
 

                                       (TBSCLT0012022) 

8
ทบิลีซี Tbilisi เมืองหลวงปัจจุบนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในจอรเ์จีย ศูนยก์ลางการปกครองและยา่นเศรษฐกิจ  
มิสเคตา้ Mtskheta อดีตเมืองหลวงยุคโบราณอนัแสนโรแมนติค สมยัอาณาจกัรโคลซิส 

กูดาอูรี Gudauri ยา่นสกีรีสอรท์บนเทือกเขาคอเคซสั ท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี 

กอรี่ Gori เมืองส าคญัดา้นการทหารในยุคกลาง เมืองโบราณของมนุษยถ์ ้าและอดีตบา้นเกิดของโจเซฟ สตาลิน 

คูไทสิ Kutaisi อดีตเมืองหลวงและศูนยก์ลางศาสนจกัรอนัเก่าแก่ในยุคของอาณาจกัรจอรเ์จียนโบราณ  

บาตมีู Batumi เมืองท่าริมฝ่ังทะเลด าท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลางการพาณิชยข์องจอรเ์จีย 
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                                เดินทางโดยสายการบินกลัฟ์แอร ์  

ก าเนิดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีออกเดินทาง อตัราค่าบริการ พกัเดี่ยว 

16-23 กนัยายน 2565 55,900.- 5,900.- 

07-14 ตลุาคม 2565 53,900.- 5,900.- 

21-28 ตลุาคม 2565 55,900.- 5,900.- 

18-25 พฤศจกิายน 2565 49,900.- 5,900.- 

02-09 ธนัวาคม 2565 53,900.- 5,900.- 

09-16 ธนัวาคม 2565 53,900.- 5,900.- 

23-30 ธนัวาคม 2565 53,900.- 5,900.- 

30 ธนัวาคม - 06 มกราคา 2566 59,900.- 5,900.- 

20-27 มกราคม 2566 53,900.- 5,900.- 

27 มกราคม - 03 กุมภาพนัธ ์2566 45,900.- 5,900.- 

03-10 กุมภาพนัธ ์2566 47,900.- 5,900.- 

17-24 กุมภาพนัธ ์2566 47,900.- 5,900.- 

24 กุมภาพนัธ ์- 03 มีนาคม 2566 47,900.- 5,900.- 

03-10 มีนาคม 2566 49,900.- 5,900.- 

17-24 มีนาคม 2566 49,900.- 5,900.- 
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1350 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูี่ 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบินกลัฟ์แอร ์โดยมีเจา้หนาท่ี

ของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรบับริการ ตรวจเอกสารและสมัภาระ 

1650 ออกเดินทางสู่ ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 153  

(บริการอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

 

 

2045   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เพื่อแวะพกัรอเปลี่ยนเครื่องไปเมืองทบิลิซี) 

 **พิเศษระหว่างรอต่อเครื่อง ทางบริษัทมีบริการโรงแรมใหทุ้กท่านไดเ้ขา้พกั พรอ้มมีบริการรถรบัส่ง

พาสปอรต์ไทยเขา้ฟรีวีซ่าที่ประเทศบาหเ์รน และตอ้งมีใบรบัรองวัคซีน 2 เข็ม**  (N1) 

** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ประเทศบาห์เรน** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส าหรับคลุมศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

          ** โปรดเตรียมสัมภาระไว้ส าหรับค้างคืน 1 คืน ** 

0940 ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 081 

1635 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟกา้ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) หลงัจากน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง
แลว้ น าท่านชมพงศวดารแห่งจอรเ์จีย หรือ The Chronicle of Georgia อนุสรณข์นาดยกัษ์ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา

วนัท่ีสอง  เสาร ์ กรงุบาห์เรน - ทบิลิซี 

วนัแรก  ศกุร ์ กรงุเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู) - กรงุบาห์เรน 
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มองลงมาสู่ทะเลสาบ “Tbilisi Sea” โดยเล่าถึงประวติัศาสตร ์3,000 ปี ของอ านาจการปกครองของจอรเ์จีย ดว้ย

การสลกัเกี่ยวกบั กษัตริย ์วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต ์ไวบ้นเสาเหล็กขนาดมหึมา  ซึ่งความอลงัการณ ์และ

บรรยากาศความสวยงามของอนุสรณแ์ห่งน้ีท าใหไ้ดช้ื่อว่าเป็น Stonehedge of Georgia แลว้เดินทางสู่ยา่น Jan 
Shardeni Street ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งศูนยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึง
เปล่ียนชื่อถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเท่ียวชาวฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสาย

น้ีเต็มไปดว้ยรา้น คา้ รา้นอาหารพื้ นเมือง รา้นกาแฟและมากมายดว้ยผูค้นพื้ นเมืองกบันักท่องเท่ียว บริเวณน้ีจะมี

บา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย 

พาทุกท่านชม วิหารซีโอนี Zion Cathedral โบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในเมืองน้ี โดยชื่อ
ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีก็ไดมี้ชื่อเป็น ซิโอนี

แห่งทบิลิซี ( Tbilisi Sioni ) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรก แต่ก็ไดม้ี

การสรา้งข้ึนมาใหม่หลายต่อหลายครั้งดว้ยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถที์ไดเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี และไดม้ีการบูรณะ

ในช่วงศตวรรษท่ี 17-19 น าชม Bridge of Peace สะพานคนเดินท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามโดยสรา้งขา้ม

แม่น ้าคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ไดช้มวิวทิวทศน์อนัสวยงามของเมืองทบิลิซี 

ท่ีตั้งตระหง่านอยา่งสง่างาม  น าท่านเดินทางไปยงัยา่น Meidan bazaar ยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีตั้งอยูก่บัเมืองทบิลิซี
มาชา้นาน อิสระใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงซื้ อของสินคา้ท่ีระลึกที่มีรา้นคา้ใหท้่านเลือกอย่างมากมาย ไม่วา่จะเป็น งาน

โลหะฝีมือ ของโบราณจากงานแฮนดเ์มด ไวน์จอรเ์จียชื่อดงั ขนมช็อกโกแลต และผลิตภณัฑข์องฝากของกินอื่นๆ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ยา่น Meiden Bazaar   
          น าท่านเขา้สู่ที่พกั Valvet Hotel หรือเทียบเท่า  

 

 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori (90km./1 .30hrs.) เมืองท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นการทหารย

เป็นท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยู่บนถนนสายส าคญั (Georgian Military Highway) นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นบา้นเกิด

ของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาดีราซี ผูเ้ป็นนัก

ออกแบบชื่อดังในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าชม เมืองถ ้าอุพลิสชิเค Uplistsikhe Cave หน่ึงใน

วนัท่ีสาม  อาทิตย ์ ทบิลิซี - กอร่ี - บาตูมี 
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เมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย ท่ีตามประวติัศาตรข์องชาวจอรเ์จียไดม้ีการจดบนัทึกเรื่องราวการ วา่ ณ เมืองถ ้าแห่ง

น้ีไดม้ีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกวา่ 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษ

ท่ี 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดัและ

สลกัเสลาเป็นช่องหอ้งโถงมากมายคือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็น

ส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ีเชื่อมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  

บ่าย  จากน้ันสู่ เมืองบาตมีู (295km./5hrs.)เมืองหลวงเก่าแก่ในสมยัอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) เมื่อสมยั

คริสตศ์ตวรรษที่ 12-13 น าท่านเตินความสวยงามของ ถนนบาตมีูบูเลวารด์  Batumi Bulevard เป็นพื้ นท่ีท่ีมี
ความเก่าแก่ถูกสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.1881 ท่ีมีการตกแต่งและประดบัตน้ไมใ้หม้ีความสวยงามไปตามความยาว

ของหาดประมาณ7กม. จากน้ันน าชม อนุสาวรียรู์ปป้ันอาลีและนีโน่  Ali and Nino Monument ในชื่อ “หญิง
และชาย” ท าดว้ยเหล็ก เคล่ือนไหวได ้ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอรเ์จีย Tamara Kvesitadze ท่ี
บอกเล่าเรื่องราวความรกัและความเศรา้ของ “อาลี” หนุ่มมุสลิมชาวอาเซอรไ์บจนักบัเจา้หญิง”นิโน” แห่งจอรเ์จีย 

จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอรไ์บจาน นอกจากน้ียงัมีความพิเศษคือรูปป้ันน้ีจะเริ่มขยบัเขา้หากนัในเวลา 

19.00-24.00 น. ของทุกวนั ใกล้ๆ กนัน้ันท่านจะได ้ชมสิ่งก่อสรา้งขนาดยกัษ์ของชิงชา้สวรรค ์The large 

Ferris wheel ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองบาตูมี ชมวิวบน The Alphabet tower หอคอยสญัลกัษณแ์ห่งเมืองบาตูมี 
พรอ้มขึ้ นลิฟมีความสูงถึง 130 เมตรวดัจากเหนือพื้ นดิน ซึ่งสถาปัตยกรรมภายนอกของหอคอยแห่งน้ี จะมี

ลกัษณะคลา้ยเกลียวคู่ของ DNA มนุษย ์โดยตรงลางจะเป็นลิฟตใ์ชข้ึ้ นลงใหก้บันักท่องเท่ียวใหส้ามารถขึ้ นไปยงั
จุดสูงสุดของหอคอย เพื่อชมวิวทิวทศัน์ของเมืองบาตูมีไดแ้บบโดยรอบ 360 องศา 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ยา่น Batumi Boulevard   

          น าท่านเขา้สู่ที่พกั Divan suites หรือเทียบเท่า  
 

 

 

 

วนัท่ีส่ี  จนัทร ์ บาตูมี - คไูทซี - กอรี่ 
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เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่าในยา่น Old Town ชม Piazza Square สรา้งขึ้ นในปี 2009 เป็นอาคาร

ท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ริ่มปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหยอ่นใจ

แห่งใหม่ของเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร,โรงแรมฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมโดยรอบนับวา่ไดแ้รงบนัดาลใจจาก

ประเทศอิตาลี โดยสงัเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ ชมความงามของอาคาร ยุโรปส

แควร ์Europe Square  ใจกลางจตุัรสัเมืองบาตูมี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  

บ่าย     น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซิ Kutaisi (151km./3hrs.) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรือ

อาณาจกัรจอรเ์จียนโบราณ เมื่อสมยัคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 จากน้ันน าทุกท่านชมและแวะถ่ายรูปที่ น ้าพุ 

Colchis Fountain น ้าพุหล่อรูปสตัวต์่างๆ อาทิเช่น มา้ กวาง แพะ แกะ และสิงโต 30 ตวั ซึ่งรูปหล่อบางส่วนมี

อายุมากกวา่ 5,000 ปี ตั้งอยูใ่นบริเวณ Central Square ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 2011 บนจุดสูงสุดของน ้าพุจะเป็น

รูปมา้คู่ประดบัเกราะสีทองสง่า  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori (149km./2.30hrs.) เมืองท่ีในอดีตเคยมี

ความส าคญัทางดา้นการทหารยเป็นท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยูบ่นถนนสายส าคญั (Georgian Military Highway) 

นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็ก

ซานเดอร ์นาดีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบชื่อดังในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต 

 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

           น าท่านเขา้สู่ที่พกั Georgia Gold หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

เช้า         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัท่ีห้า  องัคาร  กอรี่ - มิสเคต้า - กดูาอรูี 
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น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑโ์จเซฟสตาลิน Stalin Museum เป็นพิพิธภณัฑท่ี์อุทิศตนเพื่อจดัแสดงโชวช์ีวิตของโจ 
เซฟสตาลิน อดีตผูท่ี้น าสหภาพโซเวียต ท่ีกา้วขึ้ นเป็นมหาอ านาจของโลก หลงั

สงครามโลกครั้งท่ีสอง ถือเป็นบุคคลส าคญัในขั้วอ านาจในการท าสงครามเย็น

กบัสหรฐัอเมริกา พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงัคงรกัษาโครงสรา้งภาพลกัษณข์องยุคโซ

เวียตเอาไว ้จากน้ันชมโบสถส์เวติทสโคเวลี Svetitskhoveli Catherdal 
UNESCO world Heritage สรา้งในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยูใ่นเมือง

ประวติัศาสตรม์ซเคตา้ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและใหก้ารเคารพศรทัธา ท่ีสุดของ

ชาวคริสต์นิกายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์เชื่อกนัวา่เป็นท่ีฝังเสน้ผมของพระเยซูก่อนท่ีจะสิ้ นพระชนมบ์นไมก้างเขน 

โบสถน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของเมืองมรดกโลกอีกดว้ย น าท่าน ชมวิหารจวารี Jvari Monastery หรือโบสถแ์ห่งไม้

กางเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศานาคริสตนิ์กายออโธด๊อก สรา้งข้ึนเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหาร

แห่งน้ีเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน้ี์ตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายมาบรรจบกนัคือ

แม่น ้ามิควารี (Mtkvari river) และแม่น ้าอรกัวี (Aragvi river) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  

บ่าย  หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ กูดาอูรี Gudauri (100km./2hrs.) โดยเดินทางไปยงัเสน้ทางหลวงสายส าคญัที่

มีชื่อวา่ Georgian Military Highway เสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายส าคญัที่สุดท่ีถูกสรา้ง

ขึ้ นในสมยัที่จอรเ์จียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสั

จากรสัเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี พาท่านชม ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซา้ยของแม่น ้าอ
รกัวี เป็นท่ีประทบัของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรกัวี ราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุ่มแม่น ้าอรกัวี และเป็น

สมรภูมิรบแยง่ชิงอ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้อื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ย

ปราสาท 2 หลงั โบสถ ์2 แห่งคือ โบสถแ์ม่พระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์ม่พระเสด็จขึ้ นสวรรค ์(อสัสมัชญั) และท่ี

ฝังศพของดยุคแห่งอรกัวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จีย ระหวา่งทางแวะชมอนุสาวรียมิ์ตรภาพจอรเ์จีย 

Russia Georgia Friendship Monument หรือสนธิสญัญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรียท่ี์สรา้งข้ึนในปี 

1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสญัญา Georgievsk และมิตรภาพท่ีต่อเน่ืองระหวา่งโซเวียตจอรเ์จียกบั

โซเวียตรสัเซีย 

 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

           น าท่านเขา้สู่ที่พกั Gudauri Inn หรือเทียบเท่า   
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เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

           น าท่านเดินทางไป เมืองคาสเบก้ี Kazbezi (36km./40mins.) เมืองเล็กๆในจงัหวดั MtsketaMtianeti ทางตอน

เหนือของประเทศใกลก้บัพรมแดนประเทศรสัเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145 กม. ตวัเมืองอยูบ่ริเวณเชิงเขา 

Kazbek น าท่านเปล่ียนยานพาหนะเดินทางดว้ยรถ4WD ขึ้ นหุบเขาคอเคซสั ชม โบสถ ์Gergeti Trinity Church 

***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม *** โบสถ์ชื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสัซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย โบสถ์

คริสต์นิกายจอรเ์จียออรืโธด็อกซเ์ก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหม่ มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ตั้งอยูบ่นยอดเขา

ท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยวิวทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและดว้ย

ภาพของโบสถเ์ล็กๆท่ีเปล่ียวเหงา จึงท าใหท่ี้แห่งน้ีเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัที่จอรเ์จียยงั

อยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียตหลงัจากน้ันน าท่านกลบัสู่ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) (121km./2.30 hrs) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย     น าชมโบสถต์รีนิต้ี Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายวา่ 
โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของ

ชาวคริสต์นิกายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซใ์นกรุงทบิลิซี ก่อสรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ. 1995 - 2004  ใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 

3 ของศาสนสถานในนิกายออรโ์ธด๊อกซต์ะวนัออกทัว่โลก แมจ้ะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถต์วัอยา่งของ

สถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนทอ้งถ่ิน ท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีโดดเด่น

จากน้ันน าท่านหยุดแวะพกัถ่ายรูปคู่กบั จกัรยานขนาดยกัษข์องเมืองทบิลิซี Giant Bicycle ผ่านชมสถานท่ี โรง

ละครโอเปร่า Opera House โรงละครโอเปราและบลัเล่ตแ์ห่งชาติจอรเ์จียและเมืองทบิลิซิ เดิมชื่อโรงละครทิฟ

ลิสอิมพีเรียลเธียเตอร ์ตั้งอยูบ่นถนน Rustaveli ก่อตั้งข้ึนในปี 1851 เป็นโรงละครโอเปร่าหลกัของจอรเ์จียและ

เป็นหน่ึงในสถานประกอบการท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก ผ่านชม รฐัสภาแห่งจอรเ์จีย Parliament of 
georgia รฐัสภาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ชม พระราชวงั Vorontsov’s Palace เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัที่มี

ชื่อเสียงท่ีสุดในทบิลิซี สรา้งขึ้ นในปี 1868 โดยผูว้า่ราชการของจกัรพรรดิรสัเซียในสไตลเ์รเนสซอง ภายในของ

พระราชวงัโดดเด่นดว้ยสีสนัอนังดงามและการตกแต่งท่ีหลากหลายของหอ้งพกั ตามเพดานถูกปกคลุมไปดว้ย

เครื่องประดบัทองโคมไฟระยา้และโคมไฟสีบรอนซห์รูหรา จากน้ันน าท่านเดินชมเมืองไปตาม ถนน Shota 
Rustaveli Avenue เดิมชื่อถนน Golovin คือถนนสายกลางในทบิลิซิที่ตั้งชื่อตามกวียุคจอรเ์จียยุค Shota 

วนัท่ีหก  พธุ  กดูาอูรี - ทบิลิซี 
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Rustaveli โดยเสน้ทางถนนเริ่มตน้ท่ีจตุัรสั Freedom และทอดตวัยาวประมาณ 1.5 กม.ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม

วิถีชีวิตของผูค้นในเขตเมืองและวฒันธรรม รา้นคา้ต่างๆที่ตั้งเรียง รายตามทอ้งถนนหลงัจากน้ันน าท่าน ชม 

St.George's Monument หรือท่ีรูจ้กักนัทัว่ไปวา่เป็นรูปป้ันเซนตจ์อรจ์เป็นอนุสรณส์ถานท่ีตั้งอยูใ่นเมืองทบิลิซี
จอรเ์จียซึ่งเป็นอนุสรณส์ถานเสรีภาพและความเป็นอิสระของประเทศจอรเ์จีย เปิดตวัในปี 2549 ในจตุัรสักลาง

ของทบิลิซีอนุสาวรีย ์ออกแบบโดยศิลปินชาวจอรเ์จียชื่อ Zurab Tsereteli โดยท าข้ึนจากหินแกรนิตและทองค าสูง 

35 เมตร อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงซื้ อสินคา้ของฝาก ท่ีหา้ง Galaria Mall เป็นหา้งใหญ่ 1ใน3ของเมืองทบิลิซีอยู่ติด
กบัสถานีใตดิ้น Liberty Square Metro  เป็นหา้งท่ีก่อตั้งขึ้ นและเป็นหน่ึงในกองทุนเพื่อการลงทุนของ Georgian 

(GCF) ในภาคการบริการและอสงัหาริมทรพัย ์เป็นศูนยก์ารคา้อเนกประสงคแ์ละศูนยก์ลางของเมือง ภายในมี

รา้นคา้ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกสรรมากมายรายการกวา่ 50 รา้นคา้แบรนเนมชั้นน า มีทั้งเสื้ อผา้แฟชัน่ รา้น

เครื่องประดบั รองเทา้ อาทิเช่น H&M  NICOLO PANDORA และฯลฯ นอกเหนือจากน้ันยงัโซนรา้นอาหารโซนคาเฟ่ 

โซนBeauty Saion โซนกิจกรรมใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ลือกใชบ้ริการอีกดว้ย 

 

ค า่       อิสระอาหารค า่ ณ Galaria Mall   
          น าท่านเขา้สู่ที่พกั Valvet Hotel หรือเทียบเท่า  

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม โบสถ ์St.Vergin Church หรือโบสถ ์Metekhi เป็นโบสถอ์อรโ์ธดอกซจ์อรเ์จียตั้งอยูบ่นฝั่งซา้ยของ

แม่น ้า Mtkvari บน Metekhi Cliff ในยา่น Avlabari ตรงขา้มกบัเมืองเก่าของทบิลิซิ เวลาของการก่อสรา้งคริสตจกัร

ยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูแ่ละแตกต่างกนัระหวา่งศตวรรษท่ี 5, 6, 11-12th หรือ 13 น าชม รูปป้ันกษัตริย ์

Vakhtang Gorgasali ผูส้รา้งเมือง ตั้งตระหง่านอยา่งสง่างาม น าท่านเดินทางข้ึนเคเบ้ิลคารช์ม อนุสาวรีย ์

มารดาแห่งจอรเ์จีย Kartlis Deda, Mother Georgia  รูปป้ันขนาดใหญ่ยกัษ์ของหญิงถือดาบและถว้ย นัน่คือ

มารดาของจอรเ์จียหรือ Kartlis Deda ในจอรเ์จีย ท่ีสรา้งข้ึนจากอลูมิเนียมหล่อข้ึนรูป 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซึ่งไม่

ใชแ้ต่จะเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองทบิลีซีเท่าน้ัน แต่ยงัถือเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศเช่นกนั โดยดาบท่ีถือ มี

ความหมายเอาไวใ้ชส้ าหรบัผูท่ี้จะมาเป็นศตัรูและถว้ยไวน์มีความหมายส าหรบัผูท่ี้มาเป็นเพื่อนพอ้ง น าท่านชม 

วนัท่ีเจด็  พฤหสับดี  ทบิลิซี - บาหเ์รน   
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ป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยูบ่นเนินเขา สรา้งข้ึนตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมืองและผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัที่ต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนคร

เล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอ์ุมยัยดัของชาวอาหรบัไดต้่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมา

พวกมองโกลตั้งชื่อใหใ้หม่วา่ Narin Qala แปลวา่ป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนา

ริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สุด จากน้ันน าท่านลงมาไปยงัเขตเมืองเก่า 

ชมบริเวณ โรงอาบน ้าแร่ก ามะถนั Sulphur Baths หรอืภาษาจอรเ์จียน เรียกวา่ Abanotubani อะบานูออูบานิ 
เป็นสถานท่ีส าหรบัแช่น ้าพุรอ้นท่ีมีแร่ก ามะถัน ตามต านานเล่าขานวา่ในสมยักษัตริยว์าคตงัท่ี 1 กอรก์ซัลี นก

เหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดังกล่าว จงท าใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้นแห่งน้ีขึ้ น ลกัษณะของโรงอาบน ้า

คลา้ยๆ กบัการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน ้าแบบตุรกี น าชมหมู่โรงอาบน ้าท่ีมีการสรา้งและ

ใหบ้ริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็นหลงัโดม บางแห่งมีหอ

มินาเร่ตข์นาบขา้ง ประดบัดว้ยโมเสคชิ้ นเล็กสวยงามยิ่ง ระหวา่งทางสามารถเห็นโบสถนิ์กายออรโ์ธด็อกซท่ี์เก่าแก่

มากมาย น าท่านเดินทางต่อไปยงั น ้าตกเลกทากิวี  Leghvtakhevi Waterfall สิ่งหน่ึงในความมหศัจรรยแ์ละ
ความน่าสนใจของนครทบิลิซีน้ันก็คือท่ีกลางเมืองแห่งน้ีมีน ้าตกท่ีเกิดจึ้ นเองตามธรรมชาติ เป็นน ้าตกท่ีมีขนาดไม่

ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน ้าตลอดทั้งปี ใชเ้วลาเดินจากโรงอาบน ้ามาเพียงนิดเดียว โดยตลอดเสน้ทางการเดินก็ยงัมี

สถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีสวยงาม, มีการแสดงท่ีน่าสนใจของคนจอรเ์จียใหท้่านไดดู้เป็นระยะๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

1450 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย 

1720 ออกเดินทาง กรุงบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF 082 

1920 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ประเทศบาหเ์รน  ( เพ่ือแวะพกัรอเปลี่ยนเครื่อง ) 

2220 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF 152 

 

 

0930 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบั....... 

 

0930 ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************************************************************* 

 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

วนัท่ีแปด  ศกุร ์ กรงุเทพฯ 
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สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, โรคระบาด, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจ

คนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ี

ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 

5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนการเดินทาง เวน้แต่ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระส่วนต่างท่ีเกิดขึ้ น จึงท าใหค้ณะออก

เดินทางได ้

6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไม่รบัเง่ือนไข เป็นเหตุใหท้วัรไ์ม่สามารถเดินทางได ้จะถือว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

7. เมื่อท่านท าการซื้ อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

8.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ

จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

9.เน่ืองดว้ยสถานการณโ์ควิด ท าใหก้ารเดินทางบางคณะจ าเป็นตอ้งท าตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋เด่ียว โดยคณะจะคอนเฟิรม์

เดินทางเมื่อผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่าน้ัน และจะออกตัว๋หลงัจากท่ีผูเ้ดินทางครบจ านวน กรณีท่ีตัว๋เด่ียวมีราคาสูงกวา่

ตน้ทุนท่ีทวัรว์างไว ้จะมีผลท าใหค้ณะไม่สามารถคอนเฟิรม์เดินทางได ้เวน้แต่ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระส่วนต่างท่ี

เกิดขึ้ น จึงท าใหค้ณะออกเดินทางได ้

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เครื่องบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class ) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

( ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี ) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท   
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ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหน้าทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน ้าหนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ้ นท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเอง,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหน้าทวัร ์จ านวน 80 USD ต่อทา่นตลอดทริป  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งส้ิน 80 USD ตอ่ท่าน ** 

 

เงื่อนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดั

จ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่งน้อย 2 

เข็ม ( สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม ) 

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ( กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวัด ) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง

โดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าตัว๋เครื่องบิน หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกนัจากการยกเลิก

ของท่านอนัมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แลว้แต่กรณี 

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long 

leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้( 15 ท่านข้ึนไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทาง

ในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

2.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขา

ไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ เน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขน้ีแลว้เมื่อได้

ตดัสินใจจองทวัร ์หรือช าระมดัจ า 

3.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจ าตัว๋  

4.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง ( Triple Room ) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี จอรเ์จีย ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั 

และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 


