
 

GEORGIA COOLY FRESH  7D 5N 
โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

ก าหนดการเดนิทาง 12 – 18 เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สมัผสัดนิแดนแหง่เทอืกเขาคอเคซสั ทอ่งเทีย่วเสน้ทางแหง่อารยธรรมนบัพนัปี 

ทบลิซิี-่มทิสเคตา้-กอร-ีอุพลสิชเิค-่บอรโ์จม-ี 

ซกินาก-ีควาเรลอีนานูร-ิกูดาอูร-ีคาซเบก ี

ดืม่ด า่แสงสกีรุงทบลิซิี ่ลิม้ลองอาหาร Georgia Cuisine 

น ัง่รถจีป๊ 4WD ชมความงามของโบสถ ์Gergeti Trinity Church 

พเิศษ !! อิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารจนี,อาหารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว ์

 



 

วนัแรก (12 เม.ย.2563) กรุงเทพฯ - (สนามบนิดอนเมอืง) 

23.50 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์........ เพื่อเตรียมตัวเดนิทาง และผ่าน

ขัน้ตอนการเช็คอนิ เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครือ่ง (กรุณา

มาใหต้รงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตัวของท่านเอง) **กรณีทีบ่าง

ท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่

ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เนือ่งจาก

รายการทวัรเ์ป็นรายการทีม่กีารด าเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล 

เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ทบลิซิี ่(จอรเ์จยี)-มทิสเคตา้-กอร-ิอุพลสิชเิค-่ทบลิซิ ี

03.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที่ 

XJ008 (มีบรกิารอาหารรอ้นและน ้าดื่มบนเครื่องบนิ)  **อาหารและเครื่องดืม่อื่นๆ ตอ้งช าระ

เงนิซือ้เพิม่เตมิ** 

08.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกรุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี (เวลาประเทศจอรเ์จียชา้กว่าไทย

ประมาณ 3 ช่ัวโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย

แลว้ รถโคช้รอรับท่านที่สนามบิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงมทิสเคตา้ Mtskheta 

ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี 

ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี จากนัน้น าท่าน

ชม เมอืงมทิสเคตา้ ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจักรเกา่ของ

จอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล น าท่านชม วหิารจวาร ีJvari Monastery ซึง่

เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนานกิายออร์โธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6 วหิาร

แห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่ีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น ้ามคิวารี และแม่น ้าอรักวี ซึง่

ถัดจากเมืองมิทสเคตา้ไปยังบริเวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย 

จากนั้นน าท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral ที่สรา้งราวศตวรรษที่ 

11 ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอร์เจีย 

ชือ่ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าว

จอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และใหศ้าสนาคริสต์มาเป็นศาสนา

ประจ าชาตขิองจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอร ีGori (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองแห่ง

ประวัตศิาสตร์ที่เป็นที่รูจ้ักกันดีว่าเป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็น

ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และขึน้ชือ่เรือ่งความโหดเหีย้มใน

การปกครอง จากนั้นน าท่านชม เมอืงถ า้อุพลสิชเิค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งใน

เมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตัง้ถิ่นฐานในดนิแดนแถบนี้กันมานานแลว้กว่า 

3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและ

วัฒนธรรม และมคีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 กอ่นจะถูกรุกรานโดยชาวมอง

โกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานที่

มีหอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิีกรรมซึง่เป็นลัทธบูิชาไฟ เป็น

ลัทธขิองคนในแถบนี้กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยังมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่า

เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  

ทีพ่กั  โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม (14 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่ยา่นเมอืงเกา่-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-ป้อมปราการนารกิาลา่- 

                     สะพานสนัตภิาพ-โบสถเ์มเตหค์-ี โบสถท์รนิติี-้ EAST POINT OUTLET -ทบลิซิ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

จากนั้นน าท่านเทีย่วชมย่าน เมอืงเก่าของกรุงทบลิซิ ีOld Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่าน

ไดพ้บเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบา้นเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดย

ผสมผสานกันระหว่างศลิปะของเปอร์เซยีและยุโรป ท าใหจ้อร์เจยีมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์

ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว จากนัน้น าท่าน น ัง่Narikala Fortress สรา้งขึน้

ครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความ

สม ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอ์มูัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งสว่นต่อ

ขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้ีการสรา้งเพิม่เตมิ 

และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้ว่านารนิกาลา Narin Qala ซึง่

มีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนไดพั้งทลายลงเพราะว่าเกิด

แผ่นดนิไหวและถูกรื้อท าลายไป แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน ้าแร่เกา่แก่ Sulphur 

Bath ในย่านโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชีือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งบ่อน ้ารอ้นก ามะถันธรรมชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านชมโบสถเ์มเตหค์ ีMetekhi Church โบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมือง

ของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถห์นึ่งที่สรา้งอยู่ในบรเิวณที่มี

ประชากรอาศัยอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่ีมาแต่กอ่น กษัตรยิว์าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาล ี

ไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้ี่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดย

กษัตรยิ ์เซ็นต ์เดมทิรอีัส ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสัญลักษณ์ของโบสถใ์นนกิายออรโ์ธด๊อก ต่อมา

ไดถู้กท าลายและไดม้ีการก่อสรา้งขึน้อีกหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุก

ท าลายและก็ไดส้รา้งขึน้ใหม่อีกครั้ง   จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปกบัสะพานสนัตภิาพ The 

Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ 

เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิน้หนึ่งซึง่

พาดผ่านแม่น ้ าคูรา จากนั้นน าท่านชม โบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหาร

ศักดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออร์โธดอกจอรเ์จยี

ตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งู

ทีส่ดุ อันดับที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก   



 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง หา้ง East Point ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลา

ท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, 

COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, 

MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARAและอื่นๆอีก

มากมาย 

**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  

ทีพ่กั  โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  (15 เม.ย.2563) ทบลิซิ-ีบอรโ์จม-ีอาคลัทช์กิเค-ป้อมปราการราบาต-ีทบลิซิี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบอรโ์จม ีBorjomi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถงึ 

15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงระดับโลกในเรื่องน ้าแร่ โดยน ้าแร่ยี่หอ้บอร์โจมีไดม้ีการ

บรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิทุธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีนี Bakuriani Mountain และสง่ออกไป

ขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะท าใหม้ีสุขภาพแข็งแรงและ

สามารถรักษาโรครา้ยได ้  จากนั้นน าท่านเขา้ชมสวนบอรโ์จม ีBorjomi Central Park 

สถานที่ท่องเทีย่ว และพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีทีน่ยิมมาเดนิเล่นและผ่อนคลายโดยการ

แช่น ้าแร่ในวันหยุด  น าท่านขึน้กระเชา้สู่ จุดชมววิบนหนา้ผาเหนอืสวนบอรโ์จ มีอสิระให ้

ท่านเก็บภาพววิทวิทัศน์ธรรมชาตจิากมุมสงูตามอัธยาศัย 



 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาคลัทช์กิเค่ Akhaltsikhe  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง)  น าท่านเขา้ชมป้อมและปราสาทราบาต ีRabati Castle แนวป้อมปราการและ

ปราสาทสดุอลังการ ทีภ่ายในประกอบไปดว้ยสว่นประกอบ ของอาคารหลายๆ สว่น ถูกสรา้งขึน้

เมือ่ศตวรรษที ่13 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนวก าแพงหนิทีใ่ชเ้ป็นป้อมป้องกันขา้ศกึ และยัง

เคยใชเ้ป็นประทับของเจา้ชาย Jakhely โดยภายหลังศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนี้ก็ไดต้กอยู่ใน

ความครอบครองของอาณาจักรออตโตมันและรัสเซยี จงึท าใหป้้อมแห่งนี้ถูกละเลยและอยู่ใน

สภาพที่ทรุดโทรมจนเมื่อปี 2012 ทางการจอร์เจียไดบู้รณะป้อมแห่งนี้ข ึน้มาใหม่อีกครัง้ ได ้

เวลาสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู ่ เมอืงทบลิซิ ีระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้ง

ทางและพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั  โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ (16 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่อนานูร-ิกูดาอูร-ีThe Memorial of Friendship- คาซเบก-ี

ทบลิซิี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส าคัญซึ่งเป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้น

การทหารทีเ่รยีกว่า Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที่จะน าท่านเดนิทางสู่เทือกเขาคอเคซัส

ใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง

รัสเซยีและจอร์เจีย น าท่านชมป้อมอนานูร ีAnanuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีก าแพง

ลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักว ี เป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยังมโีบสถ ์2 

หลังที่ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอัน

งดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศน์อันสวยงามของเบือ้งล่างและอา่งเก็บน ้าซนิวาล ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงกูดาอูร ีGudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมอืง

ส าหรับสกรีีสอรท์ที่มชีือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ทีม่ีความ

สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งทีพั่กผ่อนเล่นสกขีองชาว

จอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน น าท่านแวะชมและถา่ยรูปกบั 



 

Memorial of Friendship หรอือกีชือ่คอื Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์

สถานที่สรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของ

ประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ตัง้อยู่บน Devil’s Valley  ระหว่างเมอืง

กูดาอูรแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มคีวามสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ

ประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ตัง้เด่น

เป็นสง่าอยู่บนหุบเขาทีม่ีความสวยงามของเทอืกเขาคอเคซัส ประกอบกับตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ 

จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มผีูค้นแวะมาเยีย่มเยยีนและถ่ายรูปกันตลอดทัง้วัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาซเบก ีKazbegi โดยคาซเบกีช้ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันได ้

เปลีย่นมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตัง้อยู่บนความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร 

และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลย

ทีเดียว  น าท่านเปลี่ยนเป็นน ัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี้ 

Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่าทสมนิ

ดาซามีบา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้

ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้ (การเดนิทางมายังสถานที่แห่ง

นี้ ข ึน้อยู่กับสภาพ อากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถูกปิดกัน้ดว้ยหิมะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของ

การจราจร หรอืเหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ ซึง่อาจจะเป็นอปุสรรคแกก่ารเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอ

สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยและ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ)  จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทาง 

หรอืพักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว ์

  น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั  โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีห่ก (17 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่ซกินาก-ีควาเรล-ี Freedom Square -ทบลิซิ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซกินาก ีSighnaghi  ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ี

ในจังหวัดคาเคตีที่อยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง) เป็น

เมอืงเล็กๆทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีาร

ปลูกพชืพันธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพันธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ีความส าคัญที่มี

การท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารที่ส าคัญของจอร์เจีย ซึง่ต่อมาไดรั้บการบูรณะและ

ปรับปรุงใหม้ีความเจริญรุ่งเรือง พรอ้มกับสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงท าใหม้ี

ชือ่เสยีงส าหรับนักท่องเทีย่วใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืง

ทีไ่ดช้ือ่ว่า “เมอืงแห่งความรัก” ตัง้อยู่บนทวิทัศนันสวยงามของแม่น ้าเลซานกิลางหุบเขาคอเค

ซัส ที่ถูกสรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที่ 18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษัตรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ี่

ปกป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิทางเหนือ  

น าท่านชมอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆ์ใน

นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 แต่ไดรั้บการบูรณะใหม่ทัง้หมดใน

ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นอารามนางชี อุทิศใหนั้กบุญนีโน่ สตรีผูป้ระกาศศาสนาคริสตใ์น

ศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ถูกบรรจุไวใ้นอารามแห่งนี้เชน่กัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย น าท่านสู่เขตควาเรล ีKvareli ที่แปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิที่เป็น 1ในเขตที่

เป็นแหล่งผลติไวน์ของจอรเ์จยี ทีท่ีม่ดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน์ โดยมกีารท า

อุโมงคส์กัดเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา จ านวน 15 อุโมงค ์และมีเสน้ทางเชือ่มแต่ละอุโมงค ์

เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ก็บไวน์ในอณุหภูมเิหมาะสม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากนัน้ใหท้่าน

ไดช้มิไวน์คูวาเรลรีสเลศิ ไวน์ทอ้งถิน่ทีม่ีชือ่เสยีงที่สุดในภูมภิาค จนไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดนิทางกลับสู่กรุงทบลิีซี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิ

เล่นชมเมอืงทบลิซิีห่รอืเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall ศูนยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิีท่ีเ่ต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 

**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้   

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

ทีพ่กั  โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีเ่จ็ด (18 เม.ย.2563) สนามบนิทบลิซิ-ี กรุงเทพฯ 

เชา้ตรู ่ น าทา่นเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพ่กั เพือ่น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรุงทบลิซิ ี

08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร ์ เอเชียเอ็กซ  ์เที่ยวบินที่ 

XJ009  (มีบรกิารอาหารรอ้นและน ้าดื่มบนเครื่องบนิ) **อาหารและเครื่องดื่มอืน่ๆ ตอ้งช าระ

เงนิซือ้เพิม่เตมิ** 

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการ

เดนิทางแต่ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของทา่น 

เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็นรายการทีไ่ดม้กีารด าเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืนเมือ่

เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณ์อืน่ๆ ที่

ไม่คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ย

สาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการ

เปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

หมายเหตุ  

สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เช่น 

➢ อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานที่ส าคัญ ปิดในวันส าคัญทางศาสนาและหรอืแมแ้ต่สถานทีท่่องเทีย่วส าคัญ

อื่นๆ อาจจะปิดโดยไม่ไดม้ีการแจง้ล่วงหนา้ หรือการเขา้ชมที่เป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของ

รัฐบาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรัฐเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้ล่วงหนา้ เป็นตน้ 

➢ เนื่องจากเป็นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาตทิัง้รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย  ดังนั้น

อาหารสว่นใหญ่จะไดรั้บอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกัน  

➢ โดยปกตริา้นอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือ้กลางวันอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้

ค ่าเร็วทีส่ดุคอืเริม่เวลา 19.00 น.เป็นตน้ไป 

➢ เนื่องจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญ่นับถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลักมาตัง้แต่ใน

อดีต ท าใหป้ระเทศแห่งนี้มีโบสถแ์ละวหิารที่เก่าแก่ที่เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชม  ซึง่เวลาเขา้โบสถ์

หรือวหิารตอ้งใชผ้า้คลุมศีรษะ ดังนั้นกรุณาเตรียมผา้คุลมศีรษะไปดว้ย หรือกรณีที่ไม่ไดน้ าตดิตัวไป

ทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลุมให ้

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

 

**ราคานีร้วมรายการทวัรต์ ัว๋เครือ่งบนิ** 

อพัเกรดทีน่ ัง่เป็นทีน่ ัง่พรเีมีย่มแฟลตเบดเพิม่ท่านละ 15,000 บาท 

และอาหารเหมอืนช ัน้ประหยดั 

**ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,500 บาท  โดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย** 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ

ภายหลัง 

• โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เขา้พักแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหตุ 

▪ อัตราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 35 ท่าน**ไม่มรีาคาเด็ก**และ

จะตอ้งช าระมัดจ า หลังจากยนืยันการจองทัวรท์ันท ี

▪ เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมช่ัน  กรณีที่จองและออกตั๋วแลว้ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นคนเดนิทาง

ได ้และไม่สามารถท ารฟัีนดต์ั๋วไดเ้ชน่กัน 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับโดยสายการบนิไทยแอร์ เอเชยีเอ็กซ ์เสน้ทางกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบิลิซี-

กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด 

✓ ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง 

(Triple Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเดีย่ว

เพิม่  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการที่

ระบุ 

✓ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

✓ ค่าธรรมเนียมบรกิารมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวร์ของบรษัิทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความ

สะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

✓ ค่าน ้าดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน 

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ที่

อายุเกนิ 75 ปี กรมธรรม์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์บริษัทประกัน) (เฉพาะค่า

รักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่ๆ อันเกดิจากอุบัตเิหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, 

ค่าอาหาร หรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกันฯ) 

ทวัรจ์อรเ์จยี (บอรโ์จม-ีซกินาก-ีควาเรล)ี 7 วนั 

5 คนื / XJ 
อตัราคา่ทวัร ์

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 39,900 

ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,900 



 

✓ ค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีก

เก็บ ณ วันที ่22 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือัตราการผกผันค่าน ้ามันหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมี

การช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม/จ ากัด 1 ใบ/ท่าน) 

× ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เอง ค่าโทรศัพท ์ ค่า

ซักรดี ฯลฯ 

× ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

× ค่าทปิคนขับ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์ ท่านละ 2,500 บาทที่จะเรียกเก็บพรอ้มกับค่าทัวร์

งวดสดุทา้ย 

× ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

× ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ข ึน้อยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแล

กระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

× ทัวรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 

× ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซื้อซมิการ์ดไดท้ี่

สนามบนิทบลิซิ ี

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เองค่าโทรศัพท ์

ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่มิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน ้ ามัน , ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่

นอกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกับวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

× ค่าประกันการเกดิจารกรรมหรือภัยธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกันอบัุตเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้าก

บรษัิทประกันภัยต่าง ๆ 

การช าระเงนิ  

ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร์

สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 35 วันท าการ 

การยกเลกิและเงือ่นไขการจองทวัร ์

➢ หากมีการยกเลกิ 60-90 วันท าการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามัดจ าค่าตั๋วโดยสารซึง่

เงือ่นไขเป็นไปตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

➢ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

➢ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 35 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมด 

➢ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัต ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามัดจ า 20,000.- บาท  

➢ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

ค่าทัวร์ทัง้หมดและไม่สามารถเลื่อนวันเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิที่ไม่สามารถคนืเงนิได ้

เชน่ ค่าวซีา่,ค่าตั๋วเครือ่งบนิ, ค่ามัดจ าหอ้งพักและค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

➢ กรณีที่ตอ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ทัวร์ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 



 

หมายเหตุ 

❖ รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่

พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

❖ กรณีที่มีการเกดิภัยธรรมชาติ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผูเ้ดินทางก าลังจะไป หากมี

เหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมีเหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิ จนกว่าจะไดรั้บการยืนยันจากสายการบนิ โรงแรม  หรือหน่วยงานจาก

ต่างประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

❖ บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมายหรอื

สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี  

หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้

ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อันสบื

เนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง

ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อัน

เกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่

จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด 

รวมถงึไม่รับผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

❖ ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให ้

ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ

ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

❖ ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความ

ชว่ยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทาง

บริษัทฯ ใหท้ราบล่วงหนา้ตัง้แต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภัย  ดา้น

โภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

❖ ในประเทศต่าง ๆ ที่มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก

สขุภาพของคนสว่นรวม 

❖ กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแล

เป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่าน

เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

❖ การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรือก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวันเดนิทาง

ดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจอง

ผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับ

รายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดังกล่าวใหไ้ด ้หรือ คืนเงนิค่าเขา้ชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่

ไดรั้บจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ



 

เดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆ 

ใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

❖ หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอีสเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวันหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิด

เป็นสว่นใหญ่ ดังนัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

▪ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะ

ไม่ตดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 

เตยีงพับเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคู่และ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ท่าน  

▪ โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า  

▪ กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเตม็ 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต 

และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกัน 

 


