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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก   

22.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาทูมี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ TK65 

(22.55-05.45(+1)) / TK390 (08.00-10.55) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินอสิตนับูล ประเทศตรุกี 

 2 บาทูม-ีถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า 

 จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตึก Alphabetic Tower***ทานข้าวบนตึก 
10.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบาทูมี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่น

ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) เมืองบาทูมี(Batumi) เมืองรมิทะเลบนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลด า 
เป็นเมืองหลวงของอตัจารา(Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระที่ปกครองตนเอง อยู่ทางดา้นตะวนัตกของ
ประเทศจอรเ์จีย ครอบคลมุพืน้ที่บรเิวณกวา้ง น าท่านสู่ถนนเลียบชายหาดบาทูมี(Batumi 

Promenade) ถนนเลียบชายหาดที่ยาวถึง 6 กิโลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1884 ประดบัดว้ยน า้พุ
งดงามตลอดสาย และเป็นถนนที่ยาวที่สดุบนชายหาดทะเลด า ทศันียภาพผสมผสานวิวภเูขาและวิว
ทะเล น าชมแลนดม์ารค์ส าคญั ๆ ตลอดถนน ชมอนุสาวรียอ์าลีและนีโน่(Ali and Nino 

Monument) เป็นสถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่ ท าดว้ยเหล็ก เคลื่อนไหวได ้ความสงูประมาณ 8 
เมตร ผลงานศิลปินชาวจอรเ์จีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเลา่เรื่องราวความรกัและความเศรา้ของ 
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อาล ีหนุ่มมสุลิม กบัเจา้หญิง นิโน แห่งจอรเ์จีย หลงัจากถูกกองทพัโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรม
ของนกัเขียนชาวอาเซอรไ์บจาน นอกจากนีย้งัมีความพิเศษคือรูปป้ันนี ้จะขยบัเขา้หากนัในเวลา 
19.00 น.ของทกุวนั ถ่ายรูปกบั หอคอยชิงช้าสวรรค(์Ferris Wheels Tower) ที่ตัง้รมิทะเล  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล บา้นเรือนที่ถูกสรา้งขึน้ตาม
แบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกนัอย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่
สม้ พืชพนัธุธ์ัญญาหารและตน้ชา อิสระใหท้่านไดเ้ที่ยวชมบรเิวณทะเลด า 
**การล่องเรือนัน้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม** 
น าท่านสู่จัตุรัสเปียเซซ่า(Piazza Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี(Batumi Old Town) 
สร้างขึ ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha 
Orbeladze ที่สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่
ผ่านมา สถานที่แห่งนีไ้ดเ้ริ่มปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง 
และเลือกซือ้ของฝากพืน้เมือง 
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น าท่านถ่ายรูปและขึ้นตึก Alphabetic Tower เป็นตึกสูงตระหง่า เป็นแลนด์มารค์ที่ส  าคัญซึ่ง
สามารถขึน้ไปชมวิวดา้นบนได ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บนตึก Alphabetic Tower ทีส่ามารถมองเหน็ทะเลได้
ชมวิวของทัง้เมืองบาทูมีได้แบบ 360 องศา 

พักที ่Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (ทีพ่กัติดทะเลด า)  
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 3 บาทูม-ีคูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวหิารบากราติ-บอรโ์จมี-สวนบอรโ์จมี-ขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี(Kutaisi) เมืองนีม้ีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความ
สวยงามของเมืองคไูตซี ซึ่งมีชื่อเสียงทางดา้นวัฒนธรรมและไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 
ซึ่งถ้ายอ้นกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส 
(Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางดา้นของตะวันตก
ของประเทศ น าท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วง
คริสตศ์ตวรรษที่ 12 โดยทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี 
ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถเ์ซนตน์ิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์
เซนต ์จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์ิโคลาสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตา
มากมายหลายภาพเล่าเรื่องราวเก่ียวกับคริสตศ์าสนา ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ ์โดยบริเวณตรง

โดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนัน้ ใชก้ระเบือ้งโมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 
ลา้นชิน้  
น าท่านชมมหาวิหารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตัง้ชื่อตามพระเจา้บากราตที่ 3 กษัตริยผ์ูท้รง
รวมจอรเ์จีย สรา้งขึน้ในปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 10 โดยมหาวิหารแห่งนีแ้มจ้ะถูกพวกเติรก์ท าลายไป
บางส่วน แต่ซากปรกัหกัพงัของโบสถก์็ยงัปรากฏจนถึงทุกวันนี ้โดยไดม้ีการบูรณะมาโดยตลอด ซึ่ง
สะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ย่างเด่นชดั และสวยงามอย่างยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง
ประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ที่มีชื่อเสียงระดบัโลกในเรื่องน า้แร่ โดยน า้แร่
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ย่ีห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุทธิ์ ท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเ รียนี(Bakuriani 
Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะท าให้มี 
สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได้ น าท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี(Borjomi City Park) 
สถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น า้แร่
ในวนัหยุด จากนัน้น าท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี อิสระใหท้่านเก็บ
ภาพวิวทิวทศันธ์รรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
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 4 บอรโ์จมี-กอรี-พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ-วิหารจวารี-ทบลิซิ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมือง
บา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ใน
ยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้
น าท่านชมพิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และ
สิ่งของเครื่องใชต่้างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตา
ลิน มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลิน ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ท่านชมวิหารจวารี(Jvari Monastery) โบสถ์แห่งไมก้างเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสตนิ์กาย
ออโธดอก สรา้งขึน้เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายใน
โบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มิควารี  
และแม่น า้อรกัวี  

น าท่านเดินทางสูก่รุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย รมิฝ่ังแม่น า้ครูา(Kura) เมืองนี ้
ถูกสร้างโดย วาคตัง จอรก์าซาลี กษัตริย์จอรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศตวรรษที่  4 
ปัจจุบันทบิลิซีเป็นศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรเ์ป็น
จดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ร้านวิวแม่น ้าสุดสวย เสิรฟ์ไวนพ์ร้อมชมโชว ์
พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง) 
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 5 ทบลิิซี-ย่านเมืองเกา่ทบลิิซี-ขึน้กระเช้าขมป้อมนารกิาลา-วิหารศักดิสิ์ทธิท์บลิิซ ี
 สะพานสนัติภาพ-โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย-ไวนเ์ทสติง้(Chateau Mukhrani) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี(Old town) น าท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่าน
ผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้
ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 7  ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อให้
ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลา
เป็นปอ้มแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกรง่และตีไดย้ากที่สดุ น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัวิหาร
ศักดิสิ์ทธิ์ของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกนัว่า Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัร

ออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และ
เป็นวิหารที่สงูที่สดุ อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 
น าท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ขา้มแม่น า้ครูาเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า 
และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้งจากเหล็กและกระจกใส เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 
2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิก
ชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi โครงสรา้งถูกออกแบบและสรา้งที่ประเทศอิตาลี และได้
น าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซ ี 
น าท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณส์ถานที่มีการ
บนัทกึเรื่องราวต่างๆ ในหนา้ประวติัศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 
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ตน้ ซึ่งเสาแต่ละตน้นัน้มาในไซสใ์หญ่ยกัษท์ี่มีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และดว้ยท าเล
ที่ตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีค้ณุจึงสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องเมืองทบิลิซี ไดแ้บบเต็มๆ ที่ให้
ความรูส้กึต่ืนตาต่ืนใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลงึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ไวน์เทสติง้(Chateau Mukhrani) ใหท้่านไดช้ิมไวนห์ลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น
เพื่อผลิตเป็นไวน์ และเรื่องราวประวัติศาสตรก์ารผลิตไวน์ก่อตั้งขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni 
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ตัวแทนของราชวงศแ์ละผูม้ีบทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษที่ 19 ในปี1876 เขา
กลับมาจากฝรั่ ง เศสพร้อมกับความรู้เ ก่ียวกับแนวคิดของการท า ไวน์ และนับตั้งแต่นั้นมา
ประวติัศาสตรข์องการท าไวนข์องChâteau Mukhani ก็เริ่มขึน้ ต่อมาในปี 2003 กลุ่มผูป้ระกอบการ
ชาวจอรเ์จียเริ่มฟ้ืนฟโูดยมีความตัง้ใจที่จะรือ้ฟ้ืนอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งศตวรรษที่สิบเกา้สูค่วามรุง่โรจน์
ในอดีตและสรา้งการผลิตขึน้ใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและดัง้เดิมเขา้ดว้ยกนั โดยเริ่ม
มีการพฒันาบริการการท่องเที่ยวและบริการไวนก์ารโฮสตท์วัรไ์วนป์ระเภทต่าง ๆ อิสระใหท้่านเดิน
เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดูขั้นตอนการบ่มไวน ์และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวนใ์นแบบ
จอรเ์จีย ซึ่งบอกเลยว่าราคานัน้ถกูมาก ซือ้ไดใ้นราคาที่ไม่ถึงพนับาทไทย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง) 
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 6 ทลิบซิี-ป้อมอันนานูร-ีอ่างเก็บน า้ชินวารี-กดูาอูริ-อนุสรณส์ถานรัสเซีย จอรเ์จีย 
 หุบเขาคอเคซัส-โบสถเ์กอรเ์กตี ้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ที่มีก าแพงลอ้มรอบ ริม
แม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน
ก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็น
ทัศนียภาพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บน ้าชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส  าคัญส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส้่งต่อไปยังเมือง

หลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน า้ไวด่ื้มใช ้
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri) เมืองสกีรีสอรท์ที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็น
แหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
ระหว่างทางชมทิวทศันอ์นัสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคัญของจอรเ์จียที่มีชื่อว่า Georgian 
Military Highway หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัที่สดุที่ถูกสรา้ง
ขึน้ในสมัยที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม
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เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัที่ภมูิภาคนี ้ถนนแห่งประวติัศาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 
1,100 กม. ที่เป็นเส้นกั้นระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอรเ์จีย  น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถาน

รัสเซีย-จอรเ์จีย (Russia–Georgia Friendship Monument) อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บน
เนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอรจ์ีเอฟสกี และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จดุชมวิวนีถื้อเป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของ
จอรเ์จีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองคาซเบกี(้Kazbegi) หรือปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา
(Stepantsminda) ชื่อนีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้า
พ านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเที่ยวบน
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เทือกเขาคอเคซสั(Caucasus) ที่ส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้
เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอี้กดว้ย  
จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) 
น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี(้Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา 
ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์
ชื่อดงักลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซ
เบกี ้ที่ระดับความสูงจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Gudauri Lodge หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซสั วิวสวยแสนลา้นติดลานสกี)  
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 7 คาซเบกี-้ทลิบซิี-ช้อปป้ิง จานชาเดอน่ี-โบสถเ์มเคต-ีสนามบนิทบลิิซ ี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินกลบัสูเ่มืองทบิลิซี(Tbilisi) น าท่านสูถ่นนจาน ชาเดอน่ี(Jan sharden street) เป็นถนน
คนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนยร์วมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึง
เปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นกัท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin 
ปัจจุบันถนนสายนี ้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื ้นเมือง ร้านกาแฟมากมาย บริ เวณนี ้จะมี
บา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยังมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมา
วางขายมากมาย ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point 
ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น 
ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, 
LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, 
POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมโบสถเ์มเคตี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12 
ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาที่เบือ้งล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ านัก
ของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดียวกนั น าท่านออกเดินทางกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
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17.55 น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) เที่ยวบินที่ 
TK383 (17.55-19.30) / TK64 (20.55(+1)-10.10) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.15 
ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินอสิตนับูล ประเทศตรุกี 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

พธุ-พธุ 18-25 มกราคม 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 
ศุกร-์ศุกร ์ 3-10 กมุภาพนัธ ์2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 

อังคาร-อังคาร 14-21 กมุภาพนัธ ์2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 
ศุกร-์ศุกร ์ 24 กมุภาพนัธ-์3มีนาคม 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 
พุธ-พุธ 8-15 มีนาคม 2566 65,999.- 65,999.- 13,900.- 

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

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อ ประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และชาระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อย่กูบัทางโรงแรมเป็นผูจู้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
8.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,250 บาท) ตลอดการเดินทาง 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
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5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (15,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบรกิารค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตวุิสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะ
ค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นส าคญั  
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3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทุกกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท้ี่ตัง้ครรภ,์เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท้ี่นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิาร
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง

กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทววัรไ์ม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–
10,000 บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
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9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอง้เป็นผูเ้สียค่าปรบัน้นัเอง 
10.  ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบริษัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อย่กูบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้นัๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั  
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 365 วนั 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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