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วนัที ่1 กรุงเทพฯ   

18.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการ
บนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

22.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่TK 65 

***คณะเดินทางต ัง้แต่วนัที ่05 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.45 น. และเดนิทางถงึ

สนามบนิโดฮาเวลา 04.10 น.*** 

วนัที ่2 
อสิตนับูล – ทบลิซิ ี– อนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – กอร ี– พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ – อพัลสิต์
ชเิคห ์- คูไตซ ี

05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีรอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางต่อ  

07.45 น. น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงทบลิซิ ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ เที่ยวบนิที่ TK 

378  

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่05 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 06.15 น. และเดนิทางถงึท

บลิซิเีวลา 09.35 น.*** 

11.10 น. เดนิทางถงึเมืองทบลิซิ ี(Tbilisi) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร เมืองทบลิซินัีน้ เป็นเมอืง
หลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้คูรา (Kura) หรอืเรียกว่า แมน่ า้มตควาร ี(Mtkvari) 

ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีน้ือทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมอืงน้ีถูกสรา้งโดย 
วาคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิ์จอรเ์จยีแห่งคาร์ตลี (ไอบเีรีย) ไดก้่อตัง้เมืองน้ีขึน้ใน
ครสิตศตวรรษที่ 4 เมืองทบลิซิเิป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ใน

ประวัตศิาสตร์เมอืงน้ีอยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลาง
การขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชยีกับทวี
ยุโรป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูอ่นุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) ซึง่มีลักษณะเป็น

แท่งหินสดี าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สือ่ถงึเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป 

สถาปนิกชื่อดังก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง
เรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนน่ันคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาครสิต ์ส่วนกลางเกีย่วกับเรื่องของ
ขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และสว่นบนเกีย่วกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมววิเมอืง

จากมุมสูงไดจ้ากสถานที่แห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยู่ทางดา้นทิศตะวันตกของ
เมืองมิสเคตา้ เมืองน้ีเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็น

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ 

วันที ่2. อสิตันบูล – ทบลิซิ ี– อนุสาวรยีป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี – กอร ี– พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลนิ – อัพลสิตช์เิคห ์- คูไตซ ี

วันที ่3. อารามจลีาต ิ– มหาวหิารบากราต ิ– บาทูม ิ– อนุสาวรยีอ์าลแีละนีโน่ – ล่องเรอืรมิฝ่ังทะเลด า –  

             รับประทานอาหารค ่าบนตกึ Alphabetic Tower - ชมโชวก์ารแสดงน ้าพุเตน้ระบ า 

วันที ่4. เมอืงเกา่บาทูม ิ– จตุรัสยุโรป– ถ ้าโพรมธิอุีส – บอรโ์จม ี– สวนบอรโ์จม ี

วันที ่5. ป้อมอันนานูร ี– อ่างเก็บน ้าชนิวาร ี– กดูาอูร ี– คาซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี้ 

วันที ่6. อนุสรณ์สถานรัสเซยี-จอรเ์จยี – มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี- โบสถเ์มเคต ี– ทบลิซิ ี- ชมการแสดง

พืน้เมอืง 

วันที ่7. เมอืงเกา่ทบลิซิ ี– ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าชมป้อมนารกิาลา – โรงอาบน ้าโบราณ – วหิารซโีอนี - หา้ง East Point – 

สนามบนิ – อสิตันบูล 

วันที ่8. กรุงเทพฯ 
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ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมีชือ่เสยีงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครอง
ในเมืองกอรีแห่งน้ี น าท่านชม พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานที่รวบรวม

เรือ่งราว และสิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัวอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภัณฑส์
ตาลนิ มีการจัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตัง้แต่เกดิจนกระทั่งเสยีชวีติ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังเมืองอพั
ลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจยี มกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบน้ีกันมานานแลว้

กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดียไปยังทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวันตก 
ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นเหนือ สว่นกลาง และสว่นใต ้ซึง่สว่นกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หม่
ที่สุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศัย ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการ

ตกแต่งภายในใดๆ และยังมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เกา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษ
ที ่9 ใหท้่านอสิระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึน้จากถ ้าน้ีตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองคูไตซ ี(Kutaisi) 
ที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือห่างประมาณ 150 กม. เมืองน้ีมีความเจรญิเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซ ี   
ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึง่มีชือ่เสียงทางดา้นวัฒนธรรมและไดร้ับการขึน้ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกโลก  

ซึง่ถา้ยอ้นกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรโคลคลสิ (Empire of 
Colclis) และอาณาจักรอเีมรเีทยี (Kingdom of Emeretia) ทีอ่ยู่ทางดา้นของตะวันตกของประเทศ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN HOTEL KUTAISI หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่3 
อารามจลีาต ิ– มหาวหิารบากราต ิ– บาทูม ิ– อนุสาวรยีอ์าลแีละนโีน ่– ลอ่งเรอืรมิฝัง่ทะเลด า – 
รบัประทานอาหารค า่บนตกึ Alphabetic Tower - ชมโชวก์ารแสดงน า้พุเตน้ระบ า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชมอารามจีลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็นอารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วง

ครสิต์ศตวรรษที่ 12 โดยทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาตน้ีิขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 
ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ 
(St.George) โดยในโบสถ์เซนตน์โิคลัสนั้น มีภาพเขียนสเีฟรสโกที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพเล่า

เรือ่งราวเกีย่วกับครสิตศ์าสนา ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์  โดยบรเิวณตรงโดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ ึง่เป็นภาพ
พระแม่มารีนั้น ใชก้ระเบื้อง โมเสกสทีองประดับประดากว่า 2 ลา้นชิน้ จากนั้นน าท่านชมมหาวหิารบากราต ิ
(Bagradi Cathedral) ที่ตั ้งชื่อตามพระเจา้บากราตที่ 3 กษัตริย์ผูท้รงรวมจอร์เจีย สรา้งขึ้นในปลาย

ครสิต์ศตวรรษที่ 10 ตัง้อยู่ในเมืองคูไตซ  ึโดยมหาวหิารแห่งน้ีแมจ้ะถูกพวกเตริ์กท าลายไปบางส่วน แต่ซาก
ปรักหักพังของโบสถก็์ยังปรากฏจนถงึทุกวันน้ี โดยไดม้ีการบูรณะมาโดยตลอด ซึง่สะทอ้นถงึสถาปัตยกรรมยุค
กลางไดอ้ย่างเด่นชัด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาทูม ิ(Batumi) เมอืงท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกจิที่ส าคัญ ของประเทศ

จอร์เจีย ตัวเมืองตั ้งอยู่ติดทะเลด า ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาทูมิเป็นเมืองหลวงของ

จังหวัดอัตจารา (Ajara) ที่ปกครองตนเอง เป็นเมืองท่าที่มีความส าคัญในดา้นการคา้และเป็นศูนย์กลางการ
พาณิชย์ นอกจากนั้นยังเป็นที่ตัง้ของเมืองในเขตรอ้นที่เต็มไปดว้ยผลติผลของพืชผัก ผลไมต่้างๆหลายอย่าง 
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และที่ส าคัญยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญมากมายๆต่างๆของเมืองอกีดว้ย จากนั้นน าท่านเดนิทางบนถนน
เลยีบชายหาด (Batumi Promenade) ทีย่าวถงึ 6 กโิลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1884 ประดับดว้ยน ้าพุงดงาม

ตลอดสาย และเป็นถนนทีย่าวทีส่ดุบนฝ่ังทะเลด า จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรยีอ์าลแีละนโีน ่(Ali and 
Nino Monument) ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่รูปคู่รักชายชาวอาเซอรไ์บจานและหญงิสาวชาว
จอร์เจียนในนวนิยายทอ้งถิน่ มีขนาดสงู 8 เมตร ตัง้อยู่รมิทะเลด าที่จะเคลื่อนไหวไดทุ้กๆ 10 นาที ถูกสรา้งขึน้

เพื่อแสดงถงึความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาตแิละศาสนา และยังแสดงถงึสันตภิาพระหว่างประเทศจอร์เจีย 
และอาร์เซอไบจานดว้ย น าท่านถ่ายรูปภายนอกกับตกึ Alphabetic Tower เป็นตึกสูงตระหง่า เป็นแลนด์
มาร์คที่ส าคัญซึง่สามารถขึน้ไปชมวิวดา้นบนได ้จากนั้นน าท่านล่องเรอืรมิฝั่งทะเลด าของบาตูมี ชมความ

สวยงามของทะเล บา้นเรือนที่ถูกสรา้งขึน้ตามแบบรูปทรงโบราณทีป่ลูกกันอย่างสวยงามตามรมิทะเล พรอ้มกับ
รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิเป็นไร่สม้ พืชพันธุธ์ัญญาหารและตน้ชา อสิระใหท้่านไดเ้ทีย่วชมบรเิวณทะเลด า **
การล่องเรือน ัน้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม**   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ค า่ พเิศษ รบัประทานอาหารค า่ บนตกึ Alphabetic Tower ซึง่ทา่นสามารถชมววิและเก็บภาพทีร่ะลกึของ
เมอืงบาทูม ิ
จากนัน้น าท่านชมโชวก์ารแสดงน า้พุเตน้ระบ า (Fountain Show) ซึง่ตัง้อยู่กลางเมอืงบาทูม ิ 

** กรณีทีส่ภาพอากาศไม่ด ีหรอืโชวม์กีารปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรม
ตามเหมาะสม** 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN HOTEL BATUMI หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4 เมอืงเกา่บาทูม ิ– จตุรสัยุโรป– ถ า้โพรมธิอีุส – บอรโ์จม ี- สวนบอรโ์จม ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองเก่าบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ชมจตุรสั Piazza 

Square ที่สรา้งขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha 

Orbeladze สรา้งดว้ยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน จากนั้นน าท่านชมจตุรสัยุโรป (Europe Square) 
ซึง่เป็นอีกหนึ่งจตุรัสที่ส าคัญในยุโรป จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงซกาลตูโบ (Tskaltubo) น าท่านชมถ า้
โพรมธิีอุส (Prometheus Cave) เป็นหนึ่งในถ ้าอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกคน้พบครัง้แรกปี ค.ศ.

1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเขา้ชมมากมายในแต่ละปี พบความ
สวยงามของหนิงอกหนิยอ้ยทีส่ะทอ้นแสงสตีระการตาภายในตัวถ ้า น าท่านล่องเรอืชมความสวยงามของถ ้าแห่ง
น้ี **การล่องเรอืน ัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม**   
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงบอรโ์จม ี(Borjomi) ซึง่เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้อง
ประเทศจอรเ์จีบ มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 15,000 คน บอรโ์จมีเป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงในดา้นน ้าแร่ระดับโลก 
เพราะมีล าธารน ้าที่ใส บรสิุทธิท์ี่ไหลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสูงประมาณ 

2,300 เมตร ที่ถูกคน้พบโดยนายทหารรัสเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าถา้ดื่มน ้าน้ีจะท าใหม้ีสุขภาพ
แข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้และต่อมาไดเ้ริ่มมีการตัง้โรงงานผลิตและส่งออกน ้าแร่ยี่หอ้บอร์โจม ี
(Borjomi) ทีม่ชี ือ่เสยีงไปยังประเทศต่างๆมากมาย น าท่านเทีย่วชมสวนบอรโ์จม ี(Borjomi mineral Park) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BORJOMI PARADISE หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่5 ป้อมอนันานูร ี– อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี– กูดาอูร ี– คาซเบกี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยังป้อมอนันานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่ร ิม

แม่น ้าอรักว ีถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังทีตั่ง้อยู่ภายในก าแพง ซึง่เป็น
โบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงสีเ่หลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทัศนีย์ภาพทวิทัศน์อัน
สวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการน้ี รวมถงึอ่างเก็บน า้ชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยังมี
เขื่อนซึง่เป็นสถานที่ส าคัญส าหรับน าน ้าที่เก็บไวส้ง่ต่อไปยังเมืองหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท าใหช้าวเมืองท

บลิซิมีนี ้าไวด้ื่มไว ้น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงกดูาอูรี ซ ึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีีสอร์ททีม่ีชือ่เสยีง ตัง้อยู่บรเิวณ
ทีร่าบเชงิเขาของเทือกเขาคอเคซัส มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งน้ีเป็นแหล่ง
ทีพ่ักผ่อนเล่นสกใีนชว่งเดอืนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางใหท้่านได ้

ชมทวิทัศน์อันสวยงาม  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านออกเดนิทางไปยังเมืองกูดาอูร ี(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส าคัญของจอร์เจียที่มีชือ่ว่า 
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Georgian Military Highway หรอืเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายส าคัญทีส่ดุที่ถูกสรา้ง
ขึน้ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทือกเขา

คอเคซัสจากรัสเซยีมายังที่ภูมภิาคน้ี ถนนแห่งประวัตศิาสตร์น้ีเป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวปียุโรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขา
คอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดน

รัสเซยีกับจอรเ์จีย จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเต
ปันสมนิดา(Stepansminda) ชือ่น้ีเพิง่เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโ์ธด๊อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้า
พ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองน้ีอยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิิซ ีประมาณ 157 

กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้าเทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus) ทีส่ าคัญของประเทศจอร์เจยี มีภูมทิัศน์ทีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบ
กีอ้ีกดว้ย จากนั้นน าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น า
ท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมนิดา ซาเมบา 

(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชือ่ดังกลางหุบเขา
คอเคซัส ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึง่ของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ทีร่ะดับความสูงจากน ้า
ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม***) 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พัก HOTEL SNO หรอืเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พกัอยู่ในเมืองคาซเบกี ้

(Kazbegi) ซึง่ต ัง้อยู่ในเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ในกรณีทีโ่รงแรมเต็ม หรอืในกรณีทีห่มิะตก
หนกั จนไม่สามารถเดนิทางขึน้ไปได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ขอยา้ยไปพกัทีเ่มอืง Gudauri แทน 
*** 

วนัที ่6 
อนุสรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี – มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี- โบสถเ์มเคต ี– ทบลิซิ ี- 
ชมการแสดงพืน้เมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมอนุสรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี (Memorial of Friendship) หรอือกีชือ่หนึง่คอื Russia–

Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสัญลักษณ์บ่ง

บอกถงึความสัมพันธอั์นดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหนิและคอนกรตี 

ภายในมกีารวาดภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอร์เจยีและประเทศรัสเซยีไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้สิระ

ถ่ายรูปบรรยากาศและทวิทัศน์อันสวยงาม น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมอืงหลวงแห่ง

แรกของประเทศจอรเ์จยีสมัยอาณาจักรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 

500 ปีกอ่นครสิตกาลตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. เมอืงน้ีถอืไดว่้าเป็น

เมอืงทีม่คีวามเกา่แกท่างประวัตศิาสตรแ์ห่งหนึง่ของประเทศ และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1994  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรอืโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์กิาย

ออโธด๊อก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีสักการะนับถอืวหิารแหง่น้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีม ้

กางเขนขนาดใหญ่ โบสถน้ี์ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสายมาบรรจบกันคอืแม่น ้ามคิวาร ี(Mtkvari river) และ

แม่น ้าอรักว ี(Aragvi river)  จากนัน้น าท่านชมวหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral) หรอื

หมายถงึเสาทีม่ชีวีติ(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นศูนยก์ลางทาง

ศาสนาทีศั่กดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze  มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ

สองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และ

ใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม น าท่านชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi 

Church) เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งล่างเป็นแม่น ้ามติ
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คาวาร ีในอดตีถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และทีพ่ านักของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกัน จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่

เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi)  น าท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมอืงทบลิซิ ีเมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่ี

ความส าคัญของประวัตศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เมอืงหลวงทบลิซิ ีเป็นเมอืง

หลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยี   

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษใหท้า่นไดล้ ิม้รสไวนพ์ืน้เมอืงช ัน้ดขีองประเทศจอรเ์จยี 
**พเิศษพรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงของประเทศจอรเ์จยี ทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจ** 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN TBILISI หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7 
เมอืงเกา่ทบลิซิ ี– ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าชมป้อมนารกิาลา – โรงอาบน า้โบราณ –   วหิารซโีอน ี- หา้ง East 
Point – สนามบนิ – อสิตนับูล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชมเมอืงเก่าทบลิซิี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนารกิาลา(Narikala 
Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่าน
ผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอุ์มัย

ยัดของชาวอาหรับไดต่้อเตมิป้อมในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชือ่ใหใ้หม่ว่า Narin Qala 
แปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัตศิาสตร์ยกย่องว่าป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทาง
สายไหมที่แข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สุด  จากนั้นน าท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบาน ิ

(Abanotubani) จากภายนอกเป็นสถานทีส่าหรับแชน่ ้าพุรอ้นทีม่แีร่ถามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมัยพระ
เจา้วัคตังที่ 1 กอรกั์ซลีน่กเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกล่าว จงึท าใหค้น้พบบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ี
ขึน้ ลักษณะคลา้ยโรงอาบน ้าเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกับการอาบน ้าแบบตุรกี  จากนั้นน า

ท่านไปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูกสรา้งขึ้นใน
เมอืงน้ี ชือ่ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอันศักดิส์ทิธิ ์คอื ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานทีแ่ห่งน้ีก็ไดม้ีช่ ือ่เป็น 
ซโิอนแีห่ง ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท้ี่บุก

รุกแต่ก็ไดม้กีารสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ดว้ยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันน้ีและไดม้ีการบูรณะ
ในชว่งศตวรรษที่ 17- 19 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังหา้ง East Point ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ให ้
เวลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย 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 และอืน่ๆอกีมากมาย 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

 

 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงอสิตนับูล โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 383 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่05 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 17.25 น. และเดนิทางถงึ

สนามบนิอสิตนับูล เวลา 19.00 น.*** 
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19.45 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูล รอเปลีย่นเครือ่ง 

20.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่TK 64 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่05 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.15 น. และเดนิทางถงึ

สนามบนิอสิตนับูล เวลา 09.50 น.*** 

วนัที ่8  กรุงเทพฯ 
10.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

 

 

ราคาแนะน าเริม่ตน้เพยีง 
I AM IN GEORGIA จอรเ์จยี 8 DAYS 5 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ (TK) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วันที ่12-19 ม.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วันที ่04-11 ก.พ. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วันที ่05-12 ก.พ. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วันที ่06-13 ม.ีค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วันที ่08-15 ม.ีค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 
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วันที ่05-12 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 

วันที ่14-21 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 

วันที ่28 เม.ย.-05 

พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 23,965.- 8,900.- 

วันที ่04-11 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

วันที ่03-10 ม.ิย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

วันที ่04-11 ม.ิย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้

เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ

การจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ
3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่ านติดต่อ

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ

หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่น
การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค

ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่าน
และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 
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 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญ

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

5. ค่าทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถิน่  (36 USD) 
6. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (24 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก
เก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน
เป็นอย่างนอ้ย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรง
ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 

ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อ

ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่
เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย



 
 
 
 

 
 
 

CODE : GOG03 

 

ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ 
เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์
หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยื่น
วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณี

ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  
8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน

ค่าทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่
ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัตและไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่

ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
 

 


