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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัGน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์(XJ) พบเจ้าหน้าที4ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวก 

 2 ทบิลิซี-อัพลิสต์ชิเคห์-กอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-อาคัลท์ชิกเค่-ปราสาทราบาติ-บอร์โจมี 
 ขึ Gนกระเช้าชมสวนบอร์โจมี-บอร์โจมี 

01.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์(XJ) เที4ยวบิน
ที4 XJ908 (01:00-08:00) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชั8วโมง บริการอาหารและ
เครื8องดื8มบนเครื8อง) 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ8น
ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั8วโมง) กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ริมฝั4งแม่นํ Oาคูรา
(Kura) เ มืองนี Oถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบี เ รีย)  ใน
คริสต์ศตวรรษที4 4 ปัจจุบันทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื4องจากความได้เปรียบทาง
ยุทธศาสตร์เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 
นําท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสต์ชิเคห์(Uplistsikhe) ซึ4งเป็นเมืองถํ Oาเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั Oงถิ4น
ฐานในดินแดนแถบนี Oกันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจาก
อินเดียไปยังทะเลดําและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบันสถานที4แห่งนี Oแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน
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เหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ4งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที4ใหม่ที4สดุ ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรม
การสร้างตดัหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที4อยูอ่าศยั ถํ Oาส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมี
ห้องต่างๆ ซึ4งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที4สร้างขึ Oนในช่วงคริสต์ศตวรรษที4 9 ให้ท่านอิสระ
ชมหมู่บ้านที4สร้างขึ Oนจากถํ Oานี Oตามอธัยาศยั 
นําท่านเดินทางสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ4งอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนี Oเป็นเมืองบ้าน
เกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที4ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค
ศตวรรษที4 1920 ถึง 1950 และมีชื4อเสียงเรื4องความโหดเหี Oยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี O 

นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ4งเป็นสถานที4รวบรวมเรื4องราว และ
สิ4งของเครื4องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตวัอาคารที4สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตา
ลิน มีการจดัแสดงชีวประวตัิของสตาลิน ตั Oงแต่เกิดจนกระทั4งเสียชีวิต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่เมืองอาคัลท์ชิกเค่ (Akhaltsikhe) นําท่านชมปราสาทราบาติ (Rabati Castle) 
สร้างขึ Oนในศตวรรษที4 9 ปราสาทด้านในประกอบด้วยอาคารหลายส่วน ซึ4งล้อมรอบด้วยแนวกําแพง
หินที4ใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก อาณาเขตของปราสาทมีพื Oนที4ถึง 7 เอเคอร์ ประกอบด้วย
อาคารหลากหลายศิลปะและวฒันธรรมที4ผสมกนัมากมาย เช่น จอร์เจีย ออตโตมนั ยิว ปราสาทรา
บาติ (Rabati Castle) ปราสาทเก่าแก่ที4มีความสวยงามและมีขนาดใหญ่มาก โดยปราสาทแห่งนี O
ตั Oงอยู่ภายในเมืองอัคคาซิเค ่สามารถมองเห็นตัวปราสาทได้ตั Oงแต่ไกล ตัวปราสาทที4สร้างด้วยศิลา 
ตั Oงแต่สมยัศตวรรษที4 9 โดย Guaram Mampal และมีชื4อปราสาทในตอนแรกว่า Lomisa Castle ตวั
ปราสาทมีการต่อเติมหลายครั Oง รวมทั Oงมีกําแพงที4ใหญ่โตมาก เพราะพื Oนที4บริเวณนี Oในสมยัอดีตเคย
เป็นสถานที4รบพุ่งกับศัตรูต่างๆ อยู่เป็นประจํา โดยในช่วงศตวรรษที4 13-14 ที4เมืองอัคคาซิเค่ได้
กลายเป็นเมืองหลวงของแคว้น Samtskhe-Javakheti ปราสาทแห่งนี Oก็ได้ถูกต่อเติมหลายส่วนเพื4อใช้
เป็นที4ประทับของเจ้าชาย Javakheti กับครอบครัว จนกระทั4งช่วงปลายศวตวรรษที4 15 ดินแดน
ทั Oงหมดของแคว้น Samtskhe-Javakheti ก็ได้ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของจกัรวรรดิออตโตมนั 
และนั4นทําให้ในปี ค.ศ. 1752 ปราสาทแห่งนี Oได้มีการสร้างมัสยิดไว้ภายใน แต่หลังจากที4จักรวรรดิ
วรรดิออตโตมนัครอบครองปราสาทและพื Oนที4เมืองอคัคาซเิค่ได้ประมาณ 200 ปี เจ้าชาย Paskevich 
แห่งรัสเซียก็ได้ทําการพิชิตปราสาทแห่งนี Oและดึงกลบัมาอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต 
และในเวลาต่อมาก็ได้เกิดการแบ่งแยกดินแดนมีการแยกประเทศจอร์เจยีออกมาจากสหภาพโซเวียต 
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ก็เลยทําให้ปราสาทราบาติแห่งเมืองอัคคาซิเค่นี Oอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศจอร์เจียจวบจนถึง
ปัจจุบนั และกลายเป็นหนึ4งในปราสาทที4มีความสวยงามมีความอลงัการมากของประเทศจอร์เจีย 

นําท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ
ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ที4มีชื4อเสียงระดบัโลกในเรื4องนํ Oาแร่ โดยนํ Oาแร่
ยี4 ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารนํ Oาแร่บริสุทธิ�ที4ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี(Bakuriani 
Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั4วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื4อกันว่าจะทําให้มี 
สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ นําท่านเข้าชม Borjomi City Park สถานที4ท่องเที4ยว
และพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที4นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นํ Oาแร่ในวันหยุด 

จากนั Oนนําท่านขึ Gนกระเช้าสู่ จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพวิว
ทิวทศัน์ธรรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีy Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่าระดับ 4 

 3 บอร์โจมี-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บนํ Gาชินวารี-กูดาอูรี-อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย-คาซเบกี G 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นําท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ที4มีกําแพงล้อมรอบ ริม
แม่นํ Oาอรักวี ถูกสร้างขึ Oนในสมัยศตวรรษที416-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที4ตั Oงอยู่ภายใน
กําแพง ซึ4งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ Oน ภายในยงัมีหอคอยทรงสี4เหลี4ยมใหญ่ที4ตั Oงตระหง่าน ทําให้เห็น
ทัศนีย์ภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี O รวมถึงอ่างเก็บนํ Gาชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื4อนซึ4งเป็นสถานที4สําคัญสําหรับนํานํ Oาที4เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมือง
หลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ4งทําให้ชาวเมืองทบิลิซีมีนํ Oาไว้ดื4มใช้ 

จากนั Oนนําท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทที4มีชื4อเสียง ตั Oงอยู่บริเวณที4ราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนํ Oาทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที4แห่งนี Oเป็น
แหล่งที4พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ4งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
ระหว่างทางชมทิวทศัน์อนัสวยงาม ตามทางเส้นทางหลวงที4สําคัญของจอร์เจียที4มีชื4อว่า Georgian 
Military Highway หรือเส้นทางสําหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี Oเป็นถนนสายสําคญัที4สดุที4ถูกสร้าง
ขึ Oนในสมัยที4จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพื4อใช้เป็นเส้นทางหลกัในการข้าม
เทือกเขาคอเคซสัจากรัสเซียมายงัที4ภูมิภาคนี O ถนนแห่งประวตัิศาสตร์นี Oเป็นเส้นทางที4จะนําท่านขึ Oนสู่
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที4ตั Oงอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย ที4มีความยาวประมาณ 
1,100 กม. ที4เป็นเส้นกั Oนระหว่างพรมแดนรัสเซียกบัจอร์เจีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) 
อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ Oนในปี ���� เพื4อเฉลิมฉลองครอบรอบ ��� ปี 
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ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี Oถือ
เป็นจุดชมวิวที4สวยที4สดุแห่งหนึ4งของจอร์เจีย 

ท่านเดินทางสู่ เ มื อ งคา ซ เบกี G( Kazbegi) ห รือปัจจุบัน เ รียกว่า เ มื อ งส เตปันสมินดา
(Stepantsminda) ชื4อนี Oเพิ4งเปลี4ยนเมื4อปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออร์โธด๊อก ชื4อ สเตฟาน ได้มา
พํานักอาศัยและก่อสร้างสถานที4สําหรับจําศีลภาวนาขึ Oน เมืองนี Oอยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั Oงอยู่ริมฝั4งแม่นํ Oาเทอร์กี O ถือเป็นศนูย์กลางการท่องเที4ยวบน
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus) ที4สําคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที4สวยงามโดยรอบ รวมทั Oง
เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี O 
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นําท่านขึ Gนรถ 4WD (รถขับเคลืyอน 4 ล้อ) เพื4อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นําท่าน
ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี G(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ Oนในศตวรรษที4 14 เป็นโบสถ์ชื4อดงักลาง
หุบเขาคอเคซัส ซึ4งเป็นสัญลักษณ์สําคัญหนึ4งของประเทศจอร์เจีย ตั Oงอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี O ที4
ระดับความสูงจากนํ Oาทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที8มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิM ปรับเปลี8ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีy Room Hotel Kazbegi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซสั วิวสวยแสนล้าน) 
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หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 
พักทีy Gudauri Lodge หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซสั วิวสวยแสนล้านติดลานสกี)  

 

 4 คาซเบกี G-ทบิลีซี-ขึ Gนกระเช้าชมป้อมนาริกาลา-วิหารศักดิ�สิทธิ�ทบิลิซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ริมฝั4งแม่นํ Oาคูรา(Kura) 
เมืองนี Oถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ในคริสต์ศตวรรษที4 4 
ปัจจุบันทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื4องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็น
จุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป ระยะทาง OPP กม. ใช้ระยะเวลาประมาณ R.OP ชม. 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเที4ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี(Old town) นําท่านขึ Gนกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 
Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ Oนตั Oงแต่คริสต์ศตวรรษที4 4 ผ่าน
ผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที4ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี O 
ราชวงศ์อมุยัยดัของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษที4 7  ต่อมาพวกมองโกลตั Oงชื4อให้
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ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลา
เป็นป้อมแห่งหนึ4งบนเส้นทางสายไหมที4แข็งแกร่งและตีได้ยากที4สดุ 
นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารศักดิ�สิทธิ�ของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral) ที4เรียกกันว่า 
Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั Oงอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย 
สร้างขึ Oนระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที4สงูที4สดุ อนัดบัที4 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **พร้อมชมโชว์พืVนเมือง** 
พักทีy Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง 2 คืน) 
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 5 ทบิลิซี-วิหารจวารี–ไวน์เทสติ Gง (Chateau Mukhrani)-โบสถ์เมเคตี-โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย 
สะพานสันติภาพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านชมวิหารจวารี(Jvari Monastery) โบสถ์แห่งไม้กางเขนอนัศกัดิ�สิทธิ�ของศาสนาคริสต์นิกาย
ออร์โธดอก สร้างขึ Oนเมื4อคริสต์ศตวรรษที4 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี Oเป็นอย่างมาก 
ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี Oตั Oงอยู่บนภูเขาที4มีแม่นํ Oาสองสายมาบรรจบกนัคือแม่นํ Oา
มิควารี และแม่นํ Oาอรักวี 
นําท่านสู่ไวน์เทสติ Gง(Chateau Mukhrani) ให้ท่านได้ชิมไวน์หลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น
เพื4อผลิตเป็นไวน์ และเรื4องราวประวัติศาสตร์การผลิตไวน์ก่อตั Oงขึ Oนโดย Ivane Mukhranbatoni 
ตัวแทนของราชวงศ์และผู้มีบทบาททางการเมืองของจอร์เจียในช่วงศตวรรษที4 �� ในปี���� เขา
กลับมาจากฝรั4งเศสพร้อมกับความรู้เกี4ยวกับแนวคิดของการทําไวน์ และนับตั Oงแต่นั Oนมา
ประวตัิศาสตร์ของการทําไวน์ของChâteau Mukhani ก็เริ4มขึ Oน ต่อมาในปี ���� กลุ่มผู้ประกอบการ
ชาวจอร์เจียเริ4มฟืOนฟูโดยมีความตั Oงใจที4จะรื OอฟืOนอสงัหาริมทรัพย์แห่งศตวรรษที4สิบเก้าสู่ความรุ่งโรจน์
ในอดีตและสร้างการผลิตขึ Oนใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีที4ทนัสมยัและดั Oงเดิมเข้าด้วยกนั โดยเริ4ม
มีการพัฒนาบริการการท่องเที4ยวและบริการไวน์การโฮสต์ทัวร์ไวน์ประเภทต่าง ๆ  อิสระให้ท่านเดิน
เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดูขั Oนตอนการบ่มไวน์ และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิ Oมชิมรสไวน์ในแบบ
จอร์เจีย ซึ4งบอกเลยว่าราคานั Oนถูกมาก ซื Oอได้ในราคาที4ไม่ถึงพนับาทไทย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานที4มีการ
บนัทึกเรื4องราวต่างๆ ในหน้าประวตัิศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้บนเสาขนาดใหญจ่ํานวนถงึ 16 
ต้น ซึ4งเสาแต่ละต้นนั Oนมาในไซส์ใหญ่ยกัษ์ที4มีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และด้วยทําเล
ที4ตั Oงซึ4งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนี Oคณุจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองทบิลิซี ได้แบบเต็มๆ ที4ให้
ความรู้สึกตื4นตาตื4นใจและยิ4งใหญ่ชวนตะลึง 
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นําท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ข้ามแม่นํ Oาคูราเพื4อเชื4อมระหว่างตัวเมืองเก่า 
และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสร้างจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครั Oงแรกเมื4อปี ค.ศ. 
2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที4มีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิก
ชาวอิตาเลียนชื4อ Michele De Lucchi โครงสร้างถูกออกแบบและสร้างที4ประเทศอิตาลี และได้
นําเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพื4อเข้ามาติดตั Oงในเมืองทบิลิซ ี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักทีy Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง 2 คืน) 
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 6 ทบิลีซี–กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพื4อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.15 น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซ ีกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์(XJ) 
เที4ยวบนิที4 XJ909 (09.15-20.10) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 07.55 ชั8วโมง บริการ
อาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง) 

20.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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JJJJJJJJJ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีyยว 
ศกุร์ - พธุ 25-30 พฤศจิกายน 65 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 02-07 ธันวาคม 65 63,999 63,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 09-14 ธันวาคม 65 63,999 63,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 16-21 ธันวาคม 65 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 23-28 ธันวาคม 65 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ (ปีใหม่) 30 ธันวาคม 65-04 มกราคม 66 67,999 67,999 20,900 

ศกุร์ - พธุ 06-11 มกราคม 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 13-18 มกราคม 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 20-25 มกราคม 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 27 มกราคม-01 กุมภาพนัธ์ 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 03-08 กุมภาพนัธ์ 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 10-15 กุมภาพนัธ์ 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 17-22 กุมภาพนัธ์ 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 24 กุมภาพนัธ์-01 มีนาคม 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 03-08 มีนาคม 66 63,999 63,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 10-15 มีนาคม 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 17-22 มีนาคม 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 24-29 มีนาคม 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 31 มีนาคม-05 เมษายน 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 07-12 เมษายน 66 63,999 63,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ (สงกรานต)์ 14-19 เมษายน 66 67,999 67,999 20,900 

ศกุร์ - พธุ 21-26 เมษายน 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ (วนัแรงงาน) 28 เมษายน-03 พฤษภาคม 66 64,999 64,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 05-10 พฤษภาคม 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 12-17 พฤษภาคม 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 19-24 พฤษภาคม 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 26-31 พฤษภาคม 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 02-07 มิถุนายน 66 64,999 64,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 09-14 มิถุนายน 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 16-21 มิถุนายน 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 23-28 มิถุนายน 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 30 มิถุนายน-05 กรกฎาคม 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 07-12 กรกฎาคม 66 59,999 59,999 16,900 
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ศกุร์ - พธุ 14-19 กรกฎาคม 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 21-26 กรกฎาคม 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 28 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 66 63,999 63,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 04-09 สิงหาคม 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ (วนัแม่) 11-16 สิงหาคม 66 64,999 64,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 18-23 สิงหาคม 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 25-30 สิงหาคม 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 01-06 กนัยายน 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 08-13 กนัยายน 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 15-20 กนัยายน 66 59,999 59,999 16,900 

ศกุร์ - พธุ 22-27 กนัยายน 66 59,999 59,999 16,900 
ศกุร์ - พธุ 29 กนัยายน-04 ตลุาคม 66 59,999 59,999 16,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีyยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที4ยว เงื4อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทั Oงหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื4อ ประโยชน์ของท่านเอง และเพื4อความถูกต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื4อท่านจองทวัร์ และชาระเงินมดัจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื4อนไขหมาย
เหตทุี4บริษทัฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 
 
**ราคานี Oเป็นราคาทวัร์ตั Oงแต ่20 ท่านขึ Oนไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากตํ4ากว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ4มเติม หรือทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการงดออกการเดินทาง ** เนื4องจากกฎ
การเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัให้เดก็อายุมากกว่า 7 ปีขึ Oนไปจะต้องนอนมีเตยีงเสริม บางโรงแรมเท่านั Oนที4มีห้อง 
3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนําว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สําหรับท่านที4พกัห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพกัขึ Oนอยกู่บัทางโรงแรมเป็นผู้จูดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 

อัตรานี Gรวม 
1.  ค่าตั วเครื4องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
2.  ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนําเที4ยวตามรายการ 
3.  ค่าห้องพกัในโรงแรมที4ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารที4ระบุตามรายการ 

5.  ค่าเข้าชมสถานที4ทกุแห่งที4ระบุตามรายการ 

6.  ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000
บาทไม่คุ้มครอง โรคประจําตวัหรือโรคร้ายแรงที4แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื4นๆเป็นไป
ตามเงื4อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ 

7.     ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื4อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม์) 
8.     นํ Oาดื4มวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
9.     ค่านํ Oาหนกักระเป๋า (นํ Gาหนัก 20 กิโลกรัม) 
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อัตรานี Gไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทําหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผู้ที4ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที4จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ4ม 7% ในกรณีที4ต้องการใบกํากบัภาษี  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื4นๆเชน่ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื4องดื4มสั4งพิเศษ 

5.  ค่าปรับสมัภาระที4เกนิกว่าที4สายการบินกําหนด  
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ4นและคนขบัรถ (60 EUR) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ตามความพึงพอใจ 

การจองและการชําระ 
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที4นั4งจะยืนยนัเมื4อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั Oน ส่วนที4

เหลือชําระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ชําระส่วนที4เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที4เดินทาง ที4มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื4อทําการจองคิวยื4นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อตัโนมตั ิ

3. เมื4อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัท ี
4. หากท่านที4ต้องการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที4 ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั Oง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่ รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายที4เกิดขึ Oน 

5. การยื4นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั Oนตอนการยื4นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั Oงแบบหมู่คณะและ
ยื4น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื4อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที4 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทําการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั Oงหมดก่อนตามกําหนด             
เงื4อนไขการชําระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ�ในการหกัค่าใช่จ่ายที4เกิดขึ Oนจริงเท่านั Oน 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาหนดการออกตั วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนเงินค่ามดัจําทั Oงหมด 

8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั4งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที4ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั4วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื4องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทั Oงหมด 

เงืyอนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น60วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจํา 100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายทีyเกดิขึ Gนจริงค่ามดัจําตั�วเครืyองบิน/
ค่ามดัจําโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจํา 50% (15,000และหักค่าใช้จ่ายทีyเกิดขึ Gนจริงค่ามัดจําตั�วเครืyองบนิ/
ค่ามดัจําโรงแรมเป็นต้น) 
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- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัค่าใช้จ่าย100%ของราคาทวัร์ 
-ผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื4องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที4หกัค่าใช้จ่าย100% 
- กรณียื4นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัจิากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการหกัค่าบริการค่ายื4นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที4เกิดขึ Oนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั ว
เครื4องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ�ในการหกัเก็บ ค่าใช้จ่ายที4เกดิขึ Oนแล้วกบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุสําคัญเพิyมเติม  
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ที4จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณทีี4เกิดจากเหตวิุสยั อาทิการล่าช้าของ

สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล,อบุตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที4ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี4ยนแปลงรายท่องเที4ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าช้าของสายการ
บิน, การนดัหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ที4ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั Oงนี Oทางบริษทัจะ
คํานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยั ของทุกท่านเป็นสําคญั 

3.  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที4ยวอนัมีสาเหตมุาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทกุกรณ ี

4.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�ที4จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที4กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที4ท่านจะใช้
หนงัสือ เดนิทางราชการ (เล่มสีนํ Oาเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ4ง หรือ เนื4องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง 
5.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที4ตั Oงครรภ์, เด็กอายุตํ4ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที4นั4งวิล

แชร์หรือ บุคคลที4ไม่สามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทัฯเพื4อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณ ี

6. ราคาทวัร์เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงนิคืนได้ 

7.  เนื4องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทั จึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยั ของส่วนรวมเป็น
สําคญั 

ตั�วเครืyองบินและทีyนัy งบนเครืyอง 
1.  ตั วเครื4องบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื4อนวนัเดินทาง

กลบัท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเกบ็ 
2. ทางบริษทัฯ ได้สํารองที4นั4งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตั วเครื4องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทววัร์ไม่ว่าจะ

ด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การเรียกเกบ็ค่ามดัจําตั วเครื4องบนิซึ4งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–
10,000 บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดนิทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทําการออกตั วเครื4องบนิไปแล้ว (กรณตีั ว Refund) ผู้เดินทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที4ได้จะขึ Oนอยูก่บัแต่ระบบของสาย
การบินนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด 

4. บริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการเกบ็เงนิเพิ4มเติมในกรณีที4สายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ Oามนัเพิ4มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน 
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5. การจดัที4นั4งบนเครื4องบนิของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึ4งทางบริษทัไม่สามารถเข้า

ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้ว่าท่านจะได้ที4นั4งตามที4ท่านต้องการได้ 

6. กรณีท่านที4จะออกตั วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั วเองกรุณาแจ้งบริษทัเพื4อขอคํายืนยนัว่าทวัร์นั Oน
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยที4เกิดขึ Oน 

7. ที4นั4ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ Oนกบัข้อกําหนดของสายการบินเป็นผู้กําหนด 
8. ท่านที4ใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตั วท่านจะต้องเป็นผู้ดําเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9.  นํ Oาหนกักระเป๋าสมัภาระที4โหลดหรือถือขึ Oนเครื4องสายการบนิเป็นผู้กําหนดหากท่านมีนํ Oาหนกัเกินกว่ากําหนด

ท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง 
10.  ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้โดยสาร 

โรงแรมทีyพัก 
1. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี4ยนโรงแรม ในกรณีที4บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดยีวกนัอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที4ทางบริษทัการันตีว่าได้พกัแน่นอน) 
2. เนื4องจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ Oนไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านั Oนที4มีห้อง 3 เตยีงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนําว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. สําหรับท่านที4พกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึ Oนอยกู่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เนื4องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี4ยว (Single) 

และห้องคู(่Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3ท่าน/3เตยีง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยูค่นละชั Oน 

5. กรณีที4มีงานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ Oนมากและห้องพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครั้งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี4ยนหรือย้ายเมืองเพื4อให้เกดิความ
เหมาะสม 

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที4เป็นห้องเดี4ยว
อาจเป็นห้องที4มีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบนํ Oาซึ4งอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

ห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื4องปรับอากาศเนื4องจากอยูใ่นแถบที4มีอณุหภูมิตํ4าเครื4องปรับอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรู้อนเท่านั้น 
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา

สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง 

สําหรับผู้ เดินทางทีyถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศจอร์เจีย อนญุาตให้อยู่ได้สงูสดุ 365 วนั 

 


