ทัวร์จอร์เจีย : รหัส GOR49

ศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรมและสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส เมืองทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงแห่งแรกของ
ประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) เมืองทางตอนเหนื อของประเทศใกล้กบั พรมแดน
ประเทศรัสเซียเมืองคาสเบกี้ Kazbezi เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส(Colchis)หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ
เมืองคูไทซี เมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิ สต์โซเวียต เมืองกอรี(Gori) เมือง
ท่าที่มีความสาคัญทางด้านการค้าและเป็ นศูนย์กลางการพาณิชย์ และยังเป็ นที่ต้งั ของเมืองเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผล
ของพืชผักผลไม้หลากหลายเมืองบาตูมี(Batumi) เมืองหลวงเก่าของประเทศคาซัคสถาน เมืองอัลมาตี้ (Almaty)

กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ออกเดินทาง
08-15 มี.ค. 2563
20-27 มี.ค. 2563
22-29 มี.ค. 2563
05-12 เม.ย. 2563
12-19 เม.ย. 2563
26 เม.ย.-03 พ.ค. 2563
10-17 พ.ค. 2563
24-31 พ.ค. 2563
07-14 มิ.ย. 2563
21-28 มิ.ย. 2563
05-12 ก.ค. 2563
19-26 ก.ค. 2563
26 ก.ค.-02 ส.ค. 2563

อัตราค่าบริการ
47,900.45,900.47,900.47,900.47,900.47,900.47,900.47,900.47,900.47,900.47,900.47,900.47,900.-

พักเดี่ยว
8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.-

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก
วันที่สอง

วันที่สาม
วันที่สี่

วันที่หา้

วันที่หก

วันที่เจ็ด

วันที่แปด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินอัลมาตี้ สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี
กรุงทบิลิซี - วิหารจวารี – โบสถ์สเวติทสโคเวลี
– เมืองมิสเคต้า – ป้อมอนานูรี - เขื่อน Jhinvali
Lake – เมืองคาสเบกี้ - เดินทางด้วยรถ4WD โบสถ์ Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย ์
มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี
เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองถ้ า
อุพลิสชิเค - เมืองคูไทซิ
เมืองคูไทซิ - น้ าพุ Colchis Fountain – เมืองบา
ตูมี - Piazza Square – ยุโรปสแควร์ – ถนนบา
ตูมีบูเลวาร์ด – อนุสาวรียร์ ูปปั้ นอาลีและนีโน่ The large Ferris wheel - The Alphabet tower
เมืองบาตูมี - เมืองทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ –
จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี – โรงละคร
โอเปร่า – รัฐสภาแห่งจอร์เจีย - พระราชวัง
Vorontsov’s Palace - ถนน Shota Rustaveli
Avenue - st.george's monument - Galaria Mall
ทบิลิซี่ – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – โบสถ์
สเวติทสโคเวลี - อนุสาวรีย ์ the chronicle of
Georgia – ช้อปปิ้ งที่ Carrefour Mall – เมือง
อัลมาตี้
เมืองอัลมาตี้ –Mega mall - Monument of
Independence – Republic square - Kok Tobe
hill นั ่งเคเบิ้ ลคาร์ -- สนามบินอัลมาตี้
เมืองอัลมาตี้ – กรุงเทพมหานครฯ

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินอัลมาตี้ - สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี

0730 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ R
สายการบินแอสตาน่า(Air Astana)โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ด้านเอกสาร สัมภาระให้แก่ทุกท่าน
1005 ออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี โดยสายการบินแอสตาน่า(Air Astana) เที่ยวบินที่ KC 932
(บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
1635 เดินทางถึง สนามบินอัลมาตี้ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน(เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง)
2050 ออกเดินทางอีกครั้งมุงหน้าสู่ สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี โดยสารการบินแอสตาน่า(Air
Astana) เที่ยวบินที่ KC 139
2305 เดินทางถึง สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี(Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั Velvet Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง
กรุงทบิลิซี - วิหารจวารี – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – เมืองมิสเคต้า – ป้อมอนานูรี - เขื่อน Jhinvali
Lake – เมืองคาสเบกี้ - เดินทางด้วยรถ4WD - โบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย ์
มิตรภาพจอร์เจีย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิน ทางไปชมวิห ารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่ งไม้ก างเขนอันศัก ดิ์ สิท ธิ์ ของศานาคริส ต์
นิ กายออโธด๊อก สร้างขึ้ นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้ เป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์
มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ าสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ ามิควารี (Mtkvari river)
และแม่น้ าอรักวี (Aragvi river) 1994 จากนั้ นชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) UNESCO
world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ และให้การ
เคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะ
สิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์นี้เป็ นส่วนหนึ่ งของเมืองมรดกโลกอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)(25km./32mins) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย
สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรของจอร์ เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนื อห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ ถือได้วา่ เป็ นเมืองที่มีความเก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ งของประเทศ และได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. พาท่านชม ป้อมอนานูรี
(Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝัง่ ซ้ายของแม่น้ าอรักวี เป็ นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอ
รักวี ราชวงศ์ศกั ดินาผูป้ กครองดินแดนลุ่มแม่น้ าอรักวี และเป็ นสมรภูมิรบแย่งชิงอานาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น
ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผู ้
พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้ นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบจอร์เจี ย ระหว่างทางแวะชม เขื่ อน Jhinvali Lake สถานที่ ที่ เอาไว้ใช้เป็ นอ่ างเก็ บ น้ าขนาดใหญ่ ที่ ท าให้
ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ าไว้ดื่มไว้ใช้ สถานที่แห่งนี้ ได้กลายเป็ นหนึ่ งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ.
2007 หลังจากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางไป เมื องคาสเบกี้ Kazbezi (133km./2.30hrs.) เมื องเล็ ก ๆในจังหวัด
MtsketaMtianeti ทางตอนเหนื อของประเทศใกล้กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145
กม. ตัวเมืองอยูบ่ ริเวณเชิงเขา Kazbek นาท่านเปลี่ยนยานพาหนะเดินทางด้วยรถ4WD ขึ้ นหุบเขาคอเคซัส ชม
โบสถ์ Gergeti Trinity Church โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญ ลักษณ์สาคัญ แห่งหนึ่ งของประเทศ
จอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียออรืโธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิ ตขนาดใหม่ มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14
ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัส
รอบทิศและด้วยภาพของโบสถ์เล็กๆที่เปลี่ยวเหงา จึงทาให้ที่แห่งนี้ เป็ นสถานที่ยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่
สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ระหว่างทางแวะชมอนุ สาวรียม์ ิตรภาพจอร์เจีย
(russia georgia friendship monument) หรือสนธิสัญ ญาGeorgievsk Monument เป็ นอนุ สาวรีย์ที่สร้างขึ้ นในปี
1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองร้อยปี ของสนธิสญ
ั ญา Georgievsk และมิตรภาพที่ต่อเนื่ องระหว่างโซเวียตจอร์เจียกับ
โซเวียตรัสเซีย

คา่

หลังจากนั้ นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(32km./38mins) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวง
สายสาคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสาหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้ เป็ นถนนสายสาคัญ
ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้ นในสมัยที่จอร์เจียอยูภ่ ายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้าม
เทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภมู ิภาคนี้
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร
และนาท่านเข้าสู่ที่พกั Gudauri Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า

เมืองกูดาอูรี - เยี่ยมชมโรงงานไวน์ทอ้ งถิ่น – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองถ้าอุ
พลิสชิเค - เมืองคูไทซิ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี(GORI) เมืองที่ต้ังอยู่บนเนิ นเขา ที่ในอดีตเคยมีความสาคัญทางด้านทหารในยุค
กลางเป็ นที่ต้ังของกองกาลังที่อยู่บนถนนสายสาคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้ นเมืองนี้ ยังเป็ น
เมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิ สต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี
ผูเ้ ป็ นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นั้นนาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน (stalin museum)เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัดแสดงโชว์ชีวิตของ
โจ เซฟสตาลิน ผูท้ ี่นาโซเวียตก้าวขึ้ นเป็ นมหาอานาจของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็ นบุคคลหนึ่ งในขั้ว
อานาจในการทาสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังคงรักษาโครงสร้างภาพลักษณ์ของยุคโซเวียต
เอาไว้ จากนั้ น น าท่ านชม เมื อ งถ้ าอุพ ลิส ชิ เค(uplistsikhe cave) หนึ่ งในเมื องถ้ าเก่ าแก่ ของจอร์เจี ย ที่ ต าม
ประวัติศาตร์ของชาวจอร์เจีย ได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการ ว่า ณ เมืองถ้าแห่งนี้ ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดน
แถบนี้ กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้ มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกราน
และทาลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็ นช่องห้องโถง
มากมายคือที่ต้ังของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้าแห่งนี้ ยังเป็ นส่วนหนึ่ งของเส้นทางสาย
ไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซิ(Kutaisi)
เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส(Colchis)หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 1213
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร
และนาท่านเข้าสู่ที่พกั ................หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

เช้ า

เมืองคูไทซิ – เมืองบาตูมี - Piazza Square – ยุโรปสแควร์ – ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด – อนุสาวรียร์ ูป
ปั้ นอาลีและนีโน่ - The large Ferris wheel - The Alphabet tower

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านแวะชมและถ่ายรูปที่ น้ าพุ Colchis Fountain น้ าพุหล่อรูปสัตว์ ตั้งอยู่ในจัตุรสั David Agmashenebeli
ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 2011 บนจุดสูงสุดของน้ าพุจะเป็ นรูปม้าคู่ประดับเกราะสีทองสง่า รายล้อมไปด้วยบรรดา
เหล่าสัตว์น้อย อาทิเช่น กวาง แพะ แกะ ซึ่งรูปหล่อ บางส่วนมีอายุมากกว่า 5,000 ปี จากนั้ นสู่ เมืองบาตูมี
(Batumi)(151km/2.45hrs.) เป็ นเมืองหลวงของจังหวัด อะจาร่า (Ajara) ที่ปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณ
ริมฝั ่งด้านตะวันออกของทะเลดา เป็ นเมืองท่าที่มีความสาคัญทางด้านการค้าและเป็ นศูนย์กลางการพาณิ ชย์
และยังเป็ นที่ ต้ังของเมื อ งเขตร้อ นที่ เต็ ม ไปด้วยผลิ ต ผลของพื ช ผัก ผลไม้ห ลากหลาย นอกจากนี้ ยังมี โรงงาน
อุตสาหกรรมที่สาคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือและอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจของ
เมืองนี้ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เมืองนี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการ
ปรับ ปรุ งให้เป็ นสถานที่ บัน เทิ งและพัก ผ่ อ นทั้งสถานที่ เที่ ย วที่ พัก และอี ก หลายๆอย่างเป็ นเมื อ งตากอากาศ
ชายทะเลติดกับทะเลดา (Black Sea) ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสีสันยามราตรีและเป็ นเมืองที่ทันสมัยมากที่สุดใน
จอร์เจีย
เที่ ย ง บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ห้อ งอาหาร
บ่ า ย นาท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สร้างขึ้ นในปี 2009 เป็ นอาคารที่
ได้รับ การออกแบบโดยสถาปนิ ก ชื่ อ ดั ง ชาวจอร์เจี ย Vazha Orbeladze สร้า งด้ว ยสไตล์ส ถาปั ตยกรรมแบบ
ผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็ นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ
แห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร,โรงแรมฯลฯ โดยสถาปั ตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจาก
ประเทศอิตาลี โดยสังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ ชมความงามของอาคาร ยุโรปส
แควร์ (Europe Square) ใจกลางจัตุ รัส เมื อ งบาตู มี น าท่ า นเติ น ความสวยงามของ ถนนบาตู มี บู เลวาร์ด
(Batumi Bulevard) เป็ นพื้ นที่ที่มีความเก่าแก่ถูกสร้างขึ้ นในราวปี ค.ศ.1881 ที่มีการตกแต่งและประดับต้นไม้
ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ7กม. จากนั้นนาท่านชม อนุ สาวรียร์ ูปปั้ นอาลีและนี โน่
(Ali and Nino Monument) อนุ สาวรีย์ ในชื่อ “หญิงและชาย” ทาด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8
เมตร ผลงานศิ ลปิ นชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที่ บ อกเล่าเรื่องราวความรัก และความเศร้าของ “อาลี ”
หนุ่ มมุสลิม กับเจ้าหญิง”นิ โน” แห่งจอร์เจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาว
อาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษคือรูปปั้ นนี้ จะขยับเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน ใกล้ๆกันนั้น
ท่านจะได้ ชมสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ของชิงช้าสวรรค์ The large Ferris wheel ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาตูมี จากนั้น
นาท่านชมวิวบน The Alphabet tower หอคอยสัญลักษณ์แห่งเมืองบาตูมี มีความสูงถึง 130 เมตรวัดจากเหนื อ
พื้ นดิน ซึ่งสถาปั ตยกรรมภายนอกของหอคอยแห่งนี้ จะมีลักษณะคล้ายเกลียวคู่ชองDNAมนุ ษย์ โดยตรงลางจะ

เป็ นลิฟต์ใช้ขึ้นลงให้กบั นักท่องเที่ยวให้สามารถขึ้ นไปยังจุดสูงสุดของหอคอย เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบาตูมีได้
แบบโดยรอบ360องศา
คา่
อิสระอาหารคา่ ณ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด และนาท่านเข้าสู่ที่พกั Divan suitesหรือเทียบเท่า
วันที่หา้
เมืองบาตูมี - เมืองทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ – จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี – โรงละครโอเป
ร่า – รัฐสภาแห่งจอร์เจีย - พระราชวัง Vorontsov’s Palace - ถนน Shota Rustaveli Avenue st.george's monument - Galaria Mall

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางไป เมื องทบิลิซี (373 km./5.40 hrs.) เป็ นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศ
จอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั ง่ แม่น้ าคูรา Kura หรือแม่น้ าซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5
เป็ นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมันและแซสซานิ ค กรุงทบิลิซีมี
เนื้ อที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ ถูกสร้างโดย กษัตริยว์ าคตัง จอร์กาซาลี
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ได้ก่อตั้งเมืองนี้ ขึ้ นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ เป็ น
ศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซั ส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้ อยู่ในสายทาง
หนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่ องจากความ
ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ต้งั ที่เป็ นจุดติดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นาชมโบสถ์ตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์
พระตรีเอกานุ ภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็ นวิหารหลักของชาว
คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ.1995 - 2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3
ของศาสนสถานในนิ ก ายออร์โ ธด๊ อ กซ์ ต ะวัน ออกทั ่ว โลก แม้จ ะมี อ ายุ ไ ม่ ม ากแต่ ก็ เป็ นโบสถ์ ตั ว อย่ า งของ
สถาปั ตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่น ที่มีรปู แบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็ นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่น
จากนั้นนาท่านหยุดแวะพักถ่ายรูปคู่กบั จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี (Giant Bicycle) ผ่านชมสถานที่
โรงละครโอเปร่ า(Opera House) โรงละครโอเปราและบัล เล่ ต์แ ห่ งชาติ จ อร์เจี ย และเมื องทบิ ลิซิ เดิ ม ชื่ อ โรง
ละครทิฟ ลิสอิมพีเรียลเธียเตอร์ ตั้งอยู่บนถนน Rustaveli ก่อตั้งขึ้ นในปี 1851 เป็ นโรงละครโอเปร่าหลักของ
จอร์เจี ย และเป็ นหนึ่ งในสถานประกอบการที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในยุ โรปตะวัน ออก ผ่ านชม รัฐสภาแห่ งจอร์เจี ย
(Parliament of georgia) รัฐสภาที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชมพระราชวัง Vorontsov’s Palace เป็ นหนึ่ งในสถานที่
สาคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในทบิลิซี สร้างขึ้ นในปี 1868 โดยผูว้ ่าราชการของจักรพรรดิรัสเซียในสไตล์เรเนสซอง
ภายในของพระราชวังโดดเด่นด้วยสีสันอันงดงามและการตกแต่งที่หลากหลายของห้องพัก ตามเพดานถูกปก
คลุมไปด้วยเครื่องประดับทองโคมไฟระย้าและโคมไฟสี บรอนซ์หรูหรา จากนั้นนาท่านเดินชมเมืองไปตาม ถนน
Shota Rustaveli Avenue เดิมชื่อถนน Golovin คือถนนสายกลางในทบิลิซิที่ต้ังชื่อตามกวียุคจอร์เจียยุค Shota
Rustaveli โดยเส้นทางถนนเริ่มต้นที่จตั ุรสั Freedom และทอดตัวยาวประมาณ 1.5 กม.ระหว่างทางท่านจะได้ชม
วิถีชีวิตของผูค้ นในเขตเมืองและวัฒ นธรรม ร้านค้าต่างๆที่ต้ังเรียง รายตามท้องถนนหลังจากนั้ นนาท่าน ชม

คา่
วันที่หก

เช้า

st.george's monument หรือที่ รูจ้ ักกันทัว่ ไปว่าเป็ นรูปปั้ นเซนต์จอร์จเป็ นอนุ สรณ์สถานที่ ต้ังอยู่ในเมืองทบิลิซี
จอร์เจียซึ่งเป็ นอนุ สรณ์สถานเสรีภาพและความเป็ นอิสระของประเทศจอร์เจีย เปิ ดตัวในปี 2549 ในจัตุรสั กลาง
ของทบิลิซีอนุ สาวรีย์ ออกแบบโดยศิลปิ นชาวจอร์เจียชื่อ Zurab Tsereteli โดยทาขึ้ นจากหินแกรนิ ตและทองคาสูง
35 เมตร อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งซื้ อสินค้าของฝาก ที่หา้ ง Galaria Mall เป็ นห้างใหญ่ 1
ใน3ของเมืองทบิลิซีอยู่ติดกับสถานี ใต้ดิน Liberty Square Metro เป็ นห้างที่ก่อตั้งขึ้ น
และเป็ นหนึ่ งในกองทุ นเพื่อการลงทุ น ของ Georgian (GCF) ในภาคการบริก ารและ
อสังหาริม ทรัพ ย์ เป็ นศูน ย์ก ารค้าอเนกประสงค์แ ละศู น ย์ก ลางของเมื อ ง ภายในมี
ร้านค้าให้ทุกท่านได้เลือกสรรมากมายรายการกว่า 50 ร้านค้าแบรนเนมชั้นนา มีท้ัง
เสื้ อผ้าแฟชัน่ ร้านเครื่องประดับ รองเท้า อาทิเช่น H&M NICOLO PANDORA และฯลฯ
นอกเหนื อจากนั้นยังโซนร้านอาหาร โซนคาเฟ่ โซนBeauty Saion โซนกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการ
อีกด้วย
อิสระอาหารคา่ ณ Galaria Mall และ นาท่านเข้าสู่ที่พกั Valvet Hotel หรือเทียบเท่า
เมืองทบิลิซี - ขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์ ชมอนุสาวรีย ์ มารดาแห่งจอร์เจีย – ป้อมปราการนาริกาลา – โรง
อาบน้ าแร่กามะถัน - ยัง น้ าตกเลกทากิวี - โบสถ์ St.Vergin Church - รูปปั้ นกษัตริย ์ Vakhtang
Gorgasali - Bridge of Peace - Meidan bazaar - เมืองอัลมาตี้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางขึ้ นเคเบิ้ ลคาร์ ชมอนุ สาวรีย ์ มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) รูปปั้ น
ขนาดใหญ่ยกั ษ์ของหญิงถือดาบและถ้วย นัน่ คือมารดาของจอร์เจียหรือ Kartlis Deda ในจอร์เจีย ที่สร้างขึ้ นจาก
อลูมิเนี ยมหล่อขึ้ นรูป 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซึ่งไม่ใช้แต่จะเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองทบิลีซีเท่านั้น แต่ยงั ถือเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ของประเทศเช่ นกัน โดยดาบที่ ถือ มีค วามหมายเอาไว้ใช้สาหรับ ผู ้ที่ จะมาเป็ นศัตรูแ ละถ้วยไวน์ มี
ความหมายสาหรับผูท้ ี่มาเป็ นเพื่อนพ้อง ใกล้ๆกันนั้ นนาท่านชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress)
ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ต้ังอยู่บนเนิ นเขา สร้างขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมืองและ
ผ่านผูป้ กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุ
มัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala
แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริ กาลาเป็ นป้อมแห่งหนึ่ งบนเส้นทางสาย
ไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด จากนั้นนาท่านลงมาไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ าแร่กามะถัน
(Sulphur Baths) หรื อ ภาษาจอร์ เ จี ย น เรี ย กว่ า Abanotubani (อะ
บานู ออูบานิ ) เป็ นสถานที่ สาหรับแช่ น้ าพุรอ้ นที่ มีแ ร่กามะถัน ตาม
ตานานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริยว์ าคตังที่ 1 กอร์กซั ลี นกเหยี่ยวของ
พระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จงท าให้คน้ พบบ่อน้าพุ รอ้ น
แห่ งนี้ ขึ้ น ลัก ษณะของโรงอาบน้ าคล้ายๆ กับ การออนเซนของชาว

เที่ยง
บ่าย

1945
2245
0425

ญี่ ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ าแบบตุ รกี นาชมหมู่โรงอาบน้ าที่ มีก ารสร้างและให้บ ริก ารตั้งแต่ยุค กลางจนถึ ง
ปั จจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็ นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับ
ด้วยโมเสคชิ้ นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่เก่าแก่มากมาย นาท่านเดินทาง
ต่อไปยัง น้ าตกเลกทากิ วี (Leghvtakhevi Waterfall) สิ่งหนึ่ งในความมหัศจรรย์และความน่ าสนใจของนครท
บิลิซีน้ ันก็คือที่กลางเมืองแห่งนี้ มีน้ าตกที่เกิดจึ้ นเองตามธรรมชาติ เป็ นน้ าตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน้ า
ตลอดทั้งปี ใช้เวลาเดินจากโรงอาบน้ ามาเพียงนิ ดเดียว โดยตลอดเส้นทางการเดินก็ยงั มีสถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่
สวยงาม, มีการแสดงที่น่าสนใจของคนจอร์เจียให้ท่านได้ดูเป็ นระยะๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นาท่านชม โบสถ์ St.Vergin Church หรือโบสถ์ Metekhi เป็ นโบสถ์ออร์โธดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่บนฝั ่งซ้ายของ
แม่ น้ า Mtkvari บน Metekhi Cliff ในย่ า น Avlabari ตรงข้า มกั บ เมื อ งเก่ า ของทบิ ลิ ซิ เวลาของการก่ อ สร้า ง
คริสตจักรยังคงเป็ นที่ถกเถียงกันอยู่และแตกต่างกันระหว่างศตวรรษที่ 5, 6, 11-12th หรือ 13 นาชม รูปปั้ น
กษัตริย ์ Vakhtang Gorgasali ผูส้ ร้างเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางไปต่อที่ Bridge of Peace ชมสะพานคนเดินที่
มีสถาปั ตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ าคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้
ชมวิวทิวทศน์อนั สวยงามของเมืองทบิลิซี ที่ต้งั ตระหง่านอย่างสง่างาม นาท่านเดินทางไปยังย่าน Meidan bazaar
ย่านการค้าเก่าแก่ที่ต้งั อยู่กบั เมืองทบิลิซีมาช้านาน อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งซื้ อของสินค้า ที่ระลึกที่มีรา้ นค้าให้
ท่านเลือกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น งานโลหะฝี มือ ของโบราณจากงานแฮนด์เมด ไวน์ จอร์เจี ยชื่อดัง ขนม
ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ของฝากของกินอื่นๆ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอัลมาตี้ โดยสายการบินแอสตาน่า(Air Astana) เที่ยวบินที่ KC140
เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัลมาตี้ เมืองอัลมาตี้ (Almaty) ประเทศคาซัคสถาน นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม

วันที่เจ็ด

เช้า

เมืองอัลมาตี้ - MEGA MALL -อนุสรณ์ Monument of Independence - Republic Square- Kok Tobe
hill นั ่งเคเบิ้ ลคาร์ - สนามบินอัลมาตี้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยภายในบริเวณห้องพักและโรงแรม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่หา้ งสรรพสินค้า MEGA MALL ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอัลมาตี้ ก่อตั้งขึ้ นในปี
2546 ซึ่งภายในล้วนมีรา้ นค้าแบรนด์ช้นั นาทัว่ โลกให้ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างหลากหลาย จากนั้น นาท่านชม
อนุ สรณ์ Monument of Independence หรือรูปปั้ น Golden man สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1996-1998 สูง 28 เมตร

ที่ต้งั อยู่บนใจกลาง Republic Squareเป็ นจัตุรสั ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซึ่งเดิมเคยเป็ นศูนย์กลางการบริหารประเทศ
สมัยที่อลั มาตี้ ยังเป็ นเมืองหลวงของคาซัคสถาน
นาท่านเดินทางสู่เขา Kok Tobe hill นั ่งเคเบิ้ ลคาร์เพื่อรอถ่ายภาพแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ยามเย็น ชื่นชมดื่ม
ดา่ ไปกับบรรยากาศภาพวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองอัลมาตี้ ที่สวยงาม
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร ที่รา้ น Alasha Restaurant
โดมสี ฟ้ าสดใสของร้า น Alasha ร้า นอาหารที่ ส ร้า งขึ้ นตามประเพณี และรู ป แบบ
สถาปั ตยกรรม Timurid ได้กลายเป็ นหนึ่ งในร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเมืองอัลมาตี้
โดยเปิ ดให้บ ริก ารอาหารสไตล์อุซ เบกแบบดั้งเดิ ม โดยความพิ เศษและไฮไลท์ของ
ร้านอาหารที่ ไม่ ธรรมดาแห่ งนี้ คื อ ในทุกคืน จะมี การจัดแสดงดนตรีสดและการ
เต้นราแบบดั้งเดิมของอุซเบก พร้อมทั้งการโชว์แสดงเดินไต่เชือกอันน่าหวาดเสียว
2100 สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบินอัลมาตี้
2200 ถึงสนามบินอัลมาตี้
วันที่แปด
เมืองอัลมาตี้ – กรุงเทพมหานครฯ
0110 ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอสตานา(Air Astana)เที่ยวบินที่ KC931
0855 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ........................
************************************************************************************************

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ่ ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม
5. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางตามเงื่อนไข โดยทางบริษัท
ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหนึ่ งท่านใดในคณะ ไม่รบั เงื่อนไข เป็ นเหตุให้ทวั ร์ไม่สามารถเดินทางได้ จะถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง
7. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วใน
กรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้ นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง, ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง
เป็ นต้น
3.ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จานวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป
6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
8.ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าในกรณีที่ผูเ้ ดินทางไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย

** ค่าทิปโปรดชาระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 80 EUR ต่อท่าน **
เงื่อนไขการจอง
1.ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั ่งจะยืนยันเมื่อได้รบั เงิน
มัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.หากท่านที่ตอ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่วา่ จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
4. หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาเป็ น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

หมายเลขบัญชี

เดอะมอลล์ บางกะปิ

บ.เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-222986-8

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย สาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
2.หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3.นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นัง่
Long leg ขึ้ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
- แจ้งยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อน 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตัว๋ เครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ งการันตี มัดจากับทางสายการบินหรือ
กรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (25 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทาง
ในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมในการ
มัดจาตัว๋
5.กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียง
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิตา่
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

