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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

*** ออกเดินทางช่วงเดือนตุลาคม 2565 *** 
23.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK69 

(23.00-05.15+1) / TK378 (06.30-09.45) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.40 ชั่วโมง 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุกี 

*** ออกเดินทางช่วงเดือนพฤศจกิายน 2565 *** 
23.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK69 

(23.30-06.10+1)) / TK378 (07.45-11.05) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.40 ชั่วโมง 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุกี 

2 กรุงทบิลิซี-เมืองคาซเบกี้-น่ังรถ 4WD-หุบเขาคอเคซัส-โบสถเ์กอรเ์กตี้ 
*** ออกเดินทางช่วงเดือนตุลาคม 2565 *** 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซ ีประเทศจอรเ์จยี  
*** ออกเดินทางช่วงเดือนพฤศจกิายน 2565 *** 

11.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซ ีประเทศจอรเ์จยี  
หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง กรุงทบิลิซี(Tbilisi) 
เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ริมฝ่ังแม่น  ้าคูรา(Kura) เมืองนี้ถูกสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาลี 
กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศตวรรษท่ี 4 ปัจจุบนัทบิลิซีเป็นศนูยก์ลางการขนส่ง
และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรเ์ป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา
(Stepantsminda) ช่ือนีเ้พ่ิงเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ไดม้า
พ านักอาศัยและก่อสร้างสถานท่ีส  าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
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ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่  า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวบน
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus) ท่ีส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูิทัศนท่ี์สวยงามโดยรอบ รวมทั้ง
เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพ่ือ
เขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี้(Gergeti 

Trinity Church) หรือเรียกวา่โบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาด 
ใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์  าคญัหนึ่ง
ของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่
มหีิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมทีพ่ัก **Buffet** 
พักที ่Room Hotel Kazbegi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



KGG120812-TK จอรเ์จยี ทบลิซิ-ีบาทมู ิ8วัน5คนื 

 

(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 

หรือพักที ่Hotel Gudauri Lodge ระดับ 5 ดาว 
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(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 
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3 เมืองกูดาอูรี-อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จยี-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน ้าชินวารี-จานชาเดอน่ี 
   ช้อปป้ิงหา้ง East point  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองกูดาอูรี(Gudauri) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสงูจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็น
แหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา 
ระหวา่งทางชมทิวทัศนอ์นัสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงท่ีส  าคญัของจอรเ์จียท่ีมีช่ือว่า Georgian 
Military Highway หรือเสน้ทางส  าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคัญท่ีสดุท่ีถูก
สรา้งขึน้ในสมยัท่ีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการ
ขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภมูิภาคนี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตรนี์เ้ป็นเสน้ทางท่ีจะน าท่าน
ขึน้สู่เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบดว้ย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 
1,100 กม. ท่ีเป็นเสน้กั้นระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอรเ์จีย  น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถาน

รัสเซีย-จอรเ์จยี (Russia–Georgia Friendship Monument) อนสุรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บน

เนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอรจี์เอฟสกี และ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จดุชมวิวนีถื้อเป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ของ
จอรเ์จีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ท่ีมีก  าแพงลอ้มรอบ ริม

แม่น  า้อรักวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังท่ีตัง้อยู่ภายใน
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ก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจิ์น้ ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหลี่ยมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็น
ทัศนียภาพทิวทัศนอ์นัสวยงามดา้นล่างจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถึง อ่างเก็บน ้าชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานท่ีส  าคญัส  าหรบัน าน า้ท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยังเมือง
หลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท  าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน  า้ไวด้ื่มใช ้น าท่านเดินกลบัสูเ่มืองทบิลิซ(ีTbilisi) 
น าท่านสูถ่นนจาน ชาเดอน่ี(Jan sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าท่ีเป็นแหล่งศนูย์
รวมทางสงัคมและวฒันธรรม ตอ่มาศตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนช่ือ ถนนมาเป็น Chardin Street 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่นักท่องเท่ียวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นคา้ 
รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นกาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเดน่ นอกจาก
ดา้นอาหารแลว้ยังมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตาม
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อธัยาศยั จากนัน้น  าท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลา
ท่านได้อิสระช้อปป้ิง  สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 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 และ อ่ืนๆ อีก
มากมาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 เดอะโครนิเคิลออฟจอรเ์จีย-โรงอาบน า้แร่เก่าแก่-สะพานสันติภาพ 
      วิหารศักด์ิสิทธ์ิของทบิลิซี-เมืองเก่าทบิลิซี-ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณส์ถานท่ีมีการ
บนัทึกเรื่องราวตา่งๆ ในหนา้ประวตัิศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 
ตน้ ซึ่งเสาแตล่ะตน้นัน้มาในไซสใ์หญ่ยกัษ์ท่ีมีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และดว้ยท าเล
ท่ีตัง้ซึ่งอยู่บนภเูขา จากบริเวณนีค้ณุจึงสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองทบิลิซี ไดแ้บบเตม็ๆ ท่ีให้

ความรูส้กึตื่นตาตื่นใจและย่ิงใหญ่ชวนตะลงึ 
น าท่านชม โรงอาบน า้แร่เก่าแก่ (Bath Houses) ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ 
(Sulphur Spring Water) น  าท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ขา้มแมน่  า้ครูาเพ่ือ
เช่ือมระหวา่งตวัเมืองเก่า และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้นจากเหลก็และกระจกใส เปิดใช้
งานครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ท่ีมีความสวยงาม



KGG120812-TK จอรเ์จยี ทบลิซิ-ีบาทมู ิ8วัน5คนื 

 

ออกแบบโดยสถาปานิกชาวอิตาเลี่ยนช่ือ Michele De Lucchi โครงสรา้งถูกออกแบบและสรา้งท่ี
ประเทศอิตาลี และไดน้  าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพ่ือเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับวิหารศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral) ท่ีเรียกกันว่า 
Sameba เป็นโบสถห์ลักของคริสตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย 

สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสงูท่ีสดุ อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 
น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลิซี(Old town) น าท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่าน
ผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัท่ีต่างผลดักันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้
ราชวงศอ์มุยัยัดของชาวอาหรบัไดต้อ่เติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7  ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้
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ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลา
เป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมท่ีแขง็แกรง่และตีไดย้ากท่ีสดุ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิน่ **Dinner with Show** 
  พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 

5 ไวนเ์ทสติง้-เมืองอัพลิสตช์เิคห-์เมืองกอรี-พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลิน-เมืองบอรโ์จมี-สวนบอรโ์จม ี
ขึน้กระเช้าสู่จุดชมววิบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จม ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านสู่ไวนเ์ทสติ้ง(Chateau Mukhrani) ใหท้่านไดชิ้มไวนห์ลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น
เพ่ือผลิตเป็นไวน์ และเรื่องราวประวัติศาสตรก์ารผลิตไวน์ก่อตั้งขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni 
ตวัแทนของราชวงศแ์ละผูม้ีบทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษท่ี 19 ในปี1876 เขา

กลับมาจากฝรั่ งเศสพร้อมกับความรู ้เ ก่ียวกับแนวคิดของการท า ไวน์ และนับตั้งแต่นั้นมา
ประวตัิศาสตรข์องการท าไวนข์อง Château Mukhrani ก็เริ่มขึน้ ตอ่มาในปี 2003 กลุม่ผูป้ระกอบการ
ชาวจอรเ์จียเริ่มฟ้ืนฟโูดยมีความตัง้ใจท่ีจะรือ้ฟ้ืนอสงัหาริมทรพัยแ์ห่งศตวรรษท่ีสิบเก้าสูค่วามรุง่โรจน์
ในอดีตและสรา้งการผลิตขึน้ใหม ่โดยผสมผสานเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและดัง้เดิมเขา้ดว้ยกนั โดยเริ่ม
มีการพฒันาบริการการท่องเท่ียวและบริการไวนก์ารโฮสตท์วัรไ์วนป์ระเภทตา่ง ๆ อิสระใหท้่านเดิน
เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดขูัน้ตอนการบ่มไวน ์และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวน์ในแบบ
จอรเ์จีย ซึ่งบอกเลยวา่ราคานัน้ถกูมาก ซือ้ไดใ้นราคาท่ีไมถ่ึงพนับาทไทย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านเดินทางสูเ่มืองอัพลิสตช์ิเคห(์Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถ่ิน
ฐานในดินแดนแถบนีก้ันมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จาก
อินเดียไปยังทะเลด  าและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน
เหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรม
การสรา้งตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ า้สว่นมากจะไมม่ีการตกแตง่ภายในใดๆ และยัง
มีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ใหท้่าน

อิสระชมหมูบ่า้นท่ีสรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมือง
บา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ใน
ยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้
น  าท่านชมพิพธิภัณฑข์องท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราว และ
สิ่งของเครื่องใชต้า่งๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตา
ลิน มีการจดัแสดงชีวประวตัิของสตาลิน ตัง้แตเ่กิดจนกระทั่งเสียชีวิต  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองบอรโ์จมี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง
ประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่ไมถ่ึง 15,000 คน ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเรื่องน า้แร ่โดยน า้แร่

ย่ีห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุท ธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเ รียนี(Bakuriani 

Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกันว่าจะท าให้มี 
สขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได้ น  าท่านเขา้ชมสวนบอร์โจมี(Borjomi City Park) 
สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผอ่นของชาวเมืองบอรโ์จมีท่ีนิยมมาเดินเลน่และผอ่นคลายโดยการแช่น  า้แร่
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ในวนัหยดุ จากนัน้น  าท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชมววิบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี อิสระใหท้่านเก็บ
ภาพวิวทิวทศันธ์รรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมทีพ่ัก 
พักที ่Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

6    เมืองคูไตซี-อารามจลีาต-ิมหาวิหารบากราต-ิเมืองบาทมีู-ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทมีู 
     ขึน้ตกึ Alphabetic Tower 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองคูไตซี(Kutaisi) เมืองนีม้ีความเจริญเป็นอนัดบัสองรองจากทบิลีซี ชมความ
สวยงามของเมืองคไูตซี ซึ่งมีช่ือเสียงทางดา้นวฒันธรรมและไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 
ซึ่งถา้ยอ้นกลบัไปเมื่อสมยัศตวรรษท่ี 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส 
(Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่ทางดา้นของตะวนัตก
ของประเทศ น าท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 โดยทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี 
ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองสว่นคือโบสถเ์ซนตนิ์โคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์
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เซนต ์จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตนิ์โคลาสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกท่ีสวยงามตระการตา
มากมายหลายภาพเลา่เรื่องราวเก่ียวกับคริสตศ์าสนา ท่ียังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ ์โดยบริเวณตรง
โดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนั้น ใชก้ระเบือ้งโมเสกสีทองประดบัประดากว่า 2 
ลา้นชิน้ น าท่านชมมหาวหิารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตัง้ช่ือตามพระเจา้บากราตท่ี 3 กษัตริย ์
ผูท้รงรวมจอรเ์จีย สรา้งขึน้ในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดยมหาวิหารแห่งนี้แมจ้ะถูกพวกเติรก์
ท าลายไปบางสว่น แตซ่ากปรกัหักพงัของโบสถก์็ยงัปรากฏจนถึงทุกวนันี ้โดยไดม้ีการบรูณะมาโดย

ตลอด ซึ่งสะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ย่างเดน่ชดั และสวยงามอย่างย่ิง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



KGG120812-TK จอรเ์จยี ทบลิซิ-ีบาทมู ิ8วัน5คนื 

 

น าท่านสู่ เมืองบาทูมี(Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลด  า เป็นเมืองหลวง
ของอัตจารา(Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเอง อยู่ทางดา้นตะวันตกของประเทศ
จอรเ์จีย ครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณกวา้ง น าท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี ชมความสวยงาม
ของทะเล บา้นเรือนท่ีถกูสรา้งขึน้ตามแบบรูปทรงโบราณท่ีปลกูกนัอย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้ม
กับรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่สม้ พืชพันธุ์ธัญญาหารและตน้ชา อิสระใหท้่านไดเ้ท่ียวชม

บริเวณทะเลด  า **การล่องเรอืนัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม** 
น าท่านถ่ายรูปและขึ้นตึก Alphabetic Tower เป็นตึกสูงตระหง่า เป็นแลนดม์ารค์ท่ีส  าคัญซึ่ง
สามารถขึน้ไปชมวิวดา้นบนได ้

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บบตึก Alphabetic Tower ทีส่ามารถมองเหน็ทะเลได้
ชมววิของท้ังเมืองบาทูมีได้แบบ 360 องศา 

  พักที ่Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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(ทีพ่กัตดิทะเลด า) 

 7   จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวนียอ์าลีและนีโน่ 
     หอคอยชิงช้าสวรรค-์สนามบินเมืองบาทูมี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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  น  าท่านสู่จัตุรัสเปียเซซ่า(Piazza Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี(Batumi Old Town) 
สร้างขึ ้นในปี 2009 เป็นอาคารท่ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังชาวจอร์เจีย Vazha 
Orbeladze ท่ีสรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ท่ี
ผา่นมา สถานท่ีแห่งนีไ้ดเ้ริ่มปรบัปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหลง่บันเทิงและพกัผอ่นหย่อนใจแห่งใหมข่องเมือง 
และเลือกซือ้ของฝากพื้นเมืองน าท่านสู่ถนนเลียบชายหาดบาทูมี(Batumi Promenade) ถนน
เลียบชายหาดท่ียาวถึง 6 กิโลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1884 ประดบัดว้ยน า้พุงดงามตลอดสาย 
และเป็นถนนท่ียาวท่ีสดุบนชายหาดทะเลด  า ทศันียภาพผสมผสานวิวภเูขาและวิวทะเล น าชมแลนด์
มาร์คส  าคัญ ๆ ตลอดถนน ชมอนุสาว รีย์อาลีและนีโ น่ (Ali and Nino Monument) เ ป็น
สถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่ ท าดว้ยเหลก็ เคลื่อนไหวได ้ความสงูประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปิน
ชาวจอรเ์จีย Tamara Kvesitadze ท่ีบอกเล่าเรื่องราวความรกัและความเศรา้ของ อาลี หนุ่มมสุลิม 
กบัเจา้หญิง นิโน แห่งจอรเ์จีย หลงัจากถกูกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาว

อาเซอรไ์บจาน นอกจากนีย้งัมีความพิเศษคือรูปป้ันนี ้จะขยับเขา้หากนัในเวลา 19.00 น.ของทุกวนั 
ถ่ายรูปกบั หอคอยชงิช้าสวรรค(์Ferris Wheels Tower) ท่ีตัง้ริมทะเล  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบาทูมี เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวั
เดินทางกลบั 

*** ออกเดินทางช่วงเดือนตุลาคม 2565 *** 
20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงบาทมู ีกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) เท่ียวบินท่ี 

TK393 (20.30-21.40) / TK68 (01.45(+1)-15.25) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 18.55 
ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

*** ออกเดินทางช่วงเดือนพฤศจกิายน 2565 *** 
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17.35 น. ออกเดินทางจากกรุงบาทมู ีกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) เท่ียวบินท่ี 
TK393 (17.35-18.35) / TK64 (20.55-10.10+1) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 18.55 
ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

 8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
*** ออกเดินทางช่วงเดือนตุลาคม 2565 *** 

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
*** ออกเดินทางช่วงเดือนพฤศจกิายน 2565 *** 

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
08 – 15 ตุลาคม 2565 66,999.- 66,999.- 10,000.- 

19 – 26 พฤศจกิายน 2565 66,999.- 66,999.- 10,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้ริการ ยกเลกิการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือ ประโยชนข์องท่านเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่าน และบริษัทฯ 
เมือ่ท่านจองทวัร ์และชาระเงินมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบริษัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่20 ท่านขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ท่าน** 
** หากต  ่ากวา่ 20 ท่าน มีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตยีงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ **ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  



KGG120812-TK จอรเ์จยี ทบลิซิ-ีบาทมู ิ8วัน5คนื 

 

2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบตุามรายการ   
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7.     คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
8.     น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส  าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  
6. คา่ทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,250 บาท) ตลอดการเดินทาง 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช  าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 
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6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไมผ่า่นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมค่ืนเงินคา่มดัจ  าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ  า 50% (15,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบนิ/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้่าย 100%  
- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ  ามาแลว้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการคา่ย่ืนวีซ่าและคา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครือ่งบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวิุสยั อาทิ การล่าชา้

ของสายการบิน,การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุัติเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขา
ไฟระเบิด, แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสาย
การบิน,การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด
,แผ่นดินไหว,โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทั้งนีท้างบริษัทจะ
ค  านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นส  าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
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ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไมไ่ดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิท จึงค  านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส  าคญั 

8.     หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง

กลบัท่าน จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททัวรเ์รียกเกบ็  
2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ  าตั๋วเครือ่งบินซึ่งมีคา่ใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แตส่ายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

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

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพ่ิมเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพ่ือขอค  ายืนยนัวา่ทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
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9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครือ่งสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมนี  า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10.  ทางบริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่กั 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯ จะ

ใชใ้น ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดยีวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีวา่ไดพ้กัแน่นอน)  
2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านัน้ท่ีมหีอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ิดกนั
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไมม่ีอา่งอาบน า้ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและแตล่ะ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะม ี
ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั  

8. บางโรงแรมไมม่ีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 
ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ตอ้งขอวีซ่า 

ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 365 วนั 


