GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP
จอร์เจีย 8 DAYS 6 NIGHTS
เดินทาง กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 63
ทบิลซิ ี | นครถำ้ วำร์ดเซีย | ป้อมรำบำติ | บอร์โจมี | ถำ้ โพรมีธีอสุ | บำทูมิ | ล่องเรือริมฝั่ งทะเลดำ | คูไตซี| คำซเบกี ้ |
ขึน้ กระเช้ำไฟฟ้ำชมป้อมนำริกำลำ | อนุสรณ์สถำนรัสเซีย-จอร์เจีย | ช้อปปิ ้งห้ำง East Point | พักบนสกีรีสอร์ทหรือพัก

บนคำซเบกี ้ | บินสำยกำรบิน Full service ระดับ 5 ดำว

ราคาแนะนาเพียง

46,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – โดฮำ – ทบิลซิ ี
วันที่ 2. นครถำ้ วำร์ดเซีย – ป้อมรำบำติ – บอร์โจมี
วันที่ 3. สวนบอร์โจมี – ถำ้ โพรมีธีอสุ – บำทูมิ – อนุสำวรียอ์ ำลีและนีโน่ - รับประทำนอำหำรค่ำบนตึก Alphabetic Tower –
ชมโชว์กำรแสดงนำ้ พุเต้นระบำ
วันที่ 4. ล่องเรือริมฝั่ งทะเลดำ – เมืองเก่ำบำทูมิ - จัตรุ สั Piazza Square - จัตุรสั ยุโรป – คูไตซี – อำรำมจีลำติ - มหำวิหำรบำกรำติ
วันที่ 5. กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่ำนสตำลิน – คำซเบกี ้ – โบสถ์เกอร์เกตี ้
วันที่ 6. กูดำอูรี - Russia–Georgia Friendship Monument – ป้อมอันนำนูรี – อ่ำงเก็บนำ้ ชินวำรี - เมืองมิสเคต้ำ – วิหำรจวำรี –
วิหำรสเวติสโคเวลี – อนุสำวรียป์ ระวัติศำสตร์จอร์เจีย - ทบิลซิ ี
วันที่ 7. เมืองเก่ำทบิลิซี – ขึน้ กระเช้ำไฟฟ้ำชมป้อมนำริกำลำ – โรงอำบนำ้ โบรำณ – วิหำรซีโอนี – โบสถ์เมเคตี - ห้ำง East Point – สนำมบิน – โดฮำ
วันที่ 8. โดฮำ - กรุงเทพฯ
วันที่19.
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – โดฮา – ทบิลิซี
06.00 น.
09.25 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สำยกำรบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดย
มีเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก
ออกเดินทำงสู่ กรุ งโดฮา โดยสำยกำรบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 831
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.05 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 12.40 น.***

13.05 น.

เดินทำงถึงสนำมบินโดฮา ประเทศกาตาร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทำงต่อ

16.00 น.

นำท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสำยกำรบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 357

20.15 น.

เดินทำงถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกร เมืองทบิลิซีนั้น เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั่ งแม่น้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่ำ แม่น้ามตควารี (Mtkvari) ในภำษำท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนือ้ ที่ประมำณ
372 ตร.กม. และมีประชำกรประมำณ 1.1 ล้ำนคน เมือ งนีถ้ ูกสร้ำงโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษั ตริย ์
จอร์เจียแห่งคำร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนีข้ นึ ้ ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็ นศูนย์กลำงกำรทำอุตสำหกรรม สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภำคคอเคซัส ในประวัติศำสตร์เมืองนีอ้ ยู่ในสำยทำงหนึ่งของเส้นทำงสำยไหม และปั จจุบันยังมีบทบำทสำคัญใน
ฐำนะศูนย์กลำงกำรขนส่งและกำรค้ำ เนื่องจำกควำมได้เปรียบทำงยุทธศำสตร์ในแง่ท่ีตั้งที่เป็ นจุดตัดระหว่ำงทวีปเอเชียกับทวี ป
ยุโรป จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ ่ีพกั
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั BEST WESTERN CITY CENTER หรือเทียบเท่ำ

ที่พัก

วันที่ 2 นครถา้ วาร์ดเซีย – ป้ อมราบาติ – บอร์โจมี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงไปยัง นครถา้ วาร์ดเซีย (Vardzia Cave Town) ตั้งอยู่ทำงตอนใต้อยู่ประเทศจอร์เจีย อยู่บนฝั่ งซ้ำยของ
แม่นำ้ คูรำ่ ห่ำงจำกประเทศตุรกีไม่ไกล นำท่ำนชมหมู่บำ้ นถำ้ โบรำณ ซึ่งเป็ นหมู่บำ้ นถำ้ ขนำดใหญ่ ท่ีสดุ ของประเทศจอร์เจีย ถำ้ แห่ง
นีเ้ ป็ นออกเป็ นส่วนที่อยู่อำศัยกับส่วนอำรำมสงฆ์ โดยถำ้ เหล่ำนีถ้ กู ขุดเจำะเป็ นโพรงทำงฝั่ งซ้ำยของแม่นำ้ เพื่อหลบหลีกกำรคุกคำม
ของกองทัพมองโกล ลดหลั่นกันลงไปถึง 19 ขัน้ โดยในยุครุง่ เรือง มีถำ้ กว่ำ 3,000 คูหำ นอกจำกนัน้ นครถำ้ แห่งนีเ้ ป็ นที่ตั้งของ โบสถ์
แม่พระแห่งพระบุตรเสด็จสูส่ วรรคำลัย (The Church of Dormition) ซึ่งเป็ นอีกสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจอร์เจียอีกด้วย
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนัน้ นำท่ำนสู่เมืองอาคาลห์ซี (Akhaltsikhe) หรือเดิมชื่อ Lomsia ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆ ในภูมิภำคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย
ตัง้ อยู่บนทัง้ สองฝั่ งของแม่นำ้ Potskhovi จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชมป้ อมราบาติ (Rabati Fortress) แนวป้อมปรำกำรและปรำสำทสุด
อลังกำร ภำยในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอำคำรหลำยๆส่วน สร้ำงขึน้ เมื่อศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอำณำเขตแนว
กำแพงหินที่ใช้เป็ นป้อมป้องกันข้ำศึก และยังเคยใช้เป็ นประทับของเจ้ำชำย Jakhely ภำยหลังศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนีก้ ็ได้ตกอยู่
ในควำมครอบครองของอำณำจักรออโตมันและรัสเซีย จึงทำให้ป้อมแห่งนีถ้ ูก ละเลยและอยู่ในสภำพที่ทรุ ดโทรมจนเมื่อปี 2012
ทำงกำรจอร์เจียได้บรู ณะป้อมแห่งนีข้ นึ ้ มำใหม่อีกครัง้ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) ซึ่งเป็ นเมืองตำกอำกำศ
เล็กๆในหุบเขำทำงตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มี ประชำกรอำศัยอยู่ประมำณ 15,000 คน บอร์โจมีเป็ นเมืองที่ มีช่ือเสียงในด้ำ น
นำ้ แร่ระดับโลก เพรำะมีลำธำรนำ้ ที่ใส บริสทุ ธิ์ ท่ีไหลมำจำกยอดเขำบำคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีควำมสูงประมำณ 2,300
เมตร ที่ถกู ค้นพบโดยนำยทหำรรัสเซีย โดยในอดีตชำวเมืองเชื่อกันว่ำถ้ำดื่มนำ้ นีจ้ ะทำให้มีสขุ ภำพแข็งแรงและสำมำรถรักษำโรคร้ำย
ได้ และต่อมำได้เริ่มมีกำรตัง้ โรงงำนผลิตและส่งออกนำ้ แร่ย่หี อ้ บอร์โจมี (Borjomi) ที่มีช่อื เสียงไปยังประเทศต่ำงๆ มำกมำย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั BORJOMI PARADISE หรือเทียบเท่ำ

สวนบอร์โจมี – ถา้ โพรมีธีอุส – บาทูมิ – อนุสาวรียอ์ าลีและนีโน่ วันที่ 3 รับประทานอาหารค่าบนตึก Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงนา้ พุเต้น
ระบา
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่ำนเที่ยวชมเมืองบอร์โจมี (Borjomi) นำท่ำนเที่ยวชมสวนบอร์โจมี (Borjomi mineral Park) ซึ่งเป็ นสวนกลำงเมืองอันร่มรื่น
สวยงำม จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงไปยัง ถา้ โพรมีธีอุส (Prometheus Cave) เป็ นหนึ่งในถำ้ อันน่ำอัศจรรย์ของชำวจอร์เจีย ถูกค้นพบ
ครัง้ แรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มำเข้ำชมมำกมำยในแต่ละปี พบควำมสวยงำม
ของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสีตระกำรตำภำยในตัวถำ้ ให้ท่ำนได้สมั ผัสประสบกำรณ์ล่องเรือชมควำมงำมของถำ้ แห่งนี ้ **การ
้ อยู่กับสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมภายในถา้ ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวน
ล่องเรือนั้นขึน
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**
สิทธิป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่ำชำยทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่
ติดทะเลดำ ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบำทูมิเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดอัตจำรำ (Ajara) ที่ปกครองตนเอง เป็ น
เมืองท่ำที่มีควำมสำคัญในด้ำ นกำรค้ำและเป็ นศูนย์กลำงกำรพำณิชย์ นอกจำกนั้นยัง เป็ นที่ตั้งของเมืองในเขตร้อ นที่เต็มไปด้ว ย
ผลิตผลของพืชผัก ผลไม้ต่ำงๆหลำยอย่ำง และที่สำคัญยังมีโรงงำนอุตสำหกรรมที่สำคัญ มำกมำยๆต่ำงๆของเมืองอีกด้วย จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงบนถนนเลียบชายหาด ( Batumi Promenade) ที่ยำวถึง 6 กิโลเมตร สร้ำงขึน้ ตั้งแต่ปี 1884 ประดับด้วยนำ้ พุ
งดงำมตลอดสำย และเป็ นถนนที่ยำวที่สดุ บนฝั่ งทะเลดำ จำกนั้นนำท่ำนถ่ำยรู ป คู่กับ อนุ สาวรียอ์ าลีและนี โน่ (Ali and Nino
Monument) ซึ่งเป็ นงำนสถำปั ตยกรรมโลหะสมัยใหม่รูปคู่รกั ชำยชำวอำเซอร์ไบจำนและหญิ งสำวชำวจอร์เจียนในนวนิยำยท้องถิ่น
มีขนำดสูง 8 เมตร ตัง้ อยู่รมิ ทะเลดำที่จะเคลื่อนไหวได้ทกุ ๆ 10 นำที ถูกสร้ำงขึน้ เพื่อแสดงถึงควำมรักของหนุ่มสำวต่ำงเชือ้ ชำติและ
ศำสนำ และยังแสดงถึงสันติภำพระหว่ำงประเทศจอร์เจีย และอำร์เซอร์ไบจำนด้วย
พิเศษ รับประทานอาหารค่า บนตึก Alphabetic Tower ซึ่งท่านสามารถชมวิวและเก็บภาพที่ระลึกของเมืองบาทูมิ
จำกนัน้ นำท่ำนชมโชว์การแสดงน้าพุเต้นระบา (Fountain Show) ซึ่งตัง้ อยู่กลำงเมืองบำทูมิ

GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP จอร์เจีย 8 DAYS 6 NIGHTS by QR

[GQ3TBS-QR004]

** กรณีทสี่ ภาพอากาศไม่ดี หรือโชว์มีการปิ ดทาการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามเหมาะสม**

ที่พัก

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั BEST WESTERN PLUS BATUMI หรือเทียบเท่า

ล่องเรือริมฝั่ งทะเลดา – เมืองเก่าบาทูมิ - จัตุรัส Piazza Square - จัตุรัส
ยุโรป – คูไตซี – อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนล่องเรือริมฝั่ งทะเลดาของบำตูมี ชมควำมสวยงำมของทะเล บ้ำนเรือนที่ถูกสร้ำงขึน้ ตำมแบบรู ปทรงโบรำณที่ปลูก
กันอย่ำงสวยงำมตำมริมทะเล พร้อมกับรำยล้อมไปด้วยธรรมชำติ เป็ นไร่สม้ พื ชพันธุ์ธัญญำหำรและต้น ชำ **การล่องเรือนั้ น
ขึ ้น อยู่ กั บ สภาพอากาศ กรณี ท่ี ไ ม่ ส ามารถล่ อ งเรื อ ได้ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ป รั บ เปลี่ ย นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม** อิสระให้ท่ำ นได้เที่ ยวชมบริเ วณทะเลดำ นำท่ำ นชมเมือ งเก่ าบาทู มิ (Batumi Old Town) ชมบรรยำกำศของ
บ้ำนเรือนเก่ ำ ชมจัตุรัส Piazza Square ที่ สร้ำงขึน้ ในปี 2009 เป็ นอำคำรที่ไ ด้รบั กำรออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดัง ชำวจอร์เจี ย
Vazha Orbeladze สร้ำงด้วยสไตล์สถำปั ตยกรรมแบบผสมผสำน นำท่ำนถ่ำยรู ปภำยนอกกับ ตึก Alphabetic Tower เป็ นตึกสูง
ตระหง่ำน เป็ นแลนด์มำร์คที่สำคัญซึ่งสำมำรถขึน้ ไปชมวิวด้ำนบนได้ จำกนั้นนำท่ำนชมจัตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึ่งเป็ นอีก
หนึ่งจัตรุ สั ที่สำคัญในยุโรป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองคูไตซี (Kutaisi) ที่ตงั้ อยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือห่ำงประมำณ 150 กม. เมืองนีม้ ีควำมเจริญเป็ น
อันดับสองรองจำกทบิลซี ี ชมควำมสวยงำมของเมืองคูไทซีซ่งึ มีช่ือเสียงทำงด้ำนวัฒนธรรมและได้รบั กำรขึน้ ทะเบียน ให้เป็ นมรดก
โลก ซึ่งถ้ำย้อนกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ได้เคยเป็ นเมืองหลวงเก่ำแก่ของอำณำจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และ
อำณำจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทำงด้ำนของตะวันตกของประเทศ จำกนั้นนำท่ำนชมอารามจีลาติ (Gelati
Monastery) ซึ่งเป็ นอำรำมหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยทำงองค์กำรยูเนสโกได้ประกำศให้อำรำมจีลำติ
นีข้ นึ ้ เป็ นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภำยในบริเวณอำรำมแบ่งเป็ นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลำส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์
จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนัน้ มีภำพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงำมตระกำรตำมำกมำยหลำยภำพเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับ
คริสต์ศำสนำ ที่ยงั คงอยู่ในสภำพสมบูรณ์ โดยบริเวณตรงโดมขนำดใหญ่ของโบสถ์ซ่งึ เป็ นภำพพระแม่มำรีนั้น ใช้กระเบือ้ ง โมเสกสี
ทองประดับประดำกว่ำ 2 ล้ำนชิน้ จำกนั้นนำท่ำนชมมหาวิหารบากราติ (Bagradi Cathedral) ที่ตั้งชื่อตำมพระเจ้ำบำกรำตที่ 3
กษัตริยผ์ ทู้ รงรวมจอร์เจีย สร้ำงขึน้ ในปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 10 ตั้งอยู่ในเมืองคูไตซึ โดยมหำวิหำรแห่งนี แ้ ม้จะถูกพวกเติรก์ ทำลำย
ไปบำงส่วน แต่ซำกปรักหักพังของโบสถ์ก็ยงั ปรำกฏจนถึงทุกวันนี ้ โดยได้มีกำรบูรณะมำโดยตลอด ซึ่ง สะท้อนถึงสถำปั ตยกรรมยุค
กลำงได้อย่ำงเด่นชัด
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ที่พัก

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั BEST WESTERN KUTAISI หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 5 กอรี – พิพธิ ภัณฑ์ของท่านสตาลิน – คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
เช้า

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้ำ เมืองนีเ้ ป็ นเมืองบ้ำนเกิดของ โจเซฟ สตำ
ลิน (Joseph Stalin) ชำวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ นผูป้ กครองสหภำพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเรื่องควำม
โหดเหีย้ มในกำรปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้ นำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็ นสถำนที่รวบรวม
เรื่องรำว และสิ่ง ของเครื่องใช้ต่ำงๆ ของสตำลินเอำไว้ รวมไปถึงตัวอำคำรที่สตำลินเกิด ด้วย ภำยใ นพิพิธภั ณฑ์สตำลิน มีกำรจัด
แสดงชีวประวัติของสตำลินตัง้ แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำ นเดินทำงต่ อไปยังเมือ งคาซเบกี ้ (Kazbegi) หรือปั จ จุบันเรียกว่ ำ เมืองสเตปั นสมินดำ(Stepansminda) ชื่อนีเ้ พิ่ ง
เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจำกนักบุญนิกำยออโธดอกซ์ ชื่อ สเตฟำน ได้มำพำนักอำศัยและก่อสร้ำงสถำนที่สำหรับจำศีลภำวนำขึน้
เมืองนีอ้ ยู่ห่ำงจำกเมืองหลวงทบิลซิ ี ประมำณ 157 กิโลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆตัง้ อยู่รมิ ฝั่ งแม่นำ้ เทอร์กี ้ ถือเป็ นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ ยว
บนเทือกเขำคอเคซัส (Caucasus) ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศั น์ท่ีสวยงำมโดยรอบ รวมทั้งเป็ นจุดชมวิวของยอดเขำคำซ
เบกี ้อีกด้วย จำกนั้น นำท่ ำนขึน้ รถ 4WD (รถขับเคลื่อ น 4 ล้อ) เพื่อ เข้ำ สู่ใ จกลำงหุบเขำคอเคซัส( Caucasus) นำท่ำนชมควำม
สวยงำมของโบสถ์เกอร์เ กตี ้ (Gergeti Trinity Church) หรือ เรียกว่ำ โบสถ์สมิ นดำ ซำเมบำ (Tsminda Sameba) สร้ำงด้ว ย
หินแกรนิตขนำดใหญ่ สร้ำ งขึน้ ในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ช่ือดังกลำงหุบเขำคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลัก ษณ์สำคัญหนึ่ง ของประเทศ
จอร์เจี ย ตั้ง อยู่บนเทือ กเขำคำซเบกี ้ ที่ระดับควำมสูงจำกน ้ำทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่ มีหิ มะตกหนั ก จนไม่ส ามารถ
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***)

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
เดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก HOTEL SNO หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้ (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยู่ใน
้ ไปได้ ทาง
เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนั ก จนไม่สามารถเดินทางขึน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอย้ายไปพักที่เมือง Gudauri แทน ***

GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP จอร์เจีย 8 DAYS 6 NIGHTS by QR

[GQ3TBS-QR004]

กูดาอูรี - Russia–Georgia Friendship Monument – ป้ อมอันนานูรี – อ่าง
วันที่ 6 เก็ บ น้ า ชิ น วารี - เมื อ งมิ ส เคต้ า – วิ ห ารจวารี – วิ ห ารสเวติ ส โคเวลี –
อนุสาวรียป
์ ระวัตศิ าสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่ำ นออกเดินทำงไปยังเมืองกู ดาอูรี (Gudauri) ไปตำมทำงเส้นทำงหลวงที่สำคัญของจอร์เจีย ที่มีช่ื อว่ำ Georgian Military
Highway หรือเส้นทำงสำหรับใช้ในด้ำนทหำร ถนนสำยนีเ้ ป็ นถนนสำยสำคัญที่ สดุ ที่ถูกสร้ำงขึน้ ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ ภำยใต้กำร
ควบคุม จำกสหภำพโซเวี ย ต เพื่ อ ใช้เ ป็ น เส้น ทำงหลัก ในกำรข้ำ มเทื อ กเขำคอเคซัส จำกรัส เซี ย มำยั ง ที่ ภู มิ ภ ำคนี ้ ถนนแห่ ง
ประวัติศำสตร์นีเ้ ป็ นเส้นทำงที่จะนำท่ำนขึน้ สูเ่ ทือกเขำคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขำที่ตั้งอยู่ระหว่ำงทวีปยุโรป และ
เอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขำคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขำคอเคซัสน้อย ที่มีควำมยำวประมำณ 1,100 กม. ที่เป็ นเส้นกั้น
ระหว่ำงพรมแดนรัสเซี ยกับจอร์เจีย นำท่ำนชมอนุ ส รณ์สถานรัสเซี ย -จอร์เ จีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่ อหนึ่งคื อ
Russia–Georgia Friendship Monument เป็ น อนุสรณ์สถำนที่ สร้ำ งขึน้ มำในปี ค.ศ. 1983 เพื่ อ เป็ น สัญ ลัก ษณ์บ่ ง บอกถึง
ควำมสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้ำงทั้งหมดท ำมำจำกหินและคอนกรีต ภำยในมีกำรวำดภำพ
ประวัติศำสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่ำงสวยงำม ให้ท่ำนได้อิสระถ่ำยรู ปบรรยำกำศและทิวทัศน์อันสวยงำม
จำกนัน้ นำท่ำนชมป้ อมอันนานู รี (Ananuri Fortress) ป้อมปรำกำรเก่ำแก่ มีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่นำ้ อรักวี ถูกสร้ำงขึน้ ใน
สมัยศตวรรษที่16-17 ชมควำมงดงำมขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภำยในกำแพง ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชำวเวอร์จิน้ ภำยในยังมีหอคอยทรง
สี่เหลี่ยมใหญ่ท่ีตงั้ ตระหง่ำน ทำให้เห็นทัศนียภ์ ำพทิวทัศน์อนั สวยงำมด้ำนล่ำงจำกมุมสูงของป้อมปรำกำรนี ้ รวมถึง อ่างเก็บน้าชิน
วารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็ นสถำนที่สำคัญสำหรับนำนำ้ ที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งทำ
ให้ชำวเมืองทบิลซิ ีมีนำ้ ไว้ด่มื ไว้ นำท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมืองกูดำอูรี ซึ่งเป็ นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ร ำบ
เชิงเขำของเทือกเขำคอเคซัส มีควำมสูงจำกระดับนำ้ ทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนที่แห่งนีเ้ ป็ นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วง
เดือนธันวำคมถึงเดือนเมษำยน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลำ ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้ชมทิวทัศน์อนั สวยงำม
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นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอำณำจักรไอบีเรีย (Kingdom of
Iberia) ซึ่งเป็ นรำชอำณำจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกำลตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือห่ำงจำกกรุ งทบิลิซี ประมำณ
20 กม. เมืองนีถ้ ือได้ว่ำเป็ นเมืองที่มีควำมเก่ำแก่ทำงประวัติศำสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1994 นำท่ำนชมโรงงำนไวน์ Chateau Mukhrani Winery ที่มีช่ือเสียงและชิมไวน์รสชำติเยี่ยมบรรยำกำศกลำงสวน พร้อม
กับให้ท่ำนได้เลือกสรรซือ้ ไวน์กลับไปเป็ นของฝำกที่ระลึก นำท่ำนชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กำงเขนอัน
ศักดิ์ สิทธิ์ ของศำสนำคริสต์นิก ำยออโธดอกซ์ สร้ำงขึน้ เมื่ อคริสตวรรษที่ 6 ชำวจอร์เจีย สักกำระนับ ถือวิ หำรแห่ งนีเ้ ป็ นอย่ำงมำก
ภำยในโบสถ์มีไม้กำงเขนขนำดใหญ่ โบสถ์นีต้ ั้งอยู่บนภูเขำที่มีแม่นำ้ สองสำยมำบรรจบกันคือแม่นำ้ มิควำรี ( Mtkvari river) และ
แม่นำ้ อรักวี (Aragvi river) จำกนั้นนำท่ำนชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมำยถึงเสำที่มีชีวิต(The
Living Pillar Cathedral) สร้ำงรำวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนีถ้ ือเป็ นศูนย์กลำงทำงศำสนำที่ศักดิ์สิทธิ์ ท่ีสดุ ของจอร์เจีย สร้ำงขึน้ โดย
สถำปนิกชำวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลำงที่ทำให้ชำวจอร์เจียเปลี่ยน
ควำมเชื่อและหันมำนับถือศำสนำคริสต์ และให้ศำสนำคริสต์มำเป็ นศำสนำประจำชำติ ของจอร์เ จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ น
สิ่งก่อสร้ำงยุคโบรำณที่มีขนำดใหญ่ ท่ีสดุ ของประเทศจอร์เจีย ภำยในมีภ ำพเขียนสีเฟรสโก้อย่ำงงดงำม จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่
อนุสาวรียป
์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแท่งหินสีดำขนำดใหญ่ แกะสลักเป็ นรู ปต่ำงๆที่
สื่อถึงเรื่องรำวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้ำงขึน้ โดย ซุรำป สถำปนิกชื่อดังก่อสร้ำงเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสำ 16 แท่ง แต่
ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสำจะแบ่งเรื่องรำวออกเป็ น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่ำงสุดเ กี่ยวกับพระคัมภี รข์ องศำสนำคริสต์ ส่วนกลำง
เกี่ยวกับเรื่องของข้ำรำชกำรชนชัน้ สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์สำคัญต่ำงๆของประเทศ ท่ำนสำมำรถชมวิวเมือง
จำกมุมสูงได้จำกสถำนที่แห่งนี ้ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) นำท่ำนชมทัศนียภำพบรรยำกำศของเมืองท
บิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีควำมสำคัญของประวัติศำสตร์มำกมำย และมีโครงสร้ำงสถำปั ตยกรรมที่สวยงำม เมือง
หลวงทบิลซิ ี เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุ ของจอร์เจีย

ค่า
ที่พัก
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รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
้ ดี พร้อมกับชมการแสดงพืน
้ เมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ**
**พิเศษให้ท่านได้ชิมไวน์พน
ื ้ เมืองชัน
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั BEST WESTERN CITY CENTER หรือเทียบเท่า
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้ กระเช้าไฟฟ้ าชมป้ อมนาริกาลา – วิหารศักดิส์ ิทธิข์ องท
เมืองเก่าทบิลิซี – ขึน
วันที่ 7 บิลิซี - โรงอาบน้าโบราณ – วิหารซีโอนี – โบสถ์เมเคตี - ห้าง East Point –
สนามบิน – โดฮา
เช้า

18.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
้ กระเช้าไฟฟ้ าชมป้ อ มนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็ นป้อ ม
นำท่ำนเที่ ยวชมเมือ งเก่าทบิลิ ซี (Old town) นำท่ำนขึน
ปรำกำรหินโบรำณขนำดใหญ่ ตัง้ อยู่บนเนินเขำ สร้ำงขึน้ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่ำนผูป้ กครองมำหลำยยุคหลำยสมัยที่ต่ำงผลัด
กันเข้ำมำรุกรำนนครเล็กๆ บนเส้นทำงสำยไหมแห่งนี ้ รำชวงศ์อมุ ยั ยัดของชำวอำหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมำ
พวกมองโกลตัง้ ชื่อให้ใหม่ว่ำ Narin Qala แปลว่าป้ อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศำสตร์ยกย่องว่ำป้ อมนำริกำลำเป็ นป้อม
แห่งหนึ่งบนเส้นทำงสำยไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยำกที่สดุ นำท่ำนถ่ำยรู ปด้ำนนอกกับ วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity
Cathedral) ที่เรียกกันว่ำ Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออโธดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้ำงขึน้
ระหว่ำงปี 1995 และปี 2004 และเป็ นวิหำรที่สงู ที่สดุ อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออโธดอกซ์ในโลก จำกนั้นนำท่ำนชมโรงอาบน้าโบราณ
หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) จากภายนอกเป็ นสถำนที่สำหรับแช่นำ้ พุรอ้ นที่มีแร่ถำมะถัน ตำมตำนำนเล่ำขำนว่ำในสมัย
พระเจ้ำวัคตังที่ 1 กอร์กซั ลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่ำว จึงทำให้คน้ พบบ่อนำ้ พุรอ้ นแห่งนีข้ นึ ้ ลักษณะคล้ำย
โรงอำบน ้ำเหมื อ นกับกำรออนเซ็ น ของชำวญี่ ปุ่ นผสมรวมกับ กำรอำบน ้ำ แบบตุรกี จำกนั้นน ำท่ ำ นไปชมวิห ารซี โอนี (Sioni
Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกำย ออโธดอกซ์ท่ีถูกสร้ำงขึน้ ในเมืองนี ้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมำจำกดินแดนอั นศักดิ์สิทธิ์ คือ
ภูเขำไซออนในเยรูซำเล็มสถำนที่แห่งนีก้ ็ได้ม่ชี ่อื เป็ น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้ำงขึน้ ในรำวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมำ
ก็ได้ถกู ทำลำยลงโดยผูท้ ่ีบกุ รุกแต่ก็ได้มีกำรสร้ำงขึน้ ใหม่หลำยครัง้ ด้วยกัน จนกระทั่งเป็ นโบสถ์ท่ีได้เห็นอยู่ในปั จจุบันนีแ้ ละได้มีกำร
บูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็ นโบสถ์เก่ำแก่ท่ีสร้ำงขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้ำผำที่เบือ้ ง
ล่ำงเป็ นแม่นำ้ มิตคำวำรี ในอดีตถูกใช้เป็ นป้อมปรำกำร และที่พำนักของกษั ตริย ์ ในบริเวณเดียวกัน จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงไปยัง
ห้าง East Point ซึ่งเป็ นห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ ให้เวลำท่ำนได้อิสระช้อปปิ ้ ง 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, ZARA และอื่นๆอีกมำกมำย
ได้เวลำพอสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน

21.25 น.

ออกเดินทำงกลับสู่กรุ งโดฮำ โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 358

23.30 น.

เดินทำงถึงสนำมบินโดฮำ รอเปลี่ยนเครื่อง

กลางวัน

วันที่ 8 โดฮา - กรุงเทพฯ
02.45 น.

ออกเดินทำงสูส่ นำมบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน กาตาร์แอร์ เที่ยวบินที่ QR 836
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 05 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.40 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา 13.30 น.***

13.15 น.
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ราคาแนะนาเพียง

GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP
จอร์เจีย 8 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

วันที่ 09 – 16 ก.พ. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

24,115.-

6,900.-

วันที่ 23 ก.พ. - 01 มี.ค. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

24,115.-

6,900.-

วันที่ 08 - 15 มี.ค. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

24,115.-

6,900.-

วันที่ 22 - 29 มี.ค. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

24,115.-

6,900.-

วันที่ 05 - 12 เม.ย. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

27,115.-

8,900.-

วันที่ 26 เม.ย. - 03 พ.ค. 63

48,900.-

48,900.-

48,900.-

26,115.-

8,900.-

วันที่ 10 - 17 พ.ค. 63

48,900.-

48,900.-

48,900.-

26,115.-

8,900.-

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจำแล้วเท่ำนัน้
ส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3
วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ สำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำตยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั กำรยืนยันว่ำกรุป๊ ออกเดินทำงได้ ลูกค้ำจัดเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทนั ที
หำกท่ำนที่ตอ้ งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกู ค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก
บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้
กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่
หำกในคณะของท่ำนมีผตู้ อ้ งกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อำยุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดิน ทำงท่องเที่ ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่ำ นและครอบครัว ต้อ งให้กำรดูแ ลสมำชิ ก
ภำยในครอบครัวของท่ ำนเอง เนื่อ งจำกกำรเดิ นทำงเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ำ ทัวร์มีควำมจ ำเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนี ้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้า ท่า นใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ
นำ้ หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้ , ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้น
ค่ำธรรมเนียมนำ้ มันและภำษี สนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ รำคำ
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่ำนเอง
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (42 USD)
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (24 USD)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
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่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.

ทำงบริษัทได้สำรองที่น่ งั พร้อมชำระเงินมัดจำค่ำตั๋วเครื่องบินแล้ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำ นไม่ สำรถออกเดิ นทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่ำใช้จ่ำ ย
ตำมที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่ำงน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหำ เช่น
สำมำรถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นำ้ หนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ี มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำย และ
อำนำจในกำรให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนกำรเดินทำง
คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ ดิน ทำงอื่น ที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะทำกำร
เลื่อ นกำรเดิ น ทำงของท่ ำ น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ ำ นจะต้อ งเสี ย ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่ ไ ม่ สำมำรถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์หรือมัดจำมำแล้ว
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ -ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด

่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ กั
ข้อมูลเพิม
1.

2.
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เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม อำจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ำ
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3.
4.

12

กรณีท่ีมีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอำจเป็ นห้องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่
มีอ่ำงอำบนำ้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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