
 

 

 

 

 

 

 

 

ทบิลิซ ี| คาซเบกี ้| อัพลิสตช์ิเคห ์| อนุสรณส์ถานรัสเซีย จอรเ์จีย | บาทูมิ | ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า  |  
รับประทานอาหารค ่าบนตึก Alphabetic Tower |  ถ า้โพรมิธีอุส  | บอรโ์จมี | ช้อปป้ิงห้าง East Point  

   เดนิทาง ม.ค. – มิ.ย.63   
         ราคาเริม่ต้นเพยีง    

วันแรก กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร ์U ของสายการบิน

เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
22.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ เทีย่วบินที ่TK 65 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที ่05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 04.10 น.*** 

วันที่สอง 
อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  – กอรี – 
พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลิน – อัพลิสตช์ิเคห ์- คูไตซี 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปล่ียนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ  

07.45 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองทบิลิซิ ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ TK 378  

***คณะเดินทางตั้งแต่วันที ่05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 06.15 น. และเดินทางถึงทบิลิซีเวลา 09.35 น.*** 



11.10 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบิลิ
ซิ มีเนื ้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนี ้ถูกสรา้งโดย วาคตัง จอร์กาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็น
ศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภมูิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของ
เสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทาง
ยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวียุโรป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จ า ก นั้ น น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่

อ นุ ส าว รีย์ ป ระวั ติ ศ าส ต ร์
จ อ ร์ เ จี ย  (The Chronicle of 
Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง
หินสีด าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็น
รูปต่างๆที่ ส่ือถึงเรื่องราวในอดีต
ของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย 
ซุราป สถาปนิกชื่อดงัก่อสรา้งเมื่อ
ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วน
ล่างสุดเก่ียวกับพระคัมภีรข์องศาสนาคริสต ์ส่วนกลางเก่ียวกับเรื่องของขา้ราชการชนชั้นสูงของจอรเ์จีย และส่วนบน
เก่ียวกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดจ้ากสถานที่แห่งนี ้จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน 
(Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่อง
ความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็น
สถานที่รวบรวมเรื่องราว และส่ิงของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายใน
พิพิธภณัฑส์ตาลิน มีการจดัแสดงชีวประวตัิของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมือง
อัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแถบนีก้ันมานานแลว้กว่า 
3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยงัทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจุบนัสถานที่
แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบรเิวณที่ใหม่ที่สดุ ประกอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีหอ้ง
ต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอิสระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึน้
จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือห่างประมาณ 
150 กม. เมืองนีม้ีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี    ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางดา้น
วฒันธรรมและไดร้บัการขึน้ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกโลก  ซึ่งถา้ยอ้นกลบัไปเมื่อสมยัศตวรรษที่ 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวง
เก่าแก่ของอาณาจกัรโคลคลิส (Empire of Colclis) และอาณาจกัรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่ทางดา้นของ
ตะวนัตกของประเทศ 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL KUTAISI หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม 
อารามจลีาต ิ– มหาวิหารบากราต ิ– บาทูมิ – อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ 
– ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า – รับประทานอาหารค ่าบนตกึ Alphabetic 
Tower - ชมโชวก์ารแสดงน ้าพุเต้นระบ า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชมอารามจีลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็นอารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 12 

โดยทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็น
สองส่วนคือโบสถเ์ซนต ์นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต ์จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์ิโคลัสนั้น มี
ภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพเล่าเรื่องราวเก่ียวกับคริสตศ์าสนา ที่ยังคงอยู่ในสภาพ
สมบรูณ ์ โดยบรเิวณตรงโดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ึ่งเป็นภาพพระแมม่ารีนัน้ ใชก้ระเบือ้ง โมเสกสีทองประดบัประดากว่า 
2 ลา้นชิน้ จากนัน้น าท่านชมมหาวิหารบากราติ (Bagradi Cathedral) ที่ตัง้ชื่อตามพระเจา้บากราตที่ 3 กษัตรยิผ์ูท้รง
รวมจอรเ์จีย สรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 10 ตัง้อยู่ในเมืองคูไตซึ โดยมหาวิหารแห่งนีแ้มจ้ะถูกพวกเติรก์ท าลายไป
บางส่วน แต่ซากปรักหักพังของโบสถ์ก็ยังปรากฏจนถึงทุกวันนี ้ โดยได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนถึง
สถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ย่างเด่นชดั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและ

หนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่ส  าคัญ ของประเทศจอรเ์จีย ตัวเมือง
ตัง้อยู่ติดทะเลด า ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบา
ทมูิเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัอัตจารา (Ajara) ที่ปกครองตนเอง 
เป็นเมืองท่าที่มีความส าคัญในดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลาง
การพาณิชย ์นอกจากนั้นยังเป็นที่ตัง้ของเมืองในเขตรอ้นที่เต็ม
ไปดว้ยผลิตผลของพืชผัก ผลไมต้่างๆหลายอย่าง และที่ส  าคัญ
ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ส  าคัญมากมายๆต่างๆของเมืองอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางบนถนนเลียบชายหาด 
(Batumi Promenade) ที่ยาวถึง 6 กิโลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1884 ประดบัดว้ยน า้พงุดงามตลอดสาย และเป็นถนนที่
ยาวที่สุดบนฝ่ังทะเลด า จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) ซึ่งเป็นงาน
สถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่รูปคู่รกัชายชาวอาเซอรไ์บจานและหญิงสาวชาวจอรเ์จียนในนวนิยายทอ้งถิ่น  มีขนาดสงู 8 

เมตร ตัง้อยู่ริมทะเลด าที่จะเคล่ือนไหวไดทุ้กๆ 10 นาที ถูกสรา้งขึน้เพื่อแสดงถึงความรกัของหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาติและ
ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอรเ์จีย และอารเ์ซอไบจานดว้ย  น าท่านถ่ายรูปภายนอกกับตึก 
Alphabetic Tower เป็นตึกสูงตระหง่า เป็นแลนด์มารค์ที่ส  าคัญซึ่งสามารถขึน้ไปชมวิวด้านบนได้ จากนั้นน าท่าน
ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล บา้นเรือนที่ถกูสรา้งขึน้ตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลกูกัน
อย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่สม้ พืชพนัธุธ์ัญญาหารและตน้ชา อิสระใหท้่านได้
เที่ยวชมบริเวณทะเลด า **การล่องเรือน้ันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**   

ค ่า พิเศษ รับประทานอาหารค ่า บนตึก Alphabetic Tower ซ่ึงท่านสามารถชมวิวและเก็บภาพทีร่ะลึกของเมืองบา



ทูมิ 
จากนัน้น าท่านชมโชวก์ารแสดงน ้าพุเต้นระบ า (Fountain Show) ซึ่งตัง้อยู่กลางเมืองบาทมูิ  
** กรณีทีส่ภาพอากาศไม่ดี หรือโชวมี์การปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามเหมาะสม** 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL BATUMI หรือเทยีบเท่า  

วันที่ส่ี 
เมืองเก่าบาทูมิ – จตุรัสยุโรป– ถ า้โพรมิธีอุส – บอรโ์จมี - สวนบอรโ์จ
มี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่ านชม เมื อ งเก่ าบ าทู มิ  (Batumi Old Town)  ชม

บรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ชมจตุรัส Piazza Square ที่
สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารที่ ได้รับการออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งด้วย
สไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน จากนั้นน าท่านชม
จตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึ่งเป็นอีกหน่ึงจตรุสัที่ส  าคญั
ในยุ โรป  จากนั้นน าท่ าน เดิ นทางสู่ เมือ งซกาลตู โบ 
(Tskaltubo) น าท่านชมถ า้โพรมิธีอุส (Prometheus Cave) เป็นหน่ึงในถ า้อนัน่าอศัจรรยข์องชาวจอรเ์จีย ถกูคน้พบครัง้
แรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรบันกัท่องเที่ยวที่มาเขา้ชมมากมายในแต่ละปี พบความ
สวยงามของหินงอกหินยอ้ยที่สะทอ้นแสงสีตระการตาภายในตวัถ า้ น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของถ า้แห่งนี ้**การ
ล่องเรือน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม**   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองบอรโ์จมี (Borjomi) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์

เจีบ มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 15,000 คน บอรโ์จมีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดา้นน า้แรร่ะดบัโลก เพราะมีล าธารน า้ที่
ใส บริสุทธ์ิที่ไหลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสูงประมาณ 2,300 เมตร ที่ถูกคน้พบโดย
นายทหารรสัเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าถา้ดื่มน า้นีจ้ะท าใหม้ีสขุภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได้ และ
ต่อมาไดเ้ริ่มมีการตัง้โรงงานผลิตและส่งออกน า้แร่ยี่หอ้บอรโ์จมี (Borjomi) ที่มีชื่อเสียงไปยงัประเทศต่างๆมากมาย น า
ท่านเที่ยวชมสวนบอรโ์จมี (Borjomi mineral Park) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั BORJOMI PARADISE หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้า 
ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน ้าชินวารี – กูดาอูรี – คาซเบกี ้- โบสถเ์กอร์
เกตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยงัป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก ่มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น า้อรกัวี ถกู

สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลังที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ 
ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิวทศันอ์นัสวยงามดา้นล่างจากมมุสงูของป้อม



ปราการนี ้ รวมถึงอ่างเก็บน ้าชินวารี (Zhinvali 

Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญ
ส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวงและใช้
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน า้ไว้ดื่มไว ้
น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็นเมือง
ส าหรบัสกีรีสอรท์ที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่พกัผ่อนเล่น
สกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านไดช้มทิวทัศน์อัน
สวยงาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคัญของจอรเ์จียที่มีชื่อว่า Georgian 

Military Highway หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัที่สดุที่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จยี
อยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัที่ภมูิภาค
นี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่
ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ท่ีมีความยาว
ประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเสน้กั้นระหว่างพรมแดนรสัเซียกับจอรเ์จีย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี ้
(Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อนีเ้พิ่งเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกาย
ออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานที่ส าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงท
บิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเค
ซสั (Caucasus) ท่ีส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีก
ดว้ย จากนั้นน าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น าท่านชมความ
สวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้ง
ดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดงักลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัหนึ่ง
ของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีมี่หมิะตกหนัก 
จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั HOTEL SNO หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซ่ึง

ตั้งอยู่ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถ
เดินทางขึน้ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอย้ายไปพักทีเ่มือง Gudauri แทน *** 

วันที่หก 
อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติส
โคเวล ี- โบสถเ์มเคต ี– ทบิลิซี - ชมการแสดงพืน้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซยี-จอรเ์จีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึง่คือ Russia–Georgia 

Friendship Monument เป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณบ์ง่บอกถึงความสมัพนัธอ์นั



ดีของประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมกีารวาดภาพ

ประวตัิศาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซียไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถา่ยรูปบรรยากาศและทิวทศันอ์นั

สวยงาม น าทา่นเดินทางสู่เมืองมสิเคต้า (Mtskheta) ซึง่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยีสมยัอาณาจกัรไอบี

เรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ

ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้า่เป็นเมืองที่มคีวามเก่าแก่ทางประวตัศิาสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ 

และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) หรือ

โบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาครสิต์

นิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อครสิตวรรษที่ 6 ชาว

จอรเ์จยีสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก 

ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ัง้อยู่บน

ภเูขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มิควารี (Mtkvari river) และแม่น า้อรกัวี (Aragvi river)  จากนัน้น าทา่นชม

วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชวีิต(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราว

ศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ 

Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จยีเปล่ียนความเชื่อและ

หนัมานบัถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็น

ส่ิงก่อสรา้งยคุโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม น าท่านชม โบสถ์

เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาที่เบือ้งล่างเป็น

แม่น า้มติคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ านกัของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดียวกัน จากนัน้น าท่านเดินทางกลบั

สู่เมืองทบิลซิี (Tbilisi)  น าทา่นชมทศันียภาพบรรยากาศของเมอืงทบลิิซี เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ท่ีมี

ความส าคญัของประวตัิศาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและ

เมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จีย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษให้ท่านได้ลิม้รสไวนพ์ืน้เมืองชั้นดีของประเทศจอรเ์จีย 
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอรเ์จีย ทีน่่าตื่นตาตื่นใจ** 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN TBILISI หรือเทยีบเท่า  
  



วันที่เจด็ 
เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้า
โบราณ –   วิหารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบนิ – อิสตันบูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่าน

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 
Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ 
ตั้งอยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  4 
ผ่านผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัที่ต่างผลดักนัเขา้
มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์
อุมั ยยัดของชาวอาหรับ ได้ต่ อ เติ มป้ อมในช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษที่  7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่ อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นัก
ประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สุด  จากนัน้น า
ท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) จากภายนอกเป็นสถานที่สาหรบัแช่น า้พุรอ้นที่มีแร่
ถามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมัยพระเจา้วคัตงัที่ 1 กอรก์ซัล่ีนกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดงักล่าว 
จึงท าใหค้น้พบบ่อน า้พุรอ้นแห่งนีข้ึน้ ลักษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกับการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกับการ
อาบน า้แบบตรุกี  จากนัน้น าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกที่ถูก
สรา้งขึน้ในเมืองนี ้ชื่อของโบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดนอนัศกัดิสิ์ทธ์ิ คือ ภเูขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแห่งนีก้็ไดม้ี่ชื่อเป็น 
ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท้ี่บุกรุกแต่ก็ไดม้ี
การสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ดว้ยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถท์ี่ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนันีแ้ละไดม้ีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 
19 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง สินคา้
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ  เช่น  ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, 
H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, 
POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
18.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงอิสตนับลู โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 383 

*คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 17.25 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา 19.00 น.* 

19.45 น. เดินทางถงึกรุงอิสตนับูล รอเปล่ียนเครื่อง 

20.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ TK 64 

*คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา 09.50 น.* 

วันที่แปด  กรุงเทพฯ 
10.15 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 



I AM IN GEORGIA จอรเ์จยี 8 DAYS 5 NIGHTS  TK 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-19 ม.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 04-11 ก.พ. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 05-12 ก.พ. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 06-13 มี.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 08-15 มี.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 05-12 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 

วนัท่ี 14-21 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 

วนัที่ 28 เม.ย.-05 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 23,965.- 8,900.- 

วนัท่ี 04-11 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

วนัท่ี 03-10 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

วนัท่ี 04-11 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (36 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 USD) 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 



1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


