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I AM IN GEORGIA 

จอร์เจีย 8 DAYS 5 NIGHTS   

 เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 43,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวตัิศาสตร์จอร์เจีย – กอรี – พิพิธภณัฑ์ของท่านสตาลิน – อพัลิสต์ชิเคห์ - คไูตซ ี

วนัท่ี 3. อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – บาทมูิ – อนสุาวรีย์อาลีและนีโน่ – ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า –  

             รับประทานอาหารค า่บนตกึ Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงน า้พเุต้นระบ า 

วนัท่ี 4. เมืองเกา่บาทมูิ – จตรัุสยโุรป– ถ า้โพรมิธีอสุ – บอร์โจมี – สวนบอร์โจม ี
วนัท่ี 5. ป้อมอนันานรีู – อ่างเก็บน า้ชินวารี – กดูาอรีู – คาซเบกี ้– โบสถ์เกอร์เกตี ้

วนัท่ี 6. อนสุรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี – ทบิลิซี - ชมการแสดงพืน้เมือง 

วนัท่ี 7. เมืองเกา่ทบิลิซี – ขึน้กระเช้าไฟฟา้ชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้โบราณ – วิหารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบิน – อิสตนับลู 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 

 

 



วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช 

แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
22.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK 65 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 04.10 น.*** 

วันที่ 2 
อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – กอรี – พิพิธภัณฑ์
ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ - คูไตซี 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ  

07.45 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK 378  

***คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 06.15 น. และเดินทางถึงทบิลิซีเวลา 09.35 น.*** 

11.10 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สดุของจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนือ้ที่ประมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนีถู้กสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์
จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและ
วฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร์เมืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัใน
ฐานะศนูย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาด

ใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้โดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 
ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเก่ียวกับพระ
คมัภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเก่ียวกบัเร่ืองของข้าราชการชนชัน้สงูของจอร์เจีย และส่วนบนเก่ียวกบัเหตกุารณ์ส าคญัต่างๆของ
ประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครอง
สหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม 
พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเร่ืองราว และส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ 
รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตาลิน มีการจดัแสดงชีวประวตัิของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพลสิต์ชเิคห์ (Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแถบนี ้
กนัมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยงัทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจบุนั
สถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปด้วย
สถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลกึเข้าไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีห้องต่างๆ ซึ่ง
คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ท่ีสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านท่ีสร้างขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) ที่ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือห่างประมาณ 150 กม. เมืองนีม้ีความเจริญเป็น
อนัดบัสองรองจากทบิลีซี    ชมความสวยงามของเมืองคไูทซีซึง่มีชื่อเสียงทางด้านวฒันธรรมและได้รับการขึน้ทะเบียน ให้เป็นมรดก



โลก  ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และ
อาณาจกัรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางด้านของตะวนัตกของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL KUTAISI หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 
อารามจีลาต ิ– มหาวิหารบากราต ิ– บาทูมิ – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ – 
ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า – รับประทานอาหารค ่าบนตกึ Alphabetic Tower - 
ชมโชว์การแสดงน า้พุเต้นระบ า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชมอารามจีลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็นอารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยทาง

องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์
เซนต์ นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงาม
ตระการตามากมายหลายภาพเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับคริสต์ศาสนา ที่ยงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์  โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญ่ของ
โบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนัน้ ใช้กระเบือ้ง โมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ล้านชิน้ จากนัน้น าท่านชมมหาวิหารบากราติ 
(Bagradi Cathedral) ที่ตัง้ชื่อตามพระเจ้าบากราตที่ 3 กษัตริย์ผู้ทรงรวมจอร์เจีย สร้างขึน้ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 ตัง้อยู่ใน
เมืองคไูตซ ึโดยมหาวิหารแห่งนีแ้ม้จะถกูพวกเติร์กท าลายไปบางส่วน แต่ซากปรักหกัพงัของโบสถ์ก็ยงัปรากฏจนถึงทกุวนันี ้โดยได้มี
การบรูณะมาโดยตลอด ซึง่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางได้อย่างเด่นชดั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจที่ส าคญั ของประเทศจอร์เจีย ตวัเมืองตัง้อยู่

ติดทะเลด า ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิเป็นเมืองหลวงของจังหวดัอัตจารา (Ajara) ที่ปกครองตนเอง เป็น
เมืองท่าที่มีความส าคัญในด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ นอกจากนัน้ยังเป็นที่ตัง้ของเมืองในเขตร้อนที่เต็มไปด้วย
ผลิตผลของพืชผกั ผลไม้ต่างๆหลายอย่าง และที่ส าคญัยงัมีโรงงานอตุสาหกรรมที่ส าคญัมากมายๆต่างๆของเมืองอีกด้วย จากนัน้
น าท่านเดินทางบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) ที่ยาวถึง 6 กิโลเมตร สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1884 ประดบัด้วยน า้พุ
งดงามตลอดสาย และเป็นถนนที่ยาวที่สุดบนฝ่ังทะเลด า  จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ (Ali and Nino 



Monument) ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่รูปคู่รักชายชาวอาเซอร์ไบจานและหญิงสาวชาวจอร์เจียนในนวนิยายท้องถิ่น 

มีขนาดสงู 8 เมตร ตัง้อยู่ริมทะเลด าที่จะเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที ถกูสร้างขึน้เพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาติและ
ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และอาร์เซอไบจานด้วย  น าท่านถ่ายรูปภายนอกกับตึก Alphabetic 

Tower เป็นตกึสงูตระหง่า เป็นแลนด์มาร์คที่ส าคญัซึง่สามารถขึน้ไปชมวิวด้านบนได้ จากนัน้น าท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบา
ตูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนที่ถูกสร้างขึน้ตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลกูกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับราย
ล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพนัธุ์ธัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลด า  **การล่องเรือนัน้ขึน้อยู่
กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**   

 
ค ่า พิเศษ รับประทานอาหารค ่า บนตึก Alphabetic Tower ซึ่งท่านสามารถชมวิวและเก็บภาพที่ระลึกของเมืองบาทูมิ 

จากนัน้น าท่านชมโชว์การแสดงน า้พุเต้นระบ า (Fountain Show) ซึง่ตัง้อยู่กลางเมืองบาทมูิ  
** กรณีท่ีสภาพอากาศไม่ดี หรือโชว์มีการปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามเหมาะสม** 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL BATUMI หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4 เมืองเก่าบาทูมิ – จตุรัสยุโรป– ถ า้โพรมิธีอุส – บอร์โจมี - สวนบอร์โจมี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองเก่าบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ชมจตุรัส Piazza Square ทีส่ร้างขึน้ในปี 2009 
เป็นอาคารท่ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน 
จากนัน้น าท่านชมจตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจตรัุสที่ส าคญัในยโุรป จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองซกาลตูโบ 
(Tskaltubo) น าท่านชมถ า้โพรมิธีอุส (Prometheus Cave) เป็นหน่ึงในถ า้อนัน่าอศัจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถกูค้นพบครัง้แรกปี ค.ศ.
1984 และถกูตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหิน
ย้อยที่สะท้อนแสงสีตระการตาภายในตวัถ า้ น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของถ า้แห่งนี ้**การล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีบ มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 15,000 คน บอร์โจมีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านน า้แร่ระดบัโลก เพราะมีล าธารน า้ท่ีใส บริสทุธ์ิที่ไหล
มาจากยอดเขาบาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสงูประมาณ 2,300 เมตร ที่ถูกค้นพบโดยนายทหารรัสเซีย โดยในอดีต
ชาวเมืองเชื่อกันว่าถ้าดื่มน า้นีจ้ะท าให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้  และต่อมาได้เร่ิมมีการตัง้โรงงานผลิตและ
ส่งออกน า้แร่ยี่ห้อบอร์โจมี (Borjomi) ที่มีชื่อเสียงไปยังประเทศต่างๆมากมาย น าท่านเที่ยวชมสวนบอร์โจมี (Borjomi mineral 
Park) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั BORJOMI PARADISE หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5 ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน า้ชินวารี – กูดาอูรี – คาซเบกี ้- โบสถ์เกอร์เกตี ้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยงัป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก ่มีก าแพงล้อมรอบตัง้อยู่ริมแม่น า้อรักวี ถกูสร้างขึน้ใน
สมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลงัที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรง
ส่ีเหล่ียมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าให้เห็นทศันีย์ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามด้านล่างจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บน า้ชิน
วารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึง่เป็นสถานท่ีส าคญัส าหรับน าน า้ที่เก็บไว้ส่งต่อไปยงัเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึง่ท า
ให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน า้ไว้ดื่มไว้ น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกูดาอรีู ซึ่งเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่พกัผ่อนเล่นสกีในช่วง
เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึง่จะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่ส าคัญของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military 

Highway หรือเส้นทางส าหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึน้ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ ภายใต้การ
ควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี  ้ถนนแห่ง
ประวตัิศาสตร์นีเ้ป็นเส้นทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยโุรป และ
เอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย ท่ีมีความยาวประมาณ 1 ,100 กม. ที่เป็นเส้นกัน้
ระหว่างพรมแดนรัสเซียกบัจอร์เจีย จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมิน
ดา(Stepansminda) ชื่อนีเ้พิ่งเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและก่อสร้าง
สถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอร์กี ้
ถือเป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ที่ส าคญัของประเทศจอร์เจยี มีภมูิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้
เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกด้วย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส
(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ส าคญัหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2 ,170 เมตร (***ในกรณีที่มี
หมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL SNO หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) ซ่ึงตัง้อยู่ใน

เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ไปได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอย้ายไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 

วันที่ 6 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี 
- โบสถ์เมเคตี – ทบิลิซี - ชมการแสดงพืน้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซยี-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึง่คือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนสุรณ์สถานท่ีสร้างขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์อนัดีของประเทศจอร์เจยี

และประเทศรัสเซยี โครงสร้างทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมกีารวาดภาพประวตัิศาสตร์ของประเทศจอร์เจยีและ



ประเทศรัสเซยีไว้อยา่งสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศัน์อนัสวยงาม น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า 

(Mtskheta) ซึง่เป็นเมืองหลวงแหง่แรกของประเทศจอร์เจยีสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของ

จอร์เจยีในชว่ง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อได้ว่าเป็นเมืองทีม่ี

ความเก่าแก่ทางประวตัศิาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอนัศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสตน์ิกายออโธด๊อก สร้างขึน้เมื่อคริ

สตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอยา่งมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ัง้อยู่บนภเูขาทีม่ี

แม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มคิวารี (Mtkvari river) และแม่น า้อรักวี (Aragvi river)  จากนัน้น าท่านชมวหิารสเวติสโคเว

ลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถงึเสาที่มีชวีิต(The Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนีถื้อเป็น

ศนูย์กลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอร์เจีย สร้างขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจยี ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง

ของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจยีเปล่ียนความเชื่อและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็น

ศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมือ่ปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยคุโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมี

ภาพเขียนสีเฟรสโก้อยา่งงดงาม น าท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เกา่แก่ที่สร้างขึน้ในชว่งคริสตศ์ตวรรษที่ 12 

ตัง้อยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบือ้งล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใช้เป็นป้อมปราการ และที่พ านกัของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกนั 

จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงทบลิิซี (Tbilisi)  น าทา่นชมทศันียภาพบรรยากาศของเมอืงทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศ

จอร์เจยี ที่มีความส าคญัของประวตัิศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและ

เมืองใหญ่ที่สดุของจอร์เจีย   

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษให้ท่านได้ลิม้รสไวน์พืน้เมืองชัน้ดีของประเทศจอร์เจีย 
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ** 

ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN TBILISI หรือเทียบเท่า  

วันที่ 7 
เมืองเก่าทบิลิซี – ขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้โบราณ –   
วิหารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบนิ – อิสตันบูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อม

ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมยัที่ต่างผลดั
กนัเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์อมุยัยดัของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมา
พวกมองโกลตัง้ชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อม
แห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด  จากนัน้น าท่านชมโรงอาบน า้โบราณ หรือ อะบานู อุบานิ 

(Abanotubani) จากภายนอกเป็นสถานที่สาหรับแช่น า้พุร้อนที่มีแร่ถามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวคัตงัที่ 1 กอร์
กซัลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงท าให้ค้นพบบ่อน า้พรุ้อนแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคล้ายโรงอาบน า้เหมือนกับ
การออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตุรกี  จากนัน้น าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์หลงั
ใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึน้ในเมืองนี ้ชื่อของโบสถ์ได้น ามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็ม
สถานท่ีแห่งนีก้็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถกูสร้างขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถกูท าลายลงโดยผู้ที่
บกุรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึน้ใหม่หลายครัง้ด้วยกัน จนกระทัง่เป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบนันีแ้ละได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 
17- 19 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point ซึง่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์
เนมมากมาย  อาทิ  เช่ น  ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, 
LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่ น ๆอี ก
มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 



 ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
18.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงอิสตนับลู โดยสายการบนิเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 17.25 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา 19.00 น.*** 

19.45 น. เดินทางถงึกรุงอิสตนับูล รอเปล่ียนเคร่ือง 

20.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK 64 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา 09.50 น.*** 

วันที่ 8  กรุงเทพฯ 
10.15 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 
I AM IN GEORGIA จอร์เจีย 8 DAYS 5 NIGHTS 

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  (TK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

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

วนัท่ี 06-13 มี.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 08-15 มี.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 

วนัท่ี 05-12 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 

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

วนัที่ 28 เม.ย.-05 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 23,965.- 8,900.- 

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



วนัท่ี 03-10 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

วนัท่ี 04-11 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  



 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (36 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  



3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


