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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส  
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  

เที่ยวประเทศจอร์เจีย 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิระดับ 5 ดาว   

 

ทบลิิซ่ี- กอรี-อุพลิสชิเค่-มทิสเคต้า-คูไตซี-บาทมู ี
บอร์โจม-ีอนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี 

ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgia Cuisine 
น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

Happy Georgia -Batumi  
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อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์   
                    

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและ
ตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบง่โดยแมน่ ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแร่และ
แหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งด้วยกนัทีไ่ด้รบักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำร
ยเูนสโก น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปตัยกรรมทีส่วยงำม

และเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำร ี
มิทสเคต้า เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายกุว่า 3,000 ปี 
คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมืองดัง้เดมิ ในปจัจุบนัได้เปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมินด้ำ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเล

ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว 
นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึ้นใหเ้ป็น
ป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้
ตระหง่ำน 

กดูาอริู เมืองส าหรับสกีรีสอร์ททีม่ีชือ่เสียงทีต่ัง้อยู่บริเวณทีร่าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทีม่ีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้ เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นใน
เดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

บาทูมี เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลบนชำยฝ ัง่ตะวนัออกของทะเลด ำ เป็นรฐัอสิระปกครองตนเองอยู่ทำงดำ้นตะวนัตกของประเทศ
จอรเ์จยี เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทศัน์สวยทีส่ดุของจอรเ์จยี มคีวำมงำมของธรรมชำตทิีน่่ำตืน่ตำตืน่ใจ  

คไูตซี เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ สมยัครสิต์ศตวรรษที ่12-13 ของอาณาจกัรโคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัร
จอรเ์จยีนโบราณ  

บอรโ์จมิ เมอืงตากอากาศเลก็ๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง ประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศยัอยู่ไม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็น
เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกในเรื่องน ้าแร ่ 

กอร ี เมอืงแห่งประวตัิศาสตร์ทีเ่ป็นทีรู่้จกักนัดวี่าเป็นบ้านเกดิของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจยีทีใ่นอดีตเป็นผู้ปกครอง
สหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และขึ้นชือ่เรือ่งความโหดเหี้ยมในการปกครอง 

อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปี
ก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 

 
 

ก าหนดการเดินทาง    26 มี.ค.- 02 ม.ย. 2563 
   
วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู   
23.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Qatar Airways 

เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
  (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น
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 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัสอง  โดฮา- ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-ทบิลิซี-่ชมย่านเมืองเก่า- East Point - ทบิลิซี 
01.45 น.  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR-837 
05.25 น.  เดินทางถึงสนามบินนครโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง 
07.15 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุทบิลิซี   โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-355 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรงุทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืงหลวงของ
ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปตัยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืง
ใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้าครูาหรอืเรยีกว่าแม่น ้ามติควาร ีน าท่านชมกรุงทบลิซิี ่ซึง่เป็นศนูยก์ลางการท า
อุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และ
ปจัจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความได้เปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่
ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัยุโรป 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนั

ของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปตัยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท าให้
จอรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว  

 จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรก
ช่วงครสิต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราว
ศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งสว่นต่อขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี 
ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งน้ีว่านารนิกาลา 
Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและ
ถูกรือ้ท าลายไป จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ East Point หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีแหล่งรวมสนิคา้แบ
รนด์เนมชัน้น าในราคาพิเศษ อาทิ  Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, 
Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore,Calzedonia, Ecco, G-Shock, 
GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, 
New Balance, Levi’s เป็นตน้  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพรอ้มชมโชว ์
 จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม  ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-กอริ-พิพิธภณัฑส์ตาลิน-อพุลิสชิเค่-คไูตซี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) 
จากนัน้น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยี
ในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์
ศาสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบ
กัน คือ แม่น ้ ามิควารี และแม่น ้ าอรกัวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคย เป็น
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อาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 
ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนา
ครสิต์ และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองกอรี Gori (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงแห่งประวตัิศาสตร์ที่เป็นที่รูจ้กักนัดวี่า

เป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 
และขึน้ชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครอง น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ท่านสตาลิน Stalin Museum ซึ่งรวบรวม
เรื่องราว และสิง่ของต่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ มกีาร
จดัแสดงประวตัชิวีติของสตาลนิทีใ่ชใ้นระหว่างในช่วงทีม่ชีวีติอยู่ จากนัน้น าท่านชมเมืองถ า้อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe 
Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 
ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสดุ
ขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็น
เมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานที่มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเกน้ Pagan ใช้เป็นที่ประกอบพธิกีรรมซึ่ง
เป็นลทัธบิูชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ก่อนทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่า
เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ ที่สรา้งขึน้ในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 9 น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี Kutaisi (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงที่เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ สมยัครสิต์ศตวรรษที่ 12-13 ของ
อาณาจกัรโคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณ   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  คไูตซี- โบสถบ์รากาติ-ถ ้าโพรมิธีอสุ-บาทูมี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
น าท่านชมวิหารบากราติ Bagrati Cathedral โบสถ์ที่แสนสวยงามตัง้อยู่บนเนินเขา Ukimerioni ซึ่งท่านสามารถ
มองเหน็ทศันียภาพเมอืงคไูตซทีีส่วยงามไดโ้ดยรอบ จากนัน้น าท่านชมถ า้โพรมีธีอสุ Prometheus Cave ถูกคน้พบ
ครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรบันักท่องเทีย่วทีม่าเขา้ชมมากมายในแต่ละปี พบ
ความสวยงามของหนิงอกหนิยอ้ยทีส่ะทอ้นแสงสตีระการตาภายในตวัถ ้า (ไม่รวมค่าล่องเรอืภายในถ ้า)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมี Batumi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลบนชายฝ ัง่

ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคญัขนาดใหญ่ รวมถงึถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง   
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า บาทูมี - บอรโ์จมี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านชมย่านเมืองเก่าบาทูมิ หรอืย่าน Old Town ชมบรรยากาศของบา้นเรอืนเก่าและชมย่าน Piazza Square 
สร้างขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รบัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วย
สไตล์สถาปตัยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมาได้เริม่ปรบัปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อน
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หย่อนใจแห่งใหม่ของเมอืงประกอบไปด้วยภตัตาคาร ,โรงแรม , ไนท์คลบั ฯลฯ และชม Europe Square อกีหนึ่ง
จตุัรสัทีส่ าคญัประจ าเมอืง  น าท่านแวะชมและถ่ายรูปกบัรูปปั้นอาลีและนีโน่ Ali and Nino Moving Sculptures 
รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลื่อนไหวได ้สรา้งขึน้เพื่อแสดงถงึความรกัหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตแิละศาสนา
และแสดงถงึสนัตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบอรโ์จมี Borjomi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เมอืงตากอากาศเลก็ๆในหุบเขา

ทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศยัอยู่ไม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงระดบัโลกในเรื่องน ้าแร ่
โดยน ้าแร่ยีห่อ้บอรโ์จมไีดม้กีารบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิุทธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีนี Bakuriani Mountain และ
สง่ออกไปขายกว่า 40 ประเทศทัว่โลก โดยในอดตีชาวเมอืงเชื่อกนัว่าจะท าใหม้สีขุภาพแขง็แรงและสามารถรกัษาโรค
รา้ยได ้ จากนัน้น าท่านเขา้ชมสวนบอรโ์จมี Borjomi Central Park สถานทีท่่องเทีย่ว และพกัผ่อนของชาวเมือง
บอรโ์จมทีีน่ิยมมาเดนิเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยุด  น าท่านขึน้กระเช้าสู่จดุชมวิว บนหน้าผาเหนือ
สวนบอรโ์จมอีสิระใหท้่านเกบ็ภาพววิทวิทศัน์ธรรมชาตจิากมุมสงูตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  บอรโ์จมี-อนานูริ-กดูาอรีู-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที่
จะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้
พรมแดนระหว่างรสัเซียและจอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri 
Fortress สถานที่อนัเก่าแก่มีก าแพงล้อมรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่ง
ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม 
จากป้อมน้ีเองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมือง
กดูาอรีู Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขา
ของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่น
สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial 
of Friendship หรืออีกช่ือคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 
1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถึงความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้
ตัง้อยู่บน Devil’s Valley  ระหว่างเมืองกูดาอูริและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก 
ภายในมกีารวาดภาพประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ตัง้เด่น
เป็นสง่าอยู่บนหุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มี
ผูค้นแวะมาเยีย่มเยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทัง้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีช้ื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปจัจุบนัได้เปลี่ยนมาเป็นเมอืงสเตพานท์

สมนิดา้ ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาว
จะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์
เกอรเ์กต้ี Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึน้ในราวศตวรรษที่ 14 หรอืมีอีกชื่อเรยีกกนัว่าทสมินดาซามีบา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝ ัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่
บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานทีแ่ห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึง่เส้นทางอาจจะถกูปิด
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กัน้ด้วยหิมะทีป่กคลุมอยู่หรอืสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคแก่
การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงทบลิซิ ี(ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ ทบิลิซี-่สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  
12.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี  โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-356 
14.45 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์ เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
18.15 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-826 

 
 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 
05.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์
ของคณะเป็นส าคญั 
 

หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ 
อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือ
กรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหารส่วน
ใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมื้อกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมื้อค า่เรว็
ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 
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- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุม
ศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปด้วย หรอืกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รอืวิหารจะมีผา้คลุมให้ 

 
อตัราค่าเดินทาง 26 มี.ค.- 02 ม.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,000 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั 
*** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**และ
จะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก ,เปล่ียนคนเดินทาง ,Refund ตัว๋ได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เส้นทางกรุงเทพฯ-โดฮา-ทบิลิซี//ทบิลิซี-โดฮา-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศก์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ทา่น/วนั  

Happy Georgia-Batumi  
ทวัรจ์อรเ์จีย 8 วนั 5 คืน /QR 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 48,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,900 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 21,500 
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 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์500,000 
บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ 
อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่07  
ม.ค.2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัสายการบนิกาต้าร์แอร์เวย์ ในกรณีที่เกนิกว่าสายการบิน
ก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ทา่น (น ้าหนกัไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,000 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กบัอตัราเรียกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอร์เน็ตในโรงแรม  กรณีที่มสีญัญาณจะไม่เสถียร โดยท่านสามารถซื้อซิม

การด์ทีส่นามบนิทบลิซิไีด ้ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น  การปรับค่าน ้ ามัน , ค่าธรรมเนียมวีซ่ า ที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ  สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยั
ต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าค่าตัว๋โดยสารซึ่งเงือ่นไขเป็นไปตามที่
ทางสายการบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30  วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมดและไม่

สามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้และคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่มดัจ าหอ้งพกัและค่า
เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 
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 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า

ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผู้เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ทาง
บรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้ เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย
การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการดแูลเป็น
พเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เน่ืองจากกฏ
ทางด้านการรกัษาความปลอดภยั  ด้านโภชนาการ ด้านการบนิ และด้านการบรกิาร อาจจะไม่ได้รบัความสะดวกส าหรบัผู้ที่มี
ปญัหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่อง
การสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งให้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้
ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คืนเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตาม
เงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล
ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 
Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีที่มงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 


