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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก   

 2 สนามบนิกรุงทบลิิซี - กรุงทบลิิซี - ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา - Mother of Georgia 
02.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองบาทูมี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ 

EK377 (02.00-06.00) / EK2200 (12.20-15.55) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินดูไบ 

15.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่น
ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ริมฝ่ังแม่น า้คูรา
(Kura) เมืองนี ้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี  กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี  (ไอบีเรีย) ใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัทบิลิซีเป็นศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทาง
ยทุธศาสตรเ์ป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป  
น าท่านเที่ยวชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่าน ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา (Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่าน
ผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้
ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 7  ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อให้
ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลา
เป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด  น าท่านถ่ายรูป Mother of 



KGG110815-EK จอรเ์จยี-ทลบิซิ-ีคาซเบกี ้8 วัน 5 คนื  

Georgia หรือที่รูจ้ักกันในชื่อ Kartlis Deda เป็นอนุสาวรียใ์นเมืองหลวงทบิลิซีของจอรเ์จีย รูปป้ันนี ้
สร้างขึน้บนยอดเขา Sololaki ถัดจากป้อม Narikalaในปี 1958 ซึ่งเป็นปีที่ทบิลิซีฉลองครบรอบ 
1,500 ปี Elguja Amashukeli ประติมากรชาวจอรเ์จียผูโ้ด่งดังได้ออกแบบหุ่นอะลูมิเนียมยาว 20 
เมตรของสตรีในชุดประจ าชาติจอรเ์จีย แม่แห่งจอรเ์จียเป็นสัญลักษณ์ของตัวละครประจ าชาติ
จอรเ์จีย ในมือซา้ยเธอถือชามไวนเ์พื่อทกัทายผูท้ี่มาเป็นเพื่อนและในมือขวาของเธอถือดาบส าหรบัผู้
ที่มาเป็นศตัรู 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Hilton Garden Inn หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (3 คืน ***คืนที1่,4,5)  
 

 

 3 เมืองอาคัลทช์ิกเค่ - ปราสาทราบาติ - เมืองบอรโ์จมี - ขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองอาคัลทช์ิกเค่ (Akhaltsikhe) น าท่านชม ปราสาทราบาติ (Rabati Castle) 
สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 ปราสาทดา้นในประกอบดว้ยอาคารหลายส่วน ซึ่งลอ้มรอบดว้ยแนวก าแพง
หินที่ใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศึก อาณาเขตของปราสาทมีพืน้ที่ถึง 7 เอเคอร ์ประกอบดว้ย
อาคารหลากหลายศิลปะและวฒันธรรมที่ผสมกนัมากมาย เช่น จอรเ์จีย ออตโตมนั ยิว ปราสาทรา
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บาติ (Rabati Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่มีความสวยงามและมีขนาดใหญ่มาก โดยปราสาทแห่งนี ้
ตัง้อยู่ภายในเมืองอัคคาซิเค่ สามารถมองเห็นตัวปราสาทไดต้ัง้แต่ไกล ตัวปราสาทที่สรา้งดว้ยศิลา 
ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 9 โดย Guaram Mampal และมีชื่อปราสาทในตอนแรกว่า Lomisa Castle ตวั
ปราสาทมีการต่อเติมหลายครัง้ รวมทัง้มีก าแพงที่ใหญ่โตมาก เพราะพืน้ที่บริเวณนีใ้นสมยัอดีตเคย
เป็นสถานที่รบพุ่งกับศัตรูต่างๆ อยู่เป็นประจ า โดยในช่วงศตวรรษที่ 13-14 ที่เมืองอัคคาซิเค่ได้

กลายเป็นเมืองหลวงของแควน้ Samtskhe-Javakheti ปราสาทแห่งนีก้็ไดถ้กูต่อเติมหลายสว่นเพื่อใช้
เป็นที่ประทับของเจ้าชาย Javakheti กับครอบครัว จนกระทั่งช่วงปลายศวตวรรษที่ 15 ดินแดน
ทัง้หมดของแควน้ Samtskhe-Javakheti ก็ไดต้กไปอยู่ภายใตก้ารปกครองของจักรวรรดิออตโตมนั 
และนั่นท าใหใ้นปี ค.ศ. 1752 ปราสาทแห่งนีไ้ดม้ีการสรา้งมัสยิดไวภ้ายใน แต่หลงัจากที่จักรวรรดิ
วรรดิออตโตมนัครอบครองปราสาทและพืน้ที่เมืองอคัคาซิเค่ไดป้ระมาณ 200 ปี เจา้ชาย Paskevich 
แห่งรสัเซียก็ไดท้ าการพิชิตปราสาทแห่งนีแ้ละดึงกลบัมาอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต 
และในเวลาต่อมาก็ไดเ้กิดการแบ่งแยกดินแดนมีการแยกประเทศจอรเ์จียออกมาจากสหภาพโซเวียต 
ก็เลยท าใหป้ราสาทราบาติแห่งเมืองอัคคาซิเค่นีอ้ยู่ภายใตก้ารดูแลของประเทศจอรเ์จียจวบจนถึง
ปัจจบุนั และกลายเป็นหนึ่งในปราสาทที่มีความสวยงามมีความอลงัการมากของประเทศจอรเ์จีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง
ประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ที่มีชื่อเสียงระดบัโลกในเรื่องน า้แร่ โดยน า้แร่
ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุทธิ์ ท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเ รียนี(Bakuriani 

Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะท าให้มี 
สุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได้ น าท่านเขา้ชม Borjomi City Park สถานที่ท่องเที่ยว
และพักผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น า้แร่ในวันหยุด 
จากนัน้น าท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระใหท้่านเก็บภาพวิว
ทิวทศันธ์รรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

 4 เมืองกอรี - พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลนิ - เมืองคาซเบกี ้- หุบเขาคอเคซัส - โบสถเ์กอรเ์กตี ้
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมือง
บา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ใน
ยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้
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น าท่านชม พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และ
สิ่งของเครื่องใชต่้างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตา
ลิน มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลิน ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ท่านเ ดินทางสู่  เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า  เมืองสเตปันสมินดา

(Stepantsminda) ชื่อนีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้า

พ านักอาศัยและก่อสร้างสถานที่ส  าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนี ้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเที่ยวบน
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus) ที่ส  าคัญของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทัศนท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทั้ง
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เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้ น าท่าน ขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจกลาง 
หุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้(Gergeti Trinity 

Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ 
สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึ่งของ
ประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีทีม่ีหิมะ

ตกหนกั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Gudauri Lodge หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซสั วิวสวยแสนลา้นติดลานสกี)  
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หรือ พักที ่Room Hotel Kazbegi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 
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 5 ป้อมอันนานูร ี- อ่างเก็บน ้าชินวารี - อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย - วิหารสเวติสโคเวลี  
 วิหารจวารี - วิหารโฮลีทรินิตีแหง่ทบลิซิี - โบสถเ์มเคต ี- เมืองทบลิิซี – สะพานสันติภาพ 
 จาน ชาเดอน่ี - ห้าง East Point 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ ที่มีก าแพงลอ้มรอบ รมิ
แม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน
ก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็น
ทัศนียภ์าพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้รวมถึง  อ่างเก็บน ้าชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส  าคัญส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส้่งต่อไปยังเมือง

หลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน า้ไวด่ื้มใช ้
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น าท่านแวะถ่ายรูป อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) 
อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี 
ของสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสกี และความสมัพันธร์ะหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จุดชมวิวนีถื้อ
เป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของจอรเ์จี 
น าท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี(Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living 
Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธิ์ สรา้ง
ขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็น
ศนูยก์ลางที่ท าใหช้าวจอรเ์จียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสต์
มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกท้ี่งดงาม  
น าท่านชม วิหารจวารี(Jvari Monastery) โบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิส์ิทธิ์ของศาสนาครสิตนิ์กาย
ออรโ์ธดอก สรา้งขึน้เมื่อครสิตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายใน

โบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มิควารี  
และแม่น า้อรกัว ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี (Sameba Church) รา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และ 2004 เป็น

มหาวิหารอีสเติรน์ออรโ์ธดอกซท์ี่สงูเป็นอนัดบัสาม ของโลกและเป็นหนึ่งใน อาคารทางศาสนาที่ใหญ่
ที่สุดในโลกตามพื ้นที่ทั้งหมด Sameba เป็นการสังเคราะห์รูปแบบดั้งเดิมที่มี อิทธิพลเหนือ
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สถาปัตยกรรมโบสถจ์อรเ์จียในหลายช่วงอายุของประวัติศาสตร ์และมีกลิ่นอายของไบแซนไทนอ์ยู่
บา้ง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) ตัง้อยู่บนหนา้ผา Metekhi ตรงขา้ม
เมืองเก่าของทบิลิซี โครงสรา้งส่วนใหญ่ที่มีอยู่มีอายุยอ้นไปถึงยุคกลางและสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 
1278 ถึง 1289 ในรชัสมัยของกษัตริย ์ เดเมตริอุสที่ 2 แห่งจอรเ์จีย แมว้่าประเพณีปากเปล่าจะ
ติดตามตน้ก าเนิดของ Metekhi ไปจนถึงศตวรรษท่ี 5 
น าท่านเดินกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านชม สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) 

ขา้มแม่น า้ครูาเพื่อเชื่อมระหว่างตวัเมืองเก่า และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้งจากเหล็กและ
กระจกใส เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มี
ความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิกชาวอิตาเลียนชื่อ Michele De Lucchi โครงสรา้งถกูออกแบบ
และสรา้งที่ประเทศอิตาล ีและไดน้ าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซ ี
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ท่านสู่ถนน จาน ชาเดอน่ี (Jan sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์
รวมทางสงัคมและวฒันธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street 
เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นค้า 
รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นกาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจาก
ดา้นอาหารแลว้ยังมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั ห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลา
ท่านได้อิสระช้อปป้ิง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, 
COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, 
MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และ อ่ืนๆ อีก
มากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hilton Garden Inn หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (3 คืน ***คืนที1่,4,5) 
 

 6 เมืองอัพลสิตช์ิเคห ์- โบสถบ์อดี - เมอืงซิกนากิ - เมืองควาเรลี - ไวนเ์ทสติง้ - เมอืงทบิลิซ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่น
ฐานในดินแดนแถบนีก้ันมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จาก
อินเดียไปยังทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน
เหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรม
การสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงั
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มีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่าน
อิสระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โบสถบ์อดี (Bodbe Monastery) เดิมทีสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 ไดร้บัการ
ปรบัปรุงใหม่โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอารามท าหน้าที่เป็นส านักแม่ชีและเป็นหนึ่งใน
สถานที่แสวงบุญที่ส  าคัญในจอรเ์จีย เนื่องจากมีความเก่ียวขอ้งกับนักบุญนีโน ผูเ้ผยแพร่ศาสนา
หญิงชาวจอรเ์จียในศตวรรษท่ี 4 ซึ่งมีพระธาตปุระดิษฐานอยู่ที่นั่น 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซิกนากิ (Sighnaghi) ในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) สถาปัตยกรรม
หมู่บา้นอิฐแดงท่ามกลางหุบเขา จนไดร้บัอีกสมญานามว่า นครแห่งความรกั ชม ก าแพงเมือง
โบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจอรเ์จีย ยอดแหลมของโบสถเ์ซนตจ์ิออร์
กี  (St. Giorgi Church) และตัว เมือง เก่ า  (Old Town of Sighnaghi) ที่ มี จัตุ รัสมากถึ ง  2 แห่ง 
นอกจากนัน้ไซหน์ากียังเป็นศูนยก์ลางทาศิลปะของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับชื่อเสียง
ดา้นการท าไรอ่งุ่นซึ่งมีก าลงัการผลิตไวนไ์ดถ้ึง 70% ของประเทศ 

น าท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) ที่แปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคติ ที่เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่ง
ผลิตไวนข์อง จอรเ์จีย ที่ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นท าไวน ์โดยมีการท าอโุมงคส์กดัเขา้
ไปในภูเขาขนาดมหึมา จ านวน 15 อโุมงคแ์ละมีเสน้ทางเชื่อมแต่ละอุโมงค ์เพื่อใหเ้ป็นที่เก็บไวนใ์น
อณุหภมูิเหมาะสม ใหท้่านไดช้ิมไวนค์วูาเรลีรสเลิศ ไวนท์อ้งถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สดุในภมูิภาคนี ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านสู ่ไวนเ์ทสติง้ (Chateau Mukhrani) ใหท้่านไดช้ิมไวนห์ลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น
เพื่อผลิตเป็นไวน์ และเรื่องราวประวัติศาสตรก์ารผลิตไวน์ก่อตั้งขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni 
ตัวแทนของราชวงศแ์ละผูม้ีบทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษที่ 19 ในปี1876 เขา
กลับมาจากฝรั่ งเศสพร้อมกับความรู้เ ก่ียวกับแนวคิดของการท า ไวน์ และนับตั้งแต่นั้นมา

ประวติัศาสตรข์องการท าไวนข์อง Château Mukhani ก็เริ่มขึน้ ต่อมาในปี 2003 กลุม่ผูป้ระกอบการ
ชาวจอรเ์จียเริ่มฟ้ืนฟูโดยมีความตั้งใจที่จะรือ้ฟ้ืนอสังหาริมทรัพย์แห่งศตวรรษที่สิบเก้าสู่ความ
รุ่งโรจนใ์นอดีตและสรา้งการผลิตขึน้ใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและดัง้เดิมเขา้ดว้ยกัน 
โดยเริ่มมีการพัฒนาบริการการท่องเที่ยวและบริการไวนก์ารโฮสตท์ัวรไ์วนป์ระเภทต่าง ๆ อิสระให้
ท่านเดินเล่นไร่องุ่น เดินชมมาดขูัน้ตอนการบ่มไวน ์และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวนใ์น
แบบจอรเ์จีย ซึ่งบอกเลยว่าราคานัน้ถกูมาก ซือ้ไดใ้นราคาที่ไม่ถึงพนับาทไทย  
จากนัน้น าท่านเดินกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชวพื์น้เมือง 
พักที ่Hilton Garden Inn หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (3 คืน ***คืนที1่,4,5) 

 

 7 เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย - สนามบนิกรงุทบลิซิ ี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณส์ถานที่มีการ
บนัทกึเรื่องราวต่างๆ ในหนา้ประวติัศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 
ตน้ ซึ่งเสาแต่ละตน้นัน้มาในไซสใ์หญ่ยกัษท์ี่มีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และดว้ยท าเล
ที่ตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีค้ณุจึงสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องเมืองทบิลิซี ไดแ้บบเต็มๆ ที่ให้

ความรูส้กึต่ืนตาต่ืนใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลงึ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

16.50 น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK2201 

(16.50-20.05) / EK374 (22.35-07.35(+1)) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.15 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินดูไบ 

 8 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

พุธ-พุธ 15-22 มีนาคม 66 66,999 66,999 19,000 
อังคาร-อังคาร 

(สงกรานต)์ 
11-18 เมษายน 66 72,999 72,999 19,000 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 30 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทกุแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
อัตรานีไ้ม่รวม 
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1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร ,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR / ยูโร) ตลอดการเดินทาง 
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการออกเดินทาง  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 
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9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว  Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนักกระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนักเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
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11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง
นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 365 วนั 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
 


