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รหสัโปรแกรม : 16154  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

Georgia 8 Days 6 Nights 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวงปัจจุบนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในจอรเ์จีย ศูนยก์ลางการปกครองและยา่นเศรษฐกิจ เมือง ทบิลีซี Tbilisi 

ไปชมเมืองหลวงสมยัโบราณของจอรเ์จียนามว่า เมืองแห่งความรกั หรือเมือง มิสเคตา้ Mtskheta 
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เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกรัโคลซิส หรืออาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณ เมืองคูทายสิ 

เมืองท่าท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์เมืองบาตมีู Batumi  

                     เดินทางโดยสายการบินกลัฟ์แอร ์  

ก าเนิดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ออกเดินทาง อตัราค่าบริการ พกัเดี่ยว 

26 ม.ค – 02 ก.พ 63 36,900.- 6,900.- 

09-16 ก.พ 63 35,900.- 6,900.- 

16-23 ก.พ 63 36,900.- 6,900.- 

23 ก.พ -01 มี.ค 63 35,900.- 6,900.- 

01-08 มี.ค 63 36,900.- 6,900.- 

15-22 มี.ค 63  37,900.- 6,900.- 

22-29 มี.ค 63 38,900.- 6,900.- 

27 มี.ค -03 เม.ย 63 39,900.- 6,900.- 

29 มี.ค.-05 เม.ย 63 35,900.- 6,900.- 

05-12 เม.ย 63 39,900.- 6,900.- 

26 เม.ย-03 พ.ค. 63 39,900.- 6,900.- 
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แผนที่เสน้ทางท่องเที่ยว                                                        Georgia  8 Days 6 Nights….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรมทวัร ์

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงบาเรนห ์  

Day2 กรุงบาเรนห ์  - เมืองทบิลิซี - Jan sharden street - 

วิหารซีโอนี - Bridge of Peace - meidan bazaar 

Day3 เมืองทบิลิซี – เมืองมิสเคตา้ – โบสถส์เวติทสโคเวลี 

– วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – อนุสาวรียมิ์ตรภาพ

จอรเ์จีย – เมืองคาสเบก้ี– Gergeti church – เมืองกู

ดาอูร ี

Day4 เมืองกูดาอูร ี- เมืองกอร ี– พิพิธภณัฑโ์จเซฟสตาลิน 

– เมืองถ ้าอุพลิสชิเค – เมืองคไูทซิ 

Day5 เมืองคไูทซิ - น ้าพุ Colchis Fountain – เมืองบาตมีู - 

Piazza Square – ยุโรปสแควร ์– ถนนบาตูมีบูเล

วารด์ – อนุสาวรียรู์ปป้ันอาลีและนีโน่ - The large 

Ferris wheel - The Alphabet tower 

Day6 เมืองบาตูมี – เมืองทบิลิซี – โบสถต์รีนิตี้  – หา้ง 

Galeria Mall 

Day7 เมืองทบิลิซี – Cable carเมืองทบิลิซี – ป้อมนาริกา

ลา –โรงอาบน ้าโบราณ - กรุงบาเรนห ์

Day8 สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) 
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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงบาเรนห ์  

 

 

 

 

 

 

1700 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูี่ 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบินกลัฟ์แอร ์โดยมีเจา้หนาท่ี

ของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรบับริการ ตรวจเอกสารและสมัภาระ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

2050 ออกเดินทางสู่ กรุงบาเรนห ์ประเทศบาเรนห ์โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 151 

(บริการอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 วนัที่สอง กรุงบาเรนห ์  - เมืองทบิลิซี - Jan sharden street - วิหารซีโอนี - Bridge of Peace - meidan bazaar 

 

 

 

 

 

 
 

0030 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห ์ประเทศบาเรนห ์(เพ่ือแวะพกัรอเปล่ียนเครื่องไปเมืองทบิลิซี) 

 **พิเศษระหว่างรอต่อเครื่อง ทางบริษทัมีบริการโรงแรมใหทุ้กท่านไดเ้ขา้พกั พรอ้มมีบริการรถรบัส่ง

โรงแรม-สนามบิน**//พาสปอรต์ไทยเขา้ฟรีวีซ่าที่ประเทศบาเรนห*์*  

1010 ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 081**ไฟลท์น้ีจะแวะรบัส่ง

คนที่สนามบินบากูก่อน** 

1515 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟกา้ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) หลงัจากน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

แลว้  อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงท่ี Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าท่ีเป็นแหล่งศูนยร์วมทางสงัคมและ

วฒันธรรมหลังฟ้ืนฟูในศตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือถนนมาเป็น Chardin Street เพ่ือเป็นเกียรติแก่

นักท่องเท่ียวชาวฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายน้ีเต็มไปดว้ยรา้น คา้ รา้นอาหารพ้ืนเมือง รา้นกาแฟและ

มากมายดว้ยผู้คนพ้ืนเมืองกับนักท่องเท่ียว บริเวณน้ีจะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจากดา้น

อาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้แม่คา้น าส่ิงของต่างๆมาวางขายมากมาย พาทุกท่านชม วิหารซีโอนี (Zion Cathedral) 

โบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งข้ึนในเมืองน้ี โดยช่ือของโบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือ 

ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม้ีช่ือเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึ้ นในราว

ศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรก แต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึ้ นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งดว้ยกนั 

จนกระทัง่เป็นโบสถที์ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนัน้ี และไดม้ีการบูรณะในช่วงศตวรรษท่ี 17-19 น าชม Bridge of Peace 

สะพานคนเดินท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามโดยสรา้งขา้มแม่น ้าคูรา เพ่ือเช่ือมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จาก

สะพานทุกท่าน ไดช้มวิวทิวทศน์อนัสวยงามของเมืองทบิลิซี ท่ีตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม  น าท่านเดินทางไปยงั

ย่าน Meidan bazaar ย่านการคา้เก่าแก่ท่ีตั้งอยู่กบัเมืองทบิลิซีมาชา้นาน อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือของสินคา้ ท่ี

ระลึกท่ีมรีา้นคา้ใหท่้านเลือกอยา่งมากมาย ไมว่า่จะเป็น งานโลหะฝีมือ ของโบราณจากงานแฮนดเ์มด ไวน์จอรเ์จีย

ช่ือดงั ขนมช็อกโกแลต และผลิตภณัฑข์องฝากของกินอ่ืนๆ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ยา่น Meidan Area 

 และน าท่านเขา้สู่ที่พกั Velvet Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม เมืองทบิลิซี – เมืองมิสเคตา้ – โบสถส์เวตทิสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – เข่ือน Jhinvali 

Lake – เมืองคาสเบก้ี - อนุสาวรียมิ์ตรภาพจอรเ์จยี – โบสถ ์Gergeti church - เมืองกูดาอูรี 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta)(25.2km./35mins) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ

จอรเ์จียสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อน

คริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีความ

เก่าแก่ทางประวติัศาสตรแ์ห่งหน่ึงของประเทศ และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  จากน้ัน

ชมโบสถส์เวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage สรา้งในราวศตวรรษท่ี 11 ตั้งอยู่

ในเมืองประวติัศาสตรม์ซเคตา้ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและใหก้ารเคารพศรทัธา ท่ีสุดของชาวคริสตนิ์กายจอรเ์จียนออร์

โธด็อกซ์ เช่ือกันว่าเป็นท่ีฝังเสน้ผมของพระเยซูก่อนท่ีจะส้ินพระชนมบ์นไม้

กางเขน โบสถน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของเมืองมรดกโลกอีกดว้ย น าท่าน ชมวิหารจ

วารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไมก้างเขนอนัศักด์ิสิทธ์ิของศานา

คริสตนิ์กายออโธด๊อก สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับ

ถือวิหารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถ์น้ี

ตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้ าสองสายมาบรรจบกันคือแม่น ้ ามิควารี (Mtkvari 

river) และแมน่ ้าอรกัวี (Aragvi river) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
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บ่าย    พาท่านชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซา้ยของแม่น ้าอ

รักวี เป็นท่ีประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครอง

ดินแดนลุ่มแม่น ้าอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอ านาจกับเจา้ปกครองแควน้อ่ืน ๆ 

หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาท 2 หลงั โบสถ์ 2 แห่ง

คือ โบสถแ์มพ่ระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์มพ่ระเสด็จขึ้ นสวรรค ์(อสัสมัชญั) และท่ีฝังศพของดยุคแห่งอรกัวี ซ่ึงเป็น

สถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จีย  ระหว่างทางแวะชม เข่ือน Jhinvali Lake สถานท่ี

ท่ีเอาไวใ้ชเ้ป็นอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ท่ีท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ช ้

สถานท่ีแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี 

ค.ศ. 2007 หลังจากน้ันน าท่านเดินทางไป เมืองคาสเบก้ี Kazbezi 

(133km./2.30hrs.) เมืองเล็กๆในจงัหวดั MtsketaMtianeti ทางตอนเหนือ

ของประเทศใกลก้บัพรมแดนประเทศรสัเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145 

กม. ตวัเมืองอยู่บริเวณเชิงเขา Kazbek น าท่านเปล่ียนยานพาหนะเดินทางดว้ยรถ4WD ขึ้ นหุบเขาคอเคซสั ชม 

โบสถ ์Gergeti Trinity Church ***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม *** โบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสัซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์ าคญัแห่งหน่ึง

ของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียออรืโธด็อกซ์เก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหม่ มาตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 14 ตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ดว้ยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของ

เทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและดว้ยภาพของโบสถ์เล็กๆท่ีเปล่ียวเหงา จึงท าใหท่ี้แห่งน้ีเป็นสถานท่ียอดนิยมของ

นักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ีจอรเ์จียยงัอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต  ระหว่างทางแวะชมอนุสาวรีย ์

มิตรภาพจอรเ์จยี (russia georgia friendship monument) หรือสนธิสญัญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์

ท่ีสรา้งขึ้ นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสญัญา Georgievsk และมิตรภาพท่ีต่อเน่ืองระหว่างโซ

เวียตจอรเ์จียกบัโซเวียตรสัเซีย หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(32km./38mins) โดย

เดินทางไปยงัเสน้ทางหลวงสายส าคญัท่ีมีช่ือว่า Georgian Military Highway เสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนน

สายน้ีเป็นถนนสายส าคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัท่ีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเ้ป็น

เสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร และน าท่านเขา้สู่ที่พกั Gudauri Inn Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สี่ เมืองกูดาอูรี - เมืองกอรี – เมืองถ ้าอุพลิสชิเค  - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน  –  เมืองคูไทซิ 

 

 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี(GORI)(153km./2 .20hrs.) เมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญั

ทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของกองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญ (Georgian Military Highway) 

นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต 

และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือดังในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต  น าท่านชม 

เมืองถ ้าอุพลิสชิเค(uplistsikhe cave) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย ท่ีตามประวติัศาตรข์องชาวจอรเ์จียไดมี้

การจดบันทึกเร่ืองราวการ ว่า ณ เมืองถ ้าแห่งน้ีไดม้ีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกว่า 3,000 ปี โดยช่วงท่ี

เมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษท่ี 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกล

ในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดัและสลกัเสลาเป็นช่องหอ้งโถงมากมายคือท่ีตั้งของนครบน

แนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบ

แซนไทน์ กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  

บ่าย     น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑโ์จเซฟสตาลิน (stalin museum)เป็นพิพิธภณัฑท่ี์อุทิศตนเพ่ือจดัแสดงโชวชี์วิตของโจ 

เซฟสตาลิน ผูท่ี้น าโซเวียตกา้วขึ้ นเป็นมหาอ านาจของโลก หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ถือเป็นบุคคลหน่ึงในขั้ว

อ านาจในการท าสงครามเย็นกบัสหรฐัอเมริกา พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงัคงรกัษาโครงสรา้งภาพลกัษณข์องยุคโซเวียต

เอาไว ้น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซิ(Kutaisi)(163km./3hrs.) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส

(Colchis)หรืออาณาจกัรจอรเ์จียนโบราณ เมื่อสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร และน าท่านเขา้สู่ที่พกั Bagrali 1003 Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห ้า   เมืองคูไทซิ - น ้า พุ  Colchis Founta in  –  เมืองบาตมีู - Piazza Square – ยุโรปสแควร ์– ถนนบา

ตมีูบูเลวารด์ – อนุสาวรียรู์ปป้ันอาลีและนีโน่ - The large Ferris wheel - The Alphabet tower 

 

 

 

 
 

 

เช้า         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชมและแวะถ่ายรูปท่ี น ้าพุ Colchis Fountain น ้าพุหล่อรูปสตัว ์ตั้งอยู่ในจตุัรสั David Agmashenebeli 

ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 2011 บนจุดสูงสุดของน ้าพุจะเป็นรูปมา้คู่ประดับเกราะสีทองสง่า รายลอ้มไปดว้ยบรรดา

เหล่าสัตวน์้อย อาทิเช่น กวาง แพะ แกะ ซ่ึงรูปหล่อบางส่วนมีอายุมากกว่า 5 ,000 ปี จากน้ันสู่ เมืองบาตูมี

(Batumi)(151km/2.45hrs.) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดั อะจาร่า(Ajara) ท่ีปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณริม

ฝั่งดา้นตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์และยงั

เป็นท่ีตั้งของเมืองเขตรอ้นท่ีเต็มไปดว้ยผลิตผลของพืชผักผลไมห้ลากหลาย นอกจากน้ียงัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ส าคญัของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือและอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ซ่ึงต่อมาดา้นเศรษฐกิจของเมืองน้ีกลายเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เมืองน้ีก็มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมีการปรับปรุงใหเ้ป็น

สถานท่ีบนัเทิงและพกัผ่อนทั้งสถานท่ีเท่ียวท่ีพกัและอีกหลายๆอย่างเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลติดกับทะเลด า 

(Black Sea) ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งสีสนัยามราตรีและเป็นเมืองท่ีทนัสมยัมากท่ีสุดในจอรเ์จีย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  

บ่าย  น าท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สรา้งขึ้ นในปี 2009 เป็นอาคารท่ี

ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน 

และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ร่ิมปรบัปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของ

เมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร,โรงแรมฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าไดแ้รงบนัดาลใจจากประเทศอิตาลี 

โดยสงัเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร ์(Europe 

Square) ใจกลางจตุัรสัเมืองบาตูมี น าท่านเตินความสวยงามของ ถนนบาตูมีบูเลวารด์ (Batumi Bulevard) เป็น

พ้ืนท่ีท่ีมีความเก่าแก่ถูกสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.1881 ท่ีมีการตกแต่งและประดับตน้ไมใ้หม้ีความสวยงามไปตาม

ความยาวของหาดประมาณ7กม. จากน้ันน าท่านชม อนุสาวรียรู์ปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) 

อนุสาวรีย ์ในช่ือ “หญิงและชาย” ท าดว้ยเหล็ก เคล่ือนไหวได ้ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาว

จอรเ์จีย Tamara Kvesitadze ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความรกัและความเศรา้ของ “อาลี” หนุ่มมุสลิม กบัเจา้หญิง”นิ

โน” แห่งจอรเ์จีย หลงัจากถูกกองทพัโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอรไ์บจาน นอกจากน้ียงั

มีความพิเศษคือรูปป้ันน้ีจะขยบัเขา้หากนัในเวลา 19.00 น.ของทุกวนั ใกล้ๆ กนัน้ันท่านจะได ้ชมส่ิงก่อสรา้งขนาด



  (8GF-GE01) 
 

ยกัษ์ของชิงชา้สวรรค ์The large Ferris wheel ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองบาตูมี  จากน้ันน าท่านชมวิวบน The Alphabet 

tower หอคอยสญัลกัษณแ์ห่งเมืองบาตูมี มีความสูงถึง 130 เมตรวดัจากเหนือพ้ืนดิน ซ่ึงสถาปัตยกรรมภายนอก

ของหอคอยแห่งน้ี จะมีลกัษณะคลา้ยเกลียวคู่ชองDNAมนุษย ์โดยตรงลางจะเป็นลิฟต์ใชข้ึ้ นลงใหก้บันักท่องเท่ียวให้

สามารถข้ึนไปยงัจุดสูงสุดของหอคอย เพ่ือชมวิวทิวทศัน์ของเมืองบาตูมีไดแ้บบโดยรอบ360องศา 

ค า่       อิสระอาหารค า่ ณ ถนนบาตมีูบูเลวารด์ และน าท่านเขา้สู่ที่พกั Divan suitesหรือเทียบเท่า 

วนัที่หก เมืองบาตมีู – เมืองทบิลิซี – โบสถต์รีนิตี้  -จกัรยานขนาดยกัษ–์โรงละครโอเปร่า - รฐัสภาแห่ง

จอรเ์จยี –พระราชวงั Vorontsov’s Palace - ถนน Shota Rustaveli Avenue - อนุสรณเ์ซนตจ์อรจ์ -  

                    ชอ้ปป้ิง Galaria Mall 

 

 

 

 

 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

           น าท่านเดินทางไป เมืองทบิลิซี (373 km./5.40 hrs.)  เป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

จอรเ์จีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น ้าคูรา Kura หรือแม่น ้าซควารี Mtkvari ในภาษาถ่ิน ก่อตั้งในราวศตวรรษท่ี 5  

เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบีเรีย ท่ีอยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจกัรโรมนัและแซสซานิค กรุงทบิลิซีมี

เน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย กษัตริยว์าคตัง จอร์กาซาลี 

(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิ เป็น

ศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยู่ในสายทาง

หน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความ

ไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดติดระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย     น าชมโบสถต์รีนิตี้  (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์

พระตรีเอกานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของชาว

คริสต์นิกายจอร์เจียนออรโ์ธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสรา้งขึ้ นระหว่างปีค.ศ.1995 - 2004  ใหญ่ท่ีสุดอันดับ 3 

ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั ่วโลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของ

สถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนทอ้งถ่ิน ท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีโดดเด่น

จากน้ันน าท่านหยุดแวะพกัถ่ายรูปคู่กบั จกัรยานขนาดยกัษข์องเมืองทบิลิซี (Giant Bicycle) ผ่านชมสถานท่ี 

โรงละครโอเปร่า(Opera House) โรงละครโอเปราและบลัเล่ตแ์ห่งชาติจอรเ์จียและเมืองทบิลิซิ เดิมช่ือโรงละครทิฟ

ลิสอิมพีเรียลเธียเตอร ์ตั้งอยู่บนถนน Rustaveli ก่อตั้งขึ้ นในปี 1851 เป็นโรงละครโอเป

ร่าหลักของจอรเ์จียและเป็นหน่ึงในสถานประกอบการท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวันออก 

ผ่านชม รฐัสภาแห่งจอรเ์จีย (Parliament of georgia) รฐัสภาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง 
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ชมพระราชวงั Vorontsov’s Palace เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในทบิลิซี สรา้งขึ้ นในปี 1868 โดย

ผูว้่าราชการของจกัรพรรดิรัสเซียในสไตล์เรเนสซอง ภายในของพระราชวังโดดเด่นดว้ยสีสันอันงดงามและการ

ตกแต่งท่ีหลากหลายของหอ้งพกั ตามเพดานถูกปกคลุมไปดว้ยเคร่ืองประดบัทองโคมไฟระยา้และโคมไฟสีบรอนซ์

หรูหรา จากน้ันน าท่านเดินชมเมืองไปตาม ถนน Shota Rustaveli Avenue เดิมช่ือถนน Golovin คือถนนสายกลาง

ในทบิลิซิท่ีตั้งช่ือตามกวียุคจอรเ์จียยุค Shota Rustaveli โดยเสน้ทางถนนเร่ิมตน้ท่ีจตุัรสั Freedom และทอดตวัยาว

ประมาณ 1.5 กม.ระหวา่งทางท่านจะไดช้มวิถีชีวิตของผูค้นในเขตเมืองและวฒันธรรม รา้นคา้ต่างๆท่ีตั้งเรียง ราย

ตามทอ้งถนนหลงัจากน้ันน าท่าน ชม st.george's monument หรือท่ีรูจ้กักนัทัว่ไปว่าเป็นรูปป้ันเซนตจ์อรจ์เป็นอ

นุสรณ์สถานท่ีตั้งอยู่ในเมืองทบิลิซีจอรเ์จียซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานเสรีภาพและความเป็นอิสระของประเทศจอรเ์จีย 

เปิดตวัในปี 2549 ในจตุัรสักลางของทบิลิซีอนุสาวรีย ์ออกแบบโดยศิลปินชาวจอรเ์จียช่ือ Zurab Tsereteli โดยท า

ขึ้ นจากหินแกรนิตและทองค าสูง 35 เมตร อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้ของฝาก ท่ีหา้ง Galaria Mall เป็นหา้ง

ใหญ่ 1ใน3ของเมืองทบิลิซีอยู่ติดกบัสถานีใตดิ้น Liberty Square Metro  เป็นหา้งท่ีก่อตั้งขึ้ นและเป็นหน่ึงใน

กองทุนเพ่ือการลงทุนของ Georgian (GCF) ในภาคการบริการและอสงัหาริมทรพัย ์เป็นศูนยก์ารคา้อเนกประสงค์

และศูนยก์ลางของเมือง ภายในมีรา้นคา้ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกสรรมากมายรายการกว่า 50 รา้นคา้แบรนเนมชั้นน า 

มีทั้งเส้ือผา้แฟชัน่ รา้นเคร่ืองประดบั รองเทา้ อาทิเช่น H&M  NICOLO PANDORA และฯลฯ นอกเหนือจากน้ันยงั

โซนรา้นอาหาร โซนคาเฟ่ โซนBeauty Saion โซนกิจกรรมใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ลือกใชบ้ริการอีกดว้ย 

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

วนัที่เจ็ด เมืองทบิลิซี - โบสถ ์St.Vergin Church - รูปป้ันกษตัริย ์Vakhtang -  อนุสาวรีย ์มารดาแห่งจอรเ์จีย  

–ป้อมปราการนาริกาลา – โรงอาบน ้าแร่ก ามะถนั – น ้าตกเลกทากิวี - กรุงบาเรนห ์

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม โบสถ ์St.Vergin Church หรือโบสถ ์Metekhi เป็นโบสถอ์อรโ์ธดอกซจ์อรเ์จียตั้งอยู่บนฝั่งซา้ยของแม่น ้า 

Mtkvari บน Metekhi Cliff ในย่าน Avlabari ตรงขา้มกบัเมืองเก่าของทบิลิซิ เวลาของการก่อสรา้งคริสตจกัรยงัคง

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

Gorgasali ผูส้รา้งเมือง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม น าท่านเดินทางข้ึนเคเบ้ิลคารช์ม อนุสาวรีย ์มารดาแห่ง

จอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) รูปป้ันขนาดใหญ่ยกัษ์ของหญิงถือดาบและถว้ย นัน่คือมารดาของ

จอรเ์จียหรือ Kartlis Deda ในจอรเ์จีย ท่ีสรา้งขึ้ นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้ นรูป 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซ่ึงไม่ใชแ้ต่จะ

เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองทบิลีซีเท่าน้ัน แต่ยงัถือเป็นสญัลกัษณข์องประเทศเช่นกนั 

โดยดาบท่ีถือ มีความหมายเอาไวใ้ช้ส าหรับผู้ท่ีจะมาเป็นศัตรูและถ้วยไวน์มี
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ความหมายส าหรบัผูท่ี้มาเป็นเพ่ือนพอ้ง น าท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหิน

โบราณขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 เพ่ือปกป้องเมืองและผ่านผูป้กครองมา

หลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศ์อุมัยยดัของชาว

อาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งช่ือใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย 

(Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตี

ไดย้ากท่ีสุด จากน้ันน าท่านลงมาไปยงัเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน ้าแร่ก ามะถนั (Sulphur Baths) หรือ

ภาษาจอรเ์จียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานท่ีส าหรับแช่น ้าพุรอ้นท่ีมีแร่ก ามะถัน ตาม

ต านานเล่าขานว่าในสมยักษัตริยว์าคตงัท่ี 1 กอรก์ซัลี นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดงักล่าว จงท า

ใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้นแห่งน้ีขึ้ น ลักษณะของโรงอาบน ้าคลา้ยๆ กับการออนเซนของชาวญ่ีปุ่นผสมรวมกับการ

อาบน ้าแบบตุรกี น าชมหมูโ่รงอาบน ้าท่ีมีการสรา้งและใหบ้ริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ี

หลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบขา้ง ประดับดว้ยโมเสคช้ินเล็กสวยงามยิ่ง 

ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ท่ีเก่าแก่มากมาย น าท่านเดินทางต่อไปยงั น ้าตกเลกทากิวี 

(Leghvtakhevi Waterfall) ส่ิงหน่ึงในความมหศัจรรยแ์ละความน่าสนใจของนครทบิลิซีน้ันก็คือท่ีกลางเมืองแห่งน้ีมี

น ้าตกท่ีเกิดจ้ึนเองตามธรรมชาติ เป็นน ้าตกท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน ้าตลอดทั้งปี ใชเ้วลาเดินจากโรง

อาบน ้ามาเพียงนิดเดียว โดยตลอดเสน้ทางการเดินก็ยงัมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีสวยงาม , มีการแสดงท่ีน่าสนใจ

ของคนจอรเ์จียใหท่้านไดดู้เป็นระยะๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

1300 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเ์จยี 

1645 ออกเดินทาง กรุงบาเรนห ์ประเทศบาเรนห ์โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 082 

1845 ถึงท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงบาเรนห ์ประเทศบาเรนห ์(เพ่ือแวะพกัรอเปล่ียนเครื่อง) 

2225 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 152 

วนัที่แปด กรุงเทพฯ 

0855 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบั....... 

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

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 

5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจง้

ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไมร่บัเง่ือนไข  เป็นเหตุใหท้วัรไ์ม่สามารถเดินทางได ้ จะถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

7. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ในกรณี

ท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ินโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไมส่ามารถ

คาดการณล์่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  
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อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

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

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ินท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเอง,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร ์จ านวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 80 EUR ตอ่ท่าน ** 

เง่ือนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดั

จ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน  

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน  

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

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง

โดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
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ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long 

leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- แจง้ยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อน 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง  
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุป๊
ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
3.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(25 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทาง

ในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า

ตัว๋  

5.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

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

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั 

และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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