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Sabai Sabai Georgia
เทีย่ วเมืองสวยจอร์เจี ย 9 วั น 6 คืน
ทบิลิซี่-ซิกนากี-ควาเรลี-อนานูร-ิ กูดาอูริคาซเบกี-อุพลิสชิเค่ -มิทสเคต้า
ชมวิวเทือกเขาคอเคซั สทีส่ วยไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ในยุโรป
สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทีย่ วเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี
ดื่มด่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ล้ ิมลองอาหาร Georgian Cuisine ชิมไวน์รสเลิศ
นั่ งรถจี๊ ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
อิ่ มอร่อยกั บเมนูอาหารจี น,อาหารไทยและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
รั บประทานอาหารพร้อมชมวิวที่ Funicular Restaurant

โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)
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บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงท่องเทีย่ วประเทศจอร์เจีย ทีมี่ อำณำเขตทำงเหนือติดกับรัสเซียและทำงตะวันตกติดกับ
ทะเลดำและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ชือ่ กรุงทบิลซิ ิ ตัง้ อยู่ในหุบเขำซึง่ ถูกแบ่งโดยแม่น้ ำมิตควำรี โดยมีควำมน่ำสนใจ
อยู่ทแี ่ หล่งน้ ำแร่และแหล่งโบรำณคดีมำกกว่ำ 2 ,000 แห่งทัวประเทศ
่
ซึง่ ในจำนวนนี้มี 4 แห่งด้วยกันทีไ่ ด้รบั กำรขึ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก นำท่ำนสัมผัสอำรยธรรมนับพันปี ตะลึงควำมงำมทำงธรรมชำติของดินแดนแห่งเทือกเขำ
คอเคซัส ได้แก่
ทบิ ลิซี ่
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วำมสำคัญของประวัตศิ ำสตร์มำกมำย และมีโครงสร้ำงสถำปั ตยกรรมที ่
สวยงำมและเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำคูรำหรือเรียกว่ำแม่น้ ำมิตควำรี
ซิ กนากี
เมืองน่ารักทีไ่ ด้รบั ขนานนามว่า City of Love เมืองเล็กๆทีม่ กี ารปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้น
องุ่นพันธุต์ ่างๆ จึงทาให้เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญในเรือ่ งการผลิตไวน์ และเป็ นเมืองทีป่ ระวัตศิ ำสตร์ควำม
เป็ นมำอย่ำงยำวนำน
อนานูริ
สถำนทีต่ งั ้ ของป้ อมอนำนูรี สถำนทีก่ ่อสร้ำงอันเก่ำแก่มกี ำแพงล้อมรอบและตัง้ อยู่รมิ แม่น้ ำอรักวี ทีถ่ ูกสร้ำงขึ้น
ให้เป็ นป้ อมปรำกำรในศตวรรษที ่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้ำงได้อย่ำงงดงำม
คาซเบกี
คำซเบกี้ชอื ่ เมืองดัง้ เดิม ในปั จจุบนั ได้เปลีย่ นมำเป็ นเมืองสเตพำนท์สมินด้ำ ตัง้ อยู่บนควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 2,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถึง -5องศำ
เซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลท์เป็ นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
อุพลิ สชิ เค่
เมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักฐานการตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนแถบนี้กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน
มิ ทสเคต้า
เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองทีเ่ ก่าแก่ทสี ่ ดุ ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

กาหนดการเดิ นทาง 3-11 พ.ค./ 13-21 พ.ค./ 27 พ.ค.-04 มิ .ย.2565
3-11 มิ .ย./ 12-20 ก.ค./ 27ก.ค.-04 ส.ค.2565
11-19 ส.ค./ 26 ส.ค.-03 ก.ย./ 17-25 ก.ย./ 24 ก.ย.-02 ต.ค.2565
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิ น
Emirates Airlines เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันที ส่ อง

กรุงเทพฯ - ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์) -ทบิลิซี(่ จอร์เจีย) -ฟรีด้อมสแควร์

01.15 น.
04.45 น.

ออกเดิ นทางจากสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-385
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง (ดูไบเวลาช้ากว่า
ประเทศไทย 3 ชัวโมง)
่
ออกเดิ นทางสู่กรุงทบิ ลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-2200

11.00 น.
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14.25 น.

คา่

เดิ นทางถึงสนามบิ นนานาชาติ กรุงทบิ ลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีส่ นามบิน นาท่านเดินทางสูก่ รุงทบิ ลิซี่ Tbilisi เมืองหลวง
ของประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วามสาคัญของประวัตศิ าสตร์มากมายและมีโครงสร้างสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามและ
ยังเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าคูราหรือเรียกว่าแม่น้ามิตควารี นาท่านชมกรุงทบิลซิ ซ่ี ง่ึ เป็ น
ศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมภิ าคคอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสาย
ไหมหรือ Silk Road และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความ
ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ทต่ี งั ้ ทีเ่ ป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จากนัน้ ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
ทบิลซิ ย่ี ่านฟรีดอมสแควร์ Freedom Square จัตุรสั ใจกลางเมืองทีถ่ ูกสร้างขึน้ สมัยถูกปกครองโดยสหภาพ
โซเวียต เป็ นศูนย์กลางของเส้นทางการคมนาคมของกรุงทบิลซิ แี ละยังเป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารรัฐสภาและ
หน่วยงานของรัฐ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนอันคลาสสิคสุดอลังการในสถาปั ตยกรรมยุโรป
แบบนีโอโคโลเนียลอันสุดคลาสสิค
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส่ าม

ทบิลิซี-่ นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า-ป้ อมปราการนาริ กาล่า-สะพานสันติ ภาพ-โบสถ์เมเตห์คี-โบสถ์ทริ นิต้ ี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเทีย่ วชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิ ลิซี่ Old Town of Tbilisi ซึง่ ท่านจะได้พบเห็นความสวยงามและ
สีสนั ของอาคารบ้านเรือนทีเ่ ป็ นสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและ
ยุโรป ทาให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนัน้ นาท่าน
นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า Cable Car ขึน้ ชมป้ อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึน้ ครัง้ แรกช่วง
คริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูรสิ ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไ่ ม่มคี วามสม่าเสมอกัน และต่อมาในราว
ศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อมู ยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึง่ ต่อมาในสมัยของกษัตริย์
เดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกี ารสร้างเพิม่ เติม และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้ อม
แห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึง่ มีความหมายถึงป้ อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พงั ทลายลง
เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรือ้ ทาลายไป จากนัน้ แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับ โรงอาบน้าแร่เก่าแก่
Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึง่ ทีน่ ่มี ชี ่อื เสียงโด่งดังในเรื่องบ่อน้าร้อนกามะถันธรรมชาติ และนาท่าน
ถ่ายรูปกับสะพานสันติ ภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตร ซึง่ เชื่อมระหว่างตัวเมือง
เก่าและเมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็ นงานสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ทส่ี วยงามชิน้ หนึ่ง
ซึง่ พาดผ่านแม่น้าคูรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่ำนแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทม่ี ปี ระวัตศิ าสตร์อยู่ค่บู า้ นคู่เมืองของทบิลซิ ี
ตัง้ อยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ามทวารี เป็ นโบสถ์หนึ่งทีส่ ร้างอยู่ในบริเวณทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยู่ ซึง่ เป็ น
ประเพณีโบราณทีม่ มี าแต่ก่อน กษัตริยว์ าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้ อมและโบสถ์ไว้ทบ่ี ริเวณนี้
ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มกี ารสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ็นต์ เดมิทรีอสั ที่ 2 ให้มโี ดมสูงเป็ นสัญลักษณ์
ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทาลายและได้มกี ารก่อสร้างขึน้ อีกหลายครัง้ จนในปี ค.ศ.1235 ได้
ถูกพวกมองโกลบุกทาลายและก็ได้สร้างขึน้ ใหม่อกี ครัง้ จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity
Cathedral วิหารศักดิสิ์ ทธิของทบิ
ลซิ ี ทีเ่ รียกกันว่า Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจีย
์
ตัง้ อยู่ในทบิลซิ เี มืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน้ ระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็ นวิหารทีส่ งู ทีส่ ดุ อันดับที่ 3
ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองพร้อมชมโชว์
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน

บ่าย

คา่
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วันที ส่ ี ่

ทบิลิซี-่ ซิ กนากี City of Love-ควาเรลี (แคว้นคาเคติ )-ชิ มไวน์ -ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซิ กนากี Sighnaghi ซึง่ เป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตี
ทีอ่ ยู่ทางด้านใต้ของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองเล็กๆ ทีม่ พี น้ื ทีป่ ระมาณ 2,978
ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์
ต่างๆ จึงทาให้เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทีม่ กี ารทาเหล้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารทีส่ าคัญของจอร์เจีย ซึง่
ต่อมาได้รบั การบูรณะและปรับปรุงให้มคี วามเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึง
ทาให้มชี ่อื เสียงสาหรับนักท่องเทีย่ วให้ท่านได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี เมืองทีไ่ ด้ช่อื
ว่า “เมืองแห่งความรัก” ตัง้ อยู่บนทิวทัศนันสวยงามของแม่น้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซัส ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เมื่อ
ศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโองการแห่งกษัตริย์ Kakheti Erekle II ผูท้ ป่ี กป้ องเมืองจากการโจมตีของพวก
มุสลิมทางเหนือ จากนัน้ นาท่านชมอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆ์
ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รบั การบูรณะใหม่ทงั ้ หมดในศตวรรษที่ 17
ปั จจุบนั เป็ นอารามนางชี อุทศิ ให้นกั บุญนีโน่ สตรีผปู้ ระกาศศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่ 4 โดยหลุมศพของ
นักบุญนีโนก็ถูกบรรจุไว้ในอารามแห่งนี้เช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านสู่ เขตควาเรลี Kvareli ทีแ่ ปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ทีเ่ ป็ น 1 ในเขตทีเ่ ป็ นแหล่งผลิตไวน์ของ
จอร์เจีย ทีท่ ม่ี ดี นิ ฟ้ าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทาไวน์ โดยมีการทาอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา
จานวน 15 อุโมงค์ และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็ นทีเ่ ก็บไวน์ในอุณหภูมเิ หมาะสม (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ ให้ท่านได้ชิมไวน์ควู าเรลีรสเลิ ศ ไวน์ทอ้ งถิน่ ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ในภูมภิ าค
จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงทบิลซี ่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที ห่ ้า

ทบิลิซี-่ อนานูริ-กูดาอูริ-Memorial of Friendship-คาซเบกี-นัง่ รถ 4WD-โบสถ์เกอร์เกตี้-ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญซึง่ เป็ นเส้นทางสาหรับใช้ในด้านการทหารทีเ่ รียกว่า Georgian
Military Highway ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยทีจ่ อร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทาง
เดียวทีจ่ ะนาท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีม่ คี วามยาวประมาณ1,100 กม.
ทีเ่ ป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านชม
ป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่ นั เก่าแก่มกี าแพงล้อมรอบและตัง้ อยู่รมิ แม่น้าอรักวี เป็ นป้ อม
ปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึง่ ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้
ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้ อมนี้เองทาให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบือ้ งล่างและอ่าง
เก็บน้าซินวาลี จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูริ Gudauri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองสกี
รีสอร์ททีม่ ชี ่อื เสียงทีต่ งั ้ อยู่บริเวณทีร่ าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทม่ี คี วามสูงจากระดับน้าทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจ่ ะนิยมมาเล่นในเดือน
ธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นาท่านแวะถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อนึ งคือ Russia–
Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่ ร้างขึน้ มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตงั ้ อยู่บน Devil’s Valley
ระหว่างเมืองกูดาอูรแิ ละคาซเบกี เป็ นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทม่ี คี วามสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความทีอ่ นุสรณ์สถานแห่งนี้ตงั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่บน
หุบเขาทีม่ คี วามสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตัง้ อยู่ใกล้ถนนใหญ่ จึงทาให้สถานทีแ่ ห่งนี้มผี คู้ น
แวะมาเยีย่ มเยียนและถ่ายรูปกันตลอดทัง้ วัน
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กลางวัน
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองสเตพานท์สมิ นด้า Stepantsminda หรือทีร่ จู้ กั กันในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi
ซึง่ คาซเบกีเ้ ป็ นชื่อเมืองดัง้ เดิมนันเอง
่ ตัง้ อยู่บนความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมี
อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว จากนัน้ นาท่าน
เปลีย่ นเป็ นนัง่ รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ ถูก
สร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอกี ชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึง่ เป็ นชื่อเรียกที่
นิยมกันของโบสถ์ศกั ดิแห่
์ งนี้สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ ขวาของแม่น้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้
(การเดิ นทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะถูกปิ ดกัน้ ด้วยหิ มะที่ปก
คลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็ นอุปสรรคแก่การ
เดิ นทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ)
จนได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ระหว่างทางให้ท่าน
ได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร Funicular Restaurant ชมวิ วสุดโรแมนติ คของเมืองทบิ ลิซี่
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

วันที ห่ ก

ทบิลิซี-่ ถ้ าอุพลิ สชิ เค่-มิ ทสเคต้า-วิ หารจวารี-วิ หารสเวติ สเคอเวรี-ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูอ่ พุ ลิสชิ เค่ Uplistsikhe (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านชมถา้ อุพลิ สชิ เค่
Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักฐานการตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนแถบนี้กนั
มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและ
วัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานทีม่ หี อ้ งโถงขนาดใหญ่ทช่ี าว
เพเก้น Pagan ใช้เป็ นทีป่ ระกอบพิธกี รรมซึง่ เป็ นลัทธิบชู าไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนทีศ่ าสนาคริสต์จะ
เข้าเมื่อ 1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึง่ คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ทีส่ ร้างขึน้ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 9 จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมิ ทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศ
จอร์เจีย เมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึง่ เป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกทีถ่ ูกสร้าง
ขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนภูเขาทีม่ แี ม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และ
แม่น้าอรักวี ซึง่ ถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีก่ ว้างใหญ่ซง่ึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย
จากนัน้ นาท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่ ร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิที์ ส่ ดุ ของจอร์เจียสร้างขึน้ โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีท่ าให้ชาวจอร์เจียเปลีย่ นความเชื่อและหันมานับถือ
ศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้าง
ยุคโบราณทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนัน้ นาท่าน
เดินทางกลับสูก่ รุงทบิ ลิซี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คา่
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วันที เ่ จ็ด

ทบิลิซี ่ (อิ สระเต็มวัน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิ สระเต็มวัน (อาหารกลางวันและคา่ อิ สระตามอัธยาศัย ไม่มีรถโค้ชให้บริการ)
ท่านสามารถนังรถสาธารณะหรื
่
อแท็กซี่ เพื่อเดินทางท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วใจกลางกรุงทบิลซิ ไี ด้ โดย
สถานทีแ่ นะนาในกรุงทบิลซิ ่ี อาทิ
-ทะเลสาบเต่า หรือ Turtle Lake ทะเลสาบทีม่ รี ปู ร่างคล้ายเต่าตัง้ อยู่ย่านชานเมืองทบิลซิ ที เ่ี ป็ นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองทบิลซิ เี ช่น ว่ายน้า พายเรือ Hiking หรือนังชมวิ
่ วพระอาทิตย์ตก ซึง่ บริเวณ
โดยรอบมีรา้ นค้าและร้านอาหารให้บริการ
-เดิ นเล่นย่านถนนชาร์เดนี Shardeni Street ซึง่ เป็ นถนนใหญ่ของเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงและกลิน่ ไอแบบยุโรป
และอาคารทีถ่ ูกสร้างขึน้ ทีม่ รี ปู ร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนี้ช่อื Jan Shardeni Kucha เป็ น
ศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้ นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลีย่ นชื่อถนนมาเป็ นชาร์เดนี เพื่อ
เป็ นเกียรติแก่นกั ท่องเทีย่ วชาวฝรังเศส
่ Jean Chardin ปั จจุบนั ถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชัน่
ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย
-วิ หารซีโอนี Sioni Cathedral อยู่ไม่ไกลจากถนนชาร์เดนี่ในย่านเมืองเก่า เป็ นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย
ออร์โธดอกทีถ่ ูกสร้างขึน้ โดยชื่อของโบสถ์ได้นามาจากดินแดนอันศักดิสิ์ ทธิคื์ อภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม
ต่อมาสถานทีแ่ ห่งนี้กไ็ ด้มชี ่อื เป็ นซิโอนีแห่งทบิลซิ ี ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทาลาย
ลงแต่กไ็ ด้มกี ารสร้างขึน้ มาใหม่หลายต่อหลายครัง้ ด้วยกัน จนกระทังเป็
่ นโบสถ์ทไ่ี ด้เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้
-Mtatsminda Park เป็ นสวนสนุกทีต่ งั ้ อยู่บนยอดเขาบนความสูง 770 เมตร มองเห็นเมืองทบิลซิ ไ่ี ด้แบบพา
โนรามา เป็ นสวนสนุกทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในทบิลซิ ี ในสวนสนุกจะมีรา้ นค้ามากมายเช่น ร้านกาแฟ
ร้านขายของทีร่ ะลึก กิจกรรมสาหรับเด็ก โซนปิ กนิก และชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ ทีช่ าวเมืองทบิลซิ ไ่ี ปใช้เวลา
ว่างสนุกเพลิดเพลินไปกับกิจกกรรมร่วมกับเพื่อนและครอบครัวรวมถึงนักท่องเทีย่ วเองก็นิยมไปทีส่ วนสนุกนี้
ด้วยเช่นกัน
จากนัน้ เข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

วันที แ่ ปด

ทบิลิซี-่ The Chronicles of Georgia-ช้อปปิ้ ง East Point-สนามบิ น-ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อนุสาวรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย The Chronicle of Georgia เป็ นอนุสรณ์ขนาดยักษ์ท่ี
ตัง้ อยู่บนเนินเขามองลงมาสูท่ ะเลสาบ Tbilisi Sea ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแท่งหินสีดาขนาดใหญ่ แกะสลักเป็ นรูป
ต่างๆทีส่ อ่ื ถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย โดยเล่าถึงประวัตศิ าสตร์ 3,000 ปี ของอานาจการปกครอง
ของจอร์เจีย ด้วยการสลักเกีย่ วกับกษัตริย์ วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต์ ไว้บนเสาเหล็กขนาดมหึมา ซึง่ ความ
อลังการณ์ และบรรยากาศความสวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ทาให้ได้ช่อื ว่าเป็ น Stonehenge of Georgia
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ East Point Shopping Mall ห้ำงสรรพสินค้ำทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของจอร์เจีย แหล่งรวม
สินค้ำแบรนด์เนมชัน้ นำในรำคำพิเศษ อำทิ Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel,
Adidas, Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore, Calzedonia, ECCO, GShock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano,
MANGO, New Balance, Levi’s เป็ นต้น **เพือ่ ความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงทบิ ลิซี่
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงทบิ ลิซี โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-2201
เดิ นทางถึงสนามบิ นดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง

15.30 น.
18.40 น.
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วันที เ่ ก้า

กรุงเทพฯ

02.50 น.

ออกเดิ นทางจากสนามบิ นนครดูไบ โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-384

***เดิ นทางวันที ่ 24ก.ย.- 02 ต.ค.2565 เปลีย่ นเป็ นไฟล์ท EK376 (เวลา 03.40-13.15 น.)***
12.15 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอี กครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่ าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
-

-

-

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจอร์เจีย อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานที่สาคัญ ปิ ดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญอื่นๆ
อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่เป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐบาล,หรือ
กรณี ที่ผปู้ กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
เนื่ องจากประเทศจอร์เจีย ที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติ ทงั ้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน้ อาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
เนื่ องจากประเทศจอร์เจีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตัง้ แต่ในอดีต ทาให้
ประเทศแห่งนี้ มีโบสถ์และวิ หารที่เก่าแก่ที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หารต้องใช้ผา้
คลุมศีรษะ ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณี ที่ไม่ได้นาติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หารจะมีผา้
คลุมให้
โดยปกติ รา้ นอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือ้ กลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ คา่ เร็ว
ที่สุดคือเริ่มเวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป
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อัตราค่าเดิ นทาง

3-11 พ.ค./ 13-21 พ.ค./ 27 พ.ค.-04 มิ .ย.2565
3-11 มิ .ย./ 12-20 ก.ค./ 27ก.ค.-04 ส.ค.2565
11-19 ส.ค./ 26 ส.ค.-03 ก.ย./ 17-25 ก.ย./ 24 ก.ย.-02 ต.ค.2565

Sabai Sabai Georgia
เที่ยวจอร์เจีย 9 วัน 6 คืน / EK
ผูใ้ หญ่เดินทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ
ท่ำนทีต่ อ้ งกำรพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ

อัตราค่าทัวร์

57,900
5,000

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าทิ ปท่านละ 2,100 บาท โดยเรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดิ นทาง**
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขของบริษทั ฯ และจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื่ องจากบัตรโดยสารเครือ่ งบิ นเป็ นตั ๋วโปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิ ก, ไม่สามารถเปลี่ยนคนเดิ นทาง หรือ
เรียกรับเงิ นคืน (Refund) ได้
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบิน Emirates เส้นทำง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ทบิลซิ ี //ทบิลซิ -ี ดูไบ-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2 ท่ำน / ห้อง) เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่ำพักเดีย่ วเพิม่
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำธรรมเนียมบริกำรมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำร
เดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำน้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ท่ำน / วัน
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร,ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ) หำกสนใจซือ้ ประกันสุขภำพหรือ
ประกันภัยกำรเดินทำงแบบอื่นๆ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 21
ก.พ.2565 หำกมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสำรหรือเพิม่ เติมภำยหลังหรือมีกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษี
ใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฎและเงื่อนไขของสำยกำรบิน
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อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัม, จำกัด 1 ใบ / ท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม่ และค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, ค่ำทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ , ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ เดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 2,100 บำท เรียก
เก็บและชำระพร้อมค่ำทัวร์งวดสุดท้ำยก่อนเดินทำง
 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรทำ Vaccine Passport
 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง (ประมำณ
35.00USD) ทัง้ นี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ้นอยู่กบั สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็ นสาคัญ)
 ค่าธรรมเนียมบริการเกีย่ วกับการดาเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand
Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/)
 ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิด RT-PCT Test, ATK และค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (การ
เปลีย่ นแปลงมาตรการและการเปลีย่ นแปลงจานวนวันให้ดปู ระกาศจากทางภาครัฐเป็ นสาคัญ)
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั อัตรำเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ
ด้วยตัวท่ำนเอง
 ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ ำหรือของทีร่ ะลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญำณ Wifi บนรถและไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทีน่ อกเหนือจำกทีร่ ะบุหรือค่ำแปล
เอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วกับวีซำ่ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (เฉพาะในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ )

ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขัน้ ตอน 1

ขัน้ ตอน 2
ขัน้ ตอน 3

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มกำรจองทัวร์ + Copy passport ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และจะต้องมีอำยุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่ำ 6 เดือน และกรอกฟอร์มรำยละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมื่อทำงบริษทั ฯ ได้เอกสำรครบทุกท่ำนที่
เดินทำงแล้ว จะเริม่ ดำเนินกำรลงทะเบียนตำมขัน้ ตอนทีป่ ระเทศปลำยทำงกำหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรนัดหมำยกำรทำวีซ่ำโดยละเอียด เพื่อทำงเจ้ำหน้ำทีจ่ ะ
ดำเนินกำรนัดหมำยยื่นวีซ่ำพร้อมเอกสำรประกอบเบือ้ งต้นทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรทำนัดหมำย
ท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดินทำง 30 วัน เพื่อทีท่ ำงบริษทั จะ
ได้นำไปเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรเดินทำงของคณะทัวร์

การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว

Sabai Sabai Georgia 9D6N/EK, May-Sep 2022

10

การยกเลิ ก
1. หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำ โดยทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
์
ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ และ
ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
2. หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15-29 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน 50% ของค่ำทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
์
ขอสงวนสิทธิในกำรเก็
บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน,ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ,ค่ำธรรมเนียมและ
์
ค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำและค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
3. หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำรก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทต่ี อ้ งกำรออกตั ๋วภำยในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่ องตรวจคนเข้ำ
เมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำทีเ่ กีย่ วกับกำรนำสิง่ ของต้องห้ำมเข้ำสู่
อำคำรสนำมบินหรือตรวจคนเข้ำเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรท่ำอำกำศยำน อำทิ อำวุธปื นทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอำกำศ/ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่ำงๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจำลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ ำ/ปื นสลัก
เกลียว/ปื นยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้ำไม้, กระบองไฟฟ้ ำ, อุปกรณ์ฆำ่ สัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่ำงๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตำ, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวำนทุกชนิด, กรรไกรทีย่ ำว
กว่ำ 6 ซ.ม.เมื่อวัดจำกจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะกำรต่อสูท้ ม่ี คี มหรือปลำยแปลม, ดำบ/กระบี,่ แชลงหรือตะขอเกีย่ ว
สินค้ำ, สว่ำนเจำะและหัวเจำะ, เครื่องมือช่ำงทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อำจก่อให้เกิดอันตรำย เช่น
ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/้ ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุก
ชนิด/ดอกไม้เพลิง/สำรเคมีหรือส่วนประกอบทีก่ ่อให้เกิดเพลิงเป็ นภัยคุกคำมต่อควำมปลอดภัยของอำกำศยำน และอื่นๆ
นอกเหนือจำกข้ำงต้นทีเ่ ป็ นสิง่ ต้องห้ำมตำมสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภำยใต้กำรประเมิน
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรบินพลเรือนและกำรประเมินภัยคุกคำมของสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกิจจำนุเบกษำวันที่ 26 มี.ค.2563)
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ท่ำนทีม่ อี ำกำร แพ้อำหำร, มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรือต้องมีกำรใช้ยำเฉพำะ, รวมถึงท่ำนทีต่ อ้ งกำรควำมช่วยเหลือและกำร
ดูแลเป็ นพิเศษ อำทิ ท่ำนทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดกำรเดินทำง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทำงบริษทั ฯ ให้ทรำบล่วงหน้ำตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจำกกฏทำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ด้ำนโภชนำกำร ด้ำนกำรบิน และด้ำนกำรบริกำร อำจจะไม่ได้รบั ควำม
สะดวกสำหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหำข้ำงต้น
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o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึ่งเป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบน้า
ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

Sabai Sabai Georgia 9D6N/EK, May-Sep 2022

13

