
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ (TK)พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

22.55น. ออกเดินทางสู่เมืองบาทูมีประเทศจอร์เจียโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เท่ียวบิน

ท่ีTK65(22.55-05.45(+1)) / TK390(08.00-10.55)(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 

ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอิสตนับูล ประเทศตรุกี 

  2  บาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝ่ังทะเล 

     ดาํจัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตึก Alphabetic Tower***ทานข้าวบนตึก 

10.55น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบาทูมีประเทศจอรเ์จียหลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้(เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 3ชั่วโมง)เมืองบาทมูี(Batumi)เมืองริมทะเลบนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลดาํ เป็น

เมืองหลวงของอตัจารา(Ajara) เป็นสาธารณรฐัอสิระท่ีปกครองตนเอง อยู่ทางดา้นตะวนัตกของ

ประเทศจอรเ์จีย ครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณกวา้งนาํท่านสูถ่นนเลียบชายหาดบาทูมี(Batumi 

Promenade)ถนนเลียบชายหาดท่ียาวถึง 6 กิโลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1884 ประดบัดว้ยนํา้พุ

งดงามตลอดสาย และเป็นถนนท่ียาวท่ีสดุบนชายหาดทะเลดาํ ทศันียภาพผสมผสานวิวภเูขาและวิว

ทะเล นาํชมแลนดม์ารค์สาํคญั ๆ ตลอดถนน ชมอนุสาวรียอ์าลีและนีโน่(Ali and Nino 

Monument)เป็นสถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหมท่าํดว้ยเหล็ก เคล่ือนไหวได ้ความสงูประมาณ 8 เมตร 

ผลงานศิลปินชาวจอรเ์จีย Tamara Kvesitadzeท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความรกัและความเศรา้ของอาลี

หนุ่มมสุลิม กบัเจา้หญิงนิโนแห่งจอรเ์จีย หลงัจากถกูกองทพัโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของ



นกัเขียนชาวอาเซอรไ์บจาน นอกจากนีย้งัมีความพิเศษคือรูปป้ันนี ้จะขยบัเขา้หากนัในเวลา 19.00 

น.ของทกุวนั ถ่ายรูปกบั หอคอยชิงช้าสวรรค(์Ferris Wheels Tower)ท่ีตัง้ริมทะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลดําของบาทูมีชมความสวยงามของทะเล บา้นเรือนท่ีถูกสรา้งขึน้ตาม

แบบรูปทรงโบราณท่ีปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้มกับรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่

สม้ พืชพนัธุธ์ัญญาหารและตน้ชา อิสระใหท่้านไดเ้ท่ียวชมบริเวณทะเลดาํ 

**การล่องเรือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม** 

นาํท่านสู่จัตุรัสเปียเซซ่า(Piazza Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี(Batumi Old Town)

สร้า ง ขึ ้น ใน ปี  2009 เป็ น อ าค าร ท่ี ได้ รับ ก ารอ อ ก แบ บ โด ย ส ถ าป นิ กชื่ อ ดั งช าวจ อ ร์เจี ย 

VazhaOrbeladzeท่ีสรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 

2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งนีไ้ดเ้ร่ิมปรบัปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่

ของเมือง และเลือกซือ้ของฝากพืน้เมือง 

 

 

 

 

 

นําท่านถ่ายรูปและขึ้นตึก Alphabetic Tower เป็นตึกสูงตระหง่า เป็นแลนด์มาร์คท่ีสําคัญซึ่ง

สามารถขึน้ไปชมวิวดา้นบนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนตึก Alphabetic Tower ทีส่ามารถมองเห็นทะเลได้

ชมวิวของทั้งเมืองบาทมูีได้แบบ 360 องศา 

พักที่Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumiหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

(ทีพ่กัติดทะเลดาํ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3  บาทูมี-คูไตซี-อารามจีลาต-ิมหาวิหารบากราต-ิบอรโ์จมี-สวนบอรโ์จมี- 

     ขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี(Kutaisi) เมืองนีม้ีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความ

สวยงามของเมืองคไูตซีซึ่งมีชื่อเสียงทางดา้นวฒันธรรมและไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ซึ่ง

ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษท่ี 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส 

(Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่ทางดา้นของตะวันตก

ของประเทศนาํท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 โดยทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้อารามจีลาตินีขึ้น้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี 

ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถเ์ซนตนิ์โคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์



เซนต ์จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตนิ์โคลาสนั้น มีภาพเขียนสีเฟรสโกท่ีสวยงามตระการตา

มากมายหลายภาพเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับคริสตศ์าสนา ท่ียังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยบริเวณตรง

โดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนั้น ใช้กระเบือ้งโมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 

ลา้นชิน้ 

นาํท่านชมมหาวิหารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตัง้ชื่อตามพระเจา้บากราตท่ี 3 กษัตริยผ์ูท้รง

รวมจอรเ์จีย สรา้งขึน้ในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดยมหาวิหารแห่งนีแ้มจ้ะถกูพวกเติรก์ทาํลายไป

บางส่วน แต่ซากปรกัหักพังของโบสถก์็ยังปรากฏจนถึงทุกวนันี ้โดยไดม้ีการบูรณะมาโดยตลอด ซึ่ง

สะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ย่างเด่นชดั และสวยงามอย่างยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ

ประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลกในเร่ืองนํา้แร ่โดยนํา้แร่

ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ  ธารนํ้าแร่บริสุทธิ์ ท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี(Bakuriani 

Mountain)และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทําให้มี 

สุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได้ นําท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี(Borjomi City Park)

สถานท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมีท่ีนิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นํา้แร่

ในวันหยุด จากนั้นนาํท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมีอิสระใหท่้านเก็บ

ภาพวิวทิวทศันธ์รรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Hotel Crowne PlazaBorjomiหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 
 
 



  4  บอรโ์จมี-กอรี-พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน-วิหารจวารี-ทบิลิซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองกอรี(Gori)ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้น

เกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค

ศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้นาํ

ท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน(Musuem of Stalin)ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และ

ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตา

ลิน มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลิน ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ท่านชมวิหารจวารี(Jvari Monastery)โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกาย

ออโธดอก สรา้งขึน้เมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายใน

โบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถนี์ต้ัง้อยู่บนภูเขาท่ีมีแม่นํา้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่นํา้มิควารี

และแม่นํา้อรกัวี  

นาํท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี(Tbilisi)เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ริมฝ่ังแมน่ํา้ครูา(Kura) เมืองนี้

ถูกสร้างโดย วาคตัง จอรก์าซาลี กษัตริย์จอรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศตวรรษท่ี 4 

ปัจจุบันทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตรเ์ป็น

จดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารร้านวิวแม่นํ้าสุดสวย เสิรฟ์ไวนพ์ร้อมชมโชว ์

พักที่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(ใจกลางเมือง) 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5  ทบิลิซี-ย่านเมืองเก่าทบิลิซี-ขึน้กระเช้าขมป้อมนาริกาลา-วิหารศักดิสิ์ทธิ์ 

     ทบิลิซีสะพานสันติภาพ-โครนิเคิลออฟ จอรเ์จยี-ไวนเ์ทสติง้ 

     (Chateau Mukhrani) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นํา ท่ าน เท่ี ย วช ม เมื อ ง เก่ าท บิ ลิ ซี (Old town)นํา ท่ านขึ้น กระเช้ าชม ป้ อม น าริกาล า

(NarikalaFortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 

ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่ง

นี ้ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7  ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อ

ใหใ้หม่ว่า NarinQalaแปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) นกัประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลา

เป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกรง่และตีไดย้ากท่ีสดุ นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัวิหาร

ศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral)ท่ีเรียกกันว่า Samebaเป็นโบสถห์ลกัของคริสตจักร



ออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และ

เป็นวิหารท่ีสงูท่ีสดุ อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 

นาํท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ขา้มแม่นํา้คูราเพ่ือเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า

และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซีสะพานสรา้งจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 

2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีมีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิก

ชาวอิตาเล่ืยนชื่อ Michele De Lucchiโครงสรา้งถกูออกแบบและสรา้งท่ีประเทศอิตาลีและไดน้าํเขา้

มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพ่ือเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซี 

นาํท่านชมเดอะ โครนิเคิลออฟ จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia)อนุสรณ์สถานท่ีมีการ

บนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ในหนา้ประวติัศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จาํนวนถึง 16 

ตน้ ซึ่งเสาแต่ละต้นนั้นมาในไซสใ์หญ่ยักษ์ท่ีมีขนาดราวสิบคนโอบ และสูงถึง 35 เมตร และด้วย

ทาํเลท่ีตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีคุ้ณจึงสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองทบิลิซีไดแ้บบเต็มๆ ท่ี

ใหค้วามรูสึ้กต่ืนตาต่ืนใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสูไ่วนเ์ทสติง้(Chateau Mukhrani)ใหท่้านไดช้ิมไวนห์ลากหลายปีการผลิตชมโรงบ่มองุ่น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือผลิตเป็นไวน์และเร่ืองราวประวัติศาสตรก์ารผลิตไวน์ก่อตั้งขึน้โดย IvaneMukhranbatoni

ตัวแทนของราชวงศแ์ละผูม้ีบทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษท่ี 19 ในปี1876 เขา

กลับมาจากฝรั่ งเศสพร้อมกับความรู้เกี่ ยวกับแนวคิดของการทําไวน์ และนับตั้งแต่นั้นมา

ประวัติศาสตรข์องการทาํไวนข์องChâteau Mukhaniก็เร่ิมขึน้ ต่อมาในปี 2003 กลุ่มผูป้ระกอบการ

ชาวจอรเ์จียเร่ิมฟ้ืนฟูโดยมีความตั้งใจท่ีจะรือ้ฟ้ืนอสังหาริมทรัพย์แห่งศตวรรษท่ีสิบเก้าสู่ความ

รุง่โรจนใ์นอดีตและสรา้งการผลิตขึน้ใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและดัง้เดิมเขา้ดว้ยกัน 

โดยเร่ิมมีการพัฒนาบริการการท่องเท่ียวและบริการไวนก์ารโฮสต์ทัวรไ์วนป์ระเภทต่าง ๆ อิสระให้

ท่านเดินเล่นไร่องุ่น เดินชมมาดขูั้นตอนการบ่มไวน ์และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวนใ์น

แบบจอรเ์จีย ซึ่งบอกเลยว่าราคานัน้ถกูมาก ซือ้ไดใ้นราคาท่ีไม่ถึงพนับาทไทย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พักที่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(ใจกลางเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  6  ทลิบิซี-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ําชินวารี-กูดาอูริ-อนุสรณส์ถานรัสเซียจอรเ์จีย 

     หุบเขาคอเคซัส-โบสถเ์กอรเ์กตี ้
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress)ป้อมปราการเก่าแก่ ท่ีมีกาํแพงลอ้มรอบริม

แม่นํา้อรักวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังท่ีตั้งอยู่ภายใน

กาํแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ทาํใหเ้ห็น

ทัศนียภาพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บนํ้าชินวารี

(Zhinvali Reservoir)และยงัมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีสาํคญัสาํหรบันาํนํา้ท่ีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง

และใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งทาํใหช้าวเมืองทบิลิซีมีนํา้ไวด่ื้มใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri)เมืองสกีรีสอรท์ท่ีมีชื่อเสียง ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบเชิง

เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนํา้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็น

แหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 

ระหว่างทางชมทิวทัศนอ์ันสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงท่ีสาํคญัของจอรเ์จียท่ีมีชื่อว่า Georgian 

Military Highway หรือเส้นทางสําหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายสําคัญท่ีสุดท่ีถูก

สรา้งขึน้ในสมัยท่ีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการ

ขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายังท่ีภูมิภาคนี ้ถนนแห่งประวติัศาสตรนี์เ้ป็นเสน้ทางท่ีจะนาํท่าน

ขึน้สู่เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 

1,100 กม. ท่ีเป็นเส้นกั้นระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอรเ์จียนาํท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถาน

รัสเซีย-จอรเ์จีย (Russia–Georgia Friendship Monument)อนุสรณ์สถานหินโคง้ขนาดใหญ่บน



เนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอรจ์ีเอฟสกี และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จดุชมวิวนีถ้ือเป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุแห่งหน่ึงของ

จอรเ์จีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี(้Kazbegi)หรือปัจจบุนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา

(Stepantsminda)ชื่อนีเ้พ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออรโ์ธด๊อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้า

พาํนกัอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีสาํหรบัจาํศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 

ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้เทอรก์ี ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวบน

เทือกเขาคอเคซสั(Caucasus) ท่ีสาํคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูิทศันท่ี์สวยงามโดยรอบ รวมทัง้

เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย  



จากนั้นนําท่านขึ้น รถ 4WD (รถขับเคลื่ อน  4 ล้อ )เพ่ื อ เข้าสู่ ใจกลางหุบเขาคอเคซัส

(Caucasus)นาํท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้(Gergeti Trinity Church)หรือเรียกว่า

โบสถส์มินดา ซาเมบา (TsmindaSameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 

14 เป็นโบสถช์ื่อดังกลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์าํคญัหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บน

เทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบัความสูงจากนํา้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีทีม่ีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถ

เดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่Gudauri Lodgeหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซสั วิวสวยแสนลา้นติดลานสกี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7  คาซเบกี-้ทลิบิซี-ช้อปป้ิง จานชาเดอน่ี-โบสถเ์มเคตี-สนามบินทบิลิซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินกลบัสู่เมืองทบิลิซี(Tbilisi)นาํท่านสู่ถนนจาน ชาเดอนี่(Jan sharden street)เป็นถนน

คนเดินย่านเมืองเก่าท่ีเป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึง

เปล่ียนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Streetเพ่ือเป็นเกียรติแก่นักท่องเท่ียวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin 

ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า รา้นอาหารพื้นเมือง รา้นกาแฟมากมาย บริเวณนี้จะมี

บา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยังมีพ่อคา้แม่คา้นาํส่ิงของต่างๆมา

วางขายมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนาํท่านเดินทางไปยังห้าง East 

Pointซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระชอ้ปปิ้ง สินคา้แบรนด์เนมมากมาย 

อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, 

LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, 

SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชมโบสถ์เมเคตี(Metekhi Church)เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 

ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาท่ีเบือ้งล่างเป็นแม่นํา้มิตคาวารี ในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และท่ีพาํนัก

ของกษัตริย ์ในบริเวณเดียวกนันาํท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซีเพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.55น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์(TK)เท่ียวบินท่ีTK383 

(17.55-19.30) / TK64 (20.55(+1)-10.10)(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.15ชั่วโมง 

บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอิสตนับูล ประเทศตรุกี 

  8  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
10.10น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

พธุ-พธุ 18-25 มกราคม 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 

ศุกร-์ศุกร ์ 3-10 กุมภาพนัธ ์2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 

อังคาร-อังคาร 14-21 กุมภาพนัธ ์2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 

ศุกร-์ศุกร ์ 24 กุมภาพนัธ-์3มีนาคม 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 

พุธ-พุธ 8-15 มีนาคม 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 

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



โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอา่นก่อนตัดสินใจจองทัวร ์

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้ริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ

ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือประโยชนข์องท่านเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 

เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมายเหตุ

ท่ีบริษัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

** หากตํ่ากว่า 20ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เน่ืองจากกฎการ

เขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า7ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริมบางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง3

เตียงหากเป็นผูใ้หญ3่ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด2หอ้งจะสะดวกกว่า **สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกั

ขึน้อย่กูบัทางโรงแรมเป็นผูจู้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้** 

อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั (EconomyClass)แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบุตามรายการ 

6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ3,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตาม

เง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.  

กรมธรรม)์ 

8.  นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

9.  ค่านํา้หนกักระเป๋า (นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม) 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางของไทย 

2.  ภาษีหกัณท่ีจ่าย3%และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%ในกรณท่ีีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

6. ค่าทิปคนขบัรถ(60 EURหรือ ประมาณ 2,250 บาท)ตลอดการเดินทาง 



การจองและการชาํระ 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อไดร้บัเงินมัดจาํแล้วเท่านั้นส่วนท่ี

เหลือชําระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนท่ีเหลือ 40 วันก่อนการ

เดินทาง 

2. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจ้าหนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจา้หนา้ท่ี 

6.กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง15 วันทาํการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนตามกาํหนดเง่ือนไข

การชาํระเงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   บริษัท

จะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้านโดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเท่านัน้ 

7. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผล

ของวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทัง้หมด 

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินคา่บริการ 

-ยกเลิกการเดินทาง45วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย(ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเชน่สงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง30วนัคืนมดัจาํ 100%(30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ/ค่า

มัดจาํโรงแรมเป็นต้น) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง15–29 วนัคืนมดัจาํ 50%(15,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน/

ค่ามัดจาํโรงแรมเป็นตน้) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง0-15วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์

-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัค่าใชจ้่าย100%  

-กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทตู(วีซ่าไม่ผ่าน)และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว



เคร่ืองบินไปแลว้หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุสาํคัญเพิ่มเติม 

1.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยัอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้

2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด, 

แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆฯลฯท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ไดท้ัง้นีท้างบริษัทจะ

คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นสาํคญั 

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทกุกรณ ี

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง 

5.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เด็กอายตุํ่ากว่า2ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิลแชร์

หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองไดฯ้ลฯกรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ

บางรายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

ต๋ัวเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่อง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทาง

กลบัท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ 

2. ทางบริษัทฯไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทววัรไ์ม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ3,000–

10,000บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋วRefund)ผูเ้ดินทาง

ตอ้งเป็นผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย

การบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด 



4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพ่ิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน 

5. การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัรน์ัน้

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

7. ท่ีนั่ง LongLegทางบริษัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด 

8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนด

ท่านจะตอง้เป็นผูเ้สียค่าปรบัน้นัเอง 

10.  ทางบริษัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมท่ีพัก 

1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ในระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน) 

2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า7ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง3เตียงหากเป็นผูใ้หญ่3ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด2หอ้งจะสะดวกกว่า 

3. สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อย่กูบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ3ท่าน/3เตียง(TripleRoom)หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่

คนละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ(TradeFair)เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม

(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี)ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ

เหมาะสม 

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะTraditionalBuilding (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค)บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว

อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้นัๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่าเคร่ืองปรบัอากาศจะม ี

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท่้านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

สาํหรับผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 365 วนั 


