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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อ าคาร ผู้ โ ด ย ส าร ข าอ อ ก ร ะห ว่าง ปร ะเท ศชั 'น 4 ส น าม บิน สุว ร ร ณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแ อร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาทูมี ประเทศจอร์ เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� TK69 
(23.00-05.10(+1)) / TK390 (06.55-09.40) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.40 ชั�วโมง 

บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

 2 บาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวร ีย์อาลีและนีโน่-ล่องเร ือร ิมฝั= งทะเลดํา 

 จ ัตุร ัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตึก Alphabetic Tower***ทานข้าวบนตึก  
09.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบาทูมี ประเทศจอร์ เจีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ�น

ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั�วโมง) เมืองบาทูมี(Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝั�งตะวันออกของทะเลดํา 
เป็นเมืองหลวงของอัตจารา(Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที�ปกครองตนเอง อยู่ทางด้านตะวันตกของ
ประเทศจอร์เจีย ครอบคลุมพื 9นที�บริเวณกว้าง นําท่านสู่ถ น น เ ลีย บ ช ายห าดบ าทูมี (Batumi 
Promenade) ถนนเลียบชายหาดที�ยาวถึง 6 กิโลเมตร สร้างขึ 9นตั 9งแต่ปี ค.ศ. 1884 ประดับด้วยนํ 9าพุ
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งดงามตลอดสาย และเป็นถนนที�ยาวที�สุดบนชายหาดทะเลดํา ทัศนียภาพผสมผสานวิวภูเขาและวิว
ทะเล นําชมแลนด์มาร์กสําคัญ ๆ ตลอดถนน ชมอ นุส าวร ีย์ อ าลีแ ล ะ นีโ น่ ( Ali and Nino 
Monument) เป็นสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่ ทําด้วยเหล็ก เคลื�อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8 
เมตร ผลงานศิลปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที�บอกเล่าเรื�องราวความรักและความเศร้าของ 

อาลี หนุ่มมุสลิม กับเจ้าหญิง นิโน แห่งจอร์เจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรม
ของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี 9ยังมีความพิเศษคือรูปปั9นนี 9 จะขยับเข้าหากันในเวลา 
19.00 น.ของทุกวัน ถ่ายรูปกับ หอคอยชิงช้าสวรรค์(Ferris Wheels Tower) ที�ตั 9งริมทะเล  

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านล่องเร ือร ิมฝั= งทะเลดําข องบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนที�ถูกสร้างขึ 9นตาม
แบบรูปทรงโบราณที�ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่
ส้ม พืชพันธ์ุธัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที�ยวชมบริเวณทะเลดํา 
**การล่องเรือนั/นขึ/นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที�ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ6

ปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม** 

นําท่านสู่จัต ุร ัสเ ปียเซซ่า(Piazza Square) ตั 9งอยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี(Batumi Old Town) 
สร้างขึ 9นในปี 2009 เป็นอาคารที� ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื�อดังชาวจอร์เจีย Vazha 
Orbeladze ที�สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที�
ผ่านมา สถานที�แห่งนี 9ได้เริ�มปรับปรุงเพื�อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง 
และเลือกซื 9อของฝากพื 9นเมือง นําท่านถ่ายรูปและข ึ 'นต ึก Alphabetic Tower เป็นตึกสูงตระหง่า 
เป็นแลนด์มาร์คที�สําคัญซึ�งสามารถขึ 9นไปชมวิวด้านบนได้ 
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เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บบตึก Alphabetic Tower ที=สามารถมองเห็นทะเลได้ชมวิว
ของทั 'งเมืองบาทูมีได้แบบ 360 องศา 

 พ ักที= Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หร ือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (ที�พักติดทะเลดํา) 
 

 3 บาทูมี-คูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวิหารบากราติ-บอร์โจมี-สวนบอร์โจมี-ข ึ 'นกระเช้าสู่จ ุดชมวิว 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซ ี(Kutaisi) เมืองนี 9มีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความ
สวยงามของเมืองคูไตซี ซึ�งมีชื�อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและได้รับการขึ 9นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
ซึ�งถ้าย้อนกลับไปเมื�อสมัยศตวรรษที� 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส 
(Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที�อยู่ทางด้านของตะวันตก
ของประเทศ นําท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วง
คริสต์ศตวรรษที� 12 โดยทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาตินี 9ขึ 9นเป็นมรดกโลกเมื�อ ปี 
ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์
เซนต์ จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลาสนั 9น มีภาพเขียนสีเฟรสโกที�สวยงามตระการตา
มากมายหลายภาพเล่าเรื�องราวเกี�ยวกับคริสต์ศาสนา ที�ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยบริเวณตรง
โดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ�งเป็นภาพพระแม่มารีนั 9น ใช้กระเบื 9องโมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 
ล้านชิ 9น นําท่านชมมหาวิหารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตั 9งชื�อตามพระเจ้าบากราตที� 3 กษัตริย์
ผู้ทรงรวมจอร์เจีย สร้างขึ 9นในปลายคริสต์ศตวรรษที� 10 โดยมหาวิหารแห่งนี 9แม้จะถูกพวกเติร์ก
ทําลายไปบางส่วน แต่ซากปรักหักพังของโบสถ์ก็ยังปรากฏจนถึงทุกวันนี 9 โดยได้มีการบูรณะมาโดย
ตลอด ซึ�งสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางได้อย่างเด่นชัด และสวยงามอย่างยิ�ง 
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กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านเดินทางสู่เมืองบอร์ โจมี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ
ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ที�มีชื�อเสียงระดับโลกในเรื�องนํ 9าแร่ โดยนํ 9าแร่
ยี� ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารนํ 9าแร่บริสุท ธิhที�ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani 
Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั�วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื�อกันว่าจะทําให้มี 
สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ นําท่านเข้าชมสวนบอร์ โจมี(Borjomi City Park) 
สถานที�ท่องเที�ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที�นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นํ 9าแร่
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ในวันหยุด จากนั 9นนําท่านข ึ 'นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย 

เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พ ักที= Hotel Crowne Plaza Borjomi หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 4 บอร์โจมี-กอร ี-พ ิพ ิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน-อ ัพลิสต์ช ิเคห์-วิหารจวาร ี-ทบิล ิซ ี 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองกอร ี(Gori) ซึ�งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนี 9เป็นเมือง
บ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที�ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ใน
ยุคศตวรรษที� 1920 ถึง 1950 และมีชื�อเสียงเรื�องความโหดเหี 9ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี 9 
นําท่านชมพิพ ิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ�งเป็นสถานที�รวบรวมเรื�องราว และ
สิ�งของเครื�องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที�สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตา
ลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลิน ตั 9งแต่เกิดจนกระทั�งเสียชีวิต  

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่เมืองอัพ ลิสต์ช ิเคห์(Uplistsikhe) ซึ�งเป็นเมืองถํ 9าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั 9งถิ�น
ฐานในดินแดนแถบนี 9กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจาก
อินเดียไปยังทะเลดําและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบันสถานที�แห่งนี 9แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน
เหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ�งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที�ใหม่ที�สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรม
การสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที�อยู่อาศัย ถํ 9าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยัง
มีห้องต่างๆ ซึ�งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที�สร้างขึ 9นในช่วงคริสต์ศตวรรษที� 9 ให้ท่าน

อิสระชมหมู่บ้านที�สร้างขึ 9นจากถํ 9านี 9ตามอัธยาศัย 
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ท่านชมวิหาร จวาร ี(Jvari Monastery) โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิhสิทธิhของศาสนาคริสต์นิกาย
ออโธดอก สร้างขึ 9นเมื�อคริสตวรรษที� 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี 9เป็นอย่างมาก ภายใน
โบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี 9ตั 9งอยู่บนภูเขาที�มีแม่นํ 9าสองสายมาบรรจบกันคือแม่นํ 9ามิควารี 
และแม่นํ 9าอรักวี  

นําท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซ ี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์ เจีย ริมฝั�งแม่นํ 9าคูรา(Kura) เมืองนี 9
ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศตวรรษที� 4 
ปัจจุบันทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื�องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็น
จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป  

เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พ ักที= Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 5 ทบิลิซ ี-ย่านเมืองเก่าทบิล ิซ ี-ข ึ 'นกระเช้าขมป้อมนาริกาลา-วิหารศักดิnส ิทธ ิnทบิล ิซ ี 
 สะพานสันติภาพ-โครนิเคิล ออฟ จอร์ เจีย-ไวน์เทสติ 'ง(Chateau Mukhrani) 

เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเที�ยวชมเมืองเก่าทบิลิซ ี(Old town) นําท่านข ึ 'นกร ะเช้าชมป้อมนาร ิกาลา(Narikala 
Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ 9นตั 9งแต่คริสต์ศตวรรษที� 4 ผ่าน
ผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที�ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี 9 
ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที� 7  ต่อมาพวกมองโกลตั 9งชื�อให้
ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลา
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เป็นป้อมแห่งหนึ�งบนเส้นทางสายไหมที�แข็งแกร่งและตีได้ยากที�สุด นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหาร

ศักดิnสิทธิnของทบิลิซ ี(Holy Trinity Cathedral) ที�เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักร
ออร์โธดอกจอร์เจียตั 9งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ 9นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และ
เป็นวิหารที�สูงที�สุด อันดับที� 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก 
นําท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ข้ามแม่นํ 9าคูราเพื�อเชื�อมระหว่างตัวเมืองเก่า 
และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสร้านจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครั 9งแรกเมื�อปี ค.ศ. 
2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที�มีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิก
ชาวอิตาเลื�ยนชื�อ Michele De Lucchi โครงสร้างถูกออกแบบและสร้างที�ประเทศอิตาลี และได้
นําเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื�อเข้ามาติดตั 9งในเมืองทบิลิซี นําท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ  
จอ ร์ เ จีย  (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานที�มีการบันทึกเรื�องราวต่างๆ ในหน้า
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ประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้บนเสาขนาดใหญ่จํานวนถึง 16 ต้น ซึ�งเสาแต่ละต้นนั 9นมา
ในไซส์ใหญ่ยักษ์ที�มีขนาดราวสิบคนโอบ และสูงถึง 35 เมตร และด้วยทําเลที�ตั 9งซึ�งอยู่บนภูเขา จาก
บริเวณนี 9คุณจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองทบิลิซี ได้แบบเต็มๆ ที�ให้ความรู้สึกตื�นตาตื�นใจ
และยิ�งใหญ่ชวนตะลึง 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านสู่ไวน์เทสติ 'ง(Chateau Mukhrani) ให้ท่านได้ชิมไวน์หลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น
เพื�อผลิตเป็นไวน์ และเรื�องราวประวัติศาสตร์การผลิตไวน์ก่อตั 9งขึ 9นโดย Ivane Mukhranbatoni 
ตัวแทนของราชวงศ์และผู้มีบทบาททางการเมืองของจอร์เจียในช่วงศตวรรษที� uv ในปีuwxy เขา
กลับมาจากฝรั� ง เศสพร้อมกับความรู้ เกี�ยวกับแนวคิดของการทําไวน์  และนับตั 9งแต่นั 9นมา
ประวัติศาสตร์ของการทําไวน์ของChâteau Mukhani ก็เริ�มขึ 9น ต่อมาในปี {||} กลุ่มผู้ประกอบการ
ชาวจอร์เจียเริ�มฟื9นฟูโดยมีความตั 9งใจที�จะรื 9อฟื9นอสังหาริมทรัพย์แห่งศตวรรษที�สิบเก้าสู่ความรุ่งโรจน์
ในอดีตและสร้างการผลิตขึ 9นใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีที�ทันสมัยและดั 9งเดิมเข้าด้วยกัน โดยเริ�ม
มีการพัฒนาบริการการท่องเที�ยวและบริการไวน์การโฮสต์ทัวร์ไวน์ประเภทต่าง ๆ อิสระให้ท่านเดิน

เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดูขั 9นตอนการบ่มไวน์ และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิ 9มชิมรสไวน์ในแบบ
จอร์เจีย ซึ�งบอกเลยว่าราคานั 9นถูกมาก ซื 9อได้ในราคาที�ไม่ถึงพันบาทไทย 

เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พ ักที= Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 6 ทลิบิซ ี-ป้อมอันนานูร ี-อ่างเก ็บนํ 'าชินวาร ี-ก ูดาอ ูร ี-คาซเบกี ' 
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เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางชมป้อมอันนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ที�มีกําแพงล้อมรอบ ริม
แม่นํ 9าอรักวี ถูกสร้างขึ 9นในสมัยศตวรรษที�16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที�ตั 9งอยู่ภายใน
กําแพง ซึ�งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ 9น ภายในยังมีหอคอยทรงสี�เหลี�ยมใหญ่ที�ตั 9งตระหง่าน ทําให้เห็น
ทัศนีย์ภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี 9 รวมถึงอ่างเก็บนํ 'าช ินวาร ี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื�อนซึ�งเป็นสถานที�สําคัญสําหรับนํานํ 9าที�เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมือง
หลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ�งทําให้ชาวเมืองทบิลิซีมีนํ 9าไว้ดื�มใช้ 
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จากนั 9นนําท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูร ี(Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทที�มีชื�อเสียง ตั 9งอยู่บริเวณที�ราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนํ 9าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที�แห่งนี 9เป็น
แหล่งที�พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ�งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
ระหว่างทางชมทิวทัศน์อันสวยงาม ตามทางเส้นทางหลวงที�สําคัญของจอร์เจียที�มีชื�อว่า Georgian 
Military Highway หรือเส้นทางสําหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี 9เป็นถนนสายสําคัญที�สุดที�ถูกสร้าง
ขึ 9นในสมัยที�จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื�อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้าม
เทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที�ภูมิภาคนี 9 ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี 9เป็นเส้นทางที�จะนําท่านขึ 9นสู่
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เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที� ตั 9งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที�มีความยาวประมาณ 
1,100 กม. ที�เป็นเส้นกั 9นระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย นําท่านแวะถ่ายรูปอนุสร ณ์สถาน
ร ัสเซ ีย-จอร์ เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บน
เนินเขา สร้างขึ 9นในปี uvw} เพื�อเฉลิมฉลองครอบรอบ {|| ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี 9ถือเป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของ
จอร์เจีย 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ เ มื อ ง ค าซ เ บ กี '(Kazbegi) ห รือปัจจุบันเรียกว่า เ มื อ ง ส เ ต ปั น ส มิ น ด า
(Stepantsminda) ชื�อนี 9เพิ�งเปลี�ยนเมื�อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื�อ สเตฟาน ได้มา
พํานักอาศัยและก่อสร้างสถานที�สําหรับจําศีลภาวนาขึ 9น เมืองนี 9อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิ ซี  
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ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั 9งอยู่ริมฝั�งแม่นํ 9าเทอร์กี 9 ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที�ยวบน
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus) ที�สําคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที�สวยงามโดยรอบ รวมทั 9ง
เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี 9อีกด้วย จากนั 9นนําท่านข ึ 'นรถ 4WD (รถข ับเคลื=อน 4 ล้อ) เพื�อ
เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซ ัส(Caucasus) นําท่านชมความสวยงามของโบสถ์ เกอร์ เกตี '(Gergeti 
Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาด
ใหญ่ สร้างขึ 9นในศตวรรษที� 14 เป็นโบสถ์ชื�อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ�งเป็นสัญลักษณ์สําคัญหนึ�ง
ของประเทศจอร์เจีย ตั 9งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี 9 ที�ระดับความสูงจากนํ 9าทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที�

มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ6 ปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม)  
เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พ ักที= Room Hotel Kazbegi หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซัส วิวสวยแสนล้าน) 

 

 7 คาซเบกี '-ทลิบิซ ี-ช้อปปิ' ง จานชาเดอนี= -โบสถ์เมเคตี-สนามบินทบิลิซ ี 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นําท่านเดินกลับสู่เมืองทบิลิซ ี(Tbilisi) นําท่านสู่ถนนจาน ชาเดอนี=(Jan sharden street) เป็นถนน
คนเดินย่านเมืองเก่าที�เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที� 9 ต่อมาจึง
เปลี�ยนชื�อ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื�อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที�ยวชาวฝรั�งเศส Jean Chardin 
ปัจจุบันถนนสายนี 9เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื 9นเมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนี 9จะมี
บ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที�โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านําสิ�งของต่างๆมา
วางขายมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ 9งตามอัธยาศัย จากนั 9นนําท่านเดินทางไปยังห้าง East Point 
ซึ�งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ 9ง 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, ZARA และอื�นๆอีกมากมาย 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชมโบสถ์ เมเคตี(Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที�สร้างขึ 9นในช่วงคริสต์ศตวรรษที� 12 
ตั 9งอยู่บริเวณริมหน้าผาที�เบื 9องล่างเป็นแม่นํ 9ามิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที�พํานัก
ของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน นําท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซ ี (Tbilisi) 
ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซ ี เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 
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17.30 น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) เที�ยวบินที� 

TK383 (17.30-19.00) / TK68 (01.45(+1)-15.25) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 18.55 

ชั�วโมง บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

 8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

กําหนดการเด ินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด ็ก พ ักเด ี=ยว 
พุธ-พุธ 27 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 
พุธ-พุธ 10-17 สิงหาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 
พุธ-พุธ 07-14 กันยายน 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

ศุกร์-ศุกร์ 09-16 กันยายน 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 
พุธ-พุธ 14-21 กันยายน 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

อาทิตย์-อาทิตย ์ 23-30 ตุลาคม 65 66,999.- 66,999.- 9,000.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลี=ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์   
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที�ยว เงื�อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทั 9งหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื�อ ประโยชน์ของท่านเอง และเพื�อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื�อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื�อนไขหมาย
เหตุที�บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**ราคานี 9เป็นราคาทัวร์ตั 9งแต่ แต่ 20 ท่านขึ 9นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากตํ�ากว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการงดออกการเดินทาง ** เนื�องจากกฎ
การเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ 9นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านั 9นที�มห้ีอง 
3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนําว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สําหรับท่านที�พักห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพักขึ 9นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
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อัตรานี 'รวม 

1.  ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
3.  ค่าห้องพักในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารที�ระบุตามรายการ  
5.  ค่าเข้าชมสถานที�ทุกแห่งที�ระบุตามรายการ   
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที�แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื�นๆเป็นไป
ตามเงื�อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

7.     ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื�อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม์) 
8.     นํ 9าดื�มวันละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     ค่านํ 9าหนักกระเป๋า (นํ 'าหนัก 30 กิโลกร ัม)  

 

อัตรานี 'ไม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผู้ที�ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหัก ณ ที�จ่าย3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ในกรณีที�ต้องการใบกํากับภาษี  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื�นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพิเศษ 

5.  ค่าปรับสัมภาระที�เกินกว่าที�สายการบินกําหนด  
6. ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หร ือ ประมาณ 2,250 บาท) ตลอดการเดินทาง 

การจองและการช ําระ 
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที�นั�งจะยืนยันเมื�อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั 9น ส่วนที�

เหลือชําระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนที�เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื�อทําการจองคิวยื�นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ 

3. เมื�อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 



KGG110812-TK จอร์เจีย บาทูมี-ทลบิซิ ี8วัน5คืน(นอนคาซเบกี")  
4. หากท่านที�ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที� ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั 9ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhไม่ รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 9น 

5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั 9นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั 9งแบบหมู่คณะและ
ยื�น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที� 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทําการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั 9งหมดก่อนตามกําหนด             
เงื�อนไขการชําระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิhในการหักค่าใช่จ่ายที�เกิดขึ 9นจริงเท่านั 9น 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั�วกับทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิhในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทั 9งหมด  

8. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั 9งหมด 

เงื=อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบร ิการ  
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหร ือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น60วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจํา 100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที=เกิดข ึ 'นจร ิงค่ามัดจําต ั{วเคร ื=องบ ิน/
ค่ามัดจําโรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจํา 50% (15,000และหักค่าใช้จ่ายที=เกิดข ึ 'นจร ิงค่ามัดจําต ั{วเคร ื=องบ ิน/
ค่ามัดจําโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที�หักค่าใช้จ่าย 100%  
- กรณียื�นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิhในการหักค่าบริการค่ายื�นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที�เกิดขึ 9นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั�ว
เครื�องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิhในการหักเก็บ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 9นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป  

หมายเหตุสําคัญเพ ิ=มเติม  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที�เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้า

ของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  



KGG110812-TK จอร์เจีย บาทูมี-ทลบิซิ ี8วัน5คืน(นอนคาซเบกี")  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhในการเปลี�ยนแปลงรายท่องเที�ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย

การบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด
,แผ่นดินไหว,โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั 9งนี 9ทางบริษัทจะ
คํานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัย ของทุกท่านเป็นสําคัญ  

3.  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั 9งในกรณีที�ท่านจะใช้
หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํ 9าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ�ง หรือ เนื�องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที�ตั 9งครรภ์,เด็กอายุตํ�ากว่า 2 ขวบ,ผู้ที�นั�งวิล
แชร์หรือ บุคคลที�ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื�อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทัวร์เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เนื�องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

ตั{วเครื=องบ ินและที=น ั=งบนเครื= อง 
1.  ตั�วเครื�องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื�อนวันเดินทาง

กลับท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษัทฯ ได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั�วเครื�องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วย

สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิhการเรียกเก็บค่ามัดจําตั�วเครื�องบินซึ�งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทําการออกตั�วเครื�องบินไปแล้ว (กรณีตั�ว Refund )ผู้เดินทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที�ได้จะขึ 9นอยู่กับแต่ระบบของสาย
การบินนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิhในการเก็บเงินเพิ�มเติมในกรณีที�สายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ 9ามันเพิ�มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที�นั�งบนเครื�องบินของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึ�งทางบริษัทไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที�นั�งตามที�ท่านต้องการได้  
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6. กรณีท่านที�จะออกตั�วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั�วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื�อขอคํายืนยันว่าทัวร์นั 9น
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนั 9นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 9น  

7. ที�นั�ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ 9นกับข้อกําหนดของสายการบินเป็นผู้กําหนด  
8. ท่านที�ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั�วท่านจะต้องเป็นผู้ดําเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9.  นํ 9าหนักกระเป๋าสัมภาระที�โหลดหรือถือขึ 9นเครื�องสายการบินเป็นผู้กําหนดหากท่านมีนํ 9าหนกัเกินกว่ากําหนด

ท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั 9นเอง 
10.  ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

โรงแรมที=พ ัก 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhในการปรับเปลี�ยนโรงแรม ในกรณีที�บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯ จะ

ใช้ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที�ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน)  
2. เนื�องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยโุรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ 9นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านั 9นที�มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนําว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า  
3. สําหรับท่านที�พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ 9นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพกั แบบห้องเดี�ยว (Single) 

และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยู่คนละชั 9น  

5. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ 9นมากและห้องพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครั 9งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิhในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที�เป็นห้องเดี�ยว
อาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนํ 9าซึ�งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั 9นๆและแต่ละ
ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอุณหภูมิตํ�าเครื�องปรับอากาศจะมี 
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  

8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั 9งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

 

สําหรับผู้เดินทางที=ถ ือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศจอร์เจีย อนุญาตให้อยู่ได้สูงสุด 365 วัน 

 


