
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิ
ตนับลู ประเทศตุรก ี                                  
(-/-/-)                                                                   

20.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ที่
ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ให ้
คําแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
23.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล กรงุอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน 

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK069 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตุรก ี– ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ี 
  กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี – ป้อมอนันานูร ี– อา่งเก็บนํา้ชนิวาร ี– เมอืงสเตปนัสมนิดา –  
  น ัง่รถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– กูดาอูร ี– สกรีสีอรท์     

(-/L/D)      
06.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล กรงุอสิตนับลู ประเทศตุรก ี** เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง 

** 
07.45 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิซิี กรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบิน 

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK378 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 นําท่านชม เมอืงทบลิซิ ี(TBiliSi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ัง
แม่น้ํามตควารี (Mtkvari) ถูกสรา้งโดยกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์
จอรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 และเป็นเมอืงหลวงสดุทา้ยของอาณาจักรไอบเีรยี 
อีกทั ้งทบิลิซ ิจึงเป็นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสใน
ประวัตศิาสตร ์และยังเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม ปัจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยก์ลาง
การการปกครอง ย่านเศรษฐกจิ การขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางดา้นยุทธศาสตรท์ีต่ัง้ที่
เป็นจุดเชือ่มตอ่ระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียุโรป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 นําท่านเดนิทางไปตามเสน้ทางหลวงของประเทศจอรเ์จียที่มีชื่อวา่ Georgian Military Highway ถนน
สายน้ีเป็นถนนสายที่สําคญัทีส่ดุทีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวยีด 
เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) จากรัสเซียมายัง
จอรเ์จีย นําท่านชม ป้อมอนันานูร ี(Anauri Fortress) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 20 
นาท)ี ป้อมปราการอันเกา่แก่ มีกําแพงลอ้มรอบ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําอารักว ีซึง่เป็นแม่น้ําสายสําคัญของ
ประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 นําท่านชมร่องรอยของซากกําแพงที่ลอ้มรอบป้อม
ปราการแห่งน้ีซึง่ภายในประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 หลงั ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์นิ และยังมีหอคอยทรง
สีเ่หลีย่มทีต่ัง้ตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการ ซึง่จะทําใหท้่านมองเห็นทัศนียภาพของ อา่งเก็บนํา้
ชนิวาร ี(Zhinvali Reservior) ซึง่ใชเ้ป็นที่เก็บกักน้ําไวใ้ชผ้ลติไฟฟ้า และใหช้าวเมืองทบลิซิมีีน้ําไว ้
ดืม่ไวใ้ช ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นนําท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืเปลีย่นชื่อเป็นเมอืงสเตปันสมนิดา 

(Stepantsminda) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองเล็กๆรมิแม่น้ําเทอรก์ี้ ตัง้อยู่
ทางตอนเหนือของประเทศมีพรมแดนใกลก้ับประเทศรัสเซยี อยู่บนความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
1,740 เมตร มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี โดยในช่วงฤดรูอ้นอณุหภูมอิยู่ทีป่ระมาณ 15 องศาเซลเซยีส 
และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นค่อนขา้งยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ -5 องศา
เซลเซยีส ในช่วงเดอืนมกราคมจะเป็นชว่งทีห่นาวเย็นทีสุ่ด นําท่านเปลีย่นบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึน้ชม
ความสวยงามของ โบสถ์เกอรเ์กตี้ (Gergeti Trinity Church) หรอืโบสถ์สมินดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) โบสถแ์ห่งน้ีสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 ดว้ย
หนิแกรนิตขนาดใหญ่ บนยอดเขาที่มีความสูงถงึ 2,170 เมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นโบสถ์ชือ่ดัง
กลางหบุเขาคอเคซสั ซึง่เป็นสัญลักษณ์สําคญัอกีแห่งหนึง่ของประเทศจอรเ์จีย ดว้ยทัศนียภาพโดยรอบ
ของเทือกเขาคอเคซัส และโบสถเ์ล็กๆที่ตัง้อยู่อย่างโดดเด่นและสวยงาม จงึทําใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นที่
นยิมของนักท่องเทีย่ว (*** หมายเหตุ ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน – ถงึเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดู
หนาวของประเทศจอรเ์จยี ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออํานวย ถนนปิดใหบ้ริการ
กะทันหันโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงนิคา่ ไม่วา่สว่นใด สว่นหนึง่ ทุก
กรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด ทัง้น้ีบรษัิทฯขอปรับเปลีย่นโปรแกรม
พาท่านเดนิเล่นในเมืองคาซเบกีแ้ทน ทัง้น้ีเพื่อคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็น
สําคญั ***)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงกูดาอรู ี(Gudauri) เมืองสกรีีสอรท์ที่มชีือ่เสยีง ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิ

เขาของเทอืกเขาคอเคซสั มคีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเป็นสถานทีพ่ักผ่อน
และเลน่สก ีในชว่งระหวา่งเดอืนธันวาคม - เมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอด 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gudauri Inn Hotel, Gudauri หรอืเทยีบเทา่ 
(*** หมายเหต ุ: กรณีโรงแรมสกรีสีอรท์เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาคณะนอน
โรงแรมในเมอืงใกลเ้คยีงแทน และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ทกุกรณี 
เนือ่งจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่คํานงึถงึผลประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นสําคญั ***) 
 

วนัทีส่าม เมอืงกดูาอรู ี– อสิระเต็มอิม่พกัผอ่นกบับรรยากาศสกรีสีอรท์ หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมเล่นสก ี
– เมอืงมสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวร ี ่– มหาวหิารจวาร ี– เมอืงทบลิซิ ี          
(B/L/D)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 อสิระใหท้่านเต็มอิม่พักผ่อน กับบรรยากาศสกรีีสอรท์ หรือสนุกสนานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลานสกี

ขนาดใหญ่ ที่จะถูกปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปดว้ยเนินสกสีําหรับ
นักเล่นสกมีือใหม่ และสําหรับคนที่เล่นสกจีนเป็นมือโปรแลว้ ซึง่ปลอดภัยและไม่มีอันตรายใดๆ การ
เตรยีมตวักอ่นเลน่สก ีควรเตรยีมถงุมอืสก,ี ผา้พนัคอ, แวน่กนัแดด, เส ือ้แจค๊เก็ตกนันํา้หรอืผา้รม่ 
และกางเกงรดัรูปทีพ่รอ้มสําหรบัการเลน่สก ีกรุณารบัฟังขอ้แนะนํา และวธิกีารเล่นสกจีากไกด์
ทอ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ท ัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของตวัผูเ้ล่นเอง สําหรบัทา่นทีชํ่านาญแลว้ 
สามารถน ัง่กระเชา้ขึน้ไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (** ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสก ีอาทิ
เช่น สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด และอุปกรณ์เล่นสก ีประมาณ 1,500-2,000 บาท กรณุาแจง้หวัหนา้
ทวัรใ์หท้ราบลว่งหนา้**) 

 หมายเหตุ : ปรมิาณของหมิะในการเล่นสก ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแตล่ะปี กรณีปรมิาณหมิะ
ไมเ่พยีงพอ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมพาทา่นเดนิเลน่ เทีย่วชมในเมอืงกดูาอู
รแีทน ท ัง้นีเ้พือ่คํานงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ***)  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 นําทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เมอืง

ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรอเิบเรีย (Iberia Kingdom) ซึง่เป็นอาณาจักรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาล ถงึปี 
ค.ศ.500 แตใ่นปัจจุบันไม่มีอะไรหลงเหลอือยู่เลย นําท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli 
Cathedral) สรา้งขึน้ราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศักดิส์ทิธิท์ี่สุดของ
จอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze เป็นโบสถท์ีม่ีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของ
ประเทศ และยังเป็นศนูยก์ลางศาสนาที่ทําใหช้าวจอรเ์จียเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถือศาสนาครสิต ์
และทําใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจําชาตขิองจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุค
โบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศ ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกท้ีง่ดงามทีส่ดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นนําท่านชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastry) หรอืเรยีกได้อกีชื่อว่า อารามแห่งไม้

กางเขน (Monastery of the Cross) อนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์ิกายออรท์อดอกซ ์ภายในมไีม ้
กางเขนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางโถง สรา้งขึน้เมือ่ปีครสิตศ์วรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียใหค้วามเคารพนับถือ
วหิารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ซึง่กล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรอืแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งใน
ประเทศตรุกใีนปัจจุบัน) เป็นผูนํ้าไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในช่วงโบราณ
กาล 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงทบลิซิ ี– เมอืงไซหน์าก ี– กาํแพงเมอืงโบราณ – เมอืงควาเรล ี– ชมิไวนค์ูวาเรล ี– เมอืงท
บลิซิ ี                              
(B/L/D)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไซหน์าก ี(Sighnaghi) เมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามที่สุดเมือง

หนึง่ ของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้เหนือกวา่ระดบัน้ําทะเล 790 เมตร ตัง้อยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani 
Valley) และเทือกเขาคอเคซสั ไดร้ับสมญานามวา่เป็น นครแห่งความรัก (Love City) อกีทัง้ทีเ่มอืงแห่ง
น้ียังสามารถประกอบพธิกีารแตง่งาน หรอืจดทะเบยีนสมรสเมือ่ใดก็ได ้และเมอืงแห่งน้ียังมชีือ่เสยีงในการ
ทําไร่องุ่น  ที่สามารถผลิตไวน์ ไดถ้ึง 70 % ของประเทศ นําท่านชมกําแพงเมืองโบราณ 
(Sighnaghi City Wall) ทีม่คีวามยาวถงึ 5 กโิลเมตร และหอคอย 23 หลงั ที่คงเพียงแห่งเดยีว
ในจอรเ์จีย ถูกสรา้งขึน้ในสมัยของกษัตริยจ์อร์เจีย อเีรเคลิที่ 2 ในปี 1770 นับเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวตัศิาสตรท์ีส่ําคญัทีส่ดุในเขตคาเคต ิอสิระใหท้่านเดนิเลน่ถ่ายรูป และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไดต้าม
อธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 นําท่านสู่ เมอืงควาเรล ี(Kvareli) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี คําวา่ควาเรล ีแปลว่า 

“ไวน”์ เป็นเมืองหนึง่ของแควน้คาเคต ิทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นแหล่งผลติไวน์ของจอรเ์จยี และเป็นเมอืงทีม่ีสภาพ
ดนิฟ้าอากาศเหมาะแกก่ารปลูกองุ่นเพื่อทําไวน์ โดยมกีารทําอุโมงคส์กัดเขา้ไปภายในภูเขาขนาดใหญ่ 
จํานวน 15 อโุมงคแ์ละมีเสน้ทางเชือ่มต่อแต่ละอุโมงค ์เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บไวน์ในอณุหภูมทิี่เหมาะสม อกี
ทัง้จอรเ์จยี (Georgia) ยังถือเป็นหนึง่ในชาตทิีผ่ลติไวนเ์กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป และไดช้ือ่วา่เป็น “The birth 
place of wine” หรอื “The Cradle of Wine Making” จากหลกัฐานทีพ่บเชือ่กนัว่ามกีารผลติไวนเ์กดิขึน้
เมือ่ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช จากนัน้ใหท้่านได ้ชมิไวนค์ูวาเรล ีซึง่เป็นไวนท์อ้งถิน่
รสเลศิ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภูมภิาคและใหท้่านสามารถซือ้กลบัไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ 

 ไดเ้วลาพอสมควร นําท่านเดนิทางกลบัสู ่เมอืงทบลิซิ ี  
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีห่า้ ทบลิซิี – โบสถโ์ฮลทีรนิติ ีแ้ห่งเมอืงทบลิซิี – เมืองเก่าทบลิซิ ี– ป้อมนารกิาลา – โรงอาบนํา้

โบราณ – วหิารซโีอน ี– ถนนคนเดนิชาเดอนี ่– ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีกรงุทบลิ ิซ ี
ประเทศจอรเ์จยี –  

  ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์          (B/L/-)      
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน ชมกรงุทบลิซิ ีเมืองหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี จากนัน้นําท่านชม โบสถท์

รนิติ ีแ้ห่งเมอืงทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอืมหาวหิารซาเมบา (Sameba) 
เป็นโบสถ์หลักของครสิตจักรออรท์อดอกซ์จอร์เจียตัง้อยู่ในทบิลซิีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้
ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวหิารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถอ์อรท์อดอกซใ์นโลก มหา
วหิารซาเมบา (Sameba) หรือ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถค์รสิตน์ิกายออรท์อดอกซ ์
สรา้งขึน้ในปี 1995 ถงึ 1997 ถอืเป็นโบสถท์ีม่คีวามสวยงาม และใหญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 3 ของโลกอกีดว้ย  

                     นําท่านชม  เมืองเก่าทบิล ิซี (Old town) นําท่านขึ้นกระเชา้ชม  ป้อมนาร ิกาลา (Narikala 
Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่4 
เพื่อใชป้กป้องเมืองทบลิซิ ีโดยชือ่ Nari-Kala นัน้เป็นภาษาเปอรเ์ซยี แปลวา่ “ป้อมที่ไม่สามารถตแีตก
ได”้ นักประวัตศิาสตรต์่างยกย่องว่าป้อมนารกิาลาแห่งน้ีเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมทีม่ีความ
แข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ  

 นําท่านชม โรงอาบนํา้โบราณ หรอือะบาโนตูบาน ี(Abanotubani) ใชเ้ป็นสถานที่สําหรับแช่น้ําพุ
รอ้นที่มีส่วนผสมของแร่กํามะถัน ซึง่เชือ่กันว่าในน้ําพุรอ้นมีแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยกําจัดของเสยีและทําให ้
ผวิพรรณเปลง่ปลั่ง และโรงอาบน้ํารอ้นแห่งน้ีไดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอย่างยาวนานและในปัจจุบันยังคงเปิด
ใหบ้รกิารอยู่  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ถนนคนเดนิของเมืองทบลิซิทีี่มชีือ่เสยีง

และกลิน่อายแบบยุโรป สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขายของที่ระลกึแบบพืน้เมอืง และสนิคา้แบ
รนดเ์นมต่างๆใหเ้ลอืกหลากหลาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเที่ยวชมเมืองและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยัได ้
พักผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไดเ้วลาพอสมควร นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 

เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการทําเช็คอนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 
17.25 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ 

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK383 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล กรงุอสิตนับลู ประเทศตุรก ี**เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง 
** 

20.15 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkish 
Airlines เทีย่วบนิที ่TK064 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
 



วนัทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาติอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี– ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ                                    
(-/-/-)      

09.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 
 

 
 

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

อตัราคา่บรกิาร 
กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

(เด็กอายุไม่
เกนิ 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 20,99
9 

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 

(ตรษุจนี) 

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 18,99
9 



09 – 14 กมุภาพนัธ ์
2563 

(วนัหยุดชดเชยวนั
มาฆบชูา) 

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 19,99
9 

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 18,99
9 

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 18,99
9 

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 18,99
9 

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 18,99
9 

26 มนีาคม – 01 
เมษายน 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 18,99
9 

 



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

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการ
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจาํนวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง 
หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 1 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไม่เกนิ 20 ก.ก. 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ที่ทําใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความ
เหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ 
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ  
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได ้
ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1,800 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น
สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาทาํการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา 

ทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวนัที ่1 กรุณาชําระเงนิมัดจํา สว่นน้ี
ภายในวนัที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลา
ทีกํ่าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที่วา่งและทําจองเขา้มาใหม่อกี
ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวนั และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั 
กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี
เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั ใหถ้อืว่านักท่องเที่ยวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี



3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิทฯ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใด
อย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่
รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ
อํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย
ตามจรงิมากกวา่กาํหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่ว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราคา่บรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 
เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้
อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศ
ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่สว่นใด
สว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ
ทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน้ี วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท 
อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 
อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 
(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิาร
เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมตํิา่  
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลักษณะ
แตกตา่งกนั 



 
 
 
 

 


