
 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก   

22.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK65 

(22.55-05.45(+1)) / TK390 (08.00-10.55) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินอิสตนับูล ประเทศตรุกี 

 2 บาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า 

 จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตกึ Alphabetic Tower***ทานข้าวบนตกึ 
10.55 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถ่ิน

ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) เมืองบาทูมี(Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลด า 
เป็นเมืองหลวงของอตัจารา(Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเอง อยูท่างด้านตะวนัตกของ
ประเทศจอร์เจีย ครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณกว้าง น าทา่นสู่ถนนเลียบชายหาดบาทูมี(Batumi 

Promenade) ถนนเลียบชายหาดท่ียาวถึง 6 กิโลเมตร สร้างขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1884 ประดบัด้วยน า้พุ
งดงามตลอดสาย และเป็นถนนท่ียาวท่ีสดุบนชายหาดทะเลด า ทศันียภาพผสมผสานวิวภเูขาและวิว
ทะเล น าชมแลนด์มาร์คส าคญั ๆ ตลอดถนน ชมอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่(Ali and Nino 

Monument) เป็นสถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่ ท าด้วยเหล็ก เคล่ือนไหวได้ ความสงูประมาณ 8 
เมตร ผลงานศลิปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ท่ีบอกเลา่เร่ืองราวความรักและความเศร้าของ 



 

 

อาลี หนุม่มสุลิม กบัเจ้าหญิง นิโน แหง่จอร์เจีย หลงัจากถกูกองทพัโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรม
ของนกัเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนีย้งัมีความพิเศษคือรูปปัน้นี ้จะขยบัเข้าหากนัในเวลา 
19.00 น.ของทกุวนั ถ่ายรูปกบั หอคอยชิงช้าสวรรค์(Ferris Wheels Tower) ท่ีตัง้ริมทะเล  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนท่ีถกูสร้างขึน้ตาม
แบบรูปทรงโบราณท่ีปลูกกนัอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกบัรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่
ส้ม พืชพนัธุ์ธญัญาหารและต้นชา อิสระให้ทา่นได้เท่ียวชมบริเวณทะเลด า 
**การล่องเรือนั้นข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม** 
น าท่านสู่จัตุรัสเปียเซซ่า(Piazza Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี(Batumi Old Town) 
สร้างขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารท่ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังชาวจอร์เจีย Vazha 
Orbeladze ท่ีสร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ท่ี
ผ่านมา สถานท่ีแห่งนีไ้ด้เร่ิมปรับปรุงเพ่ือให้เป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหมข่องเมือง 

และเลือกซือ้ของฝากพืน้เมือง น าท่านถ่ายรูปและขึน้ตึก Alphabetic Tower เป็นตึกสูงตระหง่า 
เป็นแลนด์มาร์คท่ีส าคญัซึง่สามารถขึน้ไปชมวิวด้านบนได้ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร บนตกึ Alphabetic Tower ที่สามารถมองเหน็ทะเลได้
ชมวิวของทัง้เมืองบาทูมีได้แบบ 360 องศา 

พักที่ Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (ทีพ่กัติดทะเลด า)  



 

 

 
 
 
 
 

 3 บาทูมี-คูไตซี-อารามจีลาต-ิมหาวหิารบากราต-ิบอร์โจมี-สวนบอร์โจมี-ขึน้กระเช้าสู่จุดชมววิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี(Kutaisi) เมืองนีมี้ความเจริญเป็นอนัดบัสองรองจากทบิลีซี ชมความ
สวยงามของเมืองคไูตซี ซึ่งมีช่ือเสียงทางด้านวฒันธรรมและได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเม่ือสมัยศตวรรษท่ี 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส 
(Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่ทางด้านของตะวันตก

ของประเทศ น าท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 12 โดยทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเม่ือ ปี 
ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบง่เป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์



 

 

เซนต์ จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลาสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกท่ีสวยงามตระการตา
มากมายหลายภาพเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับคริสต์ศาสนา ท่ียงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยบริเวณตรง
โดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนัน้ ใช้กระเบือ้งโมเสกสีทองประดบัประดากว่า 2 
ล้านชิน้  
น าท่านชมมหาวิหารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตัง้ช่ือตามพระเจ้าบากราตท่ี 3 กษัตริย์ผู้ทรง
รวมจอร์เจีย สร้างขึน้ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 10 โดยมหาวิหารแห่งนีแ้ม้จะถกูพวกเติร์กท าลายไป
บางส่วน แตซ่ากปรักหกัพงัของโบสถ์ก็ยงัปรากฏจนถึงทุกวนันี ้โดยได้มีการบรูณะมาโดยตลอด ซึ่ง
สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางได้อยา่งเดน่ชดั และสวยงามอยา่งยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ
ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองน า้แร่ โดยน า้แร่
ย่ีห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน า้แร่บริสุทธ์ิ ท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเ รียนี(Bakuriani 
Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกันว่าจะท าให้มี 
สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ น าท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี(Borjomi City Park) 
สถานท่ีทอ่งเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีท่ีนิยมมาเดนิเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น า้แร่
ในวนัหยดุ จากนัน้น าท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาตจิากมมุสงูตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  



 

 

 

 4 บอร์โจมี-กอรี-พพิธิภณัฑ์ของท่านสตาลนิ-วหิารจวารี-ทบลิซีิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ป็นเมือง
บ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียท่ีในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ใน
ยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้
น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และ
สิ่งของเคร่ืองใช้ตา่งๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตา
ลิน มีการจดัแสดงชีวประวตัขิองสตาลิน ตัง้แตเ่กิดจนกระทัง่เสียชีวิต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

ท่านชมวิหารจวารี(Jvari Monastery) โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสต์นิกาย
ออโธดอก สร้างขึน้เม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายใน
โบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ัง้อยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มิควารี  

และแมน่ า้อรักวี  
น าทา่นเดนิทางสูก่รุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ริมฝ่ังแมน่ า้ครูา(Kura) เมืองนี ้
ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศตวรรษท่ี 4 
ปัจจุบนัทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็น
จดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ร้านวิวแม่น า้สุดสวย เสิร์ฟไวน์พร้อมชมโชว์ 
พักที่ Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง) 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 5 ทบลิิซี-ย่านเมืองเก่าทบลิิซี-ขึน้กระเช้าขมป้อมนาริกาลา-วหิารศักดิ์สิทธ์ิทบลิิซี 
 สะพานสันตภิาพ-โครนิเคลิ ออฟ จอร์เจีย-ไวน์เทสติง้(Chateau Mukhrani) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลิซี(Old town) น าท่านขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ผ่าน
ผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้
ราชวงศ์อมุยัยดัของชาวอาหรับได้ตอ่เตมิปอ้มในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7  ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้
ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลา
เป็นปอ้มแหง่หนึง่บนเส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสดุ น าทา่นถ่ายรูปด้านนอกกบัวิหาร
ศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral) ท่ีเรียกกนัวา่ Sameba เป็นโบสถ์หลกัของคริสตจกัร

ออร์โธดอกจอร์เจียตัง้อยูใ่นทบลิิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และ
เป็นวิหารท่ีสงูท่ีสดุ อนัดบัท่ี 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก 
น าท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ข้ามแม่น า้ครูาเพ่ือเช่ือมระหว่างตวัเมืองเก่า 
และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสร้างจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 
2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีมีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิก
ชาวอิตาเล่ืยนช่ือ Michele De Lucchi โครงสร้างถูกออกแบบและสร้างท่ีประเทศอิตาลี และได้
น าเข้ามาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพ่ือเข้ามาตดิตัง้ในเมืองทบลิิซี  



 

 

น าท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานท่ีมีการ
บนัทกึเร่ืองราวตา่งๆ ในหน้าประวตัศิาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้บนเสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 
ต้น ซึง่เสาแตล่ะต้นนัน้มาในไซส์ใหญ่ยกัษ์ท่ีมีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และด้วยท าเล
ท่ีตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีค้ณุจึงสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองทบิลิซี ได้แบบเต็มๆ ท่ีให้
ความรู้สกึต่ืนตาต่ืนใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลงึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านสู่ไวน์เทสติง้(Chateau Mukhrani) ให้ท่านได้ชิมไวน์หลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น
เพ่ือผลิตเป็นไวน์ และเร่ืองราวประวัติศาสตร์การผลิตไวน์ก่อตัง้ขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni 

ตวัแทนของราชวงศ์และผู้ มีบทบาททางการเมืองของจอร์เจียในช่วงศตวรรษท่ี 19 ในปี1876 เขา
กลับมาจากฝร่ังเศสพร้อมกับความรู้เก่ียวกับแนวคิดของการท า ไวน์ และนับตัง้แต่นัน้มา
ประวตัิศาสตร์ของการท าไวน์ของChâteau Mukhani ก็เร่ิมขึน้ ตอ่มาในปี 2003 กลุ่มผู้ประกอบการ
ชาวจอร์เจียเร่ิมฟืน้ฟโูดยมีความตัง้ใจท่ีจะรือ้ฟืน้อสงัหาริมทรัพย์แหง่ศตวรรษท่ีสิบเก้าสูค่วามรุ่งโรจน์
ในอดีตและสร้างการผลิตขึน้ใหม ่โดยผสมผสานเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและดัง้เดิมเข้าด้วยกนั โดยเร่ิม
มีการพฒันาบริการการท่องเท่ียวและบริการไวน์การโฮสต์ทวัร์ไวน์ประเภทต่าง ๆ อิสระให้ท่านเดิน
เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดูขัน้ตอนการบ่มไวน์ และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวน์ในแบบ
จอร์เจีย ซึง่บอกเลยวา่ราคานัน้ถกูมาก ซือ้ได้ในราคาท่ีไมถ่ึงพนับาทไทย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 

 

พักที่ Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง) 

 6 ทลิบซีิ-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน า้ชนิวารี-กูดาอูริ-อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย 
 หุบเขาคอเคซัส-โบสถ์เกอร์เกตี ้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ ท่ีมีก าแพงล้อมรอบ ริม
แม่น า้อรักวี ถูกสร้างขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังท่ีตัง้อยู่ภายใน
ก าแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ท าให้เห็น
ทัศนียภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้รวมถึง อ่างเก็บน า้ชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีส าคญัส าหรับน าน า้ท่ีเก็บไว้ส่งต่อไปยังเมือง

หลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึง่ท าให้ชาวเมืองทบลิิซีมีน า้ไว้ด่ืมใช้ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็น
แหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
ระหว่างทางชมทิวทศัน์อนัสวยงาม ตามทางเส้นทางหลวงท่ีส าคญัของจอร์เจียท่ีมีช่ือว่า Georgian 
Military Highway หรือเส้นทางส าหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัท่ีสดุท่ีถกูสร้าง
ขึน้ในสมยัท่ีจอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใช้เป็นเส้นทางหลกัในการข้าม
เทือกเขาคอเคซสัจากรัสเซียมายงัท่ีภมูิภาคนี ้ถนนแหง่ประวตัิศาสตร์นีเ้ป็นเส้นทางท่ีจะน าท่านขึน้สู่
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 



 

 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย ท่ีมีความยาวประมาณ 
1,100 กม. ท่ีเป็นเส้นกัน้ระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถาน

รัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) อนสุรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บน
เนินเขา สร้างขึน้ในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จดุชมวิวนีถื้อเป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึ่งของ
จอร์เจีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองคาซเบกี(้Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา
(Stepantsminda) ช่ือนีเ้พิ่งเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มา
พ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยูห่่างจากเมืองหลวงทบลิิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เทอร์กี ้ถือเป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวบน
เทือกเขาคอเคซสั(Caucasus) ท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย มีภมูิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทัง้

เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอี้กด้วย  
จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพ่ือเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) 
น าท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี(้Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา 
ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถ์
ช่ือดงักลางหบุเขาคอเคซสั ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัหนึง่ของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยูบ่นเทือกเขาคาซ
เบกี ้ท่ีระดบัความสูงจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Gudauri Lodge หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 



 

 

(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซสั วิวสวยแสนล้านติดลานสกี)  

 7 คาซเบกี-้ทลิบซีิ-ช้อปป้ิง จานชาเดอน่ี-โบสถ์เมเคต-ีสนามบนิทบลิิซี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าทา่นเดนิกลบัสู่เมืองทบิลิซี(Tbilisi) น าทา่นสูถ่นนจาน ชาเดอน่ี(Jan sharden street) เป็นถนน
คนเดินย่านเมืองเก่าท่ีเป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึง
เปล่ียนช่ือ ถนนมาเป็น Chardin Street เพ่ือเป็นเกียรติแก่นกัทอ่งเท่ียวชาวฝร่ังเศส Jean Chardin 
ปัจจุบันถนนสายนีเ้ต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ะมี
บ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยงัมีพ่อค้าแม่ค้าน าสิ่งของต่างๆมา
วางขายมากมาย ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัห้าง East Point 
ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เชน่ 
ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, 
LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, 
POLO, ZARA และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมโบสถ์เมเคตี(Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 
ตัง้อยู่บริเวณริมหน้าผาท่ีเบือ้งล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใช้เป็นป้อมปราการ และท่ีพ านกั

ของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกนั น าทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 



 

 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

17.55 น. ออกเดนิทางจากกรุงทบลิิซี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) เท่ียวบนิท่ี 
TK383 (17.55-19.30) / TK64 (20.55(+1)-10.10) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.15 
ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) แวะเปลี่ยนเคร่ืองทีส่นามบินอิสตนับูล ประเทศตรุกี 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
10.10 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 

พธุ-พธุ 18-25 มกราคม 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 
ศุกร์-ศุกร์ 3-10 กมุภาพนัธ์ 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 

อังคาร-อังคาร 14-21 กมุภาพนัธ์ 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 
ศุกร์-ศุกร์ 24 กมุภาพนัธ์-3มีนาคม 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 
พุธ-พุธ 8-15 มีนาคม 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 

อาทิตย์-อาทิตย์ 19-26 มีนาคม 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุข้อ เพ่ือ ประโยชน์ของทา่นเอง และเพ่ือความถกูต้อง เข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร์ และชาระเงินมดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 
** หากต ่ากว่า 20 ทา่น มีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีห้อง 
3 เตียงหากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพกัขึน้อยกู่บัทางโรงแรมเป็นผู้จูดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  



 

 

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000

บาทไมคุ่้มครอง โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

7.     คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม์) 
8.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท์,คา่ซกัรีด,มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6. คา่ทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,250 บาท) ตลอดการเดนิทาง 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ 
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 



 

 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่่าด้วยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จริงเทา่นัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซา่เข้าประเทศลา่ช้า ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  
- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (15,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใช้จ่าย100%ของราคาทวัร์ 
-ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า–ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีหกัคา่ใช้จา่ย100%  
- กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการคา่ย่ืนวีซา่และคา่ใช้จา่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาทิการลา่ช้าของ

สายการบนิ,การนดัหยดุงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟ
ระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้  

2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ช้าของสายการ
บนิ, การนดัหยดุงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, 



 

 

แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ ทัง้นีท้างบริษทัจะ
ค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพย์สินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้  
เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีท่ีทา่นจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์,เดก็อายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ,ผู้ ท่ีนัง่วิล

แชร์หรือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแล้วหากทา่นไมไ่ด้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 
1.  ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทาง

กลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทววัร์ไมว่่าจะ

ด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิซึง่มีคา่ใช้จ่ายประมาณ 3,000–
10,000 บาทแล้วแตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund)ผู้ เดนิทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถเข้า

ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีท่านต้องการได้  



 

 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์นัน้
สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อนมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผู้ เสียคา่ปรับนั้นเอง 
10.  ทางบริษทัฯไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  

โรงแรมที่พัก 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ด้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกันอยูแ่ล้ว (ยกเว้น โรงแรมท่ีทางบริษัทการันตีวา่ได้พกัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อย่กูบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู(่Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3ทา่น/3เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรือ
อยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครั้งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเด่ียว
อาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไมมี่อา่งอาบน า้ซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆและแตล่ะ

ห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเคร่ืองปรับอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรู้อนเทา่นั้น  
8. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยูใ่นเมืองเก่ารถโค้ชไมส่ามารถเข้าถึงได้ทา่นจะต้องน า

สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  
ส าหรับผู้เดนิทางที่ถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศจอร์เจีย อนญุาตให้อยูไ่ด้สงูสดุ 365 วนั 


