
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรจ์อรเ์จีย : รหสั GOR26 



วนัทีห่นึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล กรุงอสิ

ตนับลู ประเทศตรุก ี                                       (-/-/-)                                                                   

20.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ให ้

ค าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
23.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ 

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK069 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี– ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ี 

  กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี – ป้อมอนันานรู ี– อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี– เมอืงสเตปนัสมนิดา –  

  น ัง่รถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– กูดาอูร ี– สกรีสีอรท์     

(-/L/D)      

06.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล กรงุอสิตนับูล ประเทศตรุก ี** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 

** 

07.45 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิซิี กรุงทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ 

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK378 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 น าท่านชม เมอืงทบลิซิ ี(TBiliSi) เมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แม่น ้ ามตควารี (Mtkvari) ถูกสรา้งโดยกษัตรยิ์วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์

จอรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 และเป็นเมอืงหลวงสดุทา้ยของอาณาจักรไอบเีรยี 

อีกทั ้งทบิลิซ ิจึงเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสใน

ประวัตศิาสตร ์และยังเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม ปัจจุบันยังมบีทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลาง

การการปกครอง ยา่นเศรษฐกจิ การขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทางดา้นยทุธศาสตรท์ีต่ัง้ที่

เป็นจดุเชือ่มตอ่ระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 น าท่านเดนิทางไปตามเสน้ทางหลวงของประเทศจอรเ์จยีที่มชี ือ่ว่า Georgian Military Highway ถนน

สายนีเ้ป็นถนนสายทีส่ าคัญทีส่ดุทีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวยีด 

เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) จากรัสเซยีมายัง

จอรเ์จยี น าท่านชม ป้อมอนันานูร ี(Anauri Fortress) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 20 

นาท)ี ป้อมปราการอันเก่าแก่ มกี าแพงลอ้มรอบ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอารักว ีซึง่เป็นแม่น ้าสายส าคัญของ

ประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 น าท่านชมร่องรอยของซากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อม

ปราการแห่งนีซ้ ึง่ภายในประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 หลัง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์นิ และยงัมหีอคอยทรง

สีเ่หลีย่มทีต่ัง้ตระหงา่น จากมมุสงูของป้อมปราการ ซึง่จะท าใหท้่านมองเห็นทัศนยีภาพของ อา่งเก็บน า้

ชนิวาร ี(Zhinvali Reservior) ซึง่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บกักน ้าไวใ้ชผ้ลติไฟฟ้า และใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไว ้

ดืม่ไวใ้ช ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืเปลีย่นชื่อเป็นเมอืงสเตปันสมนิดา 

(Stepantsminda) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เมอืงเล็กๆรมิแม่น ้าเทอรก์ี ้ตัง้อยู่

ทางตอนเหนือของประเทศมพีรมแดนใกลก้ับประเทศรัสเซยี อยู่บนความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 

1,740 เมตร มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี โดยในชว่งฤดรูอ้นอณุหภมูอิยูท่ีป่ระมาณ 15 องศาเซลเซยีส 

และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นค่อนขา้งยาวนาน อุณหภูมเิฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ -5 องศา

เซลเซยีส ในชว่งเดอืนมกราคมจะเป็นชว่งทีห่นาวเย็นทีส่ดุ น าทา่นเปลีย่นบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึน้ชม

ความสวยงามของ โบสถ์เกอรเ์กตี้ (Gergeti Trinity Church) หรอืโบสถ์สมินดา ซาเมบา 

(Tsminda Sameba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 ดว้ย

หนิแกรนิตขนาดใหญ่ บนยอดเขาที่มคีวามสูงถงึ 2,170 เมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นโบสถ์ชือ่ดัง

กลางหบุเขาคอเคซสั ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญอกีแหง่หนึง่ของประเทศจอรเ์จยี ดว้ยทัศนียภาพโดยรอบ

ของเทอืกเขาคอเคซัส และโบสถเ์ล็กๆทีต่ัง้อยู่อย่างโดดเด่นและสวยงาม จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นที่

นยิมของนักท่องเทีย่ว (*** หมายเหตุ ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน – ถงึเมษายน ของทุกปีจะเป็นชว่งฤดู

หนาวของประเทศจอรเ์จีย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมอิากาศไม่เอือ้อ านวย ถนนปิดใหบ้รกิาร

กะทันหันโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทุก

กรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้บรษัิทฯขอปรับเปลีย่นโปรแกรม

พาท่านเดนิเล่นในเมอืงคาซเบกีแ้ทน ทัง้นี้เพือ่ค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ ***)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิ

เขาของเทอืกเขาคอเคซสั มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยงัเป็นสถานทีพ่ักผอ่น

และเลน่สก ีในชว่งระหวา่งเดอืนธันวาคม - เมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอด 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gudauri Inn Hotel, Gudauri หรอืเทยีบเทา่ 

(*** หมายเหต ุ: กรณีโรงแรมสกรีสีอรท์เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาคณะนอน

โรงแรมในเมอืงใกลเ้คยีงแทน และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ทกุกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นส าคญั ***) 

 

วนัทีส่าม เมอืงกดูาอูร ี– อสิระเต็มอิม่พกัผอ่นกบับรรยากาศสกรีสีอรท์ หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมเลน่สก ี

– เมอืงมสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวรี ่– มหาวหิารจวาร ี– เมอืงทบลิซิ ี       (B/L/D)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อสิระใหท้่านเต็มอิม่พักผ่อน กับบรรยากาศสกรีสีอรท์ หรอืสนุกสนานเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนลานสกี

ขนาดใหญ่ ที่จะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนินสกีส าหรับ

นักเล่นสกมีอืใหม่ และส าหรับคนที่เล่นสกจีนเป็นมอืโปรแลว้ ซึง่ปลอดภัยและไม่มอีันตรายใดๆ การ

เตรยีมตวักอ่นเลน่สก ีควรเตรยีมถงุมอืสก,ี ผา้พนัคอ, แวน่กนัแดด, เสือ้แจค๊เก็ตกนัน า้หรอืผา้รม่ 

และกางเกงรดัรูปทีพ่รอ้มส าหรบัการเลน่สก ีกรุณารบัฟังขอ้แนะน า และวธิกีารเลน่สกจีากไกด์

ทอ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ ท ัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของตวัผูเ้ล่นเอง ส าหรบัท่านทีช่ านาญแลว้ 

สามารถน ัง่กระเชา้ขึน้ไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อุปกรณ์การเลน่สก ีอาทิ

เชน่ สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด และอุปกรณ์เลน่สก ีประมาณ 1,500-2,000 บาท กรุณาแจง้หวัหนา้

ทวัรใ์หท้ราบลว่งหนา้**) 

 หมายเหต ุ: ปรมิาณของหมิะในการเลน่สก ีข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี กรณีปรมิาณหมิะ

ไมเ่พยีงพอ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมพาทา่นเดนิเลน่ เทีย่วชมในเมอืงกดูาอู

รแีทน ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ***)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี เมอืง

ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรอเิบเรยี (Iberia Kingdom) ซึง่เป็นอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีก่อนครสิตกาล ถงึปี 

ค.ศ.500 แต่ในปัจจุบันไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่เลย น าท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli 

Cathedral) สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของ

จอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze เป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศ และยังเป็นศูนยก์ลางศาสนาทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์

และท าใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุค

โบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศ ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกท้ีง่ดงามทีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จากนั้นน าท่านชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastry) หรอืเรยีกไดอ้ีกชื่อว่า อารามแห่งไม้

กางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์ภายในมไีม ้

กางเขนขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางโถง สรา้งขึน้เมือ่ปีครสิตศ์วรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีใหค้วามเคารพนับถอื

วหิารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ซึง่กล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชนีีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งใน

ประเทศตุรกใีนปัจจุบนั) เป็นผูน้ าไมก้างเขนนีเ้ขา้มาและเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณ

กาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงทบลิซิ ี– เมอืงไซหน์าก ี– ก าแพงเมอืงโบราณ – เมอืงควาเรล ี– ชมิไวนค์วูาเรล ี– เมอืงท

บลิซิ ี                          (B/L/D)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไซหน์าก ี(Sighnaghi) เมอืงทีเ่ป็นเอกลักษณ์และมคีวามสวยงามทีสุ่ดเมอืง

หนึง่ ของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้เหนอืกวา่ระดับน ้าทะเล 790 เมตร ตัง้อยูใ่นหบุเขาอลาซานี (Alazani 

Valley) และเทอืกเขาคอเคซสั ไดรั้บสมญานามวา่เป็น นครแหง่ความรัก (Love City) อกีทัง้ทีเ่มอืงแห่ง

นีย้งัสามารถประกอบพธิกีารแตง่งาน หรอืจดทะเบยีนสมรสเมือ่ใดกไ็ด ้และเมอืงแหง่นีย้งัมชี ือ่เสยีงในการ

ท าไร่องุ่น ที่สามารถผลิตไวน์ ไดถ้ึง 70 % ของประเทศ น าท่านชมก าแพงเมืองโบราณ 

(Sighnaghi City Wall) ทีม่คีวามยาวถงึ 5 กโิลเมตร และหอคอย 23 หลงั ทีค่งเพยีงแห่งเดยีว

ในจอร์เจีย ถูกสรา้งขึน้ในสมัยของกษัตรยิจ์อรเ์จีย อเีรเคลิที่ 2 ในปี 1770 นับเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญทีส่ดุในเขตคาเคต ิอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรูป และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไดต้าม

อธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าท่านสู ่เมอืงควาเรล ี(Kvareli) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี ค าวา่ควาเรล ีแปลว่า 

“ไวน์” เป็นเมอืงหนึง่ของแควน้คาเคต ิทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นแหลง่ผลติไวน์ของจอรเ์จยี และเป็นเมอืงทีม่สีภาพ

ดนิฟ้าอากาศเหมาะแก่การปลูกองุ่นเพือ่ท าไวน์ โดยมกีารท าอโุมงคส์กัดเขา้ไปภายในภูเขาขนาดใหญ ่

จ านวน 15 อโุมงคแ์ละมเีสน้ทางเชือ่มต่อแต่ละอุโมงค ์เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บไวน์ในอุณหภมูทิีเ่หมาะสม อกี

ทัง้จอรเ์จยี (Georgia) ยงัถอืเป็นหนึง่ในชาตทิีผ่ลติไวนเ์กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป และไดช้ือ่วา่เป็น “The birth 

place of wine” หรอื “The Cradle of Wine Making” จากหลักฐานทีพ่บเชือ่กนัวา่มกีารผลติไวนเ์กดิขึน้

เมือ่ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช จากนัน้ใหท้า่นได ้ชมิไวนค์วูาเรล ีซ ึง่เป็นไวนท์อ้งถิน่

รสเลศิ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคและใหท้า่นสามารถซือ้กลับไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ี  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่า้ ทบลิซิี – โบสถโ์ฮลทีรนิติ ีแ้ห่งเมอืงทบลิซิี – เมอืงเก่าทบลิซิี – ป้อมนารกิาลา – โรงอาบน า้

โบราณ – วหิารซีโอน ี– ถนนคนเดนิชาเดอนี ่– ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิซิี กรุงทบลิซิ ี

ประเทศจอรเ์จยี – ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์       (B/L/-)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น ชมกรงุทบลิซิ ีเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี จากนัน้น าทา่นชม โบสถท์

รนิติ ีแ้หง่เมอืงทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอืมหาวหิารซาเมบา (Sameba) 

เป็นโบสถ์หลักของครสิตจักรออร์ทอดอกซจ์อร์เจียตัง้อยู่ในทบลิซิเีมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้

ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวหิารที่สูงที่สุด อันดับที ่3 ของโบสถอ์อรท์อดอกซใ์นโลก มหา

วหิารซาเมบา (Sameba) หรอื Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถค์รสิต์นกิายออรท์อดอกซ ์

สรา้งขึน้ในปี 1995 ถงึ 1997 ถอืเป็นโบสถท์ีม่คีวามสวยงาม และใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 3 ของโลกอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม  เมืองเก่าทบิล ิซี (Old town) น าท่านขึ้นกระเชา้ชม ป้อมนาริกาลา  (Narikala 

Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่4 

เพือ่ใชป้กป้องเมอืงทบลิซิ ีโดยชือ่ Nari-Kala นัน้เป็นภาษาเปอรเ์ซยี แปลว่า “ป้อมทีไ่ม่สามารถตแีตก

ได”้ นักประวัตศิาสตรต์่างยกยอ่งว่าป้อมนารกิาลาแห่งนี้เป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีม่คีวาม

แข็งแกรง่และตไีดย้ากทีส่ดุ  

 น าท่านชม โรงอาบน า้โบราณ หรอือะบาโนตูบาน ี(Abanotubani) ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพุ

รอ้นที่มสี่วนผสมของแร่ก ามะถัน ซึง่เชือ่กันว่าในน ้าพุรอ้นมแีร่ธาตุต่างๆที่ชว่ยก าจัดของเสยีและท าให ้

ผวิพรรณเปล่งปลั่ง และโรงอาบน ้ารอ้นแห่งนี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอย่างยาวนานและในปัจจุบันยังคงเปิด

ใหบ้รกิารอยู ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ถนนคนเดนิของเมอืงทบลิซิทีีม่ชี ือ่เสยีง

และกลิน่อายแบบยุโรป สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง และสนิคา้แบ

รนดเ์นมต่างๆใหเ้ลอืกหลากหลาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัยได ้

พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 

เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าเชค็อนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

17.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ 

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK383 



** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรกี **เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 

** 

20.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkish 

Airlines เทีย่วบนิที ่TK064 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี– ท่าอากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                               (-/-/-)      

09.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

20 – 25 ธนัวาคม 2562 

20 DEC TK065 BKK-IST 22.35-05.45+1 

21 DEC TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

24 DEC TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

24 DEC TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

37,999 37,999 37,999 9,999 20,999 

19 – 24 มกราคม 2563 

19 JAN TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

20 JAN TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

23 JAN TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

23 JAN TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

33,999 33,999 33,999 6,999 18,999 

28 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ ์2563 

(ตรุษจนี) 

28 JAN TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

29 JAN TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

01 FEB TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

01 FEB TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

35,999 35,999 35,999 8,999 19,999 

01 – 06 กมุภาพนัธ ์2563 

01 FEB TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

02 FEB TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

05 FEB TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

05 FEB TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

33,999 33,999 33,999 6,999 18,999 

09 – 14 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัหยดุชดเชยวนัมาฆบชูา) 

09 FEB TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

10 FEB TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

13 FEB TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

13 FEB TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

35,999 35,999 35,999 8,999 19,999 

17 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 

17 FEB TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

18 FEB TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

21 FEB TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

21 FEB TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 18,999 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 

18 FEB TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

19 FEB TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

22 FEB TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

22 FEB TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 18,999 

12 – 17 มนีาคม 2563 

12 MAR TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

13 MAR TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

16 MAR TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

16 MAR TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 18,999 

16 – 21 มนีาคม 2563 

16 MAR TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

16 MAR TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

20 MAR TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

20 MAR TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 18,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 

26 MAR TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

27 MAR TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

30 MAR TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

30 MAR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 18,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,800 บาท** 
 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 



** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ 

อพัเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 20 ก.ก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 

วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านึงถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา

สอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนียม 1,800 บาท 

(THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัที ่1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวนัที ่3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูก

ปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ

ทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ 

ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิทฯ 

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละ

ชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีง

พับเสรมิ หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 


