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ทบิลิซี|นครถ ำ้วำร์ดเซีย|ป้อมรำบำติ | บอร์โจมี|ถ ำ้โพรมีธีอุส|บำทูมิ |ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด ำ | คูไตซี|คำซเบกี|้ 

ขึน้กระเช้ำไฟฟ้ำชมป้อมนำริกำลำ | อนุสรณ์สถำนรัสเซีย-จอร์เจีย | ช้อปปิง้ห้ำง East Point |พกับนสกีรีสอร์ทหรือพกั
บนคำซเบกี ้| บินสำยกำรบิน Full service ระดบั 5 ดำว 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP 

จอร์เจีย 8 DAYS 6 NIGHTS   

 เดินทาง กุมภาพันธ์–พฤษภาคม63 

ราคาแนะน าเพียง46,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – โดฮำ – ทบิลิซี   

วนัที่ 2.นครถ ำ้วำร์ดเซีย– ป้อมรำบำติ – บอร์โจมี 

วนัที่ 3. สวนบอร์โจมี – ถ ำ้โพรมีธีอุส– บำทูมิ – อนุสำวรีย์อำลีและนีโน่ - รับประทำนอำหำรค ่ำบนตึก Alphabetic Tower – 

ชมโชว์กำรแสดงน ำ้พุเต้นระบ ำ 

วนัที่ 4.ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด ำ – เมืองเก่ำบำทูมิ - จตุัรัส Piazza Square -  จตุัรัสยุโรป – คูไตซี – อำรำมจีลำติ - มหำวิหำรบำกรำติ 
วนัที่ 5. กอรี – พิพิธภณัฑ์ของท่ำนสตำลิน– คำซเบกี ้– โบสถ์เกอร์เกตี ้

วนัที่ 6.กูดำอูรี - Russia–Georgia Friendship Monument – ป้อมอันนำนูรี– อ่ำงเก็บน ำ้ชินวำรี - เมืองมิสเคต้ำ– วิหำรจวำรี –  

วิหำรสเวติสโคเวลี – อนุสำวรีย์ประวติัศำสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี 

วนัที่ 7.เมืองเก่ำทบิลิซี – ขึน้กระเช้ำไฟฟ้ำชมป้อมนำริกำลำ – โรงอำบน ำ้โบรำณ –  วิหำรซีโอนี– โบสถ์เมเคตี - ห้ำง East Point – สนำมบิน – โดฮำ 

วนัที่ 8.โดฮำ - กรุงเทพฯ 

วนัที่ 9. 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – โดฮา –ทบิลิซี  
06.00 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสวุรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Qสำยกำรบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก  

09.25น. ออกเดินทำงสู่ กรุงโดฮา โดยสำยกำรบิน กาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 831 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 05เม.ย. 63เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.05 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 12.40 น.*** 

13.05น. เดินทำงถึงสนำมบินโดฮา ประเทศกาตาร์ รอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทำงต่อ  

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยงัเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสำยกำรบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR357 

20.15 น. เดินทำงถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สุดของจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura)หรือเรียกว่ำ แม่น า้มตควารี (Mtkvari) ในภำษำท้องถ่ิน ทบิลิซิ มีเนือ้ที่ประมำณ 
372 ตร.กม. และมีประชำกรประมำณ 1.1 ล้ำนคน เมืองนีถู้กสร้ำงโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)กษัตริย์
จอร์เจียแห่งคำร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลำงกำรท ำอุตสำหกรรม สังคมและ
วฒันธรรมในภูมิภำคคอเคซสั ในประวติัศำสตร์เมืองนีอ้ยู่ในสำยทำงหนึ่งของเส้นทำงสำยไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบำทส ำคญัใน
ฐำนะศูนย์กลำงกำรขนส่งและกำรค้ำ เนื่องจำกควำมได้เปรียบทำงยุทธศำสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตัดระหว่ำงทวีปเอเชียกับทวีป
ยุโรป จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั 

ที่พัก เดินทำงเข้ำสู่ที่พกั BEST WESTERN CITY CENTERหรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี 2 นครถ า้วาร์ดเซีย– ป้อมราบาติ –บอร์โจมี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงไปยังนครถ า้วาร์ดเซีย (Vardzia Cave Town)ตัง้อยู่ทำงตอนใต้อยู่ประเทศจอร์เจีย อยู่บนฝ่ังซ้ำยของ
แม่น ำ้คูร่ำ ห่ำงจำกประเทศตุรกีไม่ไกล น ำท่ำนชมหมู่บ้ำนถ ำ้โบรำณ ซ่ึงเป็นหมู่บ้ำนถ ำ้ขนำดใหญ่ที่สดุของประเทศจอร์เจีย ถ ำ้แห่ง
นีเ้ป็นออกเป็นส่วนที่อยู่อำศัยกับส่วนอำรำมสงฆ์ โดยถ ำ้เหล่ำนีถู้กขุดเจำะเป็นโพรงทำงฝ่ังซ้ำยของแม่น ำ้เพื่อหลบหลีกกำรคุกคำม
ของกองทพัมองโกล ลดหลัน่กันลงไปถึง 19 ขัน้ โดยในยุครุ่งเรือง มีถ ำ้กว่ำ 3,000 คูหำ นอกจำกนัน้นครถ ำ้แห่งนีเ้ป็นที่ตัง้ของ โบสถ์
แม่พระแห่งพระบุตรเสด็จสู่สวรรคำลยั (The Church of Dormition) ซ่ึงเป็นอีกสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจอร์เจียอีกด้วย 
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กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนสู่เมืองอาคาลห์ซี(Akhaltsikhe) หรือเดิมช่ือ Lomsia  ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภำคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย 

ตัง้อยู่บนทัง้สองฝ่ังของแม่น ำ้ Potskhoviจำกนัน้น ำท่ำนเข้ำชมป้อมราบาติ(Rabati Fortress) แนวป้อมปรำกำรและปรำสำทสุด
อลังกำร ภำยในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอำคำรหลำยๆส่วน สร้ำงขึน้เม่ือศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอำณำเขตแนว
ก ำแพงหินที่ใช้เป็นป้อมป้องกันข้ำศึก และยงัเคยใช้เป็นประทบัของเจ้ำชำย Jakhelyภำยหลงัศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนีก็้ได้ตกอยู่ใน
ควำมครอบครองของอำณำจักรออโตมันและรัสเซีย จึงท ำให้ป้อมแห่งนีถู้กละเลยและอยู่ในสภำพที่ทรุดโทรมจนเม่ือปี 2012 
ทำงกำรจอร์เจียได้บูรณะป้อมแห่งนีข้ึน้มำใหม่อีกครัง้  จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) ซ่ึงเป็นเมืองตำกอำกำศ
เล็กๆในหุบเขำทำงตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชำกรอำศัยอยู่ประมำณ 15,000 คน บอร์โจมีเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในด้ำน
น ำ้แร่ระดบัโลก เพรำะมีล ำธำรน ำ้ท่ีใส บริสุทธ์ิที่ไหลมำจำกยอดเขำบำคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีควำมสูงประมำณ 2,300 
เมตร ที่ถูกค้นพบโดยนำยทหำรรัสเซีย โดยในอดีตชำวเมืองเช่ือกันว่ำถ้ำด่ืมน ำ้นีจ้ะท ำให้มีสขุภำพแข็งแรงและสำมำรถรักษำโรคร้ำย
ได้และต่อมำได้เร่ิมมีกำรตัง้โรงงำนผลิตและส่งออกน ำ้แร่ย่ีห้อบอร์โจมี (Borjomi) ที่มีช่ือเสียงไปยงัประเทศต่ำงๆมำกมำย 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ที่พัก เดินทำงเข้ำสู่ที่พกั BORJOMI PARADISEหรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี 3 
สวนบอร์โจมี – ถ า้โพรมธีีอุส–บาทูมิ – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ - 
รับประทานอาหารค ่าบนตึก Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงน า้พุเต้น
ระบ า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองบอร์โจมี(Borjomi)น ำท่ำนเที่ยวชมสวนบอร์โจมี(Borjomi mineral Park)  ซ่ึงเป็นสวนกลำงเมืองอันร่มร่ืน

สวยงำม จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงไปยงั ถ า้โพรมีธีอุส (Prometheus Cave)เป็นหนึ่งในถ ำ้อนัน่ำอศัจรรย์ของชำวจอร์เจีย ถูกค้นพบ
ครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เม่ือปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มำเข้ำชมมำกมำยในแต่ละปี พบควำมสวยงำม
ของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสีตระกำรตำภำยในตัวถ ำ้ให้ท่ำนได้สมัผสัประสบกำรณ์ล่องเรือชมควำมงำมของถ ำ้แห่งนี ้**การ
ล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมภายในถ า้ ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม** 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi)เมืองท่ำชำยทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตัง้อยู่

ติดทะเลด ำ ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเมืองบำทูมิเป็นเมืองหลวงของจังหวดัอตัจำรำ(Ajara)ที่ปกครองตนเองเป็นเมือง
ท่ำที่มีควำมส ำคัญในด้ำนกำรค้ำและเป็นศูนย์กลำงกำรพำณิชย์ นอกจำกนัน้ยังเป็นที่ตัง้ของเมืองในเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผล
ของพืชผกั ผลไม้ต่ำงๆหลำยอย่ำง และที่ส ำคญัยังมีโรงงำนอุตสำหกรรมที่ส ำคญัมำกมำยๆต่ำงๆของเมืองอีกด้วยจำกนัน้น ำท่ำน
เดินทำงบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade)ที่ยำวถึง 6 กิโลเมตร สร้ำงขึน้ตัง้แต่ปี 1884 ประดับด้วยน ำ้พุงดงำม
ตลอดสำย และเป็นถนนที่ยำวที่สดุบนฝ่ังทะเลด ำจำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument)

ซ่ึงเป็นงำนสถำปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่รูปคู่รักชำยชำวอำเซอร์ไบจำนและหญิงสำวชำวจอร์เจียนในนวนิยำยท้องถ่ินมีขนำดสูง 8 

เมตร ตัง้อยู่ริมทะเลด ำที่จะเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นำที ถูกสร้ำงขึน้เพื่อแสดงถึงควำมรักของหนุ่มสำวต่ำงเชือ้ชำติและศำสนำ และ
ยงัแสดงถึงสนัติภำพระหว่ำงประเทศจอร์เจีย และอำร์เซอร์ไบจำนด้วย 

ค ่า พิเศษ รับประทานอาหารค ่า บนตึก Alphabetic Towerซ่ึงท่านสามารถชมวิวและเก็บภาพท่ีระลึกของเมืองบาทูมิ 
จำกนัน้น ำท่ำนชมโชว์การแสดงน า้พุเต้นระบ า (Fountain Show)ซ่ึงตัง้อยู่กลำงเมืองบำทูมิ  
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** กรณีท่ีสภาพอากาศไม่ดี หรือโชว์มีการปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตามเหมาะสม** 
ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกัBEST WESTERN PLUS BATUMIหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า – เมืองเก่าบาทูมิ - จัตุรัส Piazza Square -  จัตุรัส
ยุโรป – คูไตซี – อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จำกนัน้น ำท่ำนล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบำตูมี ชมควำมสวยงำมของทะเล บ้ำนเรือนที่ถูกสร้ำงขึน้ตำมแบบรูปทรงโบรำณที่ปลูก

กันอย่ำงสวยงำมตำมริมทะเล พร้อมกับรำยล้อมไปด้วยธรรมชำติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญำหำรและต้นชำ **การล่องเรือนั ้น
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณี ท่ีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม**อิสระให้ท่ำนได้เที่ยวชมบริเวณทะเลด ำน ำท่ำนชมเมืองเก่าบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยำกำศของบ้ำนเรือน
เก่ำ ชม จัตุ รัส  Piazza Squareท่ีส ร้ำงขึ น้ในปี  2009 เป็นอำคำรที่ ไ ด้รับกำรออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดังชำวจอร์เจีย 
VazhaOrbeladzeสร้ำงด้วยสไตล์สถำปัตยกรรมแบบผสมผสำน น ำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกกับตึก Alphabetic Tower เป็นตึกสูง
ตระหง่ำน เป็นแลนด์มำร์คที่ส ำคัญซ่ึงสำมำรถขึน้ไปชมวิวด้ำนบนได้ จำกนัน้น ำท่ำนชมจัตุรัสยุโรป (Europe Square) ซ่ึงเป็นอีก
หนึ่งจตุัรัสที่ส ำคญัในยุโรป  

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi)ที่ตัง้อยู่ทำงด้ำนตะวนัตกเฉียงเหนือห่ำงประมำณ 150 กม. เมืองนีมี้ควำมเจริญเป็น

อนัดบัสองรองจำกทบิลีซี ชมควำมสวยงำมของเมืองคูไทซีซ่ึงมีช่ือเสียงทำงด้ำนวัฒนธรรมและได้รับกำรขึน้ทะเบียน ให้เป็นมรดก
โลก ซ่ึงถ้ำย้อนกลับไปเม่ือสมัยศตวรรษที่ 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่ำแก่ของอำณำจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และ
อำณำจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทำงด้ำนของตะวันตกของประเทศจำกนัน้น ำท่ำนชมอารามจีลาติ (Gelati 

Monastery)ซ่ึงเป็นอำรำมหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยทำงองค์กำรยูเนสโกได้ประกำศให้อำรำมจีลำตินี ้
ขึน้เป็นมรดกโลกเม่ือ ปี ค.ศ.1994 ภำยในบริเวณอำรำมแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลำส(St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์
จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลสันัน้ มีภำพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงำมตระกำรตำมำกมำยหลำยภำพเล่ำเร่ืองรำวเก่ียวกับ
คริสต์ศำสนำ ท่ียงัคงอยู่ในสภำพสมบูรณ์  โดยบริเวณตรงโดมขนำดใหญ่ของโบสถ์ซ่ึงเป็นภำพพระแม่มำรีนัน้ ใช้กระเบือ้ง โมเสกสี
ทองประดับประดำกว่ำ 2 ล้ำนชิน้ จำกนัน้น ำท่ำนชมมหาวิหารบากราติ (Bagradi Cathedral)ที่ตัง้ช่ือตำมพระเจ้ำบำกรำตที่ 3 
กษัตริย์ผู้ทรงรวมจอร์เจีย สร้ำงขึน้ในปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 10 ตัง้อยู่ในเมืองคูไตซึโดยมหำวิหำรแห่งนีแ้ม้จะถูกพวกเติร์กท ำลำยไป
บำงส่วน แต่ซำกปรักหักพังของโบสถ์ก็ยังปรำกฏจนถึงทุกวันนี ้โดยได้มีกำรบูรณะมำโดยตลอด ซ่ึงสะท้อนถึงสถำปัตยกรรมยุค
กลำงได้อย่ำงเด่นชดั 
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ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั BEST WESTERN KUTAISIหรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี 5 กอรี–พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน–คาซเบกี ้- โบสถ์เกอร์เกตี ้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกอรี (Gori) ซ่ึงอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้ำ เมืองนีเ้ป็นเมืองบ้ำนเกิดของ โจเซฟสตำ
ลิน (Joseph Stalin) ชำวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภำพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเร่ืองควำม
โหดเหีย้มในกำรปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซ่ึงเป็นสถำนที่รวบรวม
เร่ืองรำว และสิ่งของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ ของสตำลินเอำไว้ รวมไปถึงตัวอำคำรที่สตำลินเกิดด้วย ภำยในพิพิธภัณฑ์สตำลิน มีกำรจัด
แสดงชีวประวติัของสตำลินตัง้แต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi)หรือปัจจุบันเรียกว่ำ เมืองสเตปันสมินดำ(Stepansminda) ช่ือนีเ้พิ่ง
เปลี่ยนเม่ือปี 2006 หลังจำกนักบุญนิกำยออโธดอกซ์ ช่ือ สเตฟำน ได้มำพ ำนักอำศยัและก่อสร้ำงสถำนที่ส ำหรับจ ำศีลภำวนำขึน้ 
เมืองนีอ้ยู่ห่ำงจำกเมืองหลวงทบิลิซี ประมำณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ำ้เทอร์กี ้ถือเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยว
บนเทือกเขำคอเคซัส (Caucasus) ที่ส ำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงำมโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขำคำซ
เบกีอ้ีกด้วย จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้ำสู่ใจกลำงหุบเขำคอเคซัส(Caucasus) น ำท่ำนชมควำม
สวยงำมของโบสถ์เกอร์เกตี  ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่ำโบสถ์สมินดำ ซำเมบำ (TsmindaSameba) สร้ำงด้วย
หินแกรนิตขนำดใหญ่ สร้ำงขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ช่ือดังกลำงหุบเขำคอเคซัส ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ส ำคัญหนึ่งของประเทศ
จอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขำคำซเบกี ้ที่ระดับควำมสูงจำกน ำ้ทะเล 2 ,170 เมตร (***ในกรณีที่ มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถ
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ที่พัก เดินทำงเข้ำสู่ที่พักHOTEL SNOหรือเทียบเท่า*** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ ในเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) ซ่ึงตัง้อยู่ ใน

เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ไปได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอย้ายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน *** 
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วันท่ี 6 
กูดาอูรี - Russia–Georgia Friendship Monument–ป้อมอันนานูรี–อ่างเก็บน า้
ชินวารี - เมืองมิสเคต้า–วิหารจวารี–วิหารสเวติสโคเวลี–อนุสาวรีย์
ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดินทำงไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri)ไปตำมทำงเส้นทำงหลวงที่ส ำคัญของจอร์เจียที่มีช่ือว่ำ Georgian Military 

Highway หรือเส้นทำงส ำหรับใช้ในด้ำนทหำร ถนนสำยนีเ้ป็นถนนสำยส ำคัญที่สุดที่ถูกสร้ำงขึน้ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมจำกสหภำพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเส้นทำงหลักในกำรข้ำมเทือกเขำคอเคซัสจำกรั สเซียมำยังที่ภู มิภำคนี  ้ถนนแห่ง
ประวัติศำสตร์นีเ้ป็นเส้นทำงที่จะน ำท่ำนขึน้สู่เทือกเขำคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขำที่ตัง้อยู่ระหว่ำงทวีปยุโรป และ
เอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขำคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขำคอเคซสัน้อย ที่มีควำมยำวประมำณ 1,100 กม. ที่เป็นเส้นกัน้
ระหว่ำงพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย น ำท่ำนชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship)หรืออีกช่ือหน่ึงคือ 
Russia–Georgia Friendship Monumentเป็นอนุสรณ์สถำนที่ส ร้ำงขึน้มำในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง
ควำมสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้ำงทัง้หมดท ำมำจำกหินและคอนกรีต ภำยในมีกำรวำดภำพ
ประวัติศำสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่ำงสวยงำม ให้ท่ำนได้อิสระถ่ำยรูปบรรยำกำศและทิวทัศน์อันสวยงำม
จำกนัน้น ำท่ำนชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress)ป้อมปรำกำรเก่ำแก่ มีก ำแพงล้อมรอบตัง้อยู่ริมแม่น ำ้อรักวี ถูกสร้ำงขึน้ใน
สมัยศตวรรษที่16-17 ชมควำมงดงำมขอโบสถ์ 2 หลังที่ตัง้อยู่ภำยในก ำแพง ซ่ึงเป็นโบสถ์ของชำวเวอร์จิน้ ภำยในยังมีหอคอยทรง
สี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่ำน ท ำให้เห็นทศันีย์ภำพทิวทัศน์อันสวยงำมด้ำนล่ำงจำกมุมสูงของป้อมปรำกำรนี ้รวมถึงอ่างเก็บน า้ชิน
วารี (Zhinvali Reservoir)และยังมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถำนที่ส ำคญัส ำหรับน ำน ำ้ที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้ำ ซ่ึงท ำ
ให้ชำวเมืองทบิลิซีมีน ำ้ไว้ด่ืมไว้ น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมืองกูดำอูรี ซ่ึงเป็นเมืองส ำหรับสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่รำบ
เชิงเขำของเทือกเขำคอเคซัส มีควำมสูงจำกระดับน ำ้ทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วง
เดือนธันวำคมถึงเดือนเมษำยน ซ่ึงจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลำ ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงำม 
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 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอำณำจักรไอบีเรีย (Kingdom of 
Iberia) ซ่ึงเป็นรำชอำณำจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกำลตัง้อยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือห่ำงจำกกรุงทบิลิซี ประมำณ 
20 กม. เมืองนีถื้อได้ว่ำเป็นเมืองที่มีควำมเก่ำแก่ทำงประวติัศำสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1994 น ำท่ำนชมโรงงำนไวน์ Chateau Mukhrani Winery ที่มีช่ือเสียงและชิมไวน์รสชำติเย่ียมบรรยำกำศกลำงสวน พร้อม
กับให้ท่ำนได้เลือกสรรซือ้ไวน์กลับไปเป็นของฝำกที่ระลึกน ำท่ำนชมวิหารจวารี (Jvari Monastery)หรือโบสถ์แห่งไม้กำงเขนอัน
ศักด์ิสิทธ์ิของศำสนำคริสต์นิกำยออโธดอกซ์ สร้ำงขึน้เม่ือคริสตวรรษที่ 6 ชำวจอร์เจียสักกำระนับถือวิหำรแห่งนีเ้ป็นอย่ำงมำก 
ภำยในโบสถ์มีไม้กำงเขนขนำดใหญ่ โบสถ์นีต้ัง้อยู่บนภูเขำที่มีแม่น ำ้สองสำยมำบรรจบกันคือแม่น ำ้มิควำรี (Mtkvari river) และ
แม่น ำ้อรักวี (Aragvi river) จำกนัน้น ำท่ำนชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral)หรือหมำยถึงเสำที่มีชีวิต(The 
Living Pillar Cathedral) สร้ำงรำวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งนีถื้อเป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้ำงขึน้โดย
สถำปนิกชำวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdzeมีขนำดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลำงที่ท ำให้ชำวจอร์เจียเปลี่ยน
ควำมเช่ือและหันมำนับถือศำสนำคริสต์ และให้ศำสนำคริสต์มำเป็นศำสนำประจ ำชำติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็น
สิ่งก่อสร้ำงยุคโบรำณที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภำยในมีภำพเขียนสีเฟรสโก้อย่ำงงดงำมจำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีด ำขนำดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่ำงๆที่
สื่อถึงเร่ืองรำวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้ำงขึน้โดย ซุรำป สถำปนิกช่ือดงัก่อสร้ำงเม่ือปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสำ 16 แท่ง แต่
ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสำจะแบ่งเร่ืองรำวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่ำงสุดเก่ียวกับพระคัมภีร์ของศำสนำคริสต์ ส่วนกลำง
เก่ียวกับเร่ืองของข้ำรำชกำรชนชัน้สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเก่ียวกับเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆของประเทศ ท่ำนสำมำรถชมวิวเมือง
จำกมุมสูงได้จำกสถำนที่แห่งนี ้จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองทบิลิซี(Tbilisi)น ำท่ำนชมทัศนียภำพบรรยำกำศของเมืองท
บิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีควำมส ำคญัของประวติัศำสตร์มำกมำย และมีโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมที่สวยงำม เมือง
หลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของจอร์เจีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
**พิเศษให้ท่านได้ชิมไวน์พืน้เมืองชัน้ดี พร้อมกับชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ** 

ที่พัก เดินทำงเข้ำสู่ที่พกัBEST WESTERN CITY CENTERหรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 7 
เมืองเก่าทบิลิซี–ขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา–วิหารศักด์ิสิทธิ์ของท
บิลิซี - โรงอาบน ้าโบราณ–วิหารซีโอนี–โบสถ์เมเคตี - ห้าง East Point– 
สนามบิน – โดฮา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town)น ำท่ำนขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress)ซ่ึงเป็นป้อมปรำกำร

หินโบรำณขนำดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขำ สร้ำงขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่ำนผู้ปกครองมำหลำยยุคหลำยสมัยที่ต่ำงผลัดกันเข้ำมำ
รุกรำนนครเล็กๆ บนเส้นทำงสำยไหมแห่งนี ้รำชวงศ์อุมัยยดัของชำวอำหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมำพวกมอง
โกลตัง้ช่ือให้ใหม่ว่ำ NarinQalaแปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress)นักประวัติศำสตร์ยกย่องว่ำป้อมนำริกำลำเป็นป้อมแห่งหนึ่งบน
เส้นทำงสำยไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยำกที่สดุน ำท่ำนถ่ำยรูปด้ำนนอกกับวิหารศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral)ท่ี
เรียกกันว่ำ Samebaเป็นโบสถ์หลักของคริสตจกัรออโธดอกซ์จอร์เจียตัง้อยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้ำงขึน้ระหว่ำงปี 1995 
และปี 2004 และเป็นวิหำรที่สงูที่สดุ อนัดับที่ 3 ของโบสถ์ออโธดอกซ์ในโลกจำกนัน้น ำท่ำนชมโรงอาบน า้โบราณ หรือ อะบานู อุ

บานิ (Abanotubani)จากภายนอกเป็นสถำนที่สำหรับแช่น ำ้พุร้อนที่มีแร่ถำมะถัน ตำมต ำนำนเล่ำขำนว่ำในสมัยพระเจ้ำวัคตังที่ 1 
กอร์กัซลี่นกเหย่ียวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่ำว จึงท ำให้ค้นพบบ่อน ำ้พุร้อนแห่งนีข้ึน้ ลักษณะคล้ำยโรงอำบน ำ้
เหมือนกับกำรออนเซ็นของชำวญี่ปุ่ นผสมรวมกับกำรอำบน ำ้แบบตุรกีจำกนัน้น ำท่ำนไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral)ซ่ึงเป็น
โบสถ์หลังใหญ่ของนิกำย ออโธดอกซ์ที่ถูกสร้ำงขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของโบสถ์ได้น ำมำจำกดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขำไซออนใน
เยรูซำเล็มสถำนที่แห่งนีก็้ได้ม่ีช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้ำงขึน้ในรำวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมำก็ได้ถูกท ำลำย
ลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีกำรสร้ำงขึน้ใหม่หลำยครัง้ด้วยกัน จนกระทัง่เป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนีแ้ละได้มีกำรบูรณะในช่วง
ศตวรรษที่ 17- 19 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 น ำท่ำนชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church)เป็นโบสถ์เก่ำแก่ที่สร้ำงขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหน้ำผำที่เบือ้ง

ล่ำงเป็นแม่น ำ้มิตคำวำรี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปรำกำร และที่พ ำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกันจำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงไปยัง
ห้าง East Pointซ่ึงเป็นห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ ให้เวลำท่ำนได้อิสระช้อปปิง้ สินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เช่น ADIDAS, 
ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, 
NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARAและอ่ืนๆอีกมำกมำย 

18.00 น. ได้เวลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

21.25 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรุงโดฮำ โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 358 

23.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินโดฮำ รอเปลี่ยนเคร่ือง 

วันท่ี 8โดฮา - กรุงเทพฯ 
02.45น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เที่ยวบินที่ QR 836 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 05เม.ย. 63เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.40 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูลเวลา 13.30 น.*** 

13.15น. เดินทำงถึง สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร โดยสวสัดิภำพ   
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ราคาแนะน าเพียง 
GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP 

จอร์เจีย 8 DAYS 6 NIGHTS  โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

วนัที่ 09 – 16 ก.พ. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,115.- 6,900.- 

วนัที่ 23 ก.พ. - 01 ม.ีค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,115.- 6,900.- 

วนัที่ 08 - 15มี.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,115.- 6,900.- 

วนัที่ 22 - 29มี.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,115.- 6,900.- 

วนัที่ 05 - 12เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,115.- 8,900.- 

วนัที่ 26 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 26,115.- 8,900.- 

วนัที่10 - 17พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 26,115.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้  

2. บัญชี  

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
2. ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันับจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำตยกเลิกกำรจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับกำรยืนยนัว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทนัที 
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4. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก
บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำห้องพกัในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ(3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร 
6. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกันภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 
 ค่ำประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้เอำประกันที่มีอำยุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 
8. ค่ำมคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนังสือเดินทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตวัท่ำนเอง 
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5. ค่ำทิปพนักงำนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (42USD) 
6. ค่ำทิปมคัคุเทศก์จำกเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นั่งพร้อมช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด 
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋วเคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ำ้หนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำงทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมดัจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้มำกและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัตและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซ่ึงขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกัน 


