#15235 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน โบสถเกอรเกตี้ ขึ้น
กระเชาไฟฟาสูปอมนาริคาลา บิน EK

ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี มิทสเคตา คาซเบกี้ ควาเรลี วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี
เทือกเขาคอเคซัส ปอมอนานูรี วิหารบอดี ชิมไวนคูวาเรลี โบสถเมเตหคี โรงอาบ
นาแรเกาแก

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานทบิลิซี - มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติ
สเคอเวรี - ทบิลิซี

เทือกเขาคอเคซัส - ป อมอันนานูรี - อา งเก็บนํ ้า ซินวาลี - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา ) - นั่ง
รถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้ - กูดาอูรี - ทบิลิซี
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ซิกนากี - วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา) - ควาเรลี - ชิมไวน - ทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเว
ลี
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กระเชา ขึ้นป อมนาริคาลา - ป อมนาริคาลา - โบสถเมเตหคี - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี โรงอาบนํ ้า แรทบิลิซี - ทา อากาศยานทบิลิซี - ทา อากาศยานดูไบ







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 ม.ค. 65 - 27 ม.ค. 65

฿34,900

฿34,900

฿34,900

฿4,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
23.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคาน เตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมีเจา
หน าที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานทบิลิซี - มิสเคตา - อารามจิ
วารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี
เชา
03.30 น. ออกเดินทางสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินเอมิเรตส (EK) เที่ยวบินที่ EK377
07.15 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เที่ยวบินที่ EK2200
บาย
15.55 น. เดินทางถึง เมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝั่ ง
แมนํ้าคูรา (KURA) หรือ เรียกวาแมนํ้ามตควารี (MTKVARI) เมืองนี้ ถ ูกสรางโดยวาคตัง จอรกาซาลี (VAKHTANG
GORGASALI)กษัต ริยจอรเจียแหงคารต ลี (ไอบีเรีย) ไดกอตั้งเมืองนี้ ขึ้นใน ค.ศ.ที่ 4 เป็ นศูนยกลางการทําอุต สาหกรรม สังคม
และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองมิทสเคตา (MTSKHETA) (26 กม.) เป็ นเมืองที่มีความเกาแหงหนึ่ งของประเทศและในปั จจุบัน
เป็ นศูนยกลางการปกครองของแควนมอสเคตาและเทียนิ ต ื้เนื่ องจากมีโบราณสถานทางดานประวัต ิศาสตรมากมายหลายแหง จึง
ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994
นํ าทานชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) เป็ นวิหารแบบของคริสตศาสนาออรโธดอกที่ถ ูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่
6 วิหารแหงนี้ ต ั้งอยูบนภูเขาที่มีแมนํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมนํ้ามิควารีและแมนํ้าอรักวีและบริเวณที่กวางใหญซึ่งใน
อดีต เคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ ต ั้งแต 400 ปี กอน
คริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 5
่

่

นํ าทานชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) เป็ นโบสถอีกแหงหนึ่ งที่อยูในบริเวณขอ
งมิทสเคตา ที่มีรูปแบบของจอรเจียออรโธดอกซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 11
นํ าทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) (25 กม.)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานดูไบ
เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญมากที่ต ั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นทาอากาศยานที่พลุกพลานที่สุดในโลกจากการเป็ นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก



บาย

ทาอากาศยานทบิลิซี
เป็ นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉี ยงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิ ก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปั ต ยกรรมสตาลินนิ สต เพื่อเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอื่นๆ หลังโซเวียตลมสลายที่นี่ไดกลายเป็ นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

มิสเคตา
เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เกาแกที่สุดของรัฐจอรเจีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนื อ
ของทบิลิซีที่จุดบรรจบของแมนํ้า Mtkvari และ Aragvi เนื่ องจากความสําคัญทาง
ประวัต ิศาสตรและอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมหลายแหงที่อยูในเมืองนี้ จึงถูกขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

มหาวิหารจวารี
เป็ นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหนึ่ งสถานที่มรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินที่จุดบรรจบของแมนํ้า Mtkvari และ Aragvi ที่สามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษที่ 6 โดย
กษัต ริย Mirian ที่สามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปั ต ยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเนี่ ยนที่สวยงาม

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
เป็ นมหาวิหารคริสเตียนนิ กายอีสเติรนออรโธด็อกซที่เป็ นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซึ่งถือผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมอยางหนึ่ งของยุคกลาง เป็ นสิ่งกอสรางยุค
โบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย อีกทั้งยังเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางสําคัญที่
ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานั บถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

ทบิลิซี
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย เป็ นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นเมืองหลวงที่มีเสน หประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงนํ้ ามากมายพรอมกับมีทําเลที่ดีในการปกครอง ทําใหเมืองนี้ กลาย
เป็ นเมืองหลวงของจอรเจียในที่สุด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

เทือกเขาคอเคซัส - ปอมอันนานูรี - อางเก็บนํ้าซินวาลี - คาซเบ
กี้ (สเตพานมินดา) - นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอร
เกตี้ - กูดาอูรี - ทบิลิซี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเป็ นเสนทางสําหรับใชในดานการทหารที่เรียกวา GEORGIAN MILITARY
HIGHWAY ไดถ ูกสรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอรเจียตกอยูภายใตการปกครองสําหรับใชเป็ นเสนทางมายังภูมิภาค
แหงนี้ และเป็ นถนนเสนทางเดียวที่จะนํ าทานเดินทางสู เทือกเขา คอเคซัสใหญ (GREATER CAUCASUS) (80 กม.)ที่มี
ความยาวประมาณ 1,100 กม.ที่เป็ นเสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซียและจอรเจีย
นํ าทานชม ป อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็ นสถานที่กอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริม แมนํ้า
อรักวี ที่ต ั้งอยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสราง ขึ้นใหเป็ นป อมปราการในศตวรรษที่16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังที่
ถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญต ั้งตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพทิวทัศน อันสวยงามของเบื้องลาง และ อางเก็บนํ้ า
ซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) (90 กม.) ซึ่งเป็ นชื่อเมืองดั้งเดิมแตปัจจุบันไดเปลี่ยนมาเป็ นชื่อ สเตพานท
สมินดา (STEPANTSMINDA) หลังจากนั กบุญในนิ กายออรโธดอก ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานั กอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับ
จําศีลภาวนา ตั้งอยูต ามริมฝั่ งแมนํ้าเทอรกี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ
1,740 เมตร
จากนั ้นนํ าทาน ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) นํ าทาน ชมความ
สวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันวา
ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็ นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถศักดิแ์ หงนี้ สถานที่แหงนี้ ต ั้งอยูริมฝั่ งขวาของ
แมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้
การเดินทางมายังสถานที่แหงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟ า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิ ดกั้นไดดวยหิมะที่ปกคลุมอยู และการเดินทาง
อาจจะเป็ นอุปสรรคได แตจะคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางใหมากที่สุด
จากนั ้นเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) (35 กม.) เมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียงที่ต ั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขา ของ
เทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาว
จอรเจียที่จะนิ ยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นชวงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา
นํ าทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) (121 กม.)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เทือกเขาคอเคซัส
เป็ นเทือกเขาขนาดใหญอันซับซอนที่เป็ นจุดตัดของทวีปยุโรปและเอเชีย ทั้งยังเป็ นเทือก
เขาที่กั้นพรมแดนระหวางประเทศจอรเจียกับรัสเซีย มีความยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร
ตัวเทือกเขาทอดยาวไประหวางทะเลดําและทะเลแคสเปี ยน ประกอบดวยเทือกเขาคอเคซัส
ทางตอนเหนื อและเทือกเขาคอเคซัสทางใต เทือกเขาคอเคซัสสวนใหญวิ่งไปทางตะวันตก
เฉี ยงเหนื อไปทางตะวันออกเฉี ยงใตจากเขตอนุรักษธรรมชาติคอเคเชี่ยนในบริเวณโซซี
ทางฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลดําเกือบจะถึงบากูในทะเลแคสเปี ยน ที่นี่เป็ นหนึ่ ง
ในเทือกเขาที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นอันดับตนๆ ของโลก

ปอมอันนานูรี
เป็ นป อมปราการอันเกาแกที่มีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี สันนิ ษฐานวาที่นี่ถ ูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 หลังกําแพงโบสถ 2 หลังที่ต ั้งอยูหลังกําแพง ซึ่งเป็ น
โบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ต ั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศน อันสวยงามจากมุมสูงของป อมปราการนี้

อางเก็บนํ้าซินวาลี
เป็ นอางเก็บแมที่ต ั้งอยูในพื้นที่แมนํ้า Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิต ไฟฟ าดวย
พลังงานนํ้ า เปิ ดใหบริการในปี 1986 เป็ นอีกหนึ่ งแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาที่มีความอุดมสมบูรณกับพื้นที่ธรรมชาติรอบดาน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)
เมืองนี้ มีอีกชื่อทองถิ่นวาสเตพานมินดา (Stepantsminda) ตั้งอยูในแนวเทือกเขาคอ
เคซัส ทางฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศจอรเจีย บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร เป็ นเมืองที่มีความสวยงามอันเป็ นเอกลักษณของเมืองบน
ธรรมชาติที่ราบสูงที่เป็ นหนึ่ งในจุดหมายสําคัญของนั กทองเที่ยว

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้
นั่ งรถ 4WD ขึ้นสูโบสถเกอรเกตี้ หนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวที่นาตื่นตาตื่นใจที่สุดในดิน
แดนเทือกเขาคอเคซัส ที่นี่เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่หามพลาดอยางยิ่งหากไดมาเยือน
ประเทศจอรเจียนี้

โบสถเกอรเกตี้
โบสถนี้อยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝั่ งขวา
ของแมนํ้า Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 14 โดยตั้งโดดเดี่ยวบนยอดเขาสูงชันที่ลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถนี้กอนหน านี้ จะตองเดินเขาขึ้นไปซึ่งตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระทั่งในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที

กูดาอูรี
เป็ นเมืองสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียงที่ต ั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ที่มี
ความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียที่จะนิ ยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นชวงที่
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา สวนในชวงปกติที่นี่ก็มีธรรมชาติของที่ราบสูง
อันสวยงาม

ทบิลิซี
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย เป็ นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นเมืองหลวงที่มีเสน หประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงนํ้ ามากมายพรอมกับมีทําเลที่ดีในการปกครอง ทําใหเมืองนี้ กลาย
เป็ นเมืองหลวงของจอรเจียในที่สุด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

การเดินทางมายังสถานที่แหงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟ า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิ ดกั้นไดดวยหิมะที่ปกคลุมอยู และการเดินทาง
อาจจะเป็ นอุปสรรคได แตจะคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางใหมากที่สุด

ซิกนากี - วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา) - ควาเรลี - ชิมไวน - ทบิ
ลิซี - ถนนคนเดิน Rustaveli
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองซิกนากี (SIGHNAGHI) (109 กม.) เมืองศูนยกลางการปกครองเขตซิกนากีใน จังหวัด คาเคตี
ที่อยูทางดานใตของประเทศ มีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุต างๆ เป็ นเมืองที่มีความสําคัญที่มีการทํา
เหลาไวน ผลิต พรมและผลิต อาหารที่สําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรับการบูรณะและปรับปรุงใหมีความเจริญรุงเรือง บรรยากาศ
ของเมืองที่ต ั้งอยูในบริเวณเทือกคอเคซัส
นํ าทานเดินทางสู วิหารบอดี (BODBE MONASTERY) เป็ นวิหารของชาวจอรเจียนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอก
ถูกสรางขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และตอมาในศตวรรษที่ 17 ก็ไดมีการสรางตอเติมขึ้นมาอีก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองควาเรลี (KVARELI) (61 กม.) แปลวา ไวน ของแควนคาเคติที่เป็ น 1 ในเขตที่เป็ นแหลงผลิต
ไวน ของจอรเจีย มีดินฟ าอากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภูเขาขนาดมหึมา จํานวน 15
อุโมงคและมีเสนทางเชื่อมแตละอุโมงคเพื่อใหเป็ นที่เก็บไวน ในอุณหภูมิเหมาะสม
้

่

่

่

่

้

จากนั ้นใหทานได ชิมไวน คูวาเรลีรสเลิศ ไวน ทองถิ่นที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในภูมิภาคและสามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว
ประเทศจอรเจียมีช่ อ
ื เสียงเรื่อง ไวน โดยที่ทานไมเคยไดทราบมากอน ไวน ดํา หรือ ไวน เหลือง เนื่ องดวยวีธีการทําไวน และพันธุ
องุนของจอรเจียจะมีความพิเศษไวน แดงจะเขมจนสีออกดําสวนไวน ขาวจะเขมจนออกเหลือง
นํ าทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) (141 กม.)
อิสระชอปปิ้ งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (RUSTAVELI STREET) เป็ นถนนที่มีสินคามากมาย อาทิของที่ระลึกของฝาก
สินคาหลายหลายประเภท โดยบริเวณนี้ จะมีรานอาหารชื่อดังคือ SAMIKITNO ที่เปิ ดใหบริการ 24 ชั่วโมง โดยดานหน าของราน
จะมีปาย I LOVE TBILISI ที่เหมือนเป็ น LANDMARK สําหรับการ ถายภาพของนั กทองเที่ยว
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
พักที่ Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซิกนากี
เป็ นเมืองที่ต ั้งอยูในภูมิภาคฝั่ งตะวันออกสุดของประเทศจอรเจีย เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เล็ก
ที่สุดของจอรเจีย ที่ทําหน าที่เป็ นแหลงทองเที่ยวยอดนิ ยมเนื่ องจากที่ต ั้งอยูใจกลางภูมิภาค
ปลูกไวน ของจอรเจีย เชนเดียวกับภูมิทัศน ที่งดงามของหุบเขาอลาซานนี และเทือกเขาคอ
เคซัสที่อยูหางออกไป

วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา)
เป็ นคอมเพล็กซอารามคริสตนิกายจอรเจียนออโธดอกซและเป็ นที่นั่งของบิชอปออฟโบบ
ตั้งอยูหางไปทางตะวันออกเฉี ยงใตจากเมืองซิกนากีไปประมาณ 2 นาที วิหารแหงนี้ ถ ูก
สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9 เป็ นหนึ่ งในสถานที่แสวงบุญที่สําคัญในจอรเจียเนื่ องจากมีการ
เชื่อมโยงกับ St. Nino ซึ่งเป็ นผูเผยแพรศาสนาในจอรเจียในศตวรรษที่ 4 ซึ่งที่นี่ไดมีการ
เก็บพระธาตุ(เถากระดูก) สวนหนึ่ งของเขาดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ควาเรลี
เป็ นเมืองทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อตรงบริเวณหุบเขาอลาซานนี ที่จุดใกลๆ กับเทือกเขาคอ
เคซัส เมืองนี้ ขึ้นชื่อในเรื่องการเป็ นแหลงผลิต ไวน แดงคุณภาพชั้นเยี่ยมแหงหนึ่ งของ
ประเทศ

ชิมไวน
ใหทานไดชิมไวน รสดี

ทบิลิซี
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย เป็ นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นเมืองหลวงที่มีเสน หประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงนํ้ ามากมายพรอมกับมีทําเลที่ดีในการปกครอง ทําใหเมืองนี้ กลาย
เป็ นเมืองหลวงของจอรเจียในที่สุด

ถนนคนเดินรุสทาเวลี
เป็ นพื้นที่ถ นนคนเดินในใจกลางเมืองทบิลิซีที่เหมาะสําหรับผูที่รักของเกาและของโบราณ
ถนนเสนนี้ มีของเกาจํานวนมาก ทั้งเครื่องประดับ หนั งสือเกา แผนที่ หมุด เข็มกลัด
เครื่องครัว ของฝาก และของเล็กๆ น อยๆ วางจําหน าย บางรายการของทองถิ่นบางชิ้นเป็ น
ของสหภาพโซเวียต และบริเวณนี้ ยังมีรานอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปิ ดใหบริการ 24
ชั่วโมง โดยดานหน าของรานจะมีปาย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็ น Landmark สําหรับ
การถายภาพของนั กทองเที่ยว



คํ่า

 Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ประเทศจอรเจียมีช่ อ
ื เสียงเรื่อง ไวน โดยที่ทานไมเคยไดทราบมากอน ไวน ดํา หรือ ไวน เหลือง เนื่ องดวยวีธีการทําไวน และพันธุ
องุนของจอรเจียจะมีความพิเศษไวน แดงจะเขมจนสีออกดําสวนไวน ขาวจะเขมจนออกเหลือง
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 5



กิจกรรม

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - โบสถเมเตหคี สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี - โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี - ทาอากาศยา
นทบิลิซี - ทาอากาศยานดูไบ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทาน ขึ้นกระเชาไฟฟ าสูปอมนาริคาลา (NARIKALA FORTRESS) ชมป อมปราการซึ่งเป็ นป อมโบราณที่ถ ูกสรางในราว
ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไมมีความสมํ่าเสมอกันและตอมาในราว ศตวรรษที่ 7 สมัยของ
ราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีกและตอมาในสมัยของกษัต ริยเดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125)
นํ าทานชม โบสถเมเตหคี (METEKHI CHURCH) เป็ นโบสถที่มีประวัต ิศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยู บริเวณริม
หน าผาของแมนํ้ามทวารี เป็ นโบสถหนึ่ งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน กษัต ริย
วาคตังที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป อมและโบสถไวที่บริเวณนี้
นํ าทานชม THE BRIDGE OF PEACE สะพานคนเดินสไตลโมเดริน
์ สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2010 โดยใชเหล็กและกระจกใส
สรางขามแมนํ้ามตควารี เพื่อเชื่อมฝั่ งเมื่อเกาและเมืองใหมของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งสะพานแหงนี้ ถ ือเป็ น
สัญลักษณของทบิลิซียุคใหม
นํ าทานชม โรงอาบน าแรเกาแก (BATHHOUSES) ที่นี่มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องบอนํ้ ารอนกํามะถันธรรมชาติ (SULPHUR
SPRING WATER
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินเมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
16.55 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK2201
คํ่า
20.15 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เที่ยวบินที่ EK374



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา
เป็ นกระเชาที่พานั กทองเที่ยวขึ้นไปยังป อมนาริคาลา ป อมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

ปอมนาริคาลา
เป็ นป อมปราการโบราณขนาดใหญที่สามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมนํ้า Mtkvari อันงดงาม ป อมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 4 และเป็ นป อม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษที่ 7 ตัวป อม
ปราการประกอบดวยสองสวนที่มีกําแพงลอมรอบบนเนิ นเขาสูงชัน ที่นี่เป็ นสถานที่
โบราณที่ถ ือวาเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณที่สําคัญของเมืองทบิลิซี

โบสถเมเตหคี
เป็ นโบสถที่ต ั้งอยูบนฝั่ งซายของแมนํ้า Mtkvari บนหน าผาราบ ซึ่งเป็ นสัญลักษณที่คลาย
กับโบสถที่สรางขึ้นบนหลุมฝั งศพของพระแมมารีในกรุงเยรูซาเล็ม ตามตํานานเลาขาน
อดีต คาทอลิโกสคิริออนยายรางของนั กบุญสุสานไปยังโบสถแหงนี้ ในศตวรรษที่ 7 เป็ น
โบสถหนึ่ งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน
โดยกษัต ริยวาคตังที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป อมและโบสถไวที่บริเวณนี้

สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี
เป็ นสะพานขามถนนรูปทรงโคง โดดเดนดวยโครงสรางเหล็กและแกวสองสวางดวยหลอด
LED จํานวนมากเหนื อแมนํ้า Kura ในตัวเมืองทบิลิซี มีความยาว 150 เมตร ไดรับคําสั่ง
จากศาลาวาการทบิลิซิเพื่อสรางรูปแบบการออกแบบรวมสมัยที่เชื่อมตอเขตเกากับเขตใหม
เขาดวยกัน สะพานนี้ เปิ ดใชงานอยางเป็ นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 2010 ตัว
สะพานจะเปิ ดไฟกอนอาทิต ยต กประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งในยามคํ่าคืนที่นี่จะมีความ
สวยงามมาก

โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี
เมืองทบิลิซี ไดช่ อ
ื วาเป็ นเมืองมีช่ อ
ื เสียงในเรื่องบอนํ้ ารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur
Spring Water) เมืองหนึ่ งของจอรเจีย



บาย

ทาอากาศยานทบิลิซี
เป็ นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉี ยงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิ ก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปั ต ยกรรมสตาลินนิ สต เพื่อเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอื่นๆ หลังโซเวียตลมสลายที่นี่ไดกลายเป็ นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป



คํ่า

ทาอากาศยานดูไบ
เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญมากที่ต ั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นทาอากาศยานที่พลุกพลานที่สุดในโลกจากการเป็ นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก



หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

วันที่ 6


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนั ดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดิน
ทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหน า
14 วันกอนการเดินทาง
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใช
จายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง
ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหน าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด
- นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอง
เป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ าหนั ก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่เช็ค
อินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/
หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคา
ธรรมเนี ยมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจาย
เบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซาของทาน เนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต าม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ต องชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูต มีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามนั ดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะสงเจาหน าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่ม
เติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
ทางบริษัทฯ เป็ นแคต ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัต ิวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถาน
ทูต ฯเทานั ้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั ้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหน าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน และ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจของคนสวน
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ น
ื เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไม
เกรงใจผูอ่ น
ื ชักชวนผูผ่ น
ื ใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเป็ นสวนใหญ)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง
แพทย)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต ํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อ
หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
่

้

่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ต องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)
ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการ
เดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนั กงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั ้นได
ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทาน
ยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองกอนลวงหน า พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง มิฉะนั ้นทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
์ ี่จะขอรับลูกคารายตอไป
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัต ิวีซาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั ้น (ในกรณีมีความประสงคอยูต อจะตอง
อยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุต ามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู
ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงาน
แฟร,การประชุม อันเป็ นผลทําใหต องการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึ งถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ)
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่) คาประกันอุบัต ิเหตุการเดินทาง
ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัต ิเหตุ และเจ็บป วย
(แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทานั ้น)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5
ลานบาท]เทานั ้น
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมจัดทําหนั งสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางของไทย
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั ก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต องการใบกํากับภาษี
4. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษคาบริการ
พิเศษตางๆ
6. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
่

7. คาทิปคนขับรถ / ไกดทองถิ่น / รานอาหาร / โรงแรม / ไกดไทย = 80.- ยูเอส / ทาน

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเป็ นสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิ ดทําการในวันอาทิต ย, ขอสงวนสิทธิก
์ ารยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั ้นมีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนํ าสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัต ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบัต ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัต ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่ องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต ามความจําเป็ น
หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึ งถึงผล
ประโยชน ต ลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเป็ นสําคัญ
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
** เนื่ องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเป็ นตองแยกหองพักเนื่ องจากโรงแรม
นั ้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร
(หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัต ิเหตุ,เจ็บป วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยต ามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั ้นดวย
เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต างประเทศ (ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ))
่

- กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึ ง)
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัต ิเหตุ,เจ็บป วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยต ามที่ทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสาย
การบินนั ้น ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต างประเทศ (ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตาง
ประเทศ) ทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนี ยมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

