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กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20.00 น.

23.00 น.

คณะพร้อ มกัน ณ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั้ น 4 สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK69
(23.00-05.10(+1)) / TK390 (06.55-09.40) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.40 ชั่วโมง
บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครื่อง) แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีส่ นามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี

2

บาทูม-ี ถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวรียอ์ าลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝั่ งทะเลดา
จัตุรัสเปี ยเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตึก Alphabetic Tower***ทานข้าวบนตึก
09.40 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ่น
ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) เมืองบาทูมี(Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดา
เป็ นเมืองหลวงของอัตจารา(Ajara) เป็ นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเอง อยู่ทางด้านตะวันตกของ
ประเทศจอร์เ จี ย ครอบคลุม พื ้น ที่ บ ริเ วณกว้า ง น าท่ า นสู่ ถ นนเลี ย บชายหาดบาทู มี ( Batumi
Promenade) ถนนเลียบชายหาดที่ยาวถึง 6 กิโลเมตร สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1884 ประดับด้วยนา้ พุ
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งดงามตลอดสาย และเป็ นถนนที่ยาวที่สดุ บนชายหาดทะเลดา ทัศนียภาพผสมผสานวิวภูเขาและวิว
ทะเล น าชมแลนด์ม าร์ก ส าคั ญ ๆ ตลอดถนน ชมอนุ ส าวรี ย์ อ าลี แ ละนี โ น่ ( Ali and Nino
Monument) เป็ นสถาปั ตยกรรมโลหะสมัยใหม่ ทาด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8
เมตร ผลงานศิลปิ นชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศร้าของ
อาลี หนุ่มมุสลิม กับเจ้าหญิง นิโน แห่งจอร์เจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุ กราน จากวรรณกรรม
ของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนีย้ ังมีความพิเศษคือรู ปปั้ นนี ้ จะขยับเข้าหากันในเวลา

กลางวัน

19.00 น.ของทุกวัน ถ่ายรูปกับ หอคอยชิงช้าสวรรค์(Ferris Wheels Tower) ที่ตงั้ ริมทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรือริมฝั่ งทะเลดาของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนที่ถูกสร้างขึน้ ตาม
แบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็ นไร่
ส้ม พืชพันธุธ์ ัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดา
**การล่ องเรื อนัน้ ขึ้นอยู่ กับสภาพอากาศ กรณี ที่ไ ม่ ส ามารถล่ องเรื อได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ท ธิ์
ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม**
นาท่านสู่จั ตุ รัสเปี ยเซซ่า (Piazza Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมื อ งเก่ า บาทู มี ( Batumi Old Town)
สร้า งขึ ้น ในปี 2009 เป็ น อาคารที่ ไ ด้รับ การออกแบบโดยสถาปนิ ก ชื่ อ ดั ง ชาวจอร์เ จี ย Vazha
Orbeladze ที่สร้างด้วยสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่
ผ่านมา สถานที่แห่งนีไ้ ด้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็ นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง
และเลือกซือ้ ของฝากพืน้ เมือง นาท่านถ่ายรู ป และขึ้นตึ ก Alphabetic Tower เป็ นตึกสูงตระหง่ า
เป็ นแลนด์มาร์คที่สาคัญซึ่งสามารถขึน้ ไปชมวิวด้านบนได้
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บบตึก Alphabetic Tower ทีส่ ามารถมองเห็นทะเลได้ชมวิว
ของทัง้ เมืองบาทูมีได้แบบ 360 องศา
พักที่ Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (ทีพ่ กั ติดทะเลดา)

บาทูม-ี คูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวิหารบากราติ-บอร์โจมี-สวนบอร์โจมี-ขึน้ กระเช้าสูจ่ ุดชมวิว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี(Kutaisi) เมืองนีม้ ีความเจริญเป็ นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความ
สวยงามของเมืองคูไ ตซี ซึ่งมีช่ือเสียงทางด้านวัฒนธรรมและได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ได้เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส
(Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางด้านของตะวันตก
ของประเทศ นาท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาตินีข้ ึน้ เป็ นมรดกโลกเมื่อ ปี
ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็ นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์
เซนต์ จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลาสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตา
มากมายหลายภาพเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยบริเวณตรง
โดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซ่ึงเป็ นภาพพระแม่มารีนนั้ ใช้กระเบือ้ งโมเสกสี ทองประดับประดากว่า 2
ล้านชิน้ นาท่านชมมหาวิหารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตัง้ ชื่อตามพระเจ้าบากราตที่ 3 กษัตริย์
ผู้ทรงรวมจอร์เจี ย สร้างขึน้ ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยมหาวิหารแห่ง นีแ้ ม้จะถูกพวกเติรก์
ทาลายไปบางส่วน แต่ซากปรักหักพังของโบสถ์ก็ยงั ปรากฏจนถึงทุกวันนี ้ โดยได้มีการบูรณะมาโดย
ตลอด ซึ่งสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางได้อย่างเด่นชัด และสวยงามอย่างยิ่ง
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี( Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ
ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ที่มีช่ือเสียงระดับโลกในเรื่องนา้ แร่ โดยนา้ แร่
ยี่ ห้อ บอร์โ จมี ไ ด้มี ก ารบรรจุ ณ ธารน ้า แร่ บ ริ สุ ท ธิ์ ท่ี ไ หลริ น จากยอดเขาบาคุ เ รี ย นี ( Bakuriani
Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมื องเชื่ อกันว่าจะท าให้มี
สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ นาท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี ( Borjomi City Park)
สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีท่นี ิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นา้ แร่
ในวันหยุด จากนัน้ นาท่านขึน้ กระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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บอร์โจมี-กอรี-พิพธิ ภัณฑ์ของท่านสตาลิน-อัพลิสต์ชิเคห์-วิหารจวารี-ทบิลิซี
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองกอรี( Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ ป็ นเมื อง
บ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ นผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ใน
ยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเรื่องความโหดเหีย้ มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้
นาท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็ นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตา
ลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลิน ตัง้ แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสต์ชิเคห์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็ นเมืองถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ ถิ่น
ฐานในดินแดนแถบนีก้ ันมานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตเป็ นเส้นทางการค้าขายสินค้าจาก
อินเดียไปยังทะเลดาและต่อไปถึงทางตะวันตก ปั จจุบนั สถานที่แห่งนีแ้ บ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วน
เหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็ นบริเวณที่ใหม่ท่ีสดุ ประกอบไปด้วยสถาปั ตยกรรม
การสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็ นที่อยู่ อาศัย ถา้ ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยัง
มีหอ้ งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่าน
อิสระชมหมู่บา้ นที่สร้างขึน้ จากถา้ นีต้ ามอัธยาศัย

ท่านชมวิ หารจวารี( Jvari Monastery) โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกาย
ออโธดอก สร้างขึน้ เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ ป็ นอย่างมาก ภายใน
โบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ งั้ อยู่บนภูเขาที่มีแม่นา้ สองสายมาบรรจบกันคือแม่นา้ มิควารี
และแม่นา้ อรักวี
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เย็น

นาท่านเดินทางสูก่ รุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ริมฝั่งแม่นา้ คูรา(Kura) เมืองนี ้
ถูก สร้า งโดย วาคตัง จอร์ก าซาลี กษั ต ริย์จ อร์เ จี ย แห่ ง คาร์ต ลี (ไอบี เ รี ย ) ในคริส ตศตวรรษที่ 4
ปั จจุบันทบิลิซีเป็ นศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็ น
จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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ทบิลิซี-ย่านเมืองเก่าทบิลิซี-ขึน้ กระเช้าขมป้ อมนาริกาลา-วิหารศักดิส์ ิทธิท์ บิลิซี
สะพานสันติภาพ-โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย-ไวน์เทสติง้ (Chateau Mukhrani)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมื อ งเก่ า ทบิ ลิ ซี ( Old town) นาท่านขึ้น กระเช้ า ชมป้ อ มนาริ ก าลา(Narikala
Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ บนเนินเขา สร้างขึน้ ตั้ง แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่าน
ผูป้ กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุ กรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้
ราชวงศ์อมุ ยั ยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ ชื่อให้
ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลา
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เป็ นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สดุ นาท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหาร
ศักดิส์ ิทธิ์ของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักร

ออร์โธดอกจอร์เจียตัง้ อยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน้ ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และ
เป็ นวิหารที่สงู ที่สดุ อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก
นาท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ข้ามแม่นา้ คูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า
และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสร้านจากเหล็กและกระจกใส เปิ ดใช้งานครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.
2010 ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นงานสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ท่ีมีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิก
ชาวอิตาเลื่ ยนชื่ อ Michele De Lucchi โครงสร้างถูกออกแบบและสร้างที่ ประเทศอิตาลี และได้
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กลางวัน

เย็น

นาเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตัง้ ในเมืองทบิลิซี นาท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ
จอร์ เ จี ย (The Chronicle of Georgia) อนุ ส รณ์ ส ถานที่ มี ก ารบั น ทึ ก เรื่ อ งราวต่ า งๆ ในหน้ า
ประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้บนเสาขนาดใหญ่จานวนถึง 16 ต้น ซึ่งเสาแต่ละต้นนัน้ มา
ในไซส์ใหญ่ยกั ษ์ท่ีมีขนาดราวสิบคนโอบ และสูงถึง 35 เมตร และด้วยทาเลที่ตงั้ ซึ่งอยู่บนภูเขา จาก
บริเวณนีค้ ุณจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองทบิลิซี ได้แบบเต็มๆ ที่ให้ความรู ส้ ึกตื่นตาตื่นใจ
และยิ่งใหญ่ชวนตะลึง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ไวน์เทสติง้ (Chateau Mukhrani) ให้ท่านได้ชิมไวน์หลากหลายปี การผลิต ชมโรงบ่มองุ่น
เพื่อผลิ ตเป็ นไวน์ และเรื่องราวประวัติ ศาสตร์ก ารผลิ ตไวน์ก่อ ตั้ง ขึน้ โดย Ivane Mukhranbatoni
ตัวแทนของราชวงศ์และผูม้ ีบทบาททางการเมืองของจอร์เจียในช่วงศตวรรษที่ 19 ในปี 1876 เขา
กลั บ มาจากฝรั่ง เศสพร้อ มกั บ ความรู ้เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ของการท าไวน์ และนั บ ตั้ ง แต่ นั้ น มา
ประวัติศาสตร์ของการทาไวน์ของChâteau Mukhani ก็เริ่มขึน้ ต่อมาในปี 2003 กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ชาวจอร์เจียเริ่มฟื ้ นฟูโดยมีความตัง้ ใจที่จะรือ้ ฟื ้ นอสังหาริมทรัพย์แห่งศตวรรษที่สิบเก้าสูค่ วามรุง่ โรจน์
ในอดีตและสร้างการผลิตขึน้ ใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีท่ีทนั สมัยและดัง้ เดิมเข้าด้วยกัน โดยเริ่ม
มีการพัฒนาบริการการท่องเที่ยวและบริการไวน์การโฮสต์ทวั ร์ไวน์ประเภทต่าง ๆ อิสระให้ท่านเดิน

เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดูขั้นตอนการบ่มไวน์ และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ ชิมรสไวน์ในแบบ
จอร์เจีย ซึ่งบอกเลยว่าราคานัน้ ถูกมาก ซือ้ ได้ในราคาที่ไม่ถึงพันบาทไทย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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ทลิบซิ ี-ป้ อมอันนานูร-ี อ่างเก็บนา้ ชินวารี-กูดาอูรี-คาซเบกี้
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางชมป้ อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ที่มีกาแพงล้อมรอบ ริม
แม่นา้ อรักวี ถูกสร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภ ายใน
กาแพง ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ท่ีตงั้ ตระหง่าน ทาให้เห็น
ทัศนียภ์ าพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้ รวมถึง อ่างเก็บน้าชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่ง เป็ นสถานที่ส าคัญสาหรับนานา้ ที่เก็บไว้ส่ง ต่อไปยั ง เมื อง
หลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทาให้ชาวเมืองทบิลิซีมีนา้ ไว้ดื่มใช้
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กลางวัน

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียง ตัง้ อยู่บริเวณที่ราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ ป็ น
แหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา
ระหว่างทางชมทิวทัศน์อนั สวยงาม ตามทางเส้นทางหลวงที่สาคัญของจอร์เจียที่มีช่ือว่า Georgian
Military Highway หรือเส้นทางสาหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ ป็ นถนนสายสาคัญที่สดุ ที่ถูกสร้าง
ขึน้ ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้าม
เทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภมู ิภาคนี ้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นเี ้ ป็ นเส้นทางที่จะนาท่านขึน้ สู่
เทื อ กเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็ น เทื อ กเขาที่ ตั้ง อยู่ ร ะหว่ า งทวี ป ยุ โ รป และเอเชี ย
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่มีความยาวประมาณ
1,100 กม. ที่เ ป็ นเส้นกั้นระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย นาท่านแวะถ่ายรู ป อนุ สรณ์สถาน
รัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บน
เนินเขา สร้างขึน้ ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนีถ้ ือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของ
จอร์เจีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งคาซเบกี้ ( Kazbegi) หรื อ ปั จ จุ บั น เรี ย กว่ า เมื อ งสเตปั นสมิ น ดา
(Stepantsminda) ชื่อนีเ้ พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มา
พ านัก อาศัย และก่ อ สร้า งสถานที่ส าหรับ จ าศี ล ภาวนาขึ น้ เมื อ งนี ้อ ยู่ห่ า งจากเมื อ งหลวงทบิลิซี
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ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆตัง้ อยู่ริมฝั่งแม่นา้ เทอร์กี ้ ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบน
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus) ที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้ง
เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ ีกด้วย จากนัน้ นาท่านขึน้ รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อ
เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นาท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี(้ Gergeti
Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาด
ใหญ่ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์สาคัญหนึ่ง
ของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ ที่ระดับความสูงจากนา้ ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่
มีหิมะตกหนัก จนไม่ส ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Room Hotel Kazbegi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซัส วิวสวยแสนล้าน)

คาซเบกี-้ ทลิบซิ ี-ช้อปปิ้ ง จานชาเดอนี่-โบสถ์เมเคตี-สนามบินทบิลิซี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินกลับสูเ่ มืองทบิลิซี(Tbilisi) นาท่านสูถ่ นนจาน ชาเดอนี่(Jan sharden street) เป็ นถนน
คนเดินย่านเมืองเก่าที่เ ป็ นแหล่ง ศูนย์รวมทางสัง คมและวัฒ นธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึ ง
เปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็ น Chardin Street เพื่อเป็ นเกียรติแก่นกั ท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin
ปั จ จุบัน ถนนสายนี ้เ ต็ ม ไปด้ว ยร้า นค้า ร้า นอาหารพื ้น เมื อ ง ร้า นกาแฟมากมาย บริ เ วณนี ้จ ะมี
บ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่คา้ นาสิ่งของต่างๆมา
วางขายมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังห้าง East Point
ซึ่งเป็ นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น

KGG110812-TK จอร์เจีย บาทูม-ี ทลิบซ
ิ ี 8วัน5คืน(นอนคาซเบกี)้

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

17.30 น.
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมโบสถ์เมเคตี( Metekhi Church) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12
ตัง้ อยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบือ้ งล่างเป็ นแม่นา้ มิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็ นป้อมปราการ และที่พานัก
ของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน นาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)
ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินกรุ งทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) เที่ยวบินที่
TK383 (17.30-19.00) / TK68 (01.45(+1)-15.25) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 18.55
ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง) แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีส่ นามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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กาหนดการเดินทาง
อาทิตย์-อาทิตย์
อังคาร-อังคาร

23-30 ตุลาคม 65
29 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 65

ผู้ใหญ่
66,999.66,999.-

ราคา
เด็ก
66,999.66,999.-

พักเดี่ยว
9,000.9,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้ หมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อ ประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ
เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมาย
เหตุท่ีบริษัทฯแจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว
**ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ตงั้ แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
** หากต่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ ที่มีหอ้ ง
3 เตียงหากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพักขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000
บาทไม่คมุ้ ครอง โรคประจาตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็ นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่ วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่ง.
กรมธรรม์)
นา้ ดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่านา้ หนักกระเป๋ า (น้าหนัก 30 กิโลกรัม)
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อัตรานีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,250 บาท) ตลอดการเดินทาง

การจองและการชาระ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้ ส่วนที่
เหลือชาระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่ า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแ จ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่
กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการทางบริษั ทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง
บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่านัน้
หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั้ หมด
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เงือ่ นไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปี ใหม่ เป็ น60วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจา 100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจา
โรงแรมเป็ นต้น)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจา 50% (15,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัด
จาโรงแรมเป็ นต้น)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หกั ค่าใช้จ่าย 100%
- กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์ นการหักเก็บ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิม่ เติม
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ี เกิดจากเหตุวิสยั อาทิ การล่าช้า

2.

3.

4.

5.
6.

ของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบตั ิเหตุ,ปั ญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบตั เิ หตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด
,แผ่นดินไหว,โรคระบาดและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้ นีท้ างบริษัทจะ
คานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัย ของทุกท่านเป็ นสาคัญ
ท่านจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการขายหรือไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ่ตี งั้ ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ,ผูท้ ่ีน่ งั วิล
แชร์หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามเป็ นรายกรณี
ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
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7.

เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็ น
สาคัญ

ตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่อง
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

่ ัก
โรงแรมทีพ

ตั๋วเครือ่ งบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับท่าน จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
ทางบริษัทฯ ได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000
บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทาการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋ วั Refund )ผูเ้ ดินทาง
ต้องเป็ น ผูร้ อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้ อยู่กบั แต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็ นผูก้ าหนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับราคาภาษี นา้ มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
การจัดที่น่งั บนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ท่นี ่งั ตามที่ท่านต้องการได้
กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ที่น่งั Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
นา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึน้ เครื่องสายการบินเป็ นผูก้ าหนดหากท่านมีนา้ หนักเกินกว่ากาหนด
ท่าน จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าปรับนัน้ เอง
ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯ จะ
ใช้ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พกั แน่นอน)
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขนึ ้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรม เท่านัน้ ที่มีหอ้ ง 3 เตียงหากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาให้หอ้ งพกั แบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยู่คนละชัน้
กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม
(บางครัง้ ต้องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม
โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยว
อาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆและแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่าเครื่องปรับอากาศจะมี
ในช่วงฤดูรอ้ นเท่าน้นั
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรือบางครัง้ อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนา
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

สาหรับผู้เดินทางทีถ่ ือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า
ประเทศจอร์เจีย อนุญาตให้อยู่ได้สงู สุด 365 วัน
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

