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*บินตรงสู่จอร์เจีย* 
สัมผัสดนิแดนแหง่เทือกเขาคอเคซสั 

ทอ่งเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี 
เทีย่วประเทศจอรเ์จยี 7 วัน 5 คนื 
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โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชยี เอก็ซ์ (XJ) 
ทบลิซิี-่มิทสเคตา้-กอร-ีอุพลสิลเิค-่คไูตซ-ีบาทูม-ีอนานูร-ิกดูาอูร-ีคาซเบก ี

ดืม่ดำ่แสงสกีรงุทบลิซิี่ ลิม้ลองอาหาร Georgia Cuisine 
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ ์Gergeti Trinity Church 

อิม่อรอ่ยกบัเมนอูาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพรอ้มชมโชว์                      
 

บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย ทีม่ีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับทะเลดำและ
ตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดชื่อกรุงทบิลิซิ ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมิตควารี โดยมีความน่าสนใจอยู่ที่แหล่งน้ำแร่และ
แหล่งโบราณคดีมากกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ มี 4 แห่งด้วยกันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก นำท่านสัมผัสอารยธรรมนับพันปี ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ได้แก่ 
ทบลิซิี ่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่

สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี 
มิทสเคตา้ เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี 
กอร ี เมืองแห่งประวัติศาสตร์ทีเ่ป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครอง

สหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครอง 
อพุลสิชเิค ่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปี

ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 
บาทมู ี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลดำ เป็นรัฐอิสระปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ

จอร์เจีย เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ  
คไูตซ ี เมืองทีเ่คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ของอาณาจักรโคลซิส Colchis หรืออาณาจักร

จอร์เจียนโบราณ  
คาซเบก ี คาซเบกี้ช่ือเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล

ประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว 
โดยมีไฮไลท์เป็นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง 

อนานรู ิ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้
เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่
ตั้งตระหง่าน 

กดูาอรู ิ เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือน
ธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน 

 

กำหนดการเดนิทาง   วนัที ่ 20-26 ตลุาคม 2565 
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วนัแรก   (20 ต.ค.2565) กรงุเทพฯ- (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชั้น 4 เคาน์เตอร ์F เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ 

เจ้าหนา้ทีค่อยตอ้นรับและอำนวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครือ่ง (กรณุามาใหต้รงเวลา เนือ่งจากกฎของสายการ
บิน ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) **กรณทีีบ่างทา่นเดินทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวัดกรณุา
ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะกำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจาก
รายการทวัร์เปน็รายการทีม่กีารดำเนินการไวล้ว่งหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 

 

วนัทีส่อง (21 ต.ค.2565) ทบลิซิี ่(จอรเ์จยี)-ยา่นเมอืงเกา่-นัง่กระเชา้ไฟฟ้า-ปอ้มปราการนาริกาลา่- 
                      สะพานสนัตภิาพ-โบสถเ์มเตหค์ี- โบสถท์รนิติี-้ Freedom Square -ทบลิซิ ี
00.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ910 

(มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิน)  **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม** 
07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาติกรงุทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี (เวลาประเทศจอร์เจียช้ากว่าไทยประมาณ 3 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน นำท่าน
เดนิทางสูก่รงุทบลิซิี Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำ
มิตควารี นำท่านชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน
ประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการ
ขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป  
นำท่านเที่ยวชมย่านเมอืงเกา่ของกรงุทบลิซิ ีOld Town of Tbilisi ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสัน
ของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้
จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟา้ 
Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชู
ริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มี
การก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึ่งต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มีการสร้างเพิ่มเติม 
และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป้อม
อันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรื้อทำลายไป แวะชมและถา่ยรปู
ภายนอกกบัโรงอาบนำ้แรเ่กา่แก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
ธรรมชาติ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นำท่านชมโบสถเ์มเตหค์ ีMetekhi Church โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้า

ผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน 
กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้าง
ขยายโดยกษัตริย์ เซ็นต์ เดมิทรีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลาย
และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง   
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสะพานสันตภิาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัว
เมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่ง
พาดผ่านแม่น้ำคูรา จากนั้นนำท่านชมโบสถท์รนีติี ้Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันว่า 
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Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 
1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก   
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองทบิลิซี่ย่านฟรีดอมสแควร ์Freedom Square หรือเดินเล่นช้อปปิ้งที่ Galleria 
Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซี่ทีเ่ต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่  และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์  

 **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สินคา้อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอัธยาศยั**  
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม  (22 ต.ค.2565) ทบลิซิี-่มทิสเคตา้-กอร-ิพพิธิภณัฑส์ตาลนิ-ถำ้อพุลสิชเิค ่-คูไตซ ี
เชา้  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคตา้ Mtskheta  ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุด
ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) 
จากนั้นนำท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเ่คยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบเีรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจีย
ในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล นำท่านชมวิหารจวาร ีJvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์
ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบ
กัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็น
อาณาจักรของไอบีเรีย จากนั้นนำท่านชมวิหารสเวตสิเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 
ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือ
ศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุค
โบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงกอร ีGori (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น

บ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 
และขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครอง นำท่านชมพพิธิภณัฑท์า่นสตาลนิ Stalin Museum ซึ่งรวบรวม
เรื่องราว และสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการ
จัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลินที่ใช้ในระหว่างในช่วงที่มีชีวิตอยู่ จากนั้นนำท่านชมเมอืงถำ้อุพลสิชิเค ่Uplistsikhe 
Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 
ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญ
สุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้
เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น Pagan ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่ง
เป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่า
เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 นำท่านเดินทางสู่เมอืงคไูตซ ีKutaisi (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองทีเ่คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ของอาณาจักรโคลซิส 
Colchis หรืออาณาจักรจอร์เจยีนโบราณ   

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี ่ (23 ต.ค.2565) คไูตซ-ีอารามเจลาต-ี โบสถบ์รากาต-ิบาทมู ี
เชา้ รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

จากนั้นนำท่านชมอารามจลีาต ิGelati Monastery ของเมืองคไูตซี ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ซึ่งทาง
องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาติเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือ
โบสถ์เซนต์ นิโคลาส และโบสถ์เซนต์จอร์จ  ซึ่งในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนั้น มีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
คริสต์ศาสนาที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพและยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ที่สำคัญตรงบริเวณโดมขนาด
ใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนั้น ใช้กระเบื้องโมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ล้านชิ้น 
จากนั้นนำท่านชมวิหารบากราต ิBagrati Cathedral โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ซึ่งท่าน
สามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองคูไตซีที่สวยงามได้โดยรอบ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงบาทมู ีBatumi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่ง

ตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง   
คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีห่า้ (24 ต.ค.2565) บาทมู-ีลอ่งเรอืในทะเลดำชมอา่วเมอืงบาทมูี - ทบลิซิ ี
เชา้ รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําทุกท่านล่องเรอืในทะเลดำ ชมอา่วเมอืงบาทูม ี(Black Sea) เหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลดํา ที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะ
ดินโคลนชายฝั่งและดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำ อันเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์  หรือที่เรียกว่า
ก๊าซไข่เน่า  สารเคมีตัวนี้เกิดมาจากแบคทีเรียที่อยู่ในทะเลผลิตก๊าซไข่เน่าขึ้นมา เมื่อไปจับกับดินโคลน  หรือทราย
ชายฝ่ัง  จึงทำให้ดินนั้นเป็นสีดำ ให้ท่านได้เพลดิเพลินกับการเก็บภาพบรรยากาศและชมความสวยงามของอ่าวเมือง
บาทูมี จากนั้นนำท่านชมยา่นเมอืงเกา่บาทูมิ หรอืยา่น Old Town ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าและชมย่าน 
Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha 
Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมาได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่ง
บันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร ,โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ และชม Europe 
Square อีกหนึ่งจัตุรัสที่สำคัญประจำเมือง  นำท่านแวะชมและถา่ยรูปกบัรปูป้ันอาลีและนโีน ่Ali and Nino Moving 
Sculptures รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพ่ือแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อ
ชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมอืงทบลิซิี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้าง

ทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย  
คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
วนัทีห่ก  (25 ต.ค.2565) ทบลิซิี-่อนานรู-ิกดูาอรู-ีThe Memorial of Friendship- คาซเบก-ีทบลิซิี ่
เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian 
Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียว
ที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้น
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กั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจียนำท่านชมปอ้มอนานรู ีAnanuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีกำแพง
ล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้
อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมนี้เองทำให้เห็นภาพ
ทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมอืงกดูาอรู ีGudauri (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส
ใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่
จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นำท่านแวะชมและถา่ยรูปกับ Memorial of Friendship หรอือกี
ชือ่คอื Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณส์ถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็น
สัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตั้งอยู่บน 
Devil’s Valley  ระหว่างเมืองกูดาอูริและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการ
วาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่
บนหุบเขาที่มีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ จึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีผู้คนแวะมา
เยี่ยมเยียนและถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงคาซเบก ีKazbegi โดยคาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์

สมินด้า ตัง้อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาว
จะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  นำท่านเปลี่ยนเป็นนัง่รถจีป๊ 4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถ์
เกอร์เกตี ้Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา 
Tsminda Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่
บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายงัสถานที่แหง่นี ้ขึน้อยูก่ับสภาพ อากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถกูปดิกัน้ดว้ย
หมิะที่ปกคลมุอยูห่รอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณท์างธรรมชาต ิ ซึง่อาจจะเปน็อปุสรรคแกก่ารเดินทาง 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์เปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคำนงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชน์
ของผู้เดนิทางเป็นสำคญั)  จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย  

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืงพรอ้มชมโชว์ 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ (26 ต.ค.2565) สนามบนิทบลิซิ-ีกรงุเทพฯ 
เชา้ตรู ่  นำทา่นเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพ่กั เพือ่นำทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุทบิลซิ ี
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ911 

(มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิน) **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม** 
19.15 น.  เดนิทางถงึ เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะกำหนดการ
เดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตั๋วโดยสารสว่นตัวของท่าน เนือ่งจากรายการทวัร์เปน็รายการทีไ่ดม้กีารดำเนินการ
ไวล้่วงหนา้หลายเดอืนเมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 
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รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการ
เดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิัท

ฯ ขออนญุาตทำการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 
 

 

หมายเหต ุ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆในจอรเ์จยีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่ 
- อนสุาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่ำคญั ปิดในวนัสำคญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วสำคญัอื่นๆ อาจจะปดิโดยไม่ได้

มกีารแจง้ลว่งหน้า หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหนว่ยงานของรฐับาล,หรอืกรณทีีผู่้ปกครองรฐัเขา้เยีย่มชม 
อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เปน็ตน้ 

- เนือ่งจากเป็นประเทศที่เคยถกูปกครองจากหลายเชือ้ชาติทัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี  ดงันัน้อาหารสว่นใหญ่จะไดร้บั
อทิธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั  

- โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเริ่มที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้คำ่เร็วทีส่ดุคอืเริ่มเวลา 
19.00 น.เปน็ต้นไป 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญน่ับถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดตี ทำใหป้ระเทศแหง่
นี้มโีบสถ์และวหิารทีเ่กา่แก่ที่เปดิใหน้กัทอ่งเทีย่วเข้าชม  ซึง่เวลาเข้าโบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลมุศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรยีมผา้
คลุมศรีษะไปดว้ย หรอืกรณทีีไ่มไ่ดน้ำติดตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมีผา้คลมุให้ 

 
 

อตัราค่าเดนิทาง วนัที ่ 20-26 ตลุาคม 2565 
 

 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทัวรต์ัว๋เครือ่งบิน** 
อพัเกรดทีน่ัง่เปน็ทีน่ัง่พรเีมี่ยมแฟลตเบดเพิม่ท่านละ 20,000 บาท 

และอาหารเหมือนชัน้ประหยัด 
 

**ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,500 บาท  โดยเรยีกเกบ็และชำระพรอ้มคา่ทวัร์งวดสดุทา้ย** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุำ่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 
หมายเหต ุ
• อตัราคา่เดนิทางนี้ตอ้งมจีำนวนผู้โดยสารที่เปน็ผูใ้หญจ่ำนวนไมต่ำ่กวา่ 35 ทา่น**ไมม่รีาคาเดก็**และจะตอ้งชำระมัดจำ หลงัจาก

ยนืยันการจองทัวรท์นัที 
• เนือ่งจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณทีีจ่องและออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางได ้และไมส่ามารถทำรีฟนัดต์ั๋ว

ไดเ้ช่นกนั  
 
 

ทวัร์จอรเ์จยี (คไูตซ-ีบาทมุ)ี 7 วนั 5 คนื / XJ อตัราคา่ทวัร ์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 49,900.- 
ท่านทีต่้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900.- 
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อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยแอร ์เอเชยีเอก็ซ ์เส้นทางกรุงเทพฯ -ทบิลิซี//ทบิลิซ-ีกรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่

เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าน้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน 
• ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะคุ้มครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรม์ 

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์บริษัทประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจาก
อุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22 พ.ย.2562 
หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• คา่ทิปคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็พรอ้มกบัคา่ทัวรง์วดสุดทา้ย 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัว

ท่านเอง 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซื้อซิมการ์ดได้ที่สนามบินทบิลิซี 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ  

การชำระเงนิ  
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บท้ังหมดก่อน
เดินทางอย่างน้อย 35 วันทำการ  
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การยกเลกิและเงือ่นไขการจองทวัร์ 
▪ หากมีการยกเลิก 60-90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำค่าตั๋วโดยสารซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางสาย

การบินเรียกเก็บ 
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 35 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
▪ หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท  
▪ หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดและไม่สามารถ

เลื่อนวันเดินทางได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงที่ไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าวีซ่า,ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำห้องพักและค่าเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

▪ กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้

การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน 
โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง ทาง
บริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็น
พิเศษ อาทิ ท่านท่ีต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏ
ทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มี
ปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ที่มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดท่ีชัดเจนในเรื่องการสูบ
บุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
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o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้า
ชมน้ันๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไข
ราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้
ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไป
แล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 
1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดี่ยว กรณทีีม่า 
3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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