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วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
18.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประตู  10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบนิเตอร์กิช แอร์

ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวก 
22.35น. ออกเดินทางสูเ่มืองอสิตันบูล โดยสายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์เที่ยวบนิที่TK 65 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 05เม.ย. 63เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 21.45 น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮาเวลา 04.10 น.*** 

วันที่ 2 
อสิตันบูล– ทบลิิซี– อนุสาวรีย์ประวัตศิาสตร์จอร์เจีย–กอรี–พพิธิภัณฑ์ของ
ท่านสตาลิน–อัพลิสต์ชเิคห์ - คูไตซี 

05.45น. เดินทางถงึสนามบินเมืองอสิตันบูล ประเทศตุรกี รอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่  

07.45 น. นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองทบลิซิ ิประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK378 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 05เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 06.15 น. และเดนิทางถงึทบลิิซีเวลา 09.35 น.*** 

11.10น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ท่ีสดุของจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้คูรา (Kura)หรือเรียกว่า แม่นํา้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิซิ มีเนือ้ท่ีประมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนีถู้กสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)กษัตริย์
จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทําอตุสาหกรรม สงัคมและ
วฒันธรรมในภมิูภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทสําคญัใน
ฐานะศนูย์กลางการขนสง่และการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นําทา่นเดินทางสูอ่นุสาวรีย์ประวัตศิาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)ซึง่มีลกัษณะเป็นแท่งหินสีดําขนาดใหญ่ 

แกะสลักเป็นรูปต่างๆท่ีส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดังก่อสร้างเม่ือปี 1985 
ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสดุเก่ียวกับพระ
คมัภีร์ของศาสนาคริสต์ สว่นกลางเก่ียวกบัเร่ืองของข้าราชการชนชัน้สงูของจอร์เจีย และสว่นบนเก่ียวกบัเหตกุารณ์สําคญัต่างๆของ
ประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูได้จากสถานท่ีแห่งนี ้จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศ
ตะวนัตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียท่ีในอดีตเป็นผู้ปกครอง
สหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้นําท่านชม 
พพิธิภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ 
รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตาลิน มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต
จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพลิสต์ชิเคห์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมืองถํา้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบนี ้
กนัมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยงัทะเลดําและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจบุนั
สถานท่ีแห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสดุ ประกอบไปด้วย
สถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลกึเข้าไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถํา้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีห้องต่างๆ ซึ่ง
คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ท่ีสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านท่ีสร้างขึน้จากถํา้นีต้ามอธัยาศยั 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี(Kutaisi)ท่ีตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือห่างประมาณ 150 กม. เมืองนีมี้ความเจริญเป็น
อนัดบัสองรองจากทบิลีซี    ชมความสวยงามของเมืองคไูทซีซึง่มีช่ือเสียงทางด้านวฒันธรรมและได้รับการขึน้ทะเบียน ให้เป็นมรดก
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โลก  ซึ่งถ้าย้อนกลบัไปเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลคลิส (Empire of Colclis) และ
อาณาจกัรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยูท่างด้านของตะวนัตกของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN HOTEL KUTAISIหรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
อารามจีลาต–ิมหาวหิารบากราต–ิบาทมู–ิอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่–ล่องเรือ
ริมฝ่ังทะเลดาํ–รับประทานอาหารคํ่าบนตกึ Alphabetic Tower - ชมโชว์การ
แสดงนํา้พุเต้นระบาํ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านชมอารามจีลาติ (Gelati Monastery)ซึง่เป็นอารามหลวงของเมือง ถกูค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 โดยทาง

องค์การยเูนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเม่ือ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์
เซนต์ นิโคลาส(St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลสันัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกท่ีสวยงาม
ตระการตามากมายหลายภาพเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสต์ศาสนา ท่ียงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์  โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญ่ของ
โบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนัน้ ใช้กระเบือ้ง โมเสกสีทองประดบัประดากว่า 2 ล้านชิน้ จากนัน้นําท่านชมมหาวิหารบากราต ิ

(Bagradi Cathedral)ท่ีตัง้ช่ือตามพระเจ้าบากราตท่ี 3 กษัตริย์ผู้ทรงรวมจอร์เจีย สร้างขึน้ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ตัง้อยู่ในเมือง
คไูตซึโดยมหาวิหารแห่งนีแ้ม้จะถกูพวกเติร์กทําลายไปบางสว่น แต่ซากปรักหกัพงัของโบสถ์ก็ยงัปรากฏจนถึงทกุวนันี ้โดยได้มีการ
บรูณะมาโดยตลอด ซึง่สะท้อนถงึสถาปัตยกรรมยคุกลางได้อยา่งเดน่ชดั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู ่เมืองบาทูมิ (Batumi)เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญั ของประเทศจอร์เจีย ตวัเมืองตัง้อยู่

ติดทะเลดํา ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศเมืองบาทมิูเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัอตัจารา(Ajara)ท่ีปกครองตนเองเป็นเมือง
ท่าท่ีมีความสําคญัในด้านการค้าและเป็นศนูย์กลางการพาณิชย์ นอกจากนัน้ยงัเป็นท่ีตัง้ของเมืองในเขตร้อนท่ีเต็มไปด้วยผลิตผล
ของพืชผกั ผลไม้ต่างๆหลายอย่าง และท่ีสําคญัยงัมีโรงงานอตุสาหกรรมท่ีสําคญัมากมายๆต่างๆของเมืองอีกด้วยจากนัน้นําท่าน
เดินทางบนถนนเลียบชายหาด (Batumi  Promenade)ท่ียาวถึง 6  กิโลเมตร สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1884  ประดบัด้วยนํา้พงุดงาม
ตลอดสาย และเป็นถนนท่ียาวท่ีสดุบนฝ่ังทะเลดําจากนัน้นําท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument)
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ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่รูปคู่รักชายชาวอาเซอร์ไบจานและหญิงสาวชาวจอร์เจียนในนวนิยายท้องถ่ินมีขนาดสงู 8 
เมตร ตัง้อยู่ริมทะเลดําท่ีจะเคล่ือนไหวได้ทกุๆ 10  นาที ถกูสร้างขึน้เพ่ือแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาติและศาสนา และ
ยงัแสดงถงึสนัติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และอาร์เซอไบจานด้วยนําท่านถ่ายรูปภายนอกกบัตกึ Alphabetic Tower เป็นตกึสงู
ตระหง่า เป็นแลนด์มาร์คท่ีสําคญัซึ่งสามารถขึน้ไปชมวิวด้านบนได้ จากนัน้นําท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลดําของบาตมีู ชมความ
สวยงามของทะเล บ้านเรือนท่ีถกูสร้างขึน้ตามแบบรูปทรงโบราณท่ีปลกูกนัอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพนัธุ์ธัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เท่ียวชมบริเวณทะเลดํา**การล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม** 

 
คํ่า พเิศษ รับประทานอาหารคํ่า บนตกึAlphabetic Towerซึ่งท่านสามารถชมววิและเกบ็ภาพที่ระลกึของเมืองบาทูม ิ

จากนัน้นําทา่นชมโชว์การแสดงนํา้พุเต้นระบาํ (Fountain Show)ซึง่ตัง้อยูก่ลางเมืองบาทมิู  
** กรณีที่สภาพอากาศไม่ดี หรือโชว์มีการปิดทาํการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตามเหมาะสม** 

ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัBEST WESTERN HOTEL BATUMIหรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 เมืองเก่าบาทมู–ิจตุรัสยุโรป– ถํา้โพรมธีิอุส–บอร์โจมี - สวนบอร์โจมี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมเมืองเก่าบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ชมจตุรัสPiazza Squareท่ีสร้างขึน้ในปี 2009 
เป็นอาคารท่ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอร์เจีย VazhaOrbeladzeสร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน 
จากนัน้นําท่านชมจตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึง่เป็นอีกหนึ่งจตรัุสท่ีสําคญัในยโุรป จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองซกาลตูโบ 

(Tskaltubo)นําท่านชมถํา้โพรมิธีอุส (Prometheus Cave)เป็นหนึ่งในถํา้อนัน่าอศัจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถกูค้นพบครัง้แรกปี ค.ศ.
1984 และถกูตกแต่งใหม่เม่ือปี ค.ศ.2012 เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหิน
ย้อยท่ีสะท้อนแสงสีตระการตาภายในตวัถํา้ นําท่านล่องเรือชมความสวยงามของถํา้แห่งนี ้**การล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม** 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีบ มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 15,000 คน บอร์โจมีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในด้านนํา้แร่ระดบัโลก เพราะมีลําธารนํา้ท่ีใส บริสทุธ์ิท่ีไหล
มาจากยอดเขาบาคเูรียนี (Bakuriani Mountain) ท่ีมีความสงูประมาณ 2,300 เมตร ท่ีถกูค้นพบโดยนายทหารรัสเซีย โดยในอดีต
ชาวเมืองเช่ือกันว่าถ้าด่ืมนํา้นีจ้ะทําให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้และต่อมาได้เร่ิมมีการตัง้โรงงานผลิตและ
ส่งออกนํา้แร่ย่ีห้อบอร์โจมี (Borjomi) ท่ีมีช่ือเสียงไปยงัประเทศต่างๆมากมายนําท่านเท่ียวชมสวนบอร์โจมี(Borjomi mineral 
Park) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BORJOMI PARADISEหรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 ป้อมอันนานูรี–อ่างเกบ็นํา้ชนิวารี–กูดาอูรี–คาซเบกี ้- โบสถ์เกอร์เกตี ้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดินทางไปยงัป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress)ป้อมปราการเก่าแก่ มีกําแพงล้อมรอบตัง้อยู่ริมแม่นํา้อรักวี ถกูสร้างขึน้ใน
สมยัศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลงัท่ีตัง้อยู่ภายในกําแพง ซึง่เป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรง
ส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ทําให้เห็นทศันีย์ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามด้านล่างจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บนํา้ชิน
วารี (Zhinvali Reservoir)และยงัมีเข่ือนซึง่เป็นสถานท่ีสําคญัสําหรับนํานํา้ท่ีเก็บไว้ส่งต่อไปยงัเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึง่ทํา
ให้ชาวเมืองทบิลิซีมีนํา้ไว้ด่ืมไว้ นําท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกดูาอรีู ซึ่งเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีในช่วง
เดือนธนัวาคมถงึเดือนเมษายน ซึง่จะมีหิมะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางให้ทา่นได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม 
 
 
 



    6    I AM IN GEORGIAจอร์เจีย 8 DAYS 5 NIGHTS  by TK                                  [GQ3TBS‐TK002] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี (Gudauri)ไปตามทางเส้นทางหลวงท่ีสําคญัของจอร์เจียท่ีมีช่ือว่า Georgian Military 

Highway หรือเส้นทางสําหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายสําคญัท่ีสดุท่ีถกูสร้างขึน้ในสมยัท่ีจอร์เจียอยู่ภายใต้การ
ควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังท่ีภูมิภาคนี  ้ถนนแห่ง
ประวติัศาสตร์นีเ้ป็นเส้นทางท่ีจะนําทา่นขึน้สูเ่ทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหวา่งทวีปยโุรป และ
เอเชีย ประกอบด้วย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม. ท่ีเป็นเส้นกัน้
ระหวา่งพรมแดนรัสเซียกบัจอร์เจีย จากนัน้นําท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi)หรือปัจจบุนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมิน
ดา(Stepansminda) ช่ือนีเ้พิ่งเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพํานกัอาศยัและก่อสร้าง
สถานท่ีสําหรับจําศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยูห่า่งจากเมืองหลวงทบิลซีิ ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้เทอร์กี ้
ถือเป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ท่ีสําคญัของประเทศจอร์เจีย มีภมิูทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทัง้
เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอี้กด้วย จากนัน้นําท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพ่ือเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส
(Caucasus) นําท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา 
(TsmindaSameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถ์ช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์สําคญัหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจากนํา้ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่ มี
หมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพกัHOTEL SNOหรือเทียบเท่า*** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) ซึ่งตัง้อยู่ใน

เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ไปได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ขอย้ายไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 

วันที่ 6 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย–มิสเคต้า–วิหารจวารี–วิหารสเวติสโคเวลี - 
โบสถ์เมเคต ี–ทบลิิซี- ชมการแสดงพืน้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทา่นชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship)หรืออีกช่ือหนึง่คือ Russia–Georgia Friendship 

Monumentเป็นอนสุรณ์สถานท่ีสร้างขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึความสมัพนัธ์อนัดีของประเทศจอร์เจีย

และประเทศรัสเซีย โครงสร้างทัง้หมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวติัศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและ
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ประเทศรัสเซียไว้อยา่งสวยงาม ให้ทา่นได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศัน์อนัสวยงามนําทา่นเดินทางสูเ่มืองมสิเคต้า 

(Mtskheta)ซึง่เป็นเมืองหลวงแหง่แรกของประเทศจอร์เจียสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของ

จอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือหา่งจากกรุงทบิลซีิ ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อได้วา่เป็นเมืองท่ีมี

ความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์แหง่หนึง่ของประเทศ และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นชมวหิารจวารี (Jvari Monastery)หรือโบสถ์แหง่ไม้กางเขนอนัศกัด์ิสทิธ์ิของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึน้เม่ือคริ

สตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสกัการะนบัถือวิหารแหง่นีเ้ป็นอยา่งมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ัง้อยูบ่นภเูขาท่ีมี

แมนํ่า้สองสายมาบรรจบกนัคือแมนํ่า้มิควารี (Mtkvari river) และแมนํ่า้อรักวี (Aragvi river) จากนัน้นําทา่นชมวิหารสเวตสิโคเวลี 

(Svetitskhoveli Cathedral)หรือหมายถงึเสาท่ีมีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แหง่นีถื้อเป็น

ศนูย์กลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสทิธ์ิท่ีสดุของจอร์เจีย สร้างขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdzeมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง

ของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางท่ีทําให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็น

ศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสร้างยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศจอร์เจีย ภายในมี

ภาพเขียนสีเฟรสโก้อยา่งงดงามนําทา่นชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church)เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 

ตัง้อยูบ่ริเวณริมหน้าผาท่ีเบือ้งลา่งเป็นแมนํ่า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใช้เป็นป้อมปราการ และท่ีพํานกัของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกนั

จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองทบลิซีิ(Tbilisi)นําทา่นชมทศันียภาพบรรยากาศของเมืองทบลิซีิ เมืองหลวงของประเทศ

จอร์เจีย ท่ีมีความสําคญัของประวติัศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและ

เมืองใหญ่ท่ีสดุของจอร์เจีย 
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คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พเิศษให้ท่านได้ลิม้รสไวน์พืน้เมืองชัน้ดีของประเทศจอร์เจีย 
**พเิศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ** 

ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกัBEST WESTERN TBILISIหรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 
เมืองเก่าทบิลิซี–ขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา–โรงอาบนํา้โบราณ–
วหิารซีโอนี - ห้าง East Point– สนามบนิ – อสิตนับูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเท่ียวชมเมืองเก่าทบลิซีิ (Old town)นําทา่นขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress)ซึง่เป็นป้อมปราการ

หินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยคุหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเข้ามา
รุกรานนครเลก็ๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์อมุยัยดัของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมอง
โกลตัง้ช่ือให้ใหมว่า่ NarinQalaแปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress)นกัประวติัศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบน
เส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสดุจากนัน้นําท่านชมโรงอาบนํา้โบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani)จาก
ภายนอกเป็นสถานท่ีสาหรับแช่นํา้พรุ้อนท่ีมีแร่ถามะถนั ตามตํานานเล่าขานว่าในสมยัพระเจ้าวคัตงัท่ี 1 กอร์กัซล่ีนกเหย่ียวของ
พระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงทําให้ค้นพบบ่อนํา้พรุ้อนแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคล้ายโรงอาบนํา้เหมือนกบัการออนเซ็นของ
ชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบนํา้แบบตรุกีจากนัน้นําท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral)ซึ่งเป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกาย 
ออร์โธด๊อกท่ีถกูสร้างขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของโบสถ์ได้นํามาจากดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภเูขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแห่งนีก็้ได้ม่ี
ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบลิิซี (Tbilisi Sioni) ถกูสร้างขึน้ในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ได้ถกูทําลายลงโดยผู้ ท่ีบกุรุกแต่ก็ได้มีการ
สร้างขึน้ใหม่หลายครัง้ด้วยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถ์ท่ีได้เห็นอยู่ในปัจจบุนันีแ้ละได้มีการบรูณะในช่วงศตวรรษท่ี 17- 19จากนัน้นํา
ท่านเดินทางไปยงัห้าง East Pointซึง่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 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, ZARAและอ่ืนๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ได้เวลาพอสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
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18.05 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงอสิตันบูลโดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK383 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 05เม.ย. 63เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 17.25 น. และเดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู เวลา 19.00 น.*** 

19.45 น. เดินทางถงึกรุงอิสตันบูล รอเปล่ียนเคร่ือง 

20.55 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK 64 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 05เม.ย. 63เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 20.15 น. และเดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู เวลา 09.50 น.*** 

วันที่ 8กรุงเทพฯ 
10.15 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะนําเร่ิมต้นเพยีง 
I AM IN GEORGIAจอร์เจยี8 DAYS 5 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์  (TK) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัท่ี 03-10มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 
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วนัท่ี 04-11มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
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  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (36USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
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4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


