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 ชอ้ปปิง้ยา่น Freedom Square และ East Point Mall  
ชมววิเทือกเขาคอเคซสัทีส่วยงามไมแ่พเ้ทือกเขาแอลปใ์นยโุรป  

สมัผสัดนิแดนแหง่เทือกเขาคอเคซสั ทอ่งเที่ยวเส้นทางแหง่อารยธรรมนบัพนัปี 
นัง่รถจีป๊ 4WD ชมความงามของโบสถ ์Gergeti Trinity 

Church 
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลซิี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine 

อิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว์   
พเิศษ!!คนิกาลหิรอืจอรเ์จยีเกีย๊ว(Khinkali)อาหารดงัของจอรเ์จยี 

                      
 

 
บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย ที่มีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับทะเลดำและตุรกี มีเมอืง
หลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดชื่อกรุงทบิลิซิ ต้ังอยู่ในหุบเขาซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมิตควารี โดยมีความน่าสนใจอยู่ที่แหล่งน้ำแร่และแหล่งโบราณคดี
มากกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ มี 4 แห่งด้วยกันที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก นำท่านสัมผัส
อารยธรรมนับพันปี ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ได้แก่ 
ทบลิซิี ่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีม่ีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

และเปน็เมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี 
มทิสเคตา้ เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี 
อพุลสิชเิค ่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลกัฐานการต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีกอ่น ช่วง500 ปีก่อน

คริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 
อนานรู ิ สถานที่ต้ังของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและต้ังอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อม

ปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างไดอ้ย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ต้ังตระหง่าน 
กดูาอูร ิ เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีชื่อเสียงที่ต้ังอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล

ประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหง่นี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจยีที่จะนยิมมาเล่นในเดอืนธันวาคมจนถึง
เดือนเมษายน 

คาซเบก ี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบนัได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานทส์มินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 
1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลท์
เป็นโบสถ์เกอรเ์กติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง 

กำหนดการเดนิทาง   วนัที ่20-26 ตลุาคม 2565 
 

วนัแรก   (20 ต.ค.2565) กรงุเทพฯ- (สนามบนิสวุรรณภมูิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการ

เช็คอนิ เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอำนวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง (กรุณามาใหต้รงเวลา 
เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) **กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจาก
ตา่งประเทศหรอืตา่งจังหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะกำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำ
การจองตัว๋โดยสารสว่นตัวของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ปน็รายการทีม่กีารดำเนนิการไวล้ว่งหนา้
หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเลก็นอ้ย** 
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วนัทีส่อง (21 ต.ค.2565) ทบลิซิี ่(จอรเ์จีย)-มทิสเคตา้-วหิารจวาร-ีวหิารสเวตสิเคอเวรี-อพุลสิชเิค่-ทบลิซิ ี
 
00.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ910 

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

ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่
สนามบิน นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า 
Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต 
เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาว
ประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)   
นำท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคตา้ Mtskheta ศูนย์กลางทาง
ศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย
อายุกว่า 3,000 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  นำ
ท่านชมวหิารจวาร ีJvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารใน
รูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นใน
ราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสอง
สายไหลมาบรรจบกัน คือ แมน่้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี ซึ่ง
ถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีต
เคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย จากนั้นนำท่านชมวหิารสเวตสิเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral ทีส่ร้าง
ราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาว
จอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาว 
จอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของ
จอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง 
บา่ย นำท่านเดินทางสู่เมอืงอพุลสิชเิค ่Uplistsikhe (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชมถำ้อพุลสิชเิค ่

Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้
กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อน
คริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือ
ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาว
มองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็น
เมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถง
ขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น Pagan ใช้เป็นที่ประกอบ
พิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมี
ห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 

 จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้
ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง  

ค่ำ  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว์ 
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดบั 3 ดาว , Tbilisi หรอืระดับเทียบเท่า 
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วนัทีส่าม (22 ต.ค.2565) ทบลิซิี ่(จอรเ์จีย)-อนานรู-ิกดูาอรู-ิMemorial of Friendship-คาซเบก-ีนัง่รถ 4WD-
โบสถเ์กอรเ์กตี-้ Freedom Square - ทบลิซิ ี

เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านชมปอ้มอนานรู ีAnanuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและต้ังอยู่ริมแม่น้ำอรักวี 
เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอย
ที่สูงใหญ่ต้ังตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมนี้เองทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของ
เบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่เมอืงกดูาอรู ิGudauri (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่
ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส
ใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 
2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่น
สกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือน
ธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรอือกีชือ่นงึคอื Russia–
Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่ง
บอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตั้งอยู่บน Devil’s 
Valley ระหว่างเมืองกูดาอูริและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการ
วาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ต้ังเด่น
เป็นสง่าอยู่บนหุบเขาที่มีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ จึงทำให้
สถานที่แห่งนี้มีผู้คนแวะมาเย่ียมเยียนและถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พื้นเมือง 
บา่ย นำท่านเดินทางสู่เมอืงสเตพานทส์มนิดา้ 

Stepantsminda หรือที่รู้จักกันในนามเมอืงคาซเบก ี
Kazbegi ซึ่งคาซเบกี้เป็นชื่อเมืองดั้งเดิมนั่นเอง ตั้งอยู่บน
ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมี
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัด
ถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว จากนั้นนำท่าน
เปลี่ยนเป็นนั่งรถจีป๊ 4WD เพือ่ชมความสวยงามของ
โบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้น
ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดา
ซามีบา Tsminda Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ต้ังอยู่ริมฝั่งขวา
ของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้ขึน้อยูก่บัสภาพ อากาศ ซึง่
เสน้ทางอาจจะถกูปดิกัน้ดว้ยหมิะทีป่กคลมุอยูห่รอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ 
ซึ่งอาจจะเปน็อปุสรรคแกก่ารเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม 
โดยจะคำนึงถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน็สำคัญ)   
จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้
ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองทบิลิซี่ย่าน
ฟรดีอมสแควร ์Freedom Square จัตุรัสใจกลางเมืองที่ถูกสร้างขึ้นสมัยถูกปกครองโดยสหภาพโซ
เวียต เป็นศูนย์กลางของเส้นทางการคมนาคมของกรุงทบิลิซีและยังเป็นที่ตั้งของอาคารรัฐสภาและ
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หน่วยงานของรัฐ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนอันคลาสสิคสุดอลังการในสถาปัตยกรรม
ยุโรปแบบนีโอโคโลเนียลอันสุดคลาสสิค หรือเดินเล่นช้อปปิ้งที่ห้าง Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลาง
กรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่  และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ 
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้  อสิระรบัประทานอาหารคำ่ตามอธัยาศัย** 
 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดบั 3 ดาว , Tbilisi หรอืระดับเทียบเท่า 

 
วนัทีส่ี ่ (23 ต.ค.2565) ทบลิซิ-ีมหูค์ารน์ี-่ชมิไวนร์ะดบัพรเีมี่ยม-The Chronicle of Georgia -ฟรดีอ้มสแควร ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู่ไรไ่วนม์หูค์ารน์ี ่Chateau Mukhrani & Vine Yards (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) 
ที่นี่เป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งเดียวในจอร์เจียที่
รวบรวมเอาไร่องุ่น โรงกลั่นไวน์ Chateau และเรื่องราว
ประวัติศาสตร์การผลิตไวน์รวมไว้ในที่เดียวกัน ให้ท่าน
ชมขั้นตอนการผลิตและโรงบ่มองุ่นเพื่อผลิตเป็นไวน์ และ
ให้ท่านได้ชิมไวน์ระดับพรีเมี่ยม 3 ชนิดในสไตล์จอร์เจียน 
ซึ่งไร่ไวน์มูห์คาร์นี่ก่อตั้งโดย Ivane Mukhranbatoni 
ตัวแทนของราชวงศ์และผู้มีบทบาททางการเมืองของ
จอร์เจียในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยนำความรู้เกี่ยวและ
แนวคิดของการทำไวน์มาจากฝรั่งเศสและนับตั้งแต่นั้นมาประวัติศาสตร์ของการทำไวน์ของ Château 
Mukhani ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มีอายุกว่า100ปีแล้ว มีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพ
ความประทับใจของไร่องุ่นตามอัธยาศัย 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย นำท่านเดินทางสู่อนสุาวรยีป์ระวตัิศาสตรจ์อร์เจยี The Chronicle of Georgia เป็นอนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่

ตั้งอยู่บนเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ Tbilisi Sea ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูป
ต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ 3,000 ปี ของอำนาจการ
ปกครองของจอร์เจีย ด้วยการสลักเกี่ยวกับกษัตริย์ วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต์ ไว้บนเสาเหล็กขนาดมหึมา 
ซึ่งความอลังการณ์ และบรรยากาศความสวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ทำให้ได้ชื่อว่าเป็น Stonehenge of 
Georgia นำท่านเดนิเลน่ยา่นถนนชารเ์ดน ีShardeni Street ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและ
กลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนี้ชื่อ Jan 
Shardeni Kucha เป็นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลี่ยน
ชื่อถนนมาเป็นชาร์เดนี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin และปัจจุบันเต็มไปด้วย
ร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย 
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซื้อสนิคา้  อสิระรบัประทานอาหารคำ่ตามอธัยาศัย** 

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
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วนัทีห่า้  (24 ต.ค.2565) ทบลิซิ-ีสะพานสนัติภาพ -สวนสาธารณะ Rike Park-มหาวหิารอนัชสิคาติ-โบสถท์รนีติี ้
เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านถ่ายรูปกับสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตร ซึ่งเชื่อมระหว่าง
ตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่
สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา นำท่านชมและเก็บภาพความประทับใน ณ สวนสาธารณะ Rike 
Park สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีทั้งลานน้ำพุ ที่ตั้งโดดเด่นสะดุดตาด้วยตัวอาคารขนาดใหญ่รูปร่าง
คล้ายสองอุโมงค์ยักษ์ที่ได้ฉายาว่า Leaning Tower of Georgia ซึ่งชื่อจริงๆก็คือ Rike Park Concert 
Hall & Exhibition Center ซึ่งออกแบบโดย Studio Fuksas บริษัทสถาปนิกสัญชาติอิตาลี โดยทำหน้าที่
เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการ และโรงละครที่สามารถจุได้กว่า 560 ที่นั่ง ภายในสวนยังมีร้านค้าคาเฟ่
น่ารักๆไว้บริการด้วย ได้เวลาสมควรนำท่านชมมหาวหิารอนัชสิคาต ิ(Anchiskhati Basilica of St 
Mary) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในทบิลิซี เป็นของคริสตจักรออร์โธดอกซ์และมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่หก 
โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ Dachi แห่งไอบีเรีย (ประมาณปี 522-534) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บา่ย จากนั้นนำท่านชมโบสถท์รนีติี ้Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันว่า Sameba 

เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 
1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดบั 3 ดาว , Tbilisi หรอืระดับเทียบเท่า 

 
วนัทีห่ก (25 ต.ค.2565) ทบลิซิี-่ ทบลิซิี-่ยา่นเมอืงเกา่-นัง่กระเชา้ไฟฟา้-ปอ้มปราการนารกิาลา่- 
                     ชอ้ปปิง้ East Point-ทบลิซิ ี
เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่านเมอืงเกา่ของกรุงทบลิซิ ีOld Town of Tbilisi ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความ
สวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะ
ของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศ
เดียว จากนั้นนำท่านนั่งกระเชา้ไฟฟา้ Cable Car ขึ้นชมปอ้มปราการนารกิาลา Narikala Fortress 
สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอ
กัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึ่ง
ต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มีการสร้างเพิ่มเติม และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามา
ยึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little 
Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรื้อทำลายไป แวะชมและถา่ยรปู
ภายนอกกบัโรงอาบนำ้แร่เก่าแก ่Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องบ่อน้ำร้อน
กำมะถันธรรมชาติ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย นำท่านถ่ายรูปกับสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่าง

ตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่
สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา จากนั้นนำท่านชมโบสถท์รนีติี ้Holy Trinity Cathedral วิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในท
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บิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของ
โบสถ์ออร์โธดอกในโลก   
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall หา้งสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียแหล่งรวม
สินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคาพิเศษ อาทิ Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, 
Diesel, Adidas, Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore, 
Calzedonia, ECCO, G-Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, 
Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เป็นต้น **เพือ่ความสะดวกในการ
เดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้  อสิระรบัประทานอาหารคำ่ตามอธัยาศัย** 
เข้าที่พักโรงแรมระดบั 3 ดาว , Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า 

  
วนัทีเ่จด็ (26 ต.ค.2565) สนามบนิทบลิซิี- กรงุเทพฯ 
เชา้ตรู ่  นำทา่นเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพ่กั เพือ่นำทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุทบลิซิี 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ911 

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

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจังหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครั้งกอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ปน็
รายการทีไ่ดม้กีารดำเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืนเมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงเลก็นอ้ย** 

 
 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิหรอืมผีล
กบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได้ดว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมิไดร้บัแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 
 
 

หมายเหต ุ สถานทีท่อ่งเที่ยวตา่งๆในจอรเ์จยีอาจจะปดิโดยไมม่กีารแจ้งลว่งหนา้ เชน่ 
- อนสุาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่ำคญั ปดิในวนัสำคัญทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วสำคัญอืน่ๆ อาจจะ

ปดิโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ปน็แขกของรฐับาลหรอืหนว่ยงานของรฐับาล,หรอืกรณทีี่
ผูป้กครองรฐัเขา้เยี่ยมชม อาจจะปดิโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เปน็ตน้ 

- เนือ่งจากเปน็ประเทศทีเ่คยถกูปกครองจากหลายเชือ้ชาติทั้งรสัเซยี เปอร์เซยี มองโกเลยี  ดังนัน้อาหารสว่นใหญ่จะ
ไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั  

- โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญ่ในจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้คำ่เรว็ทีส่ดุ
คอืเริม่เวลา 19.00 น.เปน็ตน้ไป 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญน่บัถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทดอ็กซเ์ปน็หลกัมาตั้งแตใ่นอดีต ทำให้
ประเทศแห่งนีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ี่เปดิใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ชม  ซึง่เวลาเข้าโบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลมุศรีษะ 
ดังนัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปดว้ย หรอืกรณทีีไ่มไ่ดน้ำติดตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให้ 
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อตัราคา่เดนิทาง วนัที ่20-26 ตลุาคม 2565 
 

 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัรต์ัว๋เครือ่งบนิ** 
อพัเกรดทีน่ั่งเปน็ทีน่ั่งพรเีมีย่มแฟลตเบดเพิม่ทา่นละ 20,000 บาท 

และอาหารเหมอืนชัน้ประหยดั 
 
**ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,500 บาท  โดยเรียกเกบ็และชำระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบินมกีารเรียกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายุตำ่กวา่ 7 ป ีเขา้พกัแบบไมม่เีตียงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
• อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจีำนวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผูใ้หญจ่ำนวนไมต่ำ่กวา่ 35 ทา่น**ไมม่รีาคาเดก็**และจะตอ้งชำระมดัจำ 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
• เนือ่งจากเปน็ตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณทีีจ่องและออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางได ้และไมส่ามารถ

ทำรฟีนัดต์ัว๋ได้เชน่กนั  

อตัรานีร้วมบรกิาร 

• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยแอร ์เอเชยีเอก็ซ ์เส้นทางกรุงเทพฯ -ทบิลซิี//ทบิลิซี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศกท์้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าน้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน 
• ค่าประกันอุบัติเหตแุบบหมู่คณะคุ้มครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี 

กรมธรรม์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์บริษัทประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าต๋ัวโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันฯ) 

• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 
22 พ.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและ
เง่ือนไขของสายการบิน 

 
 
 

Georgia Vibe 
 7 วนั 5 คนื / XJ 

อตัราคา่ทวัร ์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 39,995 
ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 
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อตัรานี้ไมร่วมบรกิาร 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหนา้ทวัร์ ทา่นละ 2,500 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็พรอ้มกบัคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ

ทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซื้อซิมการ์ดได้ที่สนามบินทบิลิซี 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 

หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัท
ประกันภัยต่าง ๆ  

การชำระเงนิ  
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ
ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วันทำการ  

การยกเลกิและเงือ่นไขการจองทวัร ์
▪ หากมีการยกเลิก 60-90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำค่าตั๋วโดยสารซึ่งเงื่อนไขเป็นไป

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

และไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าวีซ่า,ค่าต๋ัวเครื่องบิน, ค่ามัด
จำห้องพักและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

▪ กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและ

มีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการ
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการ
บิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิก
เที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มปีัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและ
การดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่
เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะ
ไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ที่มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะ
จะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ 
หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุ
หนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน
ใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
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o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ 
ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบ

ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดี่ยว 
แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตียงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 
1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

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

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 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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