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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. อิสตันบูล – ทบิลซิ ี – อนุสาวรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ - คูไตซี
วันที่ 3. อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – บาทูมิ – อนุสาวรียอ์ าลีและนีโน่ – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดา –
รับประทานอาหารค่าบนตึก Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงนา้ พุเต้นระบา
วันที่ 4. เมืองเก่าบาทูมิ – จตุรสั ยุโรป– ถา้ โพรมิธีอสุ – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี
วันที่ 5. ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บนา้ ชินวารี – กูดาอูรี – คาซเบกี ้ – โบสถ์เกอร์เกตี ้
วันที่ 6. อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี – ทบิลซิ ี - ชมการแสดงพืน้ เมือง
วันที่ 7. เมืองเก่าทบิลซิ ี – ขึน้ กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบนา้ โบราณ – วิหารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล
วันที่ 8. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
18.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช
แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
22.35 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65
***คณะเดินทางตัง้ แต่วันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 04.10 น.***
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วันที่ 2

อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสาวรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย – กอรี – พิพธิ ภัณฑ์
ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชเิ คห์ - คูไตซี

05.45 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปลีย่ นเครือ่ งเพื่อเดินทางต่อ

07.45 น.

นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 378
***คณะเดินทางตัง้ แต่วันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 06.15 น. และเดินทางถึงทบิลิซีเวลา 09.35 น.***

11.10 น.

กลางวัน
บ่าย
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เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนนั้ เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝั่ งแม่น้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนือ้ ที่ประมาณ
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนีถ้ ูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย ์
จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้ เมืองนีข้ นึ ้ ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนีอ้ ยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญใน
ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตงั้ ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียโุ รป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่อนุ สาวรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแท่งหินสีดาขนาด
ใหญ่ แกะสลักเป็ นรู ปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้ โดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985
ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็ น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระ
คัมภีรข์ องศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรือ่ งของข้าราชการชนชัน้ สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่างๆของ
ประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี ้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ ป็ นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ นผูป้ กครอง
สหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหีย้ มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้ นาท่านชม
พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็ นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้
รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตัง้ แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชเิ คห์ (Uplistsikhe) ซึง่ เป็ นเมืองถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ ถิ่นฐานในดินแดนแถบนี ้
กันมานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตเป็ นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดาและต่ อไปถึงทางตะวันตก ปั จจุบนั
สถานที่แห่งนีแ้ บ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็ นบริเวณที่ใหม่ที่สดุ ประกอบไปด้วย
สถาปั ตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็ นที่อยู่อาศัย ถา้ ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึ่ง
คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ทา่ นอิสระชมหมู่บา้ นที่สร้างขึน้ จากถา้ นีต้ ามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคูไตซี (Kutaisi) ที่ตงั้ อยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนือห่างประมาณ 150 กม. เมืองนีม้ ีความเจริญเป็ น
อันดับสองรองจากทบิลซี ี ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซงึ่ มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและได้รบั การขึน้ ทะเบียน ให้เป็ นมรดก
โลก ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ได้เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิ ส (Empire of Colclis) และ
อาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยูท่ างด้านของตะวันตกของประเทศ
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN HOTEL KUTAISI หรือเทียบเท่า

อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – บาทูมิ – อนุสาวรียอ์ าลีและนีโน่ –
วันที่ 3 ล่องเรือริมฝั่ งทะเลดา – รับประทานอาหารค่าบนตึก Alphabetic Tower ชมโชว์การแสดงนา้ พุเต้นระบา
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชมอารามจีลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็ นอารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยทาง
องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาติ นีข้ ึน้ เป็ นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็ นสองส่วนคือโบสถ์
เซนต์ นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงาม
ตระการตามากมายหลายภาพเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ที่ยงั คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญ่ของ
โบสถ์ซึ่งเป็ นภาพพระแม่มารีนนั้ ใช้กระเบือ้ ง โมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ล้านชิน้ จากนัน้ นาท่านชมมหาวิหารบากราติ
(Bagradi Cathedral) ที่ตงั้ ชื่อตามพระเจ้าบากราตที่ 3 กษัตริยผ์ ทู้ รงรวมจอร์เจีย สร้างขึน้ ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 ตัง้ อยู่ใน
เมืองคูไตซึ โดยมหาวิหารแห่งนีแ้ ม้จะถูกพวกเติรก์ ทาลายไปบางส่วน แต่ซากปรักหักพังของโบสถ์ก็ยงั ปรากฏจนถึงทุกวันนี ้ โดยได้มี
การบูรณะมาโดยตลอด ซึง่ สะท้อนถึงสถาปั ตยกรรมยุคกลางได้อย่างเด่นชัด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญ ของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตัง้ อยู่
ติดทะเลดา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดอัตจารา (Ajara) ที่ปกครองตนเอง เป็ น
เมืองท่าที่มีความสาคัญในด้านการค้าและเป็ นศูนย์กลางการพาณิชย์ นอกจากนัน้ ยังเป็ นที่ตงั้ ของเมืองในเขตร้อนที่เต็มไปด้วย
ผลิตผลของพืชผัก ผลไม้ตา่ งๆหลายอย่าง และที่สาคัญยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญ มากมายๆต่างๆของเมืองอีกด้วย จากนัน้
นาท่านเดินทางบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) ที่ยาวถึง 6 กิโลเมตร สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1884 ประดับด้วยนา้ พุ
งดงามตลอดสาย และเป็ นถนนที่ยาวที่สดุ บนฝั่ งทะเลดา จากนัน้ นาท่านถ่ายรู ปคู่กับอนุ สาวรียอ์ าลีและนี โน่ (Ali and Nino
Monument) ซึง่ เป็ นงานสถาปั ตยกรรมโลหะสมัยใหม่รูปคูร่ กั ชายชาวอาเซอร์ไบจานและหญิงสาวชาวจอร์เจียนในนวนิยายท้องถิ่น
มีขนาดสูง 8 เมตร ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลดาที่จะเคลือ่ นไหวได้ทกุ ๆ 10 นาที ถูกสร้างขึน้ เพื่อแสดงถึงความรักของหนุม่ สาวต่างเชือ้ ชาติและ
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ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และอาร์เซอไบจานด้วย นาท่านถ่ายรู ปภายนอกกับตึก Alphabetic
Tower เป็ นตึกสูงตระหง่า เป็ นแลนด์มาร์คที่สาคัญซึง่ สามารถขึน้ ไปชมวิวด้านบนได้ จากนัน้ นาท่านล่องเรือริมฝั่ งทะเลดาของบา
ตูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนที่ถกู สร้างขึน้ ตามแบบรู ปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับราย
ล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็ นไร่สม้ พืชพันธุธ์ ัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดา **การล่องเรือนั้นขึน้ อยู่
กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**

ค่า

พิเศษ รับประทานอาหารค่า บนตึก Alphabetic Tower ซึ่งท่านสามารถชมวิวและเก็บภาพที่ระลึกของเมืองบาทูมิ
จากนัน้ นาท่านชมโชว์การแสดงน้าพุเต้นระบา (Fountain Show) ซึง่ ตัง้ อยูก่ ลางเมืองบาทูมิ
** กรณีทสี่ ภาพอากาศไม่ดี หรือโชว์มีการปิ ดทาการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามเหมาะสม**

ที่พกั

นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN HOTEL BATUMI หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองเก่าบาทูมิ – จตุรัสยุโรป– ถา้ โพรมิธีอุส – บอร์โจมี - สวนบอร์โจมี
เช้า

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเมืองเก่าบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ชมจตุรัส Piazza Square ทีส่ ร้างขึน้ ในปี 2009
เป็ นอาคารที่ได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสาน
จากนัน้ นาท่านชมจตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งจตุรสั ที่สาคัญในยุโรป จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซกาลตูโบ
(Tskaltubo) นาท่านชมถา้ โพรมิธีอุส (Prometheus Cave) เป็ นหนึง่ ในถา้ อันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกค้นพบครัง้ แรกปี ค.ศ.
1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหิน
ย้อยที่สะท้อนแสงสีตระการตาภายในตัวถา้ นาท่านล่องเรือชมความสวยงามของถา้ แห่งนี ้ **การล่องเรือนั้ นขึน้ อยู่กับสภาพ
อากาศ กรณีท่ไี ม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) ซึ่งเป็ นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจี บ มี
ประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 15,000 คน บอร์โจมีเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านนา้ แร่ระดับโลก เพราะมีลาธารนา้ ที่ใส บริสทุ ธิ์ที่ไหล
มาจากยอดเขาบาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสูงประมาณ 2,300 เมตร ที่ถกู ค้นพบโดยนายทหารรัสเซีย โดยในอดีต
ชาวเมืองเชื่อกันว่าถ้าดื่มนา้ นีจ้ ะทาให้มีสขุ ภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ และต่อมาได้เริ่มมีการตัง้ โรงงานผลิตและ
ส่งออกนา้ แร่ยี่หอ้ บอร์โจมี (Borjomi) ที่มีชื่อเสียงไปยังประเทศต่างๆมากมาย นาท่านเที่ยวชมสวนบอร์โจมี (Borjomi mineral
Park)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BORJOMI PARADISE หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ป้ อมอันนานูรี – อ่างเก็บนา้ ชินวารี – กูดาอูรี – คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
เช้า

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยังป้ อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกาแพงล้อมรอบตัง้ อยูร่ มิ แม่นา้ อรักวี ถูกสร้างขึน้ ใน
สมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตงั้ อยู่ภายในกาแพง ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยังมีหอคอยทรง
สีเ่ หลีย่ มใหญ่ที่ตงั้ ตระหง่าน ทาให้เห็นทัศนียภ์ าพทิวทัศน์อนั สวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้ รวมถึง อ่างเก็บน้าชิน
วารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึง่ เป็ นสถานที่สาคัญสาหรับนานา้ ที่เก็บไว้สง่ ต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทา
ให้ชาวเมืองทบิลซิ ีมีนา้ ไว้ดื่มไว้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็ นเมืองสาหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตัง้ อยู่บริเ วณที่ราบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ ป็ นแหล่งที่พกั ผ่อนเล่นสกีในช่วง
เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึง่ จะมีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดเวลา ระหว่างทางให้ทา่ นได้ชมทิวทัศน์อนั สวยงาม
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กลางวัน

ค่า
ที่พกั
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่สาคัญของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military
Highway หรือเส้นทางสาหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ ป็ นถนนสายสาคัญที่สดุ ที่ถกู สร้างขึน้ ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ ภายใต้การ
ควบคุม จากสหภาพโซเวี ย ต เพื่ อ ใช้เ ป็ น เส้น ทางหลัก ในการข้า มเทื อ กเขาคอเคซัส จากรัส เซี ย มายัง ที่ ภูมิ ภ าคนี ้ ถนนแห่ ง
ประวัติศาสตร์นีเ้ ป็ นเส้นทางที่จะนาท่านขึน้ สูเ่ ทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขาที่ตงั้ อยูร่ ะหว่างทวีปยุโรป และ
เอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็ นเส้นกัน้
ระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปั จจุบนั เรียกว่า เมืองสเตปั นสมิน
ดา(Stepansminda) ชื่อนีเ้ พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้ มาพานักอาศัยและก่อสร้าง
สถานที่สาหรับจาศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ ยูห่ า่ งจากเมืองหลวงทบิลซิ ี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆตัง้ อยูร่ มิ ฝั่งแม่นา้ เทอร์กี ้
ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย มีภมู ิทศั น์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้
เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ ีกด้วย จากนัน้ นาท่านขึน้ รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส
(Caucasus) นาท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา
(Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์สาคัญหนึง่ ของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ ที่ระดับความสูงจากนา้ ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มี
หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั HOTEL SNO หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยู่ใน
เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนั ก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ ไปได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอย้ายไปพักที่เมือง Gudauri แทน ***
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วันที่ 6
เช้า

อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี
- โบสถ์เมเคตี – ทบิลิซี - ชมการแสดงพืน้ เมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึง่ คือ Russia–Georgia Friendship
Monument เป็ นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึน้ มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็ นสัญลักษณ์บง่ บอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจีย
และประเทศรัสเซีย โครงสร้างทัง้ หมดทามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและ
ประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ทา่ นได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อนั สวยงาม นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมิสเคต้า
(Mtskheta) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่ เป็ นราชอาณาจักรของ
จอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาลตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถ้ ือได้วา่ เป็ นเมืองทีม่ ี
ความเก่าแก่ทางประวัตศิ าสตร์แห่งหนึง่ ของประเทศ และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิส์ ทิ ธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึน้ เมื่อคริ
สตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ ป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นตี ้ งั้ อยูบ่ นภูเขาทีม่ ี
แม่นา้ สองสายมาบรรจบกันคือแม่นา้ มิควารี (Mtkvari river) และแม่นา้ อรักวี (Aragvi river) จากนัน้ นาท่านชมวิหารสเวติสโคเว
ลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนีถ้ ือเป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ที่สดุ ของจอร์เจีย สร้างขึน้ โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสอง
ของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลีย่ นความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ น
ศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมือ่ ปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศจอร์เจีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม นาท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12
ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมหน้าผาที่เบือ้ งล่างเป็ นแม่นา้ มิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็ นป้อมปราการ และที่พานักของกษัตริย ์ ในบริเวณเดียวกัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลิซี (Tbilisi) นาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศ
จอร์เจีย ที่มีความสาคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลซิ ี เป็ นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สดุ ของจอร์เจีย

8

I AM IN GEORGIA

จอร์เจีย 8 DAYS 5 NIGHTS

by TK

[GQ3TBS-TK002]

ค่า
ที่พกั

วันที่ 7
เช้า

9

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษให้ท่านได้ลมิ้ รสไวน์พนื้ เมืองชั้นดีของประเทศจอร์เจีย
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพืน้ เมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ**
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN TBILISI หรือเทียบเท่า

เมืองเก่าทบิลิซี – ขึน้ กระเช้าไฟฟ้ าชมป้ อมนาริกาลา – โรงอาบนา้ โบราณ –
วิหารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นาท่านขึน้ กระเช้าไฟฟ้ าชมป้ อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็ นป้อม
ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้ กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัด
กันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ ราชวงศ์อมุ ยั ยัดของชาวอาหรับได้ตอ่ เติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมา
พวกมองโกลตัง้ ชื่อให้ใหม่วา่ Narin Qala แปลว่าป้ อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็ นป้อม
แห่ ง หนึ่ง บนเส้น ทางสายไหมที่ แ ข็ ง แกร่ง และตี ได้ย ากที่ สุด จากนั้น น าท่ า นชมโรงอาบน้ า โบราณ หรื อ อะบานู อุ บ านิ
(Abanotubani) จากภายนอกเป็ นสถานที่สาหรับแช่นา้ พุรอ้ นที่มีแร่ถามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์
กัซลีน่ กเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทาให้คน้ พบบ่อนา้ พุรอ้ นแห่งนีข้ นึ ้ ลักษณะคล้ายโรงอาบนา้ เหมือนกับ
การออนเซ็นของชาวญี่ปนผสมรวมกั
ุ่
บการอาบนา้ แบบตุรกี จากนัน้ นาท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่ เป็ นโบสถ์หลัง
ใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึน้ ในเมืองนี ้ ชื่อของโบสถ์ได้นามาจากดินแดนอั นศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรู ซาเล็ม
สถานที่แห่งนีก้ ็ได้มี่ชื่อเป็ น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถกู ทาลายลงโดยผูท้ ี่
บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึน้ ใหม่หลายครัง้ ด้วยกัน จนกระทั่งเป็ นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปั จจุบนั นีแ้ ละได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่
17- 19 จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังห้าง East Point ซึง่ เป็ นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ ้ง สินค้าแบรนด์
เนมมากมาย 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, ZARA และอื่นๆอีก
มากมาย
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18.05 น.

ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383
***คณะเดินทางตัง้ แต่วันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 17.25 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา 19.00 น.***

19.45 น.

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล รอเปลีย่ นเครือ่ ง

20.55 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64
***คณะเดินทางตัง้ แต่วันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา 09.50 น.***

วันที่ 8 กรุ งเทพฯ
10.15 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

I AM IN GEORGIA จอร์เจีย 8 DAYS 5 NIGHTS
โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK)
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

วันที่ 12-19 ม.ค. 63

43,900.-

43,900.-

43,900.-

21,915.-

6,900.-

วันที่ 04-11 ก.พ. 63

43,900.-

43,900.-

43,900.-

21,915.-

6,900.-

วันที่ 05-12 ก.พ. 63

43,900.-

43,900.-

43,900.-

21,915.-

6,900.-

วันที่ 06-13 มี.ค. 63

43,900.-

43,900.-

43,900.-

21,915.-

6,900.-

วันที่ 08-15 มี.ค. 63

43,900.-

43,900.-

43,900.-

21,915.-

6,900.-

วันที่ 05-12 เม.ย. 63

48,900.-

48,900.-

48,900.-

25,965.-

8,900.-

วันที่ 14-21 เม.ย. 63

48,900.-

48,900.-

48,900.-

25,965.-

8,900.-

วันที่ 28 เม.ย.-05 พ.ค. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

23,965.-

8,900.-

วันที่ 04-11 พ.ค. 63

45,900.-

45,900.-

45,900.-

23,915.-

8,900.-

วันที่ 03-10 มิ.ย. 63

45,900.-

45,900.-

45,900.-

23,915.-

8,900.-

วันที่ 04-11 มิ.ย. 63

45,900.-

45,900.-

45,900.-

23,915.-

8,900.-

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

11

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
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4.

5.
6.

12

หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (36 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง

15

I AM IN GEORGIA

จอร์เจีย 8 DAYS 5 NIGHTS

by TK

[GQ3TBS-TK002]

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
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โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีทมี่ ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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