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บริษทั ฯ ขอนําท่านเดินทางท่องเทีย่ วประเทศจอร์เจีย ทีม่ อี าณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตก
ติดกับทะเลดําและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ชือ่ กรุงทบิลซิ ิ ตัง้ อยูใ่ นหุบเขาซึง่ ถูกแบ่งโดยแม่น้ ํามิตควารี โดยมี
ความน่าสนใจอยูท่ แี ่ หล่งนํ้าแร่และแหล่งโบราณคดีมากกว่า 12,000 แห่งทัวประเทศ
่
ซึง่ ในจํานวนนี้ มี 4 แห่งด้วยกันที ่
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก นําท่านสัมผัสอารยธรรมนับพันปี ตะลึงความงามทางธรรมชาติ
ของดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ได้แก่
ทบิ ลิซี ่
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วามสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้าง
ั ่ น้ ําคูราหรือเรียกว่าแม่น้ ํา
สถาปตั ยกรรมทีส่ วยงามและเป็นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
มิตควารี
คาซเบกี
คาซเบกี้ชอื ่ เมืองดัง้ เดิม ในปจั จุบนั ได้เปลีย่ นมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตัง้ อยูบ่ นความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง
-5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยงั เป็นสถานทีต่ งั ้ ของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church
อันโด่งดัง
อนานูริ
สถานทีต่ งั ้ ของป้อมอนานูร ี สถานทีก่ ่อสร้างอันเก่าแก่มกี าํ แพงล้อมรอบและตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ ําอรักวี ทีถ่ กู
สร้างขึน้ ให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้างได้อย่างงดงาม
และยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้ ตระหง่าน
กูดาอูริ
เมืองสําหรับสกีรสี อร์ททีม่ ชี อื ่ เสียงทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณทีร่ าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทมี ่ คี วามสูง
จากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที ่
จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน

กําหนดการเดินทาง

08 – 12 ธันวาคม 2562

วันแรก

กรุงเทพฯ-กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 10สายการบิ นUkraine
International airline เคาน์ เตอร์ W เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่าน
ก่อนขึน้ เครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของ
ท่านเอง) **กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลา
การเดิ นทางแต่ละกําหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทําการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน
เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น รายการซีรี่และได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อ
เปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นUkraine International Airline เที่ยวบิ นที่
PS272 (มีบริ การอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่องบิ น)
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิ น Ukraine International
Airline เที่ยวบิ นที่ PS517 (ไม่มีบริ การอาหาร)

12.05น.
17.55 น.
20.30น.

วันทีส่ อง

ยูเครน-ทบิลิซี ่ (จอร์เจีย)-ทีพ่ กั -มิ ทสเคต้า-อุพลิ สชิ เค่-ทบิลิซี ่

01.15น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นนานาชาติ กรุงทบิ ลิซี่ ประเทศจอร์เจียหลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วรถโค้ชรอรับท่านทีส่ นามบิน
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพ่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นํ าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิ ทสเคต้าMtskhetaศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่
เก่าแก่ทส่ี ดุ ของจอร์เจียอายุกว่า3,000 ปี ตัง้ อยูห่ า่ งจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทาง

เช้า
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ประมาณ 35 นาที) นํ าท่านชมเมืองมิทสเคต้าที่เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่งเป็ น
ราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง 400-500ปี ก่อนคริสตกาล
นําท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึง่ เป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอก
ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนภูเขาที่มแี ม่น้ํ าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ
แม่น้ํามิควารี และแม่น้ําอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซ่งึ ในอดีตเคยเป็ น
อาณาจักรของไอบีเรีย จากนัน้ นําท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedralทีส่ ร้าง
ราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึน้ โดยสถาปนิก
ชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdzeมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีท่ ําให้
ชาวจอร์เจียเปลีย่ นความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจํา
ชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างยุคโบราณที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดของประเทศ
จอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านชมถํา้ อุพลิ สชิ เค่ Uplistsikhe Cave – Toen หนึ่งในเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักฐาน
การตัง้ ถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึง
ค.ศ.500 เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษ
ที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้าง
ไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานทีม่ หี อ้ งโถงขนาดใหญ่ทช่ี าวเพเก้นPagan ใช้เป็ นทีป่ ระกอบพิธกี รรม
ซึง่ เป็ นลัทธิบชู าไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนทีศ่ าสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ ง
ต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9จากนัน้ นํ าท่าน
เดินทางกลับสู่กรุงทบิ ลิซี่ Tbilisiเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วามสําคัญของประวัตศิ าสตร์
ั ่ น้ํา
มากมายและมีโครงสร้างสถาปตั ยกรรมทีส่ วยงามและเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
คูร าหรือเรียกว่า แม่น้ํ า มิตควารี นํ า ท่า นชมกรุงทบิลิซ่ี ซึ่งเป็ นศูน ย์กลางการทํา อุ ตสาหกรรมและ
วัฒนธรรมในภูมภิ าคคอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์เมืองนี้อยูใ่ นเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และ
ปจั จุบนั ยังมีบทบาทสํา คัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่ องจากความได้เปรียบทาง
ยุท ธศาสตร์ใ นแง่ท่ีต งั ้ ที่เ ป็ น จุ ด ตัด ระหว่า งทวีป เอเชีย กับ ยุ โ รป อิส ระให้ท่ า นเดิน เล่ น ช้อ ปปิ้ ง ที่
Galleria Mall ศูนย์การค้าย่านฟรีดอมสแควร์ใจกลางกรุงทบิลซิ ท่ี เ่ี ต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่
และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตาม
อัธยาศัย**
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ทบิลิซี-่ อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่ าํ คัญซึง่ เป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเ่ รียกว่า
Georgian Military Highway ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยทีจ่ อร์เจียตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของสหภาพโซ
เวียต เป็ นถนนเส้นทางเดียวทีจ่ ะนําท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่
มีความยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ ป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย
นําท่านชม
ป้ อมอนานูรีAnanuri Fortressสถานทีอ่ นั เก่าแก่มกี าํ แพงล้อมรอบและตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ําอรักวี เป็ น
ป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึง่ ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ กู สร้างได้อย่างงดงามและยังมี
หอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้ ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้อมนี้เองทําให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั
สวยงามของเบือ้ งล่างและอ่างเก็บนํ้าซินวาลี จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองกูดาอูรี Gudauri เมือง
สําหรับสกีรสี อร์ททีม่ ชี ่อื เสียงทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณทีร่ าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทม่ี คี วามสูงจาก

Georgia My Love5D3N / PS on 8‐12 DEC 2019‐

3

กลางวัน
บ่าย

คํา่

ระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจ่ ะ
นิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองคาซเบกีKazbegiโดยคาซเบกีช้ ่อื เมืองดัง้ เดิม ในปจั จุบนั ได้เปลีย่ นมาเป็ น
เมืองสเตฟานท์สมินด้า ตัง้ อยูบ่ นความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็น
สบายตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นําท่านเปลีย่ นเป็ น
นัง่ รถจี๊บ 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้Gergeti Trinity Churchซึง่ ถูกสร้างขึน้
ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอกี ชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา TsmindaSamebaซึง่ เป็ นชื่อเรียกทีน่ ิยม
ั่
กันของโบสถ์ศกั ดิ ์แห่งนี้สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยูร่ มิ ฝงขวาของแม่
น้ําชคเฮรี อยูบ่ นเทือกเขาของคาซเบกี
(การเดิ นทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะถูกปิ ดกัน้ ด้วยหิ มะ
ที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็ นอุปสรรค
แก่การเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ)
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี ระหว่างทางให้ทา่ นได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี ่

ทบิลิซี-่ ชมย่านเมืองเก่า-อิ สระช้อปปิ้ งถนนเชอร์เดนี ย-์ สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านเทีย่ วชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิ ลิซี Old Town of Tbilisiซึง่ จะทําท่านได้พบเห็นความ
สวยงามและสีสนั ของอาคารบ้านเรือนทีเ่ ป็ นสถาปตั ยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่าง
ศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทําให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกใน
ประเทศเดียว นําท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า Cable Car ขึน้ ชมป้ อมปราการนาริ กาลา Narikala
Fortressทีส่ ร้างขึน้ ครัง้ แรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 มีการเปลีย่ นมือผูป้ กครองมากมายทัง้ ช่วงอาหรับ
มองโกลเปรอ์เซียเติรก์ รัสเซีย ตัวอาคารทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั นี้สร้างขึน้ มาตัง้ แต่ชว่ งคริสต์ศตวรรษที่ 8
สัมผัสความงามของโบสถ์ทอ่ี ยูภ่ ายในคือ โบสถ์นกั บุญนิโคลาสSt.Nicholas Church ทีส่ ร้างขึน้ ใน
ศตวรรษที1่ 2-13 จากนัน้ อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นทีS่ herdeniStreet ถนนคนเดินใจกลางกรุงทบิลซิ ี
ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศและวิถชี วี ติ ของคนพืน้ เมือง
พร้อมเลือกซือ้ ของฝากกันอย่างเพลิดเพลิน
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย**
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงทบิ ลิซี
นําท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงทบิ ลิซี โดยสายการบิ นUkraine International Airline
เที่ยวบิ นที่ PS516 (ไม่มีบริ การอาหาร)
เดิ นทางถึงสนามบิ นBoryspil International Airport กรุงเคียฟประเทศยูเครน
เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงเคียฟประเทศยูเครนโดยสายการบิ น Ukraine
International Airlineเที่ยวบิ นที่ PS271 (มีบริ การอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.15น.
18.20น.
19.55น.

วันทีห่ ้า

กรุงเทพฯ

09.55 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ
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**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทาง
แต่ละกําหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทําการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจาก
รายการทัวร์เป็ น รายการซีรี่และได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือนเมื่อเปลี่ยน
ฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจียอาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

หมายเหตุ

- อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานที่สาํ คัญ ปิ ดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยว
สําคัญอื่นๆ อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่เป็ นแขกของรัฐบาลหรือ
หน่ วยงานของรัฐบาล,หรือกรณี ที่ผปู้ กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้ง
ล่วงหน้ า เป็ นต้น
- เนื่ องจากเป็ นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติ ทงั ้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย
ดังนัน้ อาหารส่วนใหญ่จะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
- โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือ้ กลางวันอาจจะเริ่ มที่ 13.00-14.00 น.
ส่วนมือ้ คํา่ เร็วที่สดุ คือเริ่ มเวลา 19.00 น.เป็ นต้นไป
เนื่ องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริ สต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมา
ตัง้ แต่ในอดีต ทําให้ประเทศแห่งนี้ มีโบสถ์และวิ หารที่เก่าแก่ที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้า
โบสถ์หรือวิ หารต้องใช้ผา้ คลุมศีรษะ ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศีรษะไปด้วย หรือกรณี ที่ไม่ได้นําติ ด
ตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หารจะมีผา้ คลุมให้

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่
ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุ
ต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลี่ยนแปลง
สถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

08 - 12 ธันวาคม 2562

อัตราค่าเดินทาง

Georgia My Love
ทัวร์จอร์เจีย 5 วัน 3 คืน /PS

อัตราค่าทัวร์

29,900

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

4,000

ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,400บาท โดยเรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพิ่ มเติ มภายหลัง ***
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*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 25 ท่าน**ไม่มีราคาเด็ก**
และจะต้องชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที

 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วราคาโปรโมชัน่ กรณี ที่จองและออกตั ๋วแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนคน
เดิ นทางได้ และไม่สามารถทํารีฟันด์ต ั ๋วได้เช่นกัน
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินUkraine International airlineเส้นทางกรุงเทพฯ-กรุงเคียฟ-ทบิลซิ /ี /
ทบิลซิ -ี กรุงเคียฟ-กรุงเทพฯชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ(2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง
(Triple Room) กรณีทเ่ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดีย่ ว
เพิม่
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวก
แก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่านํ้าดืม่ แจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วัน

 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี
กรมธรรม์500,000 บาท (เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรม์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึง
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋วโดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของ
บริษทั ประกันฯ)

 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 19 ส.ค.2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระ
เพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไขของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางสําหรับตั ๋วโดยสารชัน้ ประหยัดในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนดจํากัด 1
ใบ/ ท่าน(นํ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทา่ นละ 1,400 บาททีจ่ ะเรียกเก็บในอินวอยซ์พร้อมค่า
ทัวร์งวดสุดท้าย
 ค่าทําใบอนุ ญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรมซึง่ ท่านจะต้องดูแล
กระเป๋าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
 ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋าหรือของทีร่ ะลึก
 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifiบนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม สามารถซือ้ ซิมการ์ดได้ทส่ี นามบิน
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 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก
รีดฯลฯ หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุ
หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุสามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์
ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่คนื เงินค่ามัดจําทัง้ หมด
การยกเลิ กและเงื่อนไขการจองทัวร์
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คนื เงินค่ามัดจําค่าตั ๋วโดยสารซึง่ เงือ่ นไข
เป็ นไปตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คนื เงินมัดจําทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 25 วันทําการ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์
ทัง้ หมดและไม่สามารถเลือ่ นวันเดินทางได้และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สามารถคืนเงินได้ เช่นค่าตั ๋ว
เครือ่ งบิน,ค่ามัดจําห้องพักและค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ เป็ นต้น
 กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึน้
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผเู้ ดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผูโ้ ดยสารเองทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารอันเกิดจากสายการ
บิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือ
ยกเลิกเทีย่ วบิน
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o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในนํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปญั หาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
และการดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบ
ล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้าน
การบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวกสําหรับผูท้ ม่ี ปี ญั หาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนด
ทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทาง
บริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยวแต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมในจอร์เจียส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในจอร์เจียทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะ
ทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน
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