสเบกิ – ป้อมปราสาทอันนานูรี –
โกรี (พิพธิ ภัณฑ์สตาลิน) – ถ้ำอุพลิสชิเค – บอร์โจมี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครอง
โดยสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph stalin) จอมเผด็จ
การที่ทรงอิทธิพลและอันตรายที่สุดคนหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 ระหว่างการเดินทาง
นาท่านแวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) สร้างขึน้ สมัยศตวรรษที่ 13
ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็น
ป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวมุสลิม
นำท่าน เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum) ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจ
กลางเมืองโกรี เรื่องราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่
ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว และของขวัญ ของ
กำนัล จากบรรดามิตรประเทศ นำท่านเข้าชมบ้านซึ่งสตาลินเคย
พักสมัยยังวัยเยาว์ จากนั้นนำท่านชมขบวนรถไฟโบราณซึ่งเดิม
เป็นรถไฟของจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
ต่อมาได้กลายเป็นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้อง
เล็กๆ ทั้งห้องทางานของ สตาลิน, ห้องพักผ่อน เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค () เพื่อนำท่านเทีย่ ว เข้าชมถ้ำอุฟลิสชิเค ซึง่ มีความเก่าแก่ของ
จอร์เจีย ซึ่งตามประวัติศาตร์ได้บนั ทึกว่ามีการตั้งถิ่นฐานใน
ดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึง
ขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานและ
ทาลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาด
ใหญ่ท่ถี ูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ต้งั
ของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8
เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่
เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองถ้า
ที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของ
ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มชี ื่อเสียงระดับโลกใน
เรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ท่ไี หลรินจากยอดเขา
บาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีต
ชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถลิ้มลอง
น้ำแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี
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18.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BORJOMI หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

18.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เข้าชมสวนบอร์โจมี (Borjomi city park) สถานที่
ท่องเที่ยวและพักผ่อน ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดย
การแช่นา้ แร่ในวันหยุด จากนั้น นำท่าน ขึน้ กระเช้า สู่จุด
ชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพ
วิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกของประเทศ จากนั้น นำท่าน เข้าชมอารามเกลาติ (Gelati monastery) อาราม
หลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์เดวิดที่ 4
กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11
อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระแม่มารี และ
โบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียน
เฟรสโก้อันสวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนีอ้ ารามเกลา
ติยังเป็นสถาบันชั้นนาของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์, นัก
เทววิทยา, และนักปราชญ์ชื่อดังมากมาย องค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็นหนึง่ ใน
มรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TSKALTUBO หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

11.30 น.

บอร์โจมี (สวนบอร์โจมี + กระเช้า) –
คูไทซี (อารามเกลาติ)

คูไทซี – ถ้ำโพรมิธีอุส – บาทูมิ (ล่องเรือทะเลดำ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เข้าชมถ้ำโพรมิธีอุส (Prometheus cave)
หนึ่งในถ้าอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกค้นพบ
ครั้งแรกปี ค.ศ. 1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.
2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายใน
แต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยสะท้อน
แสงสีตระการตาในตัวถ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

18.30 น.
จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
จากนั้น
นำท่านชมเมืองบาทูมิ
ยังได้รบั การสนับสนุนให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูปโฉม
อาคารและตัวเมืองเก่า อีกทั้งยังมีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่มากมาย
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย จากนั้น นำท่าน ล่องเรือใน
ทะเลดำ เพือ่ ชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลน
ชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดาอันเนื่องมาจากสาร
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND GLORIA หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

จากนั้น
12.00 น.
บ่าย

จากนั้น

บาทูมิ (ป้อมโกนีโอ้) – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่จดุ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเขตชายแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศจอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั้น
นำท่าน เข้าชมป้อมโกนีโอ้ (Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณ
ชายฝั่งทะเลดำ ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน
การรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็น
สถานที่ฝงั ร่างของนักบุญมัทธีอัส หนึ่งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู
แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เนื่องจากคำสั่งห้าม
ของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการทำลายโบราณสถานให้ทรุด
โทรมลง
นำท่านสู่ตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ ท่านสามารถเลือกซือ้ ผลไม้สดใหม่ และผลไม้ของประเทศจอร์เจีย
ซึ่งที่ตลาดแห่งนี้มีสินค้าวางจำหน่ายมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เดินเล่นชมจตุรสั ปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจตุรัสสำคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งราย
ล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า
5,700
ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดำ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้
แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสก
และงานกระจกสีท่หี าดูได้ตามอาคารรอบจตุรสั แวะถ่ายรูปกับ รูป
ปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูปปั้น
พิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทกุ ๆ 10 นาที
(เริ่มตัง้ แต่ 19.00 น.) จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ
ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
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20.25 น.
21.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 393
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 2 ชัว่ โมง 25 นาที)
เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
01.45 น.
15.25 น.

กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 9 ชัว่ โมง 30 นาที)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ………………

**** END OF TOUR ****
*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น
ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม : โทร. 02-108-8666

สกุลเงิน

จอร์เจีย ใช้เงินสกุล จอร์เจียน ลารี (Georgian Lari)

ไฟฟ้า 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃)
เมือง
แมดดริ ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ถ้าท่านเจอสิง่ เหล่านี้ ...... ถึงแม้วา่ พาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุกต็ าม
บริษัทฯ ขอแนะนำว่าควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่ นมาทำการจองทัวร์
- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ...
บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น
หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,
หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ
ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่าด้วยเรือ่ ง “คดีความ / การตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ ....
เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึ่งอยูน่ อกเหนือการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำความเข้าใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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อัตราค่าบริการ .... แกรนด์จอร์เจีย 9 วัน (TK)
ผู้ใหญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ผูใ้ หญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

79,900.73,900.13,500.-

บาท
บาท
บาท

***หมายเหตุ*** ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนำมาแก้ไข, เปลีย่ นชื่อ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน
ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์
หมายเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่าตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทไี่ ด้รับอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คุม้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทาง

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุ้มครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท
- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม โทร. 02-108-8666
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนัน้ ๆ เอง)

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รฐั บาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
9. ค่าทิปพนักงานขับรถยุโรป (คนละ 3 USD x 7 วัน)
= ท่านละ 21 USD
10. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่
(คนละ 3 USD x 7 วัน)
= ท่านละ 21 USD
11. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย (คนละ 100 บาท x 9 วัน)
= ท่านละ 900 บาท
ขัน้ ตอนการจอง และชำระค่าทัวร์
1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำท่านละ 40,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป
2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
แม้กรณีท่ียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทั ฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี้
(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทั ฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที)

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ทา่ นชำระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชือ่ ส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการชำระเงินของท่าน
เป็นสำคัญ
-หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล
กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะ
ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป
คืนค่ามัดจำทั้งหมด
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ย 65% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่ มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เด็กทีม่ ีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูส้ ูงอายุ หรือท่านทีม่ ีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า
ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว
กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ
ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

*** หมายเหตุ ***

ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีทลี่ ูกค้าต้องทำการออก
ตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่าน้ำมัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์.............. แกรนด์ จอร์ เจีย 9 วัน (TK) .............วันเดินทาง...........................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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