รห ัสโปรแกรม : 17086

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

GEORGIA (8D5N)
“TBS09 TK DELIGHT OF GEORGIA ทบิลซิ ี่ - คาซเบกี้ - อัพลีสสิ ค - บาทูมี่ - คูไตซิ”
สายการบินพรีเมีย่ ม FULL SERVICE TURKISH AIRLINES (TK)

บินด้ วยสายการบิน เตอร์ กสิ แอร์ ไลน์ (TK) : ขึน้ เครื่ องสนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK)
TK 065
TK 378
TK 383
TK 064

BKK(กรุ งเทพ)-IST(อิสตันบูล)
IST(อิสตันบูล)-TBS(ทบิลิซี)
TBS(ทบิลิซี)- IST(อิสตันบูล)
IST(อิสตันบูล)-BKK(กรุ งเทพ)

22.35 – 05.45+1
07.45 -11.10
17.25 – 19.00
20.15 – 09.50+1

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี)
19.30น.

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอิน ROW U ประตู 9 สาย
การบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

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

22.35น.

ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งอิสตันบูล ประเทศตุ รกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เที่ยวบินที่ TK 065 ** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

DAY 2
อิสตันบูล(ตุรกี) – สนามบินกรุงทบิลซิ ี – เมืองมิทสเคต้ า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี –
ย่ านเมืองเก่ าของทบิลซิ ี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
(-/L/D)
05.45น.
07.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งทบิลิซี ประเทศจอร์ เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เที่ยวบินที่ TK 378 ** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

11.10 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งทบิลซิ ี ประเทศจอร์ เจีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านออกเดิ นทางไปยัง เมื องมิทสเคต้ า (MTSKHETA) ที่ต้ งั อยูท่ างด้านเหนื อห่ างจากกรุ งทบิลิซี
ประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์ เจียเมืองนี้ นบั ว่าเป็ นเมืองที่มีความเก่าแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศ และในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิ ต้ ีมีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ
20,000 คนเนื่ องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์ มากมายหลายแห่ งจึงได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1994
นาท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็ นวิหารในรู ปแบบของคริ สต์ศาสนาออร์ โธ ด๊อกที่ถูก
สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่ งนี้ ต้ งั อยูบ่ นภูเขาที่มีแม่นา้ สองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่นา้ มิควารี และ
แม่นา้ อรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริ เวณที่กว้างใหญ่ซ่ ึ งในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบี
เรี ย (Kingdom of Iberia) ซึ่ ง ได้เคยปกครองดิ นแดนในบริ เวณนี้ ต้ งั แต่4 00ปี ก่ อนคริ ส ตกาลจนถึ ง ราว
คริ สต์ศตวรรษที่ 5

Jvari Monastery

นาท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่ งเป็ นโบสถ์อีกแห่ งหนึ่ งที่อยูใ่ น
บริ เวณของมตสเคต้าที่ มีรูปแบบของจอร์ เจียออร์ โธด๊อกถู กสร้ างขึ้ นในราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่ งนี้ ถือเป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สุดของจอร์ เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์ เจีย ชื่ อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์ เจียเปลี่ยนความเชื่ อและหันมานับถือศาสนา
คริ สต์ และให้ศาสนาคริ สต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์ เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่ งก่อสร้างยุคโบราณ
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์ เจีย ภายในมีภาพเขียนสี เฟรสโก้อย่างงดงาม

Sveti Tskhoveli Cathedral

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้ องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี่
นาท่านเดินทาง ชม ย่ านเมื องเก่ าของทบิลซ
ิ ี (Old Town of Tbilisi) ซึ่งจะทาท่านได้พบเห็นความ
สวยงามและสี สันของอาคารบ้านเรื อนที่เป็ นสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของ
เปอร์เซียและยุโรป ทาให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว

Old Town of Tbilisi

ค่า

จากนั้นให้ท่านอิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่ งเป็ นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสี ยง
และกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่ างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มี
สิ นค้าแบรนด์เนมต่า งๆมากมาย และตามบริ เวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้ านค้าที่ขายของที่ระลึ กที่ เป็ นสิ นค้า
พื้นเมืองอันหลากหลายให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยและเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้ องถิ่น

พักที่

HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 3
ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์ เกอร์ เกตี้ – เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลซิ ี
เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมื องใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์ เจี ย ตั้งอยู่ริมฝั่ ง
แม่น้ าคู รา (Kura) หรื อเรี ยกว่า แม่น้ ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่ น ทบิลิซิ มีเนื้ อที่ประมาณ 372 ตร.กม.
และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์ กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริ ยจ์ อร์ เจียแห่ ง
คาร์ ตลี (ไอบีเรี ย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ ข้ ึนในคริ สตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคม
และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยูใ่ นสายทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั

ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่ งและการค้า เนื่ องจากความได้เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ ในแง่ที่ต้ งั ที่
เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียโุ รปกรุ งทบิลิซี ประเทศจอร์ เจีย
นาท่านออกเดิ นทางไปตามทางหลวงที่สาคัญซึ่ งเป็ นเส้นทางสาหรั บใช้ในด้านการทหารที่ เรี ยกว่า Georgian
Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์ เจียตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทาง
เดียวที่จะนาท่านเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรื อ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม.ที่เป็ น
เส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซี ยและจอร์ เจีย
นาท่านสู่ ป้ อมอนานู รี (Ananuri Fortress) เป็ นสถานที่ก่อสร้ างอันเก่าแก่มีกาแพงล้อมรอบและตั้งอยู่
ริ มแม่น้ าอรักวี ที่ต้ งั อยูห่ ่ างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่ งถู กสร้าง ขึ้นให้เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที่ 16-17
ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ ถูกสร้ างได้อย่างงดงามและยังมี หอคอยที่ สูงใหญ่ต้ งั ตระหง่านอยู่ ทาให้เห็ นภาพ
ทิวทัศน์อนั สวยงามของเบื้องล่างและ อ่ างเก็บน้าซิ นวาลี(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่ งเป็ นสถานที่ที่
สาคัญสาหรับนาน้ าที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

ANANURI FORTRESS

จากนั้นเดิ นทางสู่ เมื องคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่ งเป็ นชื่ อเมืองดั้งเดิ ม แต่ปัจจุบนั ได้เปลี่ ยนมาเป็ นชื่ อ สเต
พานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิ กายออร์ โธด๊อกชื่ อ สเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและก่อสร้าง
สถานที่ ส าหรั บจาศี ลภาวนาขึ้ นมาเมื องคาซเบกี้ เป็ นเมื องเล็ก ๆที่ ต้ งั อยู่ตามริ ม ฝั่ งแม่ น้ าเทอร์ ก้ ี ที่ มีความยาว
ประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่ นความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่

เทีย่ ง

ปานกลางมี ความชื้ นและแห้งแล้ง ที่ ประมาณ 14.5 องศาเซลเซี ยส ในฤดู หนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี
อุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็ นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้ องถิ่น
นาท่ านเปลี่ ย นการเดิ นทางเป็ นรถจี๊ บ 4WD เพื่ อเดิ นทางไปชมความงามของ โบสถ์ เกอร์ เกตี้ (Gergeti

Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรื อมีอีกชื่อเรี ยกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda
Sameba) ซึ่ งเป็ นชื่ อที่เรี ยกที่นิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ์แห่ งนี้ สถานที่แห่ งนี้ ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งขวาของแม่น้ าชคเฮรี อยูบ่ น
เทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่ งเป็ นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่ งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่ งอาจจะถูกปิ ดกั้นได้ดว้ ยหิ มะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็ นอุปสรรคได้ แต่จะ
คานึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ข องผูเ้ ดิ นทางให้มากที่ สุ ด ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ มี การคื นค่ า ใช้จ่า ยในกรณี เดิ นทางไม่ ไ ด้
เนื่องจากสภาพอากาศ)

นาท่านเดินทางสู่ เมื องกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่ งเป็ นเมืองสาหรับสกีรีสอร์ ทที่มีชื่อเสี ยงที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณที่ราบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่ งนี้ เป็ นแหล่งที่
พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์ เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่ งเป็ นช่วงที่สวยงามและมี
หิ มะปกคลุมอยูต่ ลอดเวลา

ค่า

บริการอาหารค่าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

พักที่

APLINA HOTEL, GUDAURI โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 4
เมืองทบิลซิ ี - กอรี– พิพธิ ภัณฑ์ สตาลิน -อัพลีสต์ ซีคห์ – คูไตซี
เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองกอรี (Gori) (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) เป็ นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็ นบ้านเกิด
ของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950

เทีย่ ง

นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ สตาลิน (Museum of Stalin) ที่ได้รวบรวมเรื่ องราวและสิ่ งของเครื่ องใช้ของ
ท่านสตาบิน ตั้งแต่สถานที่เกิดจนกระทัง่ เสี ยชีวติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้ องถิ่น
นาท่านชม เมืองอัพลีสสิ ค (Uplistsikhe) หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์ เจีย มีการต้งถั ิ่นฐานในดินแดน
แถบนี้มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง500 ปี ก่อนคริ สตกาลถึงค.ศ.500
เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริ ญสุ ดขีดคือในช่วงคริ สตวรรษที่9 ถึง
11ก่อนจะถูกรุ กรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริ สตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไปท่านจะได้พบ
กับศาสนสถานที่มีหอ้ งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่ งเป็ นลัทธิบูชาไฟซึ่ง
เป็ นลัทธิ ของคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนาคริ สต์จะเข้ามาเมื่อ1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึ่ งคาดว่าเป็ นโบสถ์
เก่าแก่ของชาวคริ สต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตัดหินและเจาะลึกเข้า
ไปเป็ นที่อยูอ่ าศัย

ค่า

จากนั้น นาท่านสู่ เมืองโบราณ เมื องคูไตซี (Kutaisi) ที่เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิ ส
(Colchis) หรื ออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 12-13
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้ องถิ่น

พักที่

WEST TOWER HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 5
ตลาดเช้ าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่
เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ตลาดยามเช้า (Kutaisi market) ตลาดผลไม้และขายข้าวของต่างๆ สิ นค้าและผลไม้ที่ข้ ึนชื่ อ
ของจอร์เจีย สิ นค้าพื้นเมืองต่างๆที่ราคาที่ถูกแสนถูก
จากนั้นนาท่านสู่ แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์ เจียแห่งแรก อารามจีลาติ (Gelati Cathedral)
อารามหลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วงคริ สตศ์ตวรรษที่ 12 ซึ่ งทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ.1994 ภายในบริ เวณอารามแบ่งเป็ นสองส่ วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์

จอร์ จ(St.George) ในโบสถ์มีภาพเขียนสี เฟรสโก เล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกบัคริ สต์ศาสนาที่สวยงาม และยังคงอยูใน
สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึ่งสถานที่สาคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก

Gelati Cathedral

มหาวิหารบากราติ ( Bagrati Cathedral) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยูบ่ นเนินเขา Ukimerioni ท่าน
สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ

Bagrati Cathedral
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้ องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมื องบาทูมี่ (Batumi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชม.) เมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นริ มะเล บน
ชายฝั่ งตะวันออกของทะเลดา เป็ นเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็ นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่
ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็ นเมืองที่มีท่าเรื อสาคัญ ขนาดใหญ่
นาท่านชมบรรยากาศบ้านเรื อนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town ชมจตุรัสเปี ยเซซ่ า Piazzal Square สร้างขึ้นในปี
2009 เป็ นอาคารที่ไ ด้รับ การออกแบบโดยสถาปนิ กชื่ อดังชาวจอร์ เจีย Vazha Orbeladze สร้ างด้วยสไตล์
สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิ ทานทาให้เมืองนี้ มีความน่ ารัก นาท่านชมรู ปป้ั นอาลีและนี โน่
(Ali and Nino Moving Sculptures) รู ปป้ั นสู ง 8 เมตร ริ มทะเลดาที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึง
ความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์ เจียและอาร์เซอไบจานด้วย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้ องถิ่น

พักที่

LEGACY HOTEL , BATUMI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 6
บาทูมี่–ทบิลซิ ี–ป้อมนาริคาล่ า – โรงอาบนา้ แร่ กามะถัน – ทบิลซิ ี

(B/L/D)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่านออกเดินทางกลับไปยัง เมืองทบิลซ
ิ ี่ (Tbilisi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) มีการจอดพักตามจุด
พักรถต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้ องถิ่น
จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ป้ อมนาริคาล่ า (Narikala Fortress) ให้ท่านได้ชมป้ อมปราการซึ่ ง
เป็ นป้ อมโบราณที่ ถูก สร้ า งในราวศตวรรษที่ 4 ในรู ปแบบของชู ริส ทซิ เค อันหมายถึ ง รู ป แบบที่ ไ ม่ มี ค วาม
สม่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และ
ต่อมาในสมัยของกษัตริ ยเ์ ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่ งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้า
มายึดครอง ก็ได้เรี ยกชื่ อป้ อมแห่ งนี้ วา่ นาริ นกาลา (Narin Qala) ซึ่ งมีความหมายว่า ป้ อมอันเล็ก (Little Fortress)

และต่อมาบางส่ วนได้พงั ทลายลง เพราะว่าเกิ ดแผ่นดิ นไหวและได้ถูกรื้ อทาลายไป ชมบริ เวณ โรงอาบน้ าแร่
กามะถัน (Sulphur Baths) หรื อภาษาจอร์ เจียนเรี ยกว่า Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็ นสถานที่สาหรับแช่น้ าพุ
ร้อนที่มีแร่ กามะถัน ตามตานานเล่าขานว่า ในสมัยพระเจ้าวัคตังที กอร์ กซั ลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไป
ในบริ เวณดังกล่าว จึงทาให้คน้ พบบ่อน้ าพุร้อนแห่ งนี้ ข้ ึน ลักษณะของโรงอาบน้า คล้ายๆ กับการออนเซนของ
ชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ าแบบตุ รกี ชมหมู่โรงอาบน้ าที่มีการสร้ างและให้บริ การตั้งแต่ยุคกลางจนถึ ง
ปั จจุ บนั ที่ มีรูป แบบตัวอาคารที่ หลากหลาย บางแห่ ง สร้ างเป็ นหลังคาโดม บางแห่ งมี หอมิ นาเร่ ต์ ขนาบข้า ง
ประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กที่สวยงาม

Narikala Fortress

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารไทย

พักที่

HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 7
โบสถ์ เซนต์ ทรีนีตี้ – สะพานแห่ งมิตรภาพ – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุ วรรณภูมิ)
(B/-/-)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ เซนต์ ทรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารศักดิ์สิทธิ์ ของทบิลิซีที่เรี ยกกัน
ว่า Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริ สตจักรออร์ โธดอกจอร์ เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์ เจีย สร้ างขึ้น
ระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็ นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์ โธด๊อกในโลก

Holy Trinity Cathedral

จากนั้นนาทุกท่านสู่ สะพานแห่ งสั นติภาพ (The bridge of peace) เป็ นอีกหนึ่งงานสถาปั ตยกรรมที่
น่าสนใจในเมืองTbilisi ออกแบบโดย สถาปั คนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150
เมตร ลัก ษณะการออกแบบร่ วมสมัย เปิ ดอย่า งเป็ นทางการเมื่ อวัน ที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้ า งนั้นถู ก
ออกแบบและสร้างที่อิตาลี และนาเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ที่ต้ งั นั้นอยูบ่ น
แม่นา้ ํ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสี จากไฟ
LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็ นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า

The bridge of peace
เทีย่ ง
17.25น.

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองทบิลิซี่ หรื อ เดินเล่นช้อปปิ้ งที่ Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุ งทบิลิซี่ที่เต็ม
ไปด้วยร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ และสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ ว
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งทบิลซิ ี ประเทศจอร์ เจีย
ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งอิสตันบูล ประเทศตุ รกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เที่ยวบินที่ TK 383 ** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

19.00น.
20.15น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน
ที่ TK 064 ** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

DAY 8
กรุงเทพ (สุ วรรณภูมิ)
09.50 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(-/-/-)

หมายเหตุ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์ เจีย อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น
- อนุสาวรี ย,์ โบสถ์และสถานที่ส่าคัญ ปิ ดในวันส่ าคัญทางศาสนาและหรื อแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวส่ าคัญอื่นๆ
อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรื อการเข้าชมที่เป็ นแขกของรัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐบาล,หรื อกรณี ที่
ผูป้ กครองรัฐเข้าเยีย่ มชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็ นต้น
- เนื่ องจากเป็ นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติท้ งั รัสเซี ย เปอร์ เซี ย มองโกเลีย ดังนั้นอาหารส่ วนใหญ่
จะได้รับอิทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
- โดยปกติร้านอาหารส่ วนใหญ่ในจอร์ เจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่ มที่ 13.00-14.00 น. ส่ วนมื้อค่่าเร็ วที่สุด
คือเริ่ มเวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป
- เนื่ องจากประเทศจอร์ เจียประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริ สต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตั้งแต่ในอดีต ทา
ให้ประเทศแห่งนี้มีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่ งเวลาเข้าโบสถ์หรื อวิหารต้องใช้ผา้ คลุม
ศรี ษะ ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมผ้าคุลมศรี ษะไปด้วย หรื อกรณี ที่ไม่ได้น่าติดตัวไปทางโบสถ์หรื อวิหารจะมีผา้ คลุมให้

******************************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตัว๋ เครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษทั ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พื่อประโยชน์
ของตัวท่ านเอง **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้ องละ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
2-3 ท่ าน
เพิม่
อัตรา
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )
อัตราท่ านละ อัตราเด็ก ท่านละ อัตราเด็ก ท่านละ อัตรา ห้ องละ
ท่ านละ
เดือน มีนาคม 2563

23 – 30 มีนาคม 63

39,900

39,900

39,900

9,000

22,900

27 มี.ค.63 – 03 เม.ย.63

39,900

39,900

39,900

9,000

22,900

** อัตรานี้ยังไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 72 ดอลล่ าร์ สหรัฐ
(USD) ต่ อ ทริ ป ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)
ทั้งนี้ท่านสามารถให้ มากกว่ านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่ าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มที นี่ ั่งบนเครื่ องบิน)
** ท่านทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์ เดินทางไป เพื่อการท่ องเทีย่ ว ประเทศจอเจียร์ ไม่ จาเป็ นต้ อง
ยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ ไม่ เกิน 1ปี ต่ อครั้ง **
** บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนั กท่ องเที่ยว ที่ถือหนั งสื อเดินทางไทยเท่ านั้ น กรณีถือหนั งสื อเดินทาง
ต่ างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. หรื อ (เป็ นเงิน
ไทยประมาณ 3,200 บาท) **

อัตราค่ าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้ อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึ งค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุ กแห่ ง กรณี ตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรื อ เปลี่ ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ ยวใด เที่ ยวหนึ่ ง
กรุ ณาติ ด ต่ อ เจ้า หน้า ที่ เป็ นกรณี พิ เศษ โดยอ้า งอิ ง ค่ า ใช้จ่ า ยการจองทัวร์ แ บบ ไม่ ใ ช่ ต ั๋ว เครื่ อ งบิ น ตามที่ ต ามที่ ต าราง
อัตราค่าบริ การระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE อนุญาตให้โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยมีนา้ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. (ไม่
จากัดจานวนชิ้น แต่ท้ งั นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 ค่าโรงแรมที่ พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ ระบุ (พัก 2-3 ท่ าน ต่ อ ห้อง) ในกรณี มีง านเทรดแฟร์ การแข่งขันกี ฬ า
หรื อ กิ จกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดิ นทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงิ นประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 72 USD ต่ อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน
รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน
× ค่า ธรรมเนี ยมในกรณี ที่ กระเป๋ าสั ม ภาระที่ มี น้ า หนัก เกิ นกว่าที่ ส ายการบิ นนั้นๆก าหนดหรื อสั ม ภาระใหญ่ เกิ นขนาด
มาตรฐาน

× ค่าธรรมเนี ยมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สายการบิน
และ รุ่ นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นงั่ การจองภายใน 1 วัน
ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หาก
ยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจอง
เข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณี ที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่ องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่
นัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
 กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี
ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีม่ ีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน ก่ อนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่ น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่ อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญ
ด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ต้องการเปลี่ ย นแปลงพี เ รี ย ดวัน เดิ นทาง (เลื่ อ นวัน เดิ นทาง) ทางบริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก ค่ า ใช้จ่า ยการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ ึนต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดิ นทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์ มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี
พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 กรณี ที่ ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่ น ตัว๋ เครื่ องบิ น , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติ ดต่ อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุ กครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่ อนวันและเวลาเดิ นทางได้
เพราะมีบางกรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึ งสนามบินเพื่อ
เช็ ค อิ นก่ อนเครื่ อ งบิ น อย่า งน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่ วนนี้ หากเกิ ดความเสี ย หายใดๆบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลื อเป็ นพิเศษ อาทิเช่ น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรี ยมล่วงหน้า กรณี
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
 กรุ ณาส่ งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ที่ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่ งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์ น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่ วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณี พิเศษ
 ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลู กค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

 หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทิปถื อเป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องหวังสิ นน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่ องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
จะปิ ดเร็ วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิ มะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมื อง การล่ าช้าของสายการบิ น เงื่ อนไขการให้บริ ก ารของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรั บเงิ นคื นได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่าน เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่ งหลุ ดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดิ นทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการ
บิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดิ นทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ
และ ดู แล หนังสื อเดิ นทางของท่านให้อยู่ในสภาพดี อยู่ตลอดเวลา ขณะเดิ นทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้ อมกับแจ้งมาที่
บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่
ยังไม่แ (ตัว๋ เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ

 เกี่ ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้
ท่านได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
 กรณี ที่ท่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริ ษทั
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลื มสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ เราบริการ **

