
 

 

รหัสทัวร VTG2000188 
ทัวรจอรเจีย  มายเลิฟ  คุทายสิ บาทูมี 7 วัน 5 คืน (XJ) 
ทบิลิซี ่– ยานเมืองเกา – น่ังกระเชาไฟฟ�า – ป�อมปราการนาริกาลา – สะพานสันติภาพ – โบสถเม
เตหคี – โบสถทรินิตี ้- Freedom Square – มิทสเคตา – กอริ – พิพิธภัณฑสตาลิน – ถํ้าอุพลิส
ชิ - คูไตซี – อารามเจลาตี – โบสถบรากาติ - บาทูม ี- ลองเรือในทะเลดําชมอาวเมืองบาทมู ี– 
อนานูริ – กูดาอูร ี- The Memorial of Friendship – คาซเบกี 
 

 



 

 

โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 
  

บริษัทฯ ขอนําทานเดินทางทองเที่ยวประเทศจอรเจีย ที่มีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซยี
และทางตะวันตกติดกบัทะเลดําและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดชื่อกรุงทบิลิซิ ต้ังอยูในหุบ
เขาซึ่งถูกแบงโดยแมนํ้ามิตควารี โดยมีความนาสนใจอยูท่ีแหลงนํ้าแรและแหลงโบราณคดีมากกวา 
12,000 แหงทั่วประเทศ ซึ่งในจํานวนนี้ มี 4 แหงดวยกนัที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก นําทานสัมผัสอารยธรรมนับพันป ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแหง
เทือกเขาคอเคซัส ไดแก 

 
ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคัญของประวัตศิาสตรมากมาย และมี

โครงสรางสถาปตยกรรมท่ีสวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�ง
แมนํ้าคูราหรือเรียกวาแมนํ้ามิตควาร ี

มิทสเคตา เมืองศูนยกลางทางศาสนาของประเทศเมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 
3,000 ป 

กอรี เมืองแหงประวัตศิาสตรทีเ่ปนที่รูจักกันดีวาเปนบานเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาว
จอรเจียที่ในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 
และขึ้นช่ือเร่ืองความโหดเหี้ยมในการปกครอง 

อุพลิสชิเค  เมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย ท่ีมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแลว
กวา 3000 ปกอน ชวง500 ปกอนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 

บาทูมี เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลบนชายฝم�งตะวันออกของทะเลดํา เปนรัฐอิสระปกครองตนเองอยู
ทางดานตะวันตกของประเทศจอรเจีย เปนหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศนสวยที่สุดของ
จอรเจีย มีความงามของธรรมชาติที่นาต่ืนตาตืน่ใจ  

คูไตซี เมืองที่เคยเปนเมืองหลวงเกาแก สมัยคริสตศตวรรษที่ 12-13 ของอาณาจักรโคลซิส 
Colchis หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณ  

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนเมืองสเตพานทสมินดา ตั้งอยูบน
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป 
โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลทเปนโบสถ
เกอรเกติ Gergeti Trinity Church อันโดงดัง 



 

 

อนานูร ิ สถานท่ีตั้งของป�อมอนานูรี สถานที่กอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและต้ังอยูริม
แมนํ้าอรักวี ท่ีถูกสรางขึ้นใหเปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 
2 หลงัที่ถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญต้ังตระหงาน 

กดูาอูริ เมืองสําหรับสกีรีสอรทท่ีมีช่ือเสียงที่ต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส
ใหญที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่
พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจยีที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน 

 
กําหนดการเดินทาง   วันที่ 12-18 เมษายน 2563 
 
วันแรก   (12 เม.ย.2563) กรุงเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 
 
23.50 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 เคานเตอร........ เพ่ือเตรียมตัว

เดินทาง และผานขัน้ตอนการเช็คอิน เจาหนาที่คอยตอนรบัและอํานวยความ
สะดวกใหทานกอนขึน้เคร่ือง (กรณุามาใหตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน 
ทานตองมาแสดงตัวของทานเอง) **กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศ
หรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีก
ครั้งกอนทําการจองตัว๋โดยสารสวนตัวของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปน
รายการที่มีการดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 
วนัที่สอง (13 เม.ย.2563) ทบิลิซี่ (จอรเจีย)-ยานเมืองเกา-นั่งกระเชาไฟฟ�า-ป�อม

ปราการนาริกาลา-สะพานสนัติภาพ-โบสถเมเตหคี- โบสถทรินิตี-้ Freedom 
Square -ทบิลิซี 

 
03.00 น.  ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซ ีประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ

เที่ยวบินที่ XJ008 
(มีบริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่องบนิ)  **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ตอง
ชําระเงินซื้อเพ่ิมเติม** 



 

 

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอรเจีย (เวลาประเทศจอรเจีย
ชากวาไทยประมาณ 3 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจ
รับสัมภาระเรียบรอยแลว รถโคชรอรับทานที่สนามบิน นําทานเดินทางสูกรุงทบิลิซ ี
Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคัญของประวัตศิาสตรมากมาย 
และมีโครงสรางสถาปตยกรรมที่สวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย ตั้งอยูริม
ฝم�งแมน้ําคูราหรือเรียกวาแมน้ํามิตควาร ีนําทานชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเปนศูนยกลางการทํา
อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในเสนทาง
สายไหมหรือ Silk Road และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสง
และการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่เปนจุดตัดระหวาง
ทวีปเอเชียกับยุโรป  
นําทานเท่ียวชมยานเมืองเกาของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะทําทาน
ไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนท่ีเปนสถาปตยกรรมอันโดดเดน
โดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมีเอกลักษณและ
สัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากน้ันนําทานนั่งกระเชา
ไฟฟ�า Cable Car ขึ้นชมป�อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress สรางขึ้น
ครั้งแรกชวงคริสตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรปูแบบที่ไมมี
ความสมํ่าเสมอกัน และตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการ
กอสรางสวนตอขยายออกไปอีก ซึ่งตอมาในสมัยของกษัตริยเดวดิ ป ค.ศ.1089-
1125 ไดมีการสรางเพ่ิมเติม และเม่ือพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อ
ป�อมแหงน้ีวานารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป�อมอันเล็ก Little 
Fortress โดยบางสวนไดพังทลายลงเพราะวาเกิดแผนดินไหวและถูกรื้อทําลายไป 
แวะชมและถายรูปภายนอกกับโรงอาบนํ้าแรเกาแก Sulphur Bath ในยานโซโล
ลากี ซึง่ที่น่ีมีช่ือเสียงโดงดังในเร่ืองบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานชมโบสถเมเตหคี Metekhi Church โบสถที่มีประวตัิศาสตรอยู

คูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริมหนาผาของแมน้ํามทวารี เปนโบสถหน่ึงที่
สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเปนประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน 
กษัตริยวาคตัง ท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณน้ี ตอมาในป 



 

 

ค.ศ.1278-1284 ไดมีการสรางขยายโดยกษัตริย เซ็นต เดมิทรีอัส ท่ี 2 ใหมีโดมสูง
เปนสัญลักษณของโบสถในนิกายออรโธดอก ตอมาไดถูกทําลายและไดมีการกอสราง
ขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปค.ศ.1235 ไดถูกพวกมองโกลบุกทําลายและก็ไดสรางขึ้นใหม
อีกครั้ง   จากน้ันนําทานถายรูปกับสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace 
สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเช่ือมระหวางตัวเมืองเกาและเมืองใหม เปดใชงาน
ครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 2010  จัดวาเปนงานสถาปตยกรรมยุคใหมที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่ง
พาดผานแมน้ําคูรา จากนั้นนําทานชมโบสถทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral 
วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันวา Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจกัรออร
โธดอกจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 ถึง ป 
2004 และเปนวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก   
จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองทบิลิซีย่านฟรีดอมสแควร Freedom 
Square หรือเดินเลนชอปปم�งที่ Galleria Mall ศูนยการคาใจกลางกรุงทบิลิซีท่ีเ่ต็ม
ไปดวยรานคา รานอาหาร คาเฟ�  และสินคาแบรนดเนมหลากหลายแบรนด  

 **เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคาอิสระรับประทานอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย**  

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม (14 เม.ย.2563) ทบิลิซี่-มิทสเคตา-กอร-ิพิพิธภัณฑสตาลิน-ถํา้อุพลิสช-ิคูไตซี 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิทสเคตา Mtskheta  ศูนยกลางทางศาสนาของ
ประเทศจอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สดุของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ตั้งอยูหางจาก
กรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) จากน้ันนําทานชม
เมืองมิทสเคตาทีเ่คยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึ่งเปนราชอาณาจักรเกา
ของจอรเจียในชวง 400-500 ป กอนคริสตกาล นําทานชมวิหารจวารี Jvari 
Monastery ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนานิกายออรโธดอกที่ถูกสรางขึ้น
ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงน้ีต้ังอยูบนภูเขาที่มีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ 
แมน้ํามิควารี และแมน้ําอรักวี ซ่ึงถัดจากเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งใน



 

 

อดีตเคยเปนอาณาจกัรของไอบีเรีย จากน้ันนําทานชมวิหารสเวติสเคอเวรี 
Svetitkhoveli Cathedral ที่สรางราวศตวรรษที่ 11 ถือเปนศูนยกลางทาง
ศาสนาท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจียสรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ 
Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําให
ชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมา
เปนศาสนาประจําชาตขิองจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่
มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองกอรี Gori (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองแหง

ประวตัิศาสตรทีเ่ปนที่รูจักกันดวีาเปนบานเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอรเจียที่ใน
อดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และขึ้นชื่อเรื่อง
ความโหดเห้ียมในการปกครอง นําทานชมพิพิธภัณฑทานสตาลนิ Stalin 
Museum ซึ่งรวบรวมเร่ืองราว และส่ิงของตางๆ ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัว
อาคารที่สตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวติของส
ตาลินท่ีใชในระหวางในชวงที่มีชีวิตอยู จากน้ันนําทานชมเมืองถ้ําอุพลิสชิเค 
Uplistsikhe Cave Town หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย ท่ีมีหลักฐานการตั้ง
ถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ชวง500 ปกอนคริสตกาล 
จนถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุด
ขีดคือในชวงคริสตวรรษที่ 9 -11 กอนจะถูกรกุรานโดยชาวมองโกลในชวง
คริสตศตวรรษที่ 13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกบัศาสนสถานท่ีมี
หองโถงขนาดใหญที่ชาวเพเกน Pagan ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ 
เปนลัทธิของคนในแถบน้ีกอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเมือ่ 1700 ปกอน และยังมีหอง
ตางๆ ซึง่คาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ท่ีสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 
นําทานเดินทางสูเมืองคูไตซี Kutaisi (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
เมืองที่เคยเปนเมืองหลวงเกาแก สมัยคริสตศตวรรษที่ 12-13 ของอาณาจักรโคลซิส 
Colchis หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณ   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 



 

 

วันที่สี่ (15 เม.ย.2563) คูไตซี-อารามเจลาตี- โบสถบรากาต-ิบาทูมี 
 
เชา รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม 

จากน้ันนําทานชมอารามจีลาติ Gelati Monastery ของเมืองคูไตซี ถูกคนพบ
ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12 ซึ่งทางองคการยูเนสโกไดประกาศใหอารามจีลาติเปน
มรดกโลกเม่ือ ป ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบงเปนสองสวนคือโบสถเซนต นิ
โคลาส และโบสถเซนตจอรจ  ซึ่งในโบสถเซนตนิโคลัสน้ัน มีภาพเขียนสีเฟรสโกเลา
เร่ืองราวเกี่ยวกบัคริสตศาสนาท่ีสวยงามตระการตามากมายหลายภาพและยังคงอยู
ในสภาพสมบูรณ ท่ีสําคัญตรงบริเวณโดมขนาดใหญของโบสถซึ่งเปนภาพพระแมมารี
น้ัน ใชกระเบ้ืองโมเสกสีทองประดับประดากวา 2 ลานชิ้น 
จากน้ันนําทานชมวิหารบากราติ Bagrati Cathedral โบสถที่แสนสวยงามต้ังอยู
บนเนินเขา Ukimerioni ซึ่งทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองคูไตซทีี่สวยงามได
โดยรอบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองบาทูมี Batumi (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลบนชายฝم�งตะวันออกของทะเลดํา เปนเมืองที่มีทาเรือสําคัญ
ขนาดใหญ รวมถึงถนนที่เต็มไปดวยตนไมสองขางทาง   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่หา (16 เม.ย.2563) บาทูมี-ลองเรือในทะเลดําชมอาวเมืองบาทูมี - ทบิลิซี 
 
เชา รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม 

นําทุกทานลองเรือในทะเลดํา ชมอาวเมืองบาทูม ี(Black Sea) เหตุที่ไดชื่อวาเปน
ทะเลดํา ที่ไดชื่อวาทะเลดําก็เพราะดินโคลนชายฝم�งและดินทรายชายหาดของทะเล
แหงน้ีเปนสีดํา อันเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด  หรือท่ีเรียกวากาซ
ไขเนา  สารเคมีตัวนี้เกิดมาจากแบคทีเรียที่อยูในทะเลผลิตกาซไขเนาขึ้นมา เม่ือไปจับ
กับดินโคลน  หรือทรายชายฝم�ง  จึงทําใหดินน้ันเปนสีดํา ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ



 

 

เก็บภาพบรรยากาศและชมความสวยงามของอาวเมืองบาทูมี จากน้ันนําทานชมยาน
เมืองเกาบาทูมิ หรือยาน Old Town ชมบรรยากาศของบานเรือนเกาและชมยาน 
Piazza Square สรางขึ้นในป 2009 เปนอาคารที่ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิก
ชื่อดังชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบ
ผสมผสาน และในป 2011 ที่ผานมาไดเร่ิมปรับปรงุเพื่อใหเปนแหลงบันเทิงและ
พักผอนหยอนใจแหงใหมของเมืองประกอบไปดวยภัตตาคาร ,โรงแรม , ไนทคลับ 
ฯลฯ และชม Europe Square อีกหน่ึงจัตรุัสท่ีสําคัญประจําเมือง  นําทานแวะชม
และถายรูปกับรูปป�ันอาลีและนีโน Ali and Nino Moving Sculptures รูปป�ัน
สูง 8 เมตร ริมทะเลดําที่สามารถเคลื่อนไหวได สรางขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุม
สาวตางเช้ือชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหวางประเทศจอรเจียและอาร
เซอไบจานดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหวางทาง

ใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทาง หรือพักผอนตามอัธยาศัย  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่หก (17 เม.ย.2563) ทบิลิซี่-อนานูร-ิกูดาอูรี-The Memorial of Friendship- 

คาซเบกี-ทบิลิซี่ 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม 

จากน้ันนําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดาน
การทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway ที่สรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียตก
อยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียต เปนถนนเสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทาง
สูเทือกเขาคอเคซัสใหญ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 
กม.ท่ีเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซียและจอรเจีย นําทานชมป�อมอนานรูี 
Ananuri Fortress สถานที่อันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี 
เปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ 2 หลังท่ีถูกสรางไดอยาง



 

 

งดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญตั้งตระหงานทามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป�อม
น้ีเองทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของเบื้องลางและอางเก็บน้ําซินวาลี  จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองกูดาอูรี Gudauri (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมือง
สําหรับสกีรีสอรทท่ีมีช่ือเสียงที่ต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่พักผอน
เลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นําทาน
แวะชมและถายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อคอื Russia–
Georgia Friendship Monument อนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในป ค.ศ. 1983 
เพ่ือเปนสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจยีและประเทศ
รัสเซีย โดยอนุสรณสถานน้ีตั้งอยูบน Devil’s Valley  ระหวางเมืองกูดาอูริและคาซ
เบกี เปนอนุสรณสถานขนาดใหญที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวตัิศาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียละดวยความท่ีอนุสรณสถาน
แหงน้ีตั้งเดนเปนสงาอยูบนหุบเขาท่ีมีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบ
กับตัง้อยูใกลถนนใหญ จึงทําใหสถานที่แหงน้ีมีผูคนแวะมาเยี่ยมเยียนและถายรูปกัน
ตลอดทั้งวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีช้ื่อเมืองดั้งเดิม ในปจจุบันได

เปลี่ยนมาเปนเมืองสเตพานทสมินดา ตัง้อยูบนความสูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 
1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 
องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  นําทานเปลี่ยนเปนนั่งรถจ๊ีป 4WD เพ่ือชมความสวยงาม
ของโบสถเกอรเกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 
14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันวาทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึ่งเปนชื่อเรียกที่
นิยมกันของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมฝم�งขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบน
เทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แหงนี้ ขึ้นอยูกับสภาพ อากาศ 
ซึ่งเสนทางอาจจะถูกปดกั้นดวยหิมะที่ปกคลุมอยูหรือสภาพของการจราจร หรือ
เหตุการณทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคแกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถงึความ



 

 

ปลอดภัยและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)  จนไดเวลาสมควรนําทาน
เดินทางกลับสูเมืองทบิลซิี  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขาง
ทาง หรือพักผอนตามอัธยาศัย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองพรอมชมโชว 
 นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด (18 เม.ย.2563) สนามบินทบิลิซี- กรุงเทพฯ 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบนิกรุงทบิลิซ ี
08.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร เอเชียเอ็กซ 

เที่ยวบินที่ XJ009  
(มีบริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่องบนิ) **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ตอง
ชําระเงนิซื้อเพ่ิมเติม** 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 
**กรณีที่บางทานเดินทางกลับตางประเทศหรือตางจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลา
การเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองต๋ัวโดยสารสวนตัว
ของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการที่ไดมีการดําเนินการไวลวงหนา
หลายเดือนเม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 

 
 
 
 
 



 

 

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ที่ไมคาดคิดหรือมีผลกับการเดนิทางและรายการทัวร  หรือสถานที่ใดที่ไมสามารถเขา
ชมไดดวยสาเหตุตางๆ หรือสถานที่ปดโดยมิไดรับแจงใหทราบลวงหนา  บริษัทฯ ขออนุญาต
ทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
หมายเหตุ สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจอรเจียอาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน 
- อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สําคัญ ปดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่

ทองเที่ยวสําคัญอื่นๆ อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรือการเขาชมที่เปนแขก
ของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่ผูปกครองรัฐเขาเย่ียมชม อาจจะปด
โดยไมไดมีการแจงลวงหนา เปนตน 

- เน่ืองจากเปนประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาตทิั้งรัสเซีย เปอรเซีย 
มองโกเลีย  ดังน้ันอาหารสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  

- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะม้ือกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-
14.00 น. สวนม้ือคํ่าเร็วที่สุดคือเริ่มเวลา 19.00 น.เปนตนไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็อกซเปน
หลักมาตั้งแตในอดีต ทําใหประเทศแหงนี้มีโบสถและวิหารที่เกาแกที่เปดให
นักทองเที่ยวเขาชม  ซึ่งเวลาเขาโบสถหรือวิหารตองใชผาคลุมศรีษะ ดังน้ันกรุณา
เตรียมผาคุลมศีรษะไปดวย หรือกรณีที่ไมไดนําติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผา
คลุมให 

-  
อัตราคาเดินทาง วันที่ 12-18 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
**ราคานีร้วมรายการทัวรตั๋วเคร่ืองบิน** 
อัพเกรดที่นั่งเปนที่นั่งพรีเม่ียมแฟลตเบดเพ่ิมทานละ 15,000 บาท 

ทัวรจอรเจีย (คูไตซ-ีบาทุมี) 7 วัน 5 คืน 
/ XJ อัตราคาทัวร 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 39,900.- 
ทานที่ตองการพักเด่ียวเพิ่มทานละ 5,900.- 



 

 

และอาหารเหมือนช้ันประหยัด 
 
**ไมรวมคาทิปทานละ 2,500 บาท  โดยเรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษนีํ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจํานวนไมตํ่ากวา 25 ทาน**ไมมี

ราคาเด็ก**และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 
 เน่ืองจากเปนตั๋วราคาโปรโมชั่น  กรณีที่จองและออกตั๋วแลวไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยน

คนเดินทางได และไมสามารถทํารีฟนดตั๋วไดเชนกัน  
 

อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทยแอร เอเชียเอ็กซ เสนทางกรุงเทพฯ -ทบิลิซ/ี/ทบิลิ

ซ-ีกรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
 คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบ ุ(2 ทานตอหอง)เน่ืองจากโรงแรมสวนใหญไมมีหองพักแบบ 

3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ทานตองพักเปน 2 หอง (1 Twin + 1 
Single) โดยชําระคาพักเดีย่วเพิ่ม  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆคาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม
รายการที่ระบ ุ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมบริการมคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอํานวย

ความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
 คาน้ําด่ืมแจกบนรถ 1 ขวด/ทาน/วัน 
 คาประกันอุบัติเหตแุบบหมูคณะคุมครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และ

ผูใหญที่อายุเกิน 75 ป กรมธรรม 500,000 บาท (เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรมบริษัทประกัน) 



 

 

(เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน ไมไดรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาตั๋ว
โดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหาร หรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่เปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22 พ.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามนั
หรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม/จํากัด 1 ใบ/

ทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง คา

โทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาทิปคนขับ,คาทิปไกดทองถิ่น,คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาทที่จะเรียกเก็บ

พรอมกับคาทัวรงวดสุดทาย 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาทิปพนักงานยกกระเป�า ซึ่งขึ้นอยูกับอัตราเรียกเก็บคาบริการจากแตละโรงแรม ซึ่งทานจะตอง

ดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
 ทัวรไมมีแจกกระเป�าหรือของที่ระลึก 
 ไมมีสัญญาณ Wifi บนรถและไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม โดยทานสามารถซื้อซิมการดได

ที่สนามบินทบิลิซี 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา

โทรศัพท คาซักรีดฯลฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคดิ เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนียม
วีซาที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือคาแปล 
เอกสาร, คาบริการที่เกี่ยวกับวีซา หรืออ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ 

 คาประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดตอ
ไดจากบรษิัทประกันภยัตาง ๆ  

การชําระเงิน  



 

 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับการ
จองทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 35 วันทําการ  

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทัวร 
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินคามัดจําคาตั๋ว

โดยสารซึ่งเงื่อนไขเปนไปตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 35 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวร

ทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- 

บาท  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมดและไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ไมสามารถ
คืนเงินได เชน คาวีซา,คาต๋ัวเครื่องบิน, คามัดจําหองพักและคาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ 
เปนตน 

 กรณีที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่ทัวร
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือ
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง



 

 

เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจ
คืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธไมใหผูเดินทางเขาประเทศ อัน
สืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือ
บางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย ซ่ึงจะรับผดิชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานท่ี
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานที่ตองใชวีลแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรกัษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรับความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ท่ีมีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะ
มีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ี
เน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรบัการ
ดูแลเปนพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 



 

 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรือ 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคนืเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไป
แลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดังน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะ
ตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 


