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รหัสทัวร VTG2000731 
ทัวรจอรเจีย โบสถทรินิตี้ ป�อมปราการนาริกาลา 7 วัน 5 คืน (XJ) 
ทบิลิซี-่มิทสเคตา-กอร-ีอุพลิสชิเค-บอรโจม-ีซิกนาก-ีควาเรล ี- อนานูริ-กดูาอูร-ีคาซเบก ี
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*บินตรงสูจอรเจีย* 
สัมผัสดินแดนแหงเทือกเขาคอเคซัส 

ทองเที่ยวเสนทางแหงอารยธรรมนับพันป 
เที่ยวประเทศจอรเจีย 7 วัน 5 คืน 

โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 
ทบิลิซี่-มิทสเคตา-กอรี-อุพลิสชิเค-บอรโจมี-ซิกนากี-ควาเรลี 

อนานูร-ิกูดาอูรี-คาซเบกี 
ดื่มดํ่าแสงสีกรุงทบิลซิี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine 

นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ Gergeti Trinity Church 
อิ่มอรอยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพรอมชมโชว                      

 
บริษัทฯ ขอนําทานเดินทางทองเที่ยวประเทศจอรเจีย ทีม่ีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซีย

และทางตะวันตกตดิกบัทะเลดําและตุรกี มเีมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดชื่อกรุงทบิลิซิ ตัง้อยูในหุบ
เขาซึ่งถูกแบงโดยแมนํา้มิตควารี โดยมคีวามนาสนใจอยูที่แหลงนํ้าแรและแหลงโบราณคดีมากกวา 
12,000 แหงทั่วประเทศ ซึ่งในจํานวนนี้ มี 4 แหงดวยกันที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก นําทานสัมผัสอารยธรรมนบัพันป ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแหง
เทือกเขาคอเคซัส ไดแก 
ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคัญของประวัตศิาสตรมากมาย และมี

โครงสรางสถาปตยกรรมที่สวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย ตั้งอยูรมิฝم�ง
แมนํ้าคูราหรือเรียกวาแมนํ้ามิตควาร ี

มิทสเคตา เมืองศูนยกลางทางศาสนาของประเทศเมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 
3,000 ป 
ซิกนากี เมืองที่ไดชื่อวา “เมืองแหงความรกั” ตั้งอยูบนทิวทัศนันสวยงามของแมนํ้าเลซานิ

กลางหุบเขาคอเคซัส ทีถู่กสรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 
กอรี เมืองแหงประวัตศิาสตรทีเ่ปนที่รูจักกันดีวาเปนบานเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาว

จอรเจียท่ีในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 
และขึ้นชื่อเรื่องความโหดเห้ียมในการปกครอง 

อุพลิสชิเค  เมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย ที่มีหลักฐานการตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแลว
กวา 3000 ปกอน ชวง500 ปกอนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 

CHARTER GEORGIA COOLY FRESH 
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บอรโจม ิ เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตของ ประเทศจอรเจีย มปีระชากร
อาศัยอยูไมถึง 15,000 คน แตเปนเมืองทีม่ชีื่อเสียงระดับโลกในเรือ่งนํ้าแร  

อนานูร ิ สถานท่ีตั้งของป�อมอนานูรี สถานท่ีกอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริม
แมนํ้าอรักวี ที่ถกูสรางขึ้นใหเปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 
2 หลังท่ีถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญตั้งตระหงาน 

กูดาอูร ิ เมืองสําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส
ใหญที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงนี้เปนแหลงที่
พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถงึเดือนเมษายน 

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดัง้เดิม ในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนเมืองสเตพานทสมินดา ตั้งอยูบน
ความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป 
โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลทเปนโบสถ
เกอรเกติ Gergeti Trinity Church อันโดงดัง 

 
 
กําหนดการเดินทาง   วันที่ 12-18 เมษายน 2563 
 
วันแรก   (12 เม.ย.2563) กรงุเทพฯ- (สนามบนิดอนเมือง) 
23.50 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคานเตอร........ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง 

และผานขัน้ตอนการเช็คอิน เจาหนาที่คอยตอนรับและอาํนวยความสะดวกให
ทานกอนขึ้นเคร่ือง (กรุณามาใหตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ทานตอง
มาแสดงตัวของทานเอง) **กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือ
ตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้ง
กอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปนรายการที่มี
การดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 
วนัที่สอง (13 เม.ย.2563) ทบลิิซี่ (จอรเจีย)-มิทสเคตา-กอร-ิอุพลิสชิเค-ทบิลิซี 
03.00 น.  ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ

เที่ยวบินที่ XJ008 
(มีบริการอาหารรอนและนํ้าดื่มบนเครื่องบิน)  **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ตอง
ชําระเงินซื้อเพิ่มเติม** 
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08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี ่ประเทศจอรเจีย (เวลาประเทศจอรเจีย
ชากวาไทยประมาณ 3 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจ
รับสัมภาระเรียบรอยแลว รถโคชรอรบัทานทีส่นามบิน จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง
มิทสเคตา Mtskheta ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุด
ของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ตั้งอยูหางจากกรงุทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 35 นาที) จากนั้นนําทานชมเมืองมิทสเคตาทีเ่คยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรไอบีเรีย ซึ่งเปนราชอาณาจักรเกาของจอรเจียในชวง 400-500 ป 
กอนคริสตกาล นําทานชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเปนวหิารในรูปแบบ
ของคริสตศาสนานิกายออรโธดอกที่ถูกสรางขึน้ในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแหงนี้ตั้งอยู
บนภูเขาท่ีมีแมนํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมนํ้ามิควารี และแมนํ้าอรักวี ซึ่งถัด
จากเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย 
จากนั้นนําทานชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สรางราว
ศตวรรษที่ 11 ถือเปนศนูยกลางทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจียสรางขึ้นโดย
สถาปนิกชาวจอรเจีย ชือ่ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีก
ทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีทาํใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต 
และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาตขิองจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปน
สิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟ
รสโกอยางงดงาม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองกอรี Gori (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแหง

ประวตัิศาสตรทีเ่ปนที่รูจักกันดวีาเปนบานเกดิของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอรเจียท่ีในอดีต
เปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถงึ 1950 และขึ้นชื่อเรื่องความ
โหดเห้ียมในการปกครอง จากนั้นนําทานชมเมืองถํ้าอุพลิสชิเค Uplistsikhe 
Cave Town หนึ่งในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดน
แถบนี้กันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ชวง500 ปกอนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 
เมืองนี้เปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในชวงคริ
สตวรรษท่ี 9 -11 กอนจะถูกรกุรานโดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที ่13 และ
ถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกบัศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญที่ชาว
เพเกน Pagan ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของคนในแถบ
นี้กอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเมื่อ 1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวาเปนโบสถ
เกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
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  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา 
 

วันที่สาม (14 เม.ย.2563) ทบลิิซี่-ยานเมืองเกา-นั่งกระเชาไฟฟ�า-ป�อมปราการนาริกา
ลา- 

                     สะพานสันติภาพ-โบสถเมเตหคี- โบสถทรินิตี้- EAST POINT OUTLET -
ทบิลิซี 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  

จากนั้นนําทานเท่ียวชมยานเมืองเกาของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะ
ทําทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนท่ีเปนสถาปตยกรรมอัน
โดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมี
เอกลักษณและสัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว จากนั้นนําทาน
นั่งกระเชาไฟฟ�า Cable Car ขึ้นชมป�อมปราการนาริกาลา Narikala 
Fortress สรางขึ้นครัง้แรกชวงคริสตวรรษที ่4 ในรปูแบบของชูริส ทซิเค อัน
หมายถึงรปูแบบที่ไมมคีวามสมํ่าเสมอกัน และตอมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของ
ราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางสวนตอขยายออกไปอีก ซึ่งตอมาในสมัยของกษัตริย
เดวิด ป ค.ศ.1089-1125 ไดมกีารสรางเพ่ิมเติม และเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึด
ครอง ก็ไดเรียกชื่อป�อมแหงนี้วานารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป�อมอัน
เล็ก Little Fortress โดยบางสวนไดพังทลายลงเพราะวาเกิดแผนดินไหวและถูกรื้อ
ทําลายไป แวะชมและถายรูปภายนอกกับโรงอาบนํ้าแรเกาแก Sulphur Bath 
ในยานโซโลลากี ซึง่ที่นีม่ีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องบอนํ้ารอนกํามะถันธรรมชาต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพืน้เมือง 
บาย นําทานชมโบสถเมเตหคี Metekhi Church โบสถที่มปีระวตัิศาสตรอยู

คูบานคูเมืองของทบิลซิี ตั้งอยูบริเวณรมิหนาผาของแมนํ้ามทวารี เปนโบสถหนึ่งที่
สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณท่ีมมีาแตกอน กษตัริย
วาคตัง ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณนี้ ตอมาในป ค.ศ.
1278-1284 ไดมกีารสรางขยายโดยกษตัริย เซ็นต เดมิทรีอัส ที่ 2 ใหมีโดมสูงเปน
สัญลักษณของโบสถในนิกายออรโธดอก ตอมาไดถูกทําลายและไดมีการกอสรางขึ้น
อีกหลายครั้ง จนในปค.ศ.1235 ไดถกูพวกมองโกลบุกทําลายและก็ไดสรางขึ้นใหมอีก
ครั้ง   จากนั้นนําทานถายรูปกบัสะพานสันตภิาพ The Bridge of Peace สะพาน
ความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อมระหวางตัวเมืองเกาและเมืองใหม เปดใชงานครั้งแรก
เมื่อป ค.ศ. 2010  จัดวาเปนงานสถาปตยกรรมยุคใหมที่สวยงามชิน้หนึ่งซึ่งพาดผาน
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แมนํ้าคูรา จากนัน้นําทานชมโบสถทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกนัวา Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอก
จอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 ถึง ป 2004 
และเปนวิหารที่สูงท่ีสุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก   
จากนั้นนําทานเดินทางไปยังหาง East Point ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ ให

เวลาทานไดอิสระ 
ชอปปم�ง สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน ADIDAS, ALDO, BERSHKA, 
COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, 
LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, 
SAMSONITE, OVS, POLO, ZARAและอื่นๆอีกมากมาย 
**เพื่อความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคา  อสิระรับประทานอาหาร
คํ่าตามอัธยาศัย** 

  จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 
วันที่สี ่ (15 เม.ย.2563) ทบลิิซี-บอรโจมี-อาคัลทชิกเค-ป�อมปราการราบาตี-ทบิลิซี่  
เชา รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองบอรโจมี Borjomi (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจยี มปีระชากร
อาศัยอยูไมถึง 15,000 คน แตเปนเมืองทีม่ชีื่อเสียงระดับโลกในเรือ่งนํ้าแร โดยนํ้าแร
ยี่หอบอรโจมีไดมีการบรรจุ ณ ธารนํ้าแรบริสุทธิท์ี่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี 
Bakuriani Mountain และสงออกไปขายกวา 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดตี
ชาวเมืองเชื่อกันวาจะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได  จากนั้นนํา
ทานเขาชมสวนบอรโจม ีBorjomi Central Park สถานที่ทองเท่ียว และพักผอน
ของชาวเมืองบอรโจมทีี่นิยมมาเดินเลนและผอนคลายโดยการแชนํ้าแรในวันหยุด  นํา
ทานขึ้นกระเชาสูจุดชมวิว บนหนาผาเหนือสวนบอรโจมีอสิระใหทานเก็บภาพวิว
ทิวทัศนธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอาคัลทชิกเค Akhaltsikhe  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง)  นําทานเขาชมป�อมและปราสาทราบาตี Rabati Castle แนวป�อม
ปราการและปราสาทสุดอลังการ ทีภ่ายในประกอบไปดวยสวนประกอบ ของอาคาร
หลายๆ สวน ถูกสรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13 ลอมรอบไปดวยอาณาเขตแนวกําแพงหิน
ที่ใชเปนป�อมป�องกันขาศึก และยังเคยใชเปนประทับของเจาชาย Jakhely โดย
ภายหลังศตวรรษท่ี 16 ป�อมแหงนี้ก็ไดตกอยูในความครอบครองของอาณาจักรออตโต
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มันและรัสเซีย จึงทําใหป�อมแหงนี้ถูกละเลยและอยูในสภาพที่ทรุดโทรมจนเมื่อป 
2012 ทางการจอรเจยีไดบูรณะป�อมแหงนี้ขึ้นมาใหมอีกครั้ง ไดเวลาสมควรนําทาน
เดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี ระหวางทางใหทานไดชมทัศนยีภาพสองขางทางและ
พักผอนตามอัธยาศัย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่หา  (16 เม.ย.2563) ทบลิิซี่-อนานูร-ิกูดาอูรี-The Memorial of 
Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี่ 
เชา  รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม 

จากนั้นนําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดาน
การทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway ที่สรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียตก
อยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียต เปนถนนเสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทาง
สูเทือกเขาคอเคซัสใหญ หรือ Greater Caucasus ที่มคีวามยาวประมาณ1,100 
กม.ท่ีเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซียและจอรเจีย นําทานชมป�อมอนานรูี 
Ananuri Fortress สถานที่อันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี 
เปนป�อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ 2 หลังท่ีถูกสรางไดอยาง
งดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญตั้งตระหงานทามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป�อมนี้
เองทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของเบื้องลางและอางเก็บนํ้าซินวาลี  จากนั้นนํา
ทานเดินทางสูเมืองกูดาอูรี Gudauri (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมือง
สําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชือ่เสียงที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มี
ความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่พักผอน
เลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถงึเดือนเมษายน นําทาน
แวะชมและถายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อคอื Russia–
Georgia Friendship Monument อนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในป ค.ศ. 1983 
เพ่ือเปนสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจยีและประเทศ
รัสเซีย โดยอนุสรณสถานนี้ตั้งอยูบน Devil’s Valley  ระหวางเมืองกูดาอูริและคาซ
เบกี เปนอนุสรณสถานขนาดใหญที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวตัิศาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียละดวยความที่อนุสรณสถาน
แหงนี้ตั้งเดนเปนสงาอยูบนหุบเขาท่ีมีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับ
ตั้งอยูใกลถนนใหญ จึงทําใหสถานที่แหงนี้มีผูคนแวะมาเยี่ยมเยียนและถายรูปกนั
ตลอดทั้งวัน 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีช้ื่อเมืองดั้งเดิม ในปจจุบนัได

เปลี่ยนมาเปนเมืองสเตพานทสมินดา ตั้งอยูบนความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 
1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 
องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  นําทานเปลี่ยนเปนนั่งรถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงาม
ของโบสถเกอรเกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 
หรือมีอีกชื่อเรียกกนัวาทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึ่งเปนชื่อเรียกที่นิยม
กันของโบสถศกัดิ์แหงนี้สถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมฝم�งขวาของแมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขา
ของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แหงนี้ ขึน้อยูกับสภาพ อากาศ ซึ่งเสนทาง
อาจจะถูกปดกั้นดวยหิมะที่ปกคลุมอยูหรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ
ทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคแกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถงึความปลอดภัยและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)  จนไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสู
เมืองทบิลิซี  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขาง
ทาง หรือพักผอนตามอัธยาศัย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพรอมชมโชว 
 นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทียบเทา 
 
วันที่หก (17 เม.ย.2563) ทบลิิซี่-ซิกนากี-ควาเรลี- Freedom Square -ทบิลิซี 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  
 นําทานเดินทางสูเมืองซิกนากี Sighnaghi  ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการปกครองเขต

ซิกนากี ในจงัหวัดคาเคตีที่อยูทางดานใตของประเทศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 
ชั่วโมง) เปนเมืองเล็กๆที่มีพื้นที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู
ประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ 
จึงทําใหเปนเมืองที่มีความสําคัญที่มีการทําเหลาไวน ผลิตพรม และผลิตอาหารที่
สําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรบัการบูรณะและปรับปรุงใหมคีวามเจริญรุงเรือง 
พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย จึงทําใหมีชื่อเสียงสําหรับนักทองเที่ยว
ใหทานไดชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนาก ีเมืองที่ไดชื่อวา “เมือง
แหงความรกั” ตั้งอยูบนทิวทัศนันสวยงามของแมนํ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซัส ทีถู่ก
สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที ่18 ดวยพระราชโองการแหงกษัตรยิ Kakheti Erekle II ผูที่
ปกป�องเมืองจากการโจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ นําทานชมอารามสงฆแหงบอดบ ี
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Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆในนกิายจอรเจียนออรโธดอกซ 
สรางขึ้นในศตวรรษที ่9 แตไดรบัการบูรณะใหมทั้งหมดในศตวรรษที่ 17 ปจจบุันเปน
อารามนางชี อุทิศใหนกับุญนโีน สตรีผูประกาศศาสนาคริสตในศตวรรษที่ 4 โดยหลุม
ศพของนักบุญนีโนกถ็กูบรรจุไวในอารามแหงนี้เชนกัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บาย นําทานสูเขตควาเรลี Kvareli ที่แปลวา “ไวน” ของแควนคาเคติ ท่ีเปน 1ในเขตที่

เปนแหลงผลิตไวนของจอรเจีย ที่ท่ีมีดินฟ�าอากาศเหมาะตอการปลกูองุนทําไวน โดยมี
การทําอุโมงคสกดัเขาไปในภูเขาขนาดมหึมา จํานวน 15 อุโมงค และมีเสนทางเชื่อม
แตละอุโมงค เพ่ือใหเปนที่เก็บไวนในอุณหภูมิเหมาะสม (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) จากนัน้ใหทานไดชิมไวนคูวาเรลีรสเลิศ ไวนทองถิ่นที่มชีื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค 
จนไดเวลาอันสมควรนาํทานเดินทางกลับสูกรุงทบิลีซี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชั่วโมง) จากนัน้อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองทบิลิซีย่านฟรีดอมสแควร Freedom 
Square หรือเดินเลนชอปปم�งที่ Galleria Mall ศูนยการคาใจกลางกรุงทบิลิซีท่ีเ่ต็ม
ไปดวยรานคา รานอาหาร คาเฟ�  และสินคาแบรนดเนมหลากหลายแบรนด  
**เพื่อความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคา  อสิระรับประทานอาหาร
คํ่าตามอัธยาศัย** 

  จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด (18 เม.ย.2563) สนามบินทบิลิซี- กรุงเทพฯ 
เชาตรู  นําทานเชค็เอาทออกจากโรงแรมที่พัก เพื่อนําทานเดินทางสูสนามบิน
กรุงทบิลิซ ี
08.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร เอเชียเอ็กซ 

เที่ยวบินที่ XJ009  
(มีบริการอาหารรอนและนํ้าดื่มบนเครื่องบิน) **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ตอง
ชําระเงินซื้อเพิ่มเติม** 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 
**กรณีที่บางทานเดินทางกลับตางประเทศหรือตางจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลา
การเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองต๋ัวโดยสารสวนตัว
ของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปนรายการที่ไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลาย
เดือนเมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 
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รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  หรอืสถานที่ใดทีไ่มสามารถเขา
ชมไดดวยสาเหตุตางๆ หรือสถานที่ปดโดยมิไดรับแจงใหทราบลวงหนา  บริษัทฯ ขออนุญาต

ทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให ทั้งนี้เพื่อประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
 
 
 

หมายเหตุ สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจอรเจียอาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน 
- อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สําคัญ ปดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่

ทองเที่ยวสําคัญอื่นๆ อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรอืการเขาชมที่เปนแขก
ของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล,หรอืกรณีที่ผูปกครองรัฐเขาเย่ียมชม อาจจะปด
โดยไมไดมีการแจงลวงหนา เปนตน 

- เนื่องจากเปนประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาตทิั้งรัสเซีย เปอรเซีย 
มองโกเลีย  ดังนั้นอาหารสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  

- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-
14.00 น. สวนมื้อคํ่าเร็วที่สุดคือเริ่มเวลา 19.00 น.เปนตนไป 

- เนื่องจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็อกซเปน
หลักมาตั้งแตในอดีต ทําใหประเทศแหงนี้มโีบสถและวิหารที่เกาแกที่เปดให
นักทองเที่ยวเขาชม  ซ่ึงเวลาเขาโบสถหรือวิหารตองใชผาคลุมศรีษะ ดังนัน้กรุณา
เตรียมผาคุลมศีรษะไปดวย หรือกรณีที่ไมไดนําติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผา
คลุมให 
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อัตราคาเดินทาง วันที่ 12-18 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทัวรตั๋วเคร่ืองบิน** 
อัพเกรดที่นั่งเปนที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบดเพิ่มทานละ 15,000 บาท 

และอาหารเหมือนชัน้ประหยัด 
 
**ไมรวมคาทิปทานละ 2,500 บาท  โดยเรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพิ่มเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 
 
 

หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางนี้ตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 35 ทาน**ไมมรีาคา

เด็ก**และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันท ี
 เนื่องจากเปนตั๋วราคาโปรโมชั่น  กรณีที่จองและออกตั๋วแลวไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยน

คนเดินทางได และไมสามารถทํารีฟนดตั๋วไดเชนกัน  

อัตรานี้รวมบริการ 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทยแอร เอเชียเอ็กซ เสนทางกรุงเทพฯ -ทบิลิซ/ี/ทบิลิ

ซ-ีกรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(2 ทานตอหอง)เนื่องจากโรงแรมสวนใหญไมมีหองพักแบบ 3 

เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ทานตองพักเปน 2 หอง (1 Twin + 1 Single) 
โดยชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆคาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม
รายการที่ระบ ุ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

ทัวรจอรเจีย (บอรโจม-ีซิกนากี-ควาเรลี) 7 
วัน 5 คืน / XJ 

อัตราคาทัวร 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 39,900 
ทานที่ตองการพักเดี่ยวเพิ่มทานละ 5,900 
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 คาธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรงุเทพฯท่ีคอยอํานวย
ความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

 คานํ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ทาน/วัน 
 คาประกันอุบัติเหตแุบบหมูคณะคุมครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และ

ผูใหญที่อายุเกิน 75 ป กรมธรรม 500,000 บาท (เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรมบริษัทประกัน) 
(เฉพาะคารักษาพยาบาลเทานั้น ไมไดรวมถึงคาใชจายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาตั๋ว
โดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหาร หรืออื่นๆ ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 

 คาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึง่เปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22 พ.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคานํ้ามนั
หรือภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คานํ้าหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม/จํากดั 1 ใบ/

ทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง คา

โทรศัพท  คาซกัรดี ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาทิปคนขับ,คาทิปไกดทองถิ่น,คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาทที่จะเรียกเก็บ

พรอมกับคาทัวรงวดสุดทาย 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาทิปพนักงานยกกระเป�า ซึ่งขึ้นอยูกับอตัราเรียกเกบ็คาบริการจากแตละโรงแรม ซึ่งทานจะตอง

ดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
 ทัวรไมมีแจกกระเป�าหรือของทีร่ะลึก 
 ไมมีสัญญาณ Wifi บนรถและไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม โดยทานสามารถซื้อซิมการดไดที่

สนามบินทบิลิซ ี
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องดืม่และคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา

โทรศัพท คาซักรีดฯลฯ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคานํ้ามัน, คาธรรมเนียมวี
ซาท่ีนอกเหนือจากที่ระบุหรือคาแปล 
เอกสาร, คาบริการที่เกี่ยวกับวีซา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 

 คาประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถตดิตอ
ไดจากบริษัทประกันภยัตาง ๆ  

การชําระเงิน  
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ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจอง
ทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 35 วันทําการ  

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทัวร 
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคามัดจําคาตั๋ว

โดยสารซึ่งเงื่อนไขเปนไปตามที่ทางสายการบนิเรียกเก็บ 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมดัจําท้ังหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 35 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวรทัง้หมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- 

บาท  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมดและไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ไมสามารถ
คืนเงินได เชน คาวีซา,คาตั๋วเครื่องบิน, คามัดจําหองพักและคาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ 
เปนตน 

 กรณีที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่ทัวร
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 

 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศทีบ่ริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
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เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธไมใหผูเดินทางเขาประเทศ อันสืบ
เนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือ
บางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาต ิหรอื คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบนิผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรบัผิดชอบคาใชจายในนํา้หนักสวนที่เกิน 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาตั้งแตเริ่มจองทัวร เนื่องจากกฏทางดานการรักษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ที่มกีารรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะ
มีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี ่ทั้งนี้
เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
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เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงันั้นขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง
อาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม หรือ
อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 


