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I AM IN GEORGIA 
จอร์เจยี 8 DAYS 5 NIGHTS   

เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 63  

ราคาแนะนําเริ)มต้นเพยีง 43,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที# 1. กรุงเทพฯ 

วนัที# 2. อิสตนับลู – ทบิลิซี – อนสุาวรีย์ประวติัศาสตร์จอร์เจีย – กอรี – พิพิธภณัฑ์ของท่านสตาลิน – อพัลิสต์ชิเคห์ - คไูตซี  

วนัที# 3. อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – บาทมิู – อนสุาวรีย์อาลีและนีโน่ – ลอ่งเรือริมฝั#งทะเลดํา –  

             รับประทานอาหารคํ#าบนตกึ Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงนํ าพเุต้นระบํา 

วนัที# 4. เมืองเก่าบาทมิู – จตรัุสยโุรป– ถํ าโพรมิธีอสุ – บอร์โจมี  –  สวนบอร์โจมี 

วนัที# 5. ปอ้มอนันานรีู – อ่างเก็บนํ าชินวารี – กดูาอรีู – คาซเบกี  – โบสถ์เกอร์เกตี   

วนัที# 6. อนสุรณ์สถานรัสเซีย -จอร์เจีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี – ทบิลิซี 

วนัที# 7. เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ นกระเช้าไฟฟ้าชมปอ้มนาริกาลา – โรงอาบนํ าโบราณ – วิหารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบิน – อิสตนับลู 

วนัที# 8. กรุงเทพฯ 



 

   

 

 

  

  

 

 

  

วันที) 6 กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบนิเตอร์กชิ แอร์

ไลน์ พบเจ้าหน้าที#คอยอํานวยความสะดวก 
22.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอสิตันบูล โดยสายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์  เที)ยวบนิที) TK 65 

***คณะเดนิทางตั Fงแต่วันที) HI เม.ย. JK เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา M6.NI น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮาเวลา HN.6H น.*** 

วันที) M 
อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – กอรี – พิพิธภัณฑ์
ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชเิคห์ - คูไตซี 

05.45 น. เดินทางถงึสนามบินเมืองอสิตันบูล ประเทศตุรกี รอเปลี#ยนเครื#องเพื#อเดินทางตอ่  

UV.WX น. นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองทบลิซิ ิประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์  เที#ยวบินที# TK KWX  

***คณะเดนิทางตั Fงแต่วันที) HI เม.ย. JK เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา HJ.6I น. และเดนิทางถงึทบลิิซีเวลา HY.KI น.*** 

11.10 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร เมืองทบิลิซีนั น เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที#สดุของจอร์เจีย ตั งอยู่ริมฝั#งแม่นํ Fาคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นํ Fามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ#น ทบิลิซิ มีเนื อที#ประมาณ 
]V^ ตร.กม. และมีประชากรประมาณ _._ ล้านคน เมืองนี ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์
จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั งเมืองนี ขึ นในคริสตศตวรรษที# W เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทําอตุสาหกรรม สงัคมและ
วฒันธรรมในภมิูภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองนี อยู่ในสายทางหนึ#งของเส้นทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทสําคญัใน
ฐานะศนูย์กลางการขนสง่และการค้า เนื#องจากความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ที#ตั งที#เป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั นนําท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ#งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีดําขนาด

ใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆที#สื#อถึงเรื#องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ นโดย ซุราป สถาปนิกชื#อดงัก่อสร้างเมื#อปี _deX 
ประกอบด้วยแท่งเสา _f แท่ง แต่ละแท่งสงู ]X เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื#องราวออกเป็น ] ส่วนนั#นคือ ส่วนล่างสดุเกี#ยวกับพระ
คมัภีร์ของศาสนาคริสต์ สว่นกลางเกี#ยวกบัเรื#องของข้าราชการชนชั นสงูของจอร์เจีย และสว่นบนเกี#ยวกบัเหตกุารณ์สําคญัต่างๆของ
ประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูได้จากสถานที#แห่งนี  จากนั นนําท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ#งอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนี เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที#ในอดีตเป็นผู้ปกครอง
สหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษที# _d^U ถึง _dXU และมีชื#อเสียงเรื#องความโหดเหี ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี  นําท่านชม 
พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ#งเป็นสถานที#รวบรวมเรื#องราว และสิ#งของเครื#องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ 
รวมไปถึงตวัอาคารที#สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตาลิน มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลินตั งแต่เกิดจนกระทั#งเสียชีวิต 
จากนั นนําทา่นเดินทางไปยงัเมืองอัพลสิต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ#งเป็นเมืองถํ าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั งถิ#นฐานในดินแดนแถบนี 
กนัมานานแล้วกว่า ]UUU ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยงัทะเลดําและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจบุนั
สถานที#แห่งนี แบ่งออกเป็น ] ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ#งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที#ใหม่ที#สดุ ประกอบไปด้วย
สถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลกึเข้าไปเป็นที#อยู่อาศยั ถํ าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีห้องต่างๆ ซึ#ง
คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที#สร้างขึ นในช่วงคริสต์ศตวรรษที# d ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านที#สร้างขึ นจากถํ านี ตามอธัยาศยั 



 

   

 

 

  

  

 

 

จากนั นนําท่านเดินทางสูเ่มืองคูไตซี (Kutaisi) ที#ตั งอยูท่างด้านตะวนัตกเฉียงเหนือห่างประมาณ _XU กม. เมืองนี มีความเจริญเป็น
อนัดบัสองรองจากทบิลีซี    ชมความสวยงามของเมืองคไูทซีซึ#งมีชื#อเสียงทางด้านวฒันธรรมและได้รับการขึ นทะเบียน ให้เป็นมรดก
โลก  ซึ#งถ้าย้อนกลบัไปเมื#อสมยัศตวรรษที# _^-_] ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และ
อาณาจกัรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที#อยูท่างด้านของตะวนัตกของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ)า รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร 
ที)พัก เดินทางเข้าสูที่#พกั BEST WESTERN HOTEL KUTAISI หรือเทียบเทา่  

วันที) K 
อารามจีลาต ิ– มหาวหิารบากราต ิ– บาทมู ิ– อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ – 
ล่องเรือริมฝั) งทะเลดาํ – รับประทานอาหารคํ)าบนตกึ Alphabetic Tower - 
ชมโชว์การแสดงนํ Fาพุเต้นระบาํ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั นนําท่านชมอารามจีลาติ (Gelati Monastery) ซึ#งเป็นอารามหลวงของเมือง ถกูค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที# _^ โดยทาง

องค์การยเูนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาตินี ขึ นเป็นมรดกโลกเมื#อ ปี ค.ศ._ddW ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์
เซนต์ นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลสันั น มีภาพเขียนสีเฟรสโกที#สวยงาม
ตระการตามากมายหลายภาพเล่าเรื#องราวเกี#ยวกบัคริสต์ศาสนา ที#ยงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์  โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญ่ของ
โบสถ์ซึ#งเป็นภาพพระแม่มารีนั น ใช้กระเบื อง โมเสกสีทองประดบัประดากว่า ^ ล้านชิ น จากนั นนําท่านชมมหาวิหารบากราติ 

(Bagradi Cathedral) ที#ตั งชื#อตามพระเจ้าบากราตที# 3 กษัตริย์ผู้ทรงรวมจอร์เจีย สร้างขึ นในปลายคริสต์ศตวรรษที# 10 ตั งอยู่ใน
เมืองคไูตซ ึโดยมหาวิหารแห่งนี แม้จะถกูพวกเติร์กทําลายไปบางสว่น แตซ่ากปรักหกัพงัของโบสถ์ก็ยงัปรากฏจนถงึทกุวนันี  โดยได้มี
การบรูณะมาโดยตลอด ซึ#งสะท้อนถงึสถาปัตยกรรมยคุกลางได้อยา่งเดน่ชดั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู ่เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ#งในเมืองเศรษฐกิจที#สําคญั ของประเทศจอร์เจีย ตวัเมืองตั งอยู่

ติดทะเลดํา ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทมิูเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัอตัจารา (Ajara) ที#ปกครองตนเอง เป็นเมือง
ท่าที#มีความสําคญัในด้านการค้าและเป็นศนูย์กลางการพาณิชย์ นอกจากนั นยงัเป็นที#ตั งของเมืองในเขตร้อนที#เต็มไปด้วยผลิตผล



 

   

 

 

  

  

 

 

ของพืชผกั ผลไม้ต่างๆหลายอย่าง และที#สําคญัยงัมีโรงงานอตุสาหกรรมที#สําคญัมากมายๆต่างๆของเมืองอีกด้วย จากนั นนําท่าน
เดินทางบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) ที#ยาวถึง 6 กิโลเมตร สร้างขึ นตั งแต่ปี 1884 ประดบัด้วยนํ าพงุดงาม
ตลอดสาย และเป็นถนนที#ยาวที#สดุบนฝั#งทะเลดํา จากนั นนําทา่นถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) 

ซึ#งเป็นงานสถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่รูปคู่รักชายชาวอาเซอร์ไบจานและหญิงสาวชาวจอร์เจียนในนวนิยายท้องถิ#น มีขนาดสงู 8 

เมตร ตั งอยู่ริมทะเลดําที#จะเคลื#อนไหวได้ทกุๆ 10 นาที ถกูสร้างขึ นเพื#อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื อชาติและศาสนา และ
ยงัแสดงถึงสนัติภาพระหวา่งประเทศจอร์เจีย และอาร์เซอไบจานด้วย นําท่านถ่ายรูปภายนอกกบัตกึ Alphabetic Tower เป็นตกึสงู
ตระหง่า เป็นแลนด์มาร์คที#สําคญัซึ#งสามารถขึ นไปชมวิวด้านบนได้ จากนั นนําท่านล่องเรือริมฝั) งทะเลดําของบาตูมี ชมความ
สวยงามของทะเล บ้านเรือนที#ถกูสร้างขึ นตามแบบรูปทรงโบราณที#ปลกูกนัอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพนัธุ์ธัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที#ยวชมบริเวณทะเลดํา **การล่องเรือนัFนขึ Fนอยู่กับสภาพ
อากาศ กรณีที)ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิyปรับเปลี)ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**   

 
คํ)า พเิศษ รับประทานอาหารคํ)า บนตกึ Alphabetic Tower ซึ)งท่านสามารถชมววิและเกบ็ภาพที)ระลกึของเมืองบาทูม ิ

จากนั นนําทา่นชมโชว์การแสดงนํ Fาพุเต้นระบาํ (Fountain Show) ซึ#งตั งอยูก่ลางเมืองบาทมิู  
** กรณีที)สภาพอากาศไม่ดี หรือโชว์มีการปิดทาํการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิyปรับเปลี)ยนโปรแกรมตามเหมาะสม** 

ที)พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูที่#พกั BEST WESTERN HOTEL BATUMI หรือเทียบเท่า  

วันที) N เมืองเก่าบาทมู ิ– จตุรัสยุโรป– ถํ Fาโพรมธีิอุส – บอร์โจมี - สวนบอร์โจมี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมเมืองเก่าบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ชมจตุรัส Piazza Square ที#สร้างขึ นในปี ^UUd 
เป็นอาคารที#ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื#อดงัชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน 
จากนั นนําท่านชมจตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึ#งเป็นอีกหนึ#งจตรัุสที#สําคญัในยโุรป จากนั นนําท่านเดินทางสู่เมืองซกาลตูโบ 



 

   

 

 

  

  

 

 

(Tskaltubo) นําทา่นชมถํ Fาโพรมธีิอุส (Prometheus Cave) เป็นหนึ#งในถํ าอนัน่าอศัจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถกูค้นพบครั งแรกปี ค.ศ.
_deW และถกูตกแต่งใหม่เมื#อปี ค.ศ.^U_^ เพื#อรองรับนกัท่องเที#ยวที#มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหิน
ย้อยที#สะท้อนแสงสีตระการตาภายในตวัถํ า นําท่านล่องเรือชมความสวยงามของถํ าแห่งนี  **การล่องเรือนัFนขึ Fนอยู่กับสภาพ
อากาศ กรณีที)ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิyปรับเปลี)ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั นนําท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) ซึ#งเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีบ มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ _X,UUU คน บอร์โจมีเป็นเมืองที#มีชื#อเสียงในด้านนํ าแร่ระดบัโลก เพราะมีลําธารนํ าที#ใส บริสทุธิwที#ไหล
มาจากยอดเขาบาคเูรียนี (Bakuriani Mountain) ที#มีความสงูประมาณ ^,]UU เมตร ที#ถกูค้นพบโดยนายทหารรัสเซีย โดยในอดีต
ชาวเมืองเชื#อกันว่าถ้าดื#มนํ านี จะทําให้มีสขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ และต่อมาได้เริ#มมีการตั งโรงงานผลิตและ
ส่งออกนํ าแร่ยี#ห้อบอร์โจมี (Borjomi) ที#มีชื#อเสียงไปยงัประเทศต่างๆมากมาย นําท่านเที#ยวชมสวนบอร์โจมี (Borjomi mineral 
Park) 

คํ)า รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร 
ที)พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูที่#พกั BORJOMI PARADISE หรือเทียบเทา่  

วันที) I ป้อมอันนานูรี – อ่างเกบ็นํ Fาชนิวารี – กูดาอูรี – คาซเบกี F - โบสถ์เกอร์เกตี F 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดินทางไปยงัป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ มีกําแพงล้อมรอบตั งอยูริ่มแมนํ่ าอรักวี ถกูสร้างขึ นใน
สมยัศตวรรษที#_f-_V ชมความงดงามขอโบสถ์ ^ หลงัที#ตั งอยู่ภายในกําแพง ซึ#งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ น ภายในยงัมีหอคอยทรง
สี#เหลี#ยมใหญ่ที#ตั งตระหง่าน ทําให้เห็นทศันีย์ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามด้านลา่งจากมมุสงูของปอ้มปราการนี  รวมถึงอ่างเก็บนํ Fาชิน

วารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื#อนซึ#งเป็นสถานที#สําคญัสําหรับนํานํ าที#เก็บไว้สง่ต่อไปยงัเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ#งทํา
ให้ชาวเมืองทบิลิซีมีนํ าไว้ดื#มไว้ นําท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกดูาอรีู ซึ#งเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทที#มีชื#อเสียง ตั งอยู่บริเวณที#ราบ



 

   

 

 

  

  

 

 

เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบันํ าทะเลประมาณ ^,_UU เมตร สถานที#แห่งนี เป็นแหล่งที#พกัผ่อนเล่นสกีในช่วง
เดือนธนัวาคมถงึเดือนเมษายน ซึ#งจะมีหิมะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางให้ทา่นได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที#สําคัญของจอร์เจียที#มีชื#อว่า Georgian Military 

Highway หรือเส้นทางสําหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี เป็นถนนสายสําคัญที#สดุที#ถูกสร้างขึ นในสมยัที#จอร์เจียอยู่ภายใต้การ
ควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื#อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที#ภูมิภาคนี  ถนนแห่ง
ประวติัศาสตร์นี เป็นเส้นทางที#จะนําทา่นขึ นสูเ่ทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที#ตั งอยู่ระหวา่งทวีปยโุรป และ
เอเชีย ประกอบด้วย ^ สว่น คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย ที#มีความยาวประมาณ _,_UU กม. ที#เป็นเส้นกั น
ระหวา่งพรมแดนรัสเซียกบัจอร์เจีย จากนั นนําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองคาซเบกี F (Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมิน
ดา(Stepansminda) ชื#อนี เพิ#งเปลี#ยนเมื#อปี ^UUf หลงัจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื#อ สเตฟาน ได้มาพํานักอาศยัและก่อสร้าง
สถานที#สําหรับจําศีลภาวนาขึ น เมืองนี อยู่หา่งจากเมืองหลวงทบิลซีิ ประมาณ _XV กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆตั งอยูริ่มฝั#งแมนํ่ าเทอร์กี  
ถือเป็นศนูย์กลางการทอ่งเที#ยวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ที#สําคญัของประเทศจอร์เจีย มีภมิูทศัน์ที#สวยงามโดยรอบ รวมทั ง
เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี อีกด้วย จากนั นนําท่านขึ นรถ WWD (รถขับเคลื#อน W ล้อ) เพื#อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส
(Caucasus) นําท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี F (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ นในศตวรรษที# _W เป็นโบสถ์ชื#อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ#งเป็น
สญัลกัษณ์สําคญัหนึ#งของประเทศจอร์เจีย ตั งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี  ที#ระดบัความสงูจากนํ าทะเล ^,_VU เมตร (***ในกรณีที) มี
หมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิy ปรับเปลี)ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) 

คํ)า รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร 
ที)พัก เดินทางเข้าสู่ที#พกั HOTEL SNO หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที) พักอยู่ในเมืองคาซเบกี F (Kazbegi) ซึ)งตั Fงอยู่ใน

เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที)โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที)หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึ Fนไปได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิy ขอย้ายไปพักที)เมือง Gudauri แทน *** 



 

   

 

 

  

  

 

 

วันที) J 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวตสิโคเวลี 

- โบสถ์เมเคต ี– ทบลิิซี  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื#อหนึ#งคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนสุรณ์สถานที#สร้างขึ นมาในปี ค.ศ. _de] เพื#อเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึความสมัพนัธ์อนัดีของประเทศจอร์เจีย

และประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวติัศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและ

ประเทศรัสเซียไว้อยา่งสวยงาม ให้ทา่นได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศัน์อนัสวยงาม นําทา่นเดินทางสูเ่มืองมสิเคต้า 

(Mtskheta) ซึ#งเป็นเมืองหลวงแหง่แรกของประเทศจอร์เจียสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ#งเป็นราชอาณาจกัรของ

จอร์เจียในช่วง XUU ปีก่อนคริสตกาลตั งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือหา่งจากกรุงทบิลซีิ ประมาณ ^U กม. เมืองนี ถือได้วา่เป็นเมืองที#มี

ความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์แหง่หนึ#งของประเทศ และได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. _ddW  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แหง่ไม้กางเขนอนัศกัดิwสิทธิwของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ นเมื#อคริ

สตวรรษที# f ชาวจอร์เจียสกัการะนบัถือวิหารแหง่นี เป็นอยา่งมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี ตั งอยูบ่นภเูขาที#มี

แมนํ่ าสองสายมาบรรจบกนัคือแมนํ่ ามิควารี (Mtkvari river) และแมนํ่ าอรักวี (Aragvi river)  จากนั นนําทา่นชมวหิารสเวตสิโคเว

ลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถงึเสาที#มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษที# __ โบสถ์แหง่นี ถือเป็น

ศนูย์กลางทางศาสนาที#ศกัดิwสทิธิwที#สดุของจอร์เจีย สร้างขึ นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื#อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง

ของประเทศ อีกทั งยงัเป็นศนูย์กลางที#ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี#ยนความเชื#อและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็น

ศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื#อปี ค.ศ.]]V และถือเป็นสิ#งก่อสร้างยคุโบราณที#มีขนาดใหญ่ที#สดุของประเทศจอร์เจีย ภายในมี

ภาพเขียนสีเฟรสโก้อยา่งงดงาม นําทา่นชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที#สร้างขึ นในช่วงคริสต์ศตวรรษที# _^ 

ตั งอยูบ่ริเวณริมหน้าผาที#เบื องลา่งเป็นแมนํ่ ามิตคาวารี ในอดีตถกูใช้เป็นปอ้มปราการ และที#พํานกัของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกนั 

จากนั นนําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองทบลิซีิ (Tbilisi)  นําทา่นชมทศันียภาพบรรยากาศของเมืองทบลิซีิ เมืองหลวงของประเทศ

จอร์เจีย ที#มีความสําคญัของประวติัศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที#สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและ

เมืองใหญ่ที#สดุของจอร์เจีย   

 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ)า รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร พเิศษให้ท่านได้ลิ Fมรสไวน์พื Fนเมืองชั Fนดีของประเทศจอร์เจีย 
**พเิศษพร้อมชมการแสดงพื Fนเมืองของประเทศจอร์เจีย ที)น่าตื)นตาตื)นใจ** 

ที)พัก เดินทางเข้าสูที่#พกั BEST WESTERN TBILISI หรือเทียบเท่า  

วันที) W 
เมืองเก่าทบลิิซี – ขึ Fนกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบนํ Fาโบราณ –   
วหิารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบนิ – อสิตนับูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเที#ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นําท่านขึ Fนกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ#งเป็นป้อม

ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตั งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ นตั งแต่คริสต์ศตวรรษที# 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยคุหลายสมยัที#ต่างผลดั
กนัเข้ามารุกรานนครเลก็ๆ บนเส้นทางสายไหมแหง่นี  ราชวงศ์อมุยัยดัของชาวอาหรับได้ตอ่เติมปอ้มในช่วงคริสต์ศตวรรษที# 7 ต่อมา
พวกมองโกลตั งชื#อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกัประวติัศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นปอ้ม
แห่งหนึ#งบนเส้นทางสายไหมที#แข็งแกร่งและตีได้ยากที#สุด จากนั นนําท่านชมโรงอาบนํ Fาโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ 

(Abanotubani) จากภายนอกเป็นสถานที#สาหรับแช่นํ าพรุ้อนที#มีแร่ถามะถนั ตามตํานานเล่าขานว่าในสมยัพระเจ้าวคัตงัที# _ กอร์
กซัลี#นกเหยี#ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดงักลา่ว จึงทําให้ค้นพบบ่อนํ าพรุ้อนแห่งนี ขึ น ลกัษณะคล้ายโรงอาบนํ าเหมือนกบั
การออนเซ็นของชาวญี#ปุ่ นผสมรวมกบัการอาบนํ าแบบตรุกี  จากนั นนําท่านไปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ#งเป็นโบสถ์หลงั
ใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที#ถูกสร้างขึ นในเมืองนี  ชื#อของโบสถ์ได้นํามาจากดินแดนอนัศกัดิwสิทธิw คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็ม
สถานที#แห่งนี ก็ได้มี#ชื#อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบลิิซี (Tbilisi Sioni) ถกูสร้างขึ นในราวศตวรรษที# f-V และต่อมาก็ได้ถกูทําลายลงโดยผู้ ที#
บกุรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ นใหม่หลายครั งด้วยกนั จนกระทั#งเป็นโบสถ์ที#ได้เห็นอยู่ในปัจจบุนันี และได้มีการบรูณะในช่วงศตวรรษที# 
_V- _d จากนั นนําท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point ซึ#งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ ง สินค้าแบรนด์
เนมมากมาย 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 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 ได้เวลาพอสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

_e.UX น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงอสิตันบูล โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที#ยวบินที# TK KXK 

***คณะเดนิทางตั Fงแต่วันที) HI เม.ย. JK เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 6W.MI น. และเดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู เวลา 6Y.HH น.*** 

_d.WX น. เดินทางถงึกรุงอิสตันบูล รอเปลี#ยนเครื#อง 

20.55 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์  เที#ยวบินที# TK 64 

***คณะเดนิทางตั Fงแต่วันที) HI เม.ย. JK เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา MH.6I น. และเดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู เวลา HY.IH น.*** 

วันที) X  กรุงเทพฯ 
_U._X น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะนําเริ)มต้นเพยีง 
I AM IN GEORGIA จอร์เจีย 8 DAYS 5 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์  (TK) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก M-K ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 6M ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 6M ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

พักเดี)ยวเพิ)ม 
ท่านละ 

วนัที# 12-19 ม.ค. f] 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัที# 04-11 ก.พ. f] 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัที# 05-12 ก.พ. f] 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที# 06-13 มี.ค. f] 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัที# 08-15 มี.ค. f] 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัที# 05-12 เม.ย. f] 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 

วนัที# 14-21 เม.ย. f] 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 

วนัที# 28 เม.ย.-05 พ.ค. f] 46,900.- 46,900.- 46,900.- 23,965.- 8,900.- 

วนัที# 04-11 พ.ค. f] 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

วนัที# 03-10 มิ.ย. f] 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

วนัที# 04-11 มิ.ย. f] 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี)ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงื)อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที#นั#งจะยืนยนัเมื#อได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นั น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ที#เดินทาง ที#มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื#อทําการจองคิวยื#นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 
หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื#อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที#ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่่างจงัหวดั) ให้ทา่นติดต่อเจ้าหน้าที# ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครั ง หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที# ทางบริษัทขอสงวนสทิธิwไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที#เกิดขึ น 
5. การยื#นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั นตอนการยื#นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั งแบบหมู่คณะและยื#น รายบคุคล (แสดงตน) 
ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื#อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที# 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั#งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ทอ่งเที#ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั#วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื#องจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั งหมด 
 

อัตราค่าบริการนี Fรวม 
1  ค่าตั�วเครื#องบิน ชั นประหยัด (Economy Class) ที#ระบุวันเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เงื#อนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที#ยวตามรายการ  



 

   

 

 

  

  

 

 

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที#ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที#ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานที#ทอ่งเที#ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื#อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที#) 
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื#อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื Fอประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรื)องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ)มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบี ยประกนัเริ#มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี ยประกนัเริ#มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที#มีอายตุั งแตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ#ม 7% และหกั ณ ที#จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี Fไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื#องดื#มที#สั#งพิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํ าหนกัเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที#สญู
หายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 
3. คา่ธรรมเนียมนํ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที#สายการบินมีการปรับขึ นราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ#งทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
X. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ#น  (36 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื)อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที)เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที)เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที)เกดิขึ Fนจริง 

 

ข้อมูลเพิ)มเตมิเรื)องตั�วเครื)องบนิและที)นั) งบนเครื)องบนิ 

_. ทางบริษัทได้สํารองที#นั#งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตั�วเครื#องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิw

การเรียกเก็บคา่มดัจําตั�วเครื#องบิน ซึ#งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ _,UUU – X,UUU บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   



 

   

 

 

  

  

 

 

^.  หากตั�วเครื#องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิwเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที#เกิดขึ นจริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ ]- f เดือนเป็นอยา่งน้อย 
].  นั#งที# Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที#จะนั#งต้องมีคณุสมบติัตรงตามที#สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ที#มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื#นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที#เครื#องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํ าหนกัประมาณ ^U กิโลกรัม) 
ไม่ใช่ผู้ ที#มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที#นั#ง Long leg ขึ นอยู่กบัทางเจ้าหน้าที#เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที#เช็คอิน
เทา่นั น 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
_. แจ้งยกเลกิ WX วนั ขึ นไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทั งหมด 
^. แจ้งยกเลกิภายใน ]U-WW วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ _U,UUU บาท  
]. แจ้งยกเลกิภายใน _f-^d วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ ^U,UUU บาท 
W. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ _X วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิw เก็บคา่ใช้จ่ายทั งหมด 
X. บริษัทขอสงวนสิทธิwในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที# บริษัทฯ
กําหนดไว้ (]Uท่านขึ นไป) เนื#องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื#นที#เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหาย
ตา่งๆที#เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
f. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ#งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื#อนการเดินทางของท่าน  
ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั งนี ทา่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที#ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตั�ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที# สถานทตูฯ 
เรียกเก็บ  
V. กรณียื#นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที#เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื#นวีซ่า / ค่ามดัจําตั�วเครื#องบิน หรือค่าตั�วเครื#องบิน (กรณีออกตั�วเครื#องบินแล้ว) ค่าส่วน
ตา่งในกรณีที#กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  
e. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั�วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการไมคื่นคา่ทวัร์ทั งหมด 
d. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื#องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที# ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สทิธิwในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทั งหมด 
 

ข้อมูลเพิ)มเตมิเรื)องโรงแรมที)พกั 
_. เนื#องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี#ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพกัแบบ ] ทา่น/] เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ ] ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 
_ เตียงใหญ่กบั _ เตียงพบัเสริม 
^. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื#องปรับอากาศเนื#องจากอยูใ่นแถบที#มีอณุหภมิูตํ#า 
]. กรณีที#มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิwในการ
ปรับเปลี#ยนหรือย้ายเมืองเพื#อให้เกิดความเหมาะสม 
W. โรงแรมในยโุรปที#มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที#เป็นห้องเดี#ยวอาจเป็นห้องที#มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํ า ซึ#งขึ นอยู่
กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 


