
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัผสัดนิแดนแหง่เทอืกเขาคอเคซสั ท่องเทีย่วเสน้ทางแหง่อารยธรรมนบัพนัปี  
เทีย่วประเทศจอรเ์จยี 6 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิ UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES 
 
 

ทบลิซิ ี-่มทิสเคตา้-ซกินาก ี-ควาเรล-ีอนานูร-ิ คาซเบก ี
ดืม่ด า่แสงสกีรุงทบลิซิ ี ่ลิม้ลองอาหาร Georgia Cuisine อาหารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว ์

นั่งรถจีป๊ 4WD ชมความงามของโบสถ ์Gergeti Trinity Church  
 

จอรเ์จยีมีอาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยี และทางตะวนัตกตดิกบัทะเลด า และตุรก ีมีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดช ือ่กรุงทบลิซิ ิ
ตัง้อยู่ในหุบเขา ซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ามิตควาร ีมีความน่าสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้าแร ่และแหล่งโบราณคดีมากกว่า 12,000 แห่งทั่ว
ประเทศ ซึง่ในจ านวนนีม้ี 4 แห่งทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก สมัผสัอารยธรรมนับพนัปี ตะลงึความ
งามทางธรรมชาตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซสั  
ทบลิซิ ี ่ เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จยี มีความส าคญัของประวตัิศาสตรม์ากมาย มีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 

และเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา หรอืเรยีกว่าแม่น ้ามติควาร ี
คาซเบก ี คาซเบกีช้ ือ่เมืองดัง้เดิม ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นเมืองสเตพานทส์มินดา้ ตัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 1,740 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจดัถึง -5 องศาเซลเซยีส 
นอกจากนีย้งัเป็นสถานทีต่ ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูร ิ สถานทีต่ ัง้ของป้อมอนานูร ีสถานทีก่่อสรา้งอนัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบ และตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีสรา้งขึน้ใหเ้ป็น
ป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในมีโบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงาม และยงัมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้
ตระหง่าน 

ซกินาก ี เมอืงเล็กๆ ทีม่กีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่าง โดยเฉพาะตน้องุน่พนัธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัใน
การท าเหลา้ไวน ์และอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี 

มทิสเคตา้ เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของประเทศ มอีายุกวา่ 3,000 ปี 
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Georgia in Dreams 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-กรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน 
09.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 10 สายการบิน Ukraine 

International airline เคานเ์ตอร ์W เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อน
ขึน้เครือ่ง (กรุณามาใหต้รงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่
ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร ์
เป็นรายการซรี ีส่แ์ละไดม้ีการด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการ
เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

12.05 น. ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ukraine International airline เที่ยวบินที ่
PS272 (บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

17.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
20.30 น.  ออกจากเดนิทางจากกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบนิ Ukraine International airline 

เทีย่วบนิที ่PS517  

วนัทีส่อง  ยูเครน-ทบลิซิ ี ่(จอรเ์จยี)-มทิสเคตา้-ทบลิซิ ี-่นั่งกระเชา้ไฟฟ้า-ป้อมปราการนารกิาลา-ย่านเมือง
เกา่-ถนนชารเ์ดน่ี 

01.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรุงทบลิซิ ี ่ประเทศจอรเ์จยี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ  

 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ Mtskheta ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แก่
ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิิซ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 
นาที) น าท่านชมเมืองมิทสเคตา้ที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรไอบีเรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของ
จอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล จากน้ันน าท่านชมวหิารจวาร ีJvari Monastery ซึง่เป็นวหิาร
ในรูปแบบของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกที่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วิหารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาที่มี
แม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซ ึง่ถดัจากเมอืงมิทสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้ง
ใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรยี  น าท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli 
Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ิทธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย
สถาปนิกชาวจอรเ์จยี ช ือ่ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่ าให ้
ชาวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมานับถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของ
จอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมี
ภาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงทบลิซิ ี ่Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่ีความส าคญัของประวตัศิาสตร ์

มากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูราหรอื
เรยีกว่าแม่น ้ามิตควาร ีน าท่านชมกรุงทบิลิซ ี ่ซ ึง่เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภูมิภาค
คอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจบุนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะ
ศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ ัง้ทีเ่ป็นจดุตดัระหว่างทวปีเอเชยี
กบั น าท่านเทีย่วชม ย่านเมืองเก่าของกรุงทบลิิซ ีOld Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเห็นความ
สวยงาม และสีสนัของอาคารบา้นเรอืนที่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น โดยผสมผสานกนัระหว่างศิลปะของ
เปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณแ์ละสญัลกัษณข์องตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว  

 น าท่าน นั่งกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชม ป้อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress ทีส่รา้งขึน้
คร ัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 มีการเปลีย่นมือผูป้กครองมากมายทัง้ชว่งอาหรบั มองโกล เปอรเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี 
ตวัอาคารทีม่ีอยู่ในปัจจุบนันีส้รา้งขึน้มาตัง้แต่ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่8 สมัผสัความงามของโบสถท์ีอ่ยู่ภายในคอื 
โบสถนั์กบุญนิโคลาส St.Nicholas Church ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12-13   
จากน้ันใหท่้านเดนิเล่นย่าน ถนนคนเดนิชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ีช ือ่เสยีง
และกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรา้งขึน้ที่มีรูปรา่งลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนี้ช ือ่ Jan 
Shardeni Kucha เป็นศูนยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศตวรรษที ่9 ต่อมาจงึไดเ้ปลีย่นชือ่ถนน
มาเป็นชารเ์ดนี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝร ัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เต็มไปดว้ย
รา้นคา้แฟช ัน่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋มากมาย อสิระใหท่้านไดเ้ดินเล่นพกัผ่อนและเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ตาม
อธัยาศยั 
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 



 

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ทบลิิซ ี-่อนานูร-ิ กูดาอูร-ิ อนุสรณส์ถานรสัเซยี-จอรเ์จยี -คาซเบก-ีนั่งรถ 4WD -โบสถเ์กอรเ์กตี-้ 
ทบลิซิ ี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัสู่ทางหลวงทีส่ าคญั ซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทาง
เดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่ีความยาวประมาณ 1,100 กม. 
ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) จากน้ันน าท่านชม ป้อม 
อนานูร ีAnanuri Fortress สถานทีอ่นัเกา่แกม่ีก าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการใน
ศตวรรษที ่16-17 ภายในมีโบสถ ์2 หลงัทีส่รา้งไดอ้ย่างงดงาม และยงัมีหอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลาง
ธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนีเ้องท าใหเ้ห็นภาพทวิทศันอ์นัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเก็บน ้าซนิวาล ีจากน้ัน
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกูดาอูร ีGudauri  เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขา
คอเคซสัใหญ่ ทีม่ีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีอง
ชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน น าท่านชม อนุสรณส์ถานรสัเซยี-จอรเ์จยี 
(Memorial of Friendship) ห รือ อี ก ชื่อ ห น่ึ งคื อ  Russia–Georgia Friendship Monument เป็ น
อนุสรณส์ถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสญัลกัษณบ่์งบอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยี
และประเทศรสัเซยี โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหนิและคอนกรตี ภายในมีการวาดภาพประวตัศิาสตรข์องประเทศ
จอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีไวอ้ย่างสวยงาม ใหท่้านไดอ้สิระถ่ายรปูบรรยากาศและทวิทศันอ์นัสวยงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสเตพานทส์มินดา้ Stepantsminda หรอืที่รูจ้ ักกันในนาม เมืองคาซเบก ี

Kazbegi ซึง่คาซเบกีเ้ป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิน่ันเอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  ตัง้อยู่บนความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 องศา
เซลเซยีสเลยทเีดยีว จากน้ันน าท่านเปลีย่นเป็น นั่งรถจีป๊ 4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้
Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 14 หรอืมีอีกชือ่เรยีกกนัว่าทสมินดาซามีบา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งนี ้โบสถนี์ต้ ัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่
บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดนิทางมาทีน่ี่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถูกปิดก ัน้ดว้ย
หมิะทีป่กคลุมอยู่ หรอืสภาพของการจราจร หรอืเหตุการณท์างธรรมชาต ิ ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรค
แก่การเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถงึ
ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั)  
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองทบลิซิ ีระหว่างทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่  ทบลิซิ ี-่ซกินาก-ีควาเรล-ีชมิไวน-์ทบลิซิ ี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซกินาก ีSighnaghi ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดั
คาเคตีทีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) เป็นเมืองเล็กๆ ทีม่ีพืน้ทีป่ระมาณ 
2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่น
พนัธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมืองทีม่ีความส าคญัทีม่ีการท าเหลา้ไวน ์ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี 
ซึง่ต่อมาไดร้บัการบูรณะและปรบัปรุงใหม้ีความเจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย จงึ
ท าใหม้ชี ือ่เสยีงส าหรบันักท่องเทีย่ว ใหท่้านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า 
“เมอืงแห่งความรกั” ตัง้อยู่บนทวิทศันันสวยงามของแม่น ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ทีถู่กสรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษ
ที ่18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ี่ปกป้องเมืองจากการโจมตีของพวกมุสลิมทาง
เหนือ จากน้ันน าท่านชม อารามสงฆแ์ห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆใ์น
นิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดร้บัการบูรณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษที ่17 ปัจจุบนั
เป็นอารามนางช ีอุทศิใหนั้กบุญนีโน่ สตรผูีป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็
ถูกบรรจไุวใ้นอารามแห่งนีเ้ชน่กนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านสู่ เขตควาเรลี Kvareli ที่แปลว่า “ไวน”์ ของแควน้คาเคติที่เป็น 1 ในเขตทีเ่ป็นแหล่งผลิตไวนข์อง

จอรเ์จยี ทีท่ีม่ีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน ์โดยมีการท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหึมา 
จ านวน 15 อุโมงค ์และมีเสน้ทางเช ือ่มแต่ละอุโมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ก็บไวนใ์นอุณหภูมิเหมาะสม (ใชเ้วลาเดนิทาง



 

ประมาณ 1 ช ัว่โมง) จากน้ันใหท่้านไดช้มิไวนค์ูวาเรลรีสเลศิ ไวนท์อ้งถิน่ทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดในภูมิภาค จนไดเ้วลา
อนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบลิซี ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง 
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้ ทบลิซิ ี-่อสิระชอ้ปป้ิง -สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
อสิระใหท่้านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิตีามอธัยาศยั อาท ิย่านจตัุรสัแห่งอสิรภาพ Freedom Square กลางกรงุ 
ทบิลิซ ีที่น่ีเป็นจตัุรสัที่สรา้งขึน้หลงัจากที่จอรเ์จียสามารถแยกประเทศออกจากสหภาพโซเวียตได ้ถือเป็น
ศูนยก์ลางของเมือง เป็นทัง้ทีจ่ดังานเฉลมิฉลอง การชมุนุมประทว้ง และการชมุนุมในโอกาสส าคญัต่างๆ และใช ้
เป็นสถานที่จ ัดงานเทศกาลครสิตม์าสและปีใหม่อีกดว้ย อิสระใหท่้านเดินเล่นชอ้ปป้ิงที่ Galleria Mall 
ศูนยก์ารคา้ใจกลางกรงุทบลิซิ ีท่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 
**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่วและเลือกซือ้
สนิคา้** 

 จนไดเ้วลาอนัสมควรรถโคช้รอรบัท่านทีโ่รงแรมทีพ่กั   เพือ่น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิกรุงทบลิซิ ี 
17.15 น. น าท่านออกเดนิทางจากสนามบนิกรุงทบิลซิ ีโดยสายการบนิ Ukraine International Airline 

เทีย่วบนิที ่PS516  
18.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
19.55 น. ออกจากเดนิทางจากสนามบนิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบนิ Ukraine International 

Airline เทีย่วบนิที ่PS271 (บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

วนัทีห่ก กรุงเทพฯ 

09.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจ
มกีารเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

 

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

หมายเหต ุ   
- สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในอาเซอรไ์บจาน และจอรเ์จยี อาจจะปิดโดยไม่มกีารแจง้ล่วงหนา้ เชน่ อนุสาวรยี ์โบสถ ์และสถานที่

ส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนา และหรอื แมแ้ต่สถานทีท่่องเทีย่วส าคญัอืน่ๆ อาจจะปิดโดยไม่ไดม้ีการแจง้ล่วงหนา้ หรอื
การเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาล หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ไดม้ีการ
แจง้ล่วงหนา้ เป็นตน้ 

- เน่ืองจากเป็นประเทศจอรเ์จยี ทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดงัน้ัน อาหารส่วนใหญ่จะ
ไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั และประเทศอาเซอรไ์บจานเคยถูกปกครองทัง้จากรสัเซยี ชาวอาหรบั ดงัน้ัน 
อาหารจะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั อาจมสี่วนผสมของผกัและเคร ือ่งเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จยีประชากรนับถอืศาสนาครสิตนิ์กายออโทด็อกซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดตี ท าใหป้ระเทศแห่งนีม้โีบสถ ์
และวหิารทีเ่ก่าแก่ทีเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลุมศีรษะ ดงัน้ันกรุณาเตรยีมผา้คุลม
ศรีษะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่ม่ไดน้ าตดิตวัไป ทางโบสถห์รอืวหิารจะมีผา้คลุมให ้ส าหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วน
ใหญ่เป็นชาวมุสลมิ เวลาเขา้ชมทัง้มสัยดิ โบสถแ์ละวหิารต่างๆ ตอ้งใชผ้า้คลุมศีรษะดว้ย ดงัน้ันกรุณาเตรยีมผา้คุลมศรีษะไป 
หรอืกรณีทีไ่ม่ไดน้ าตดิตวัไป ทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลุมใหเ้ชน่กนั 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตุตา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ด
โดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า บรษิทัขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชน์
ของคณะเป็นส าคญั 
 

อตัราคา่เดนิทาง 21-26 พ.ย  / 28 พ.ย.- 03 ธ.ค. / 26-31 ธ.ค.2562 

ทวัรจ์อรเ์จยี 6 วนั 4 คนื / PS 21-26 พ.ย.62 28 พ.ย.-03 ธ.ค.62 26-31 ธ.ค.62 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 31,900 30,900 32,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,000 4,000 4,000 



 

อตัราคา่เดนิทาง 23-28 ม.ค. 2563 
06-11 ก.พ. / 20-25 ก.พ. 2563 
05-09 ม.ีค. / 19-23 ม.ีค. 2563 

 

อตัราคา่เดนิทาง   30 ม.ค. - 04 ก.พ. 2563 
 

 
 
 

 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
**ไม่รวมคา่ทปิท่านละ 1,800 บาท โดยเรยีกเกบ็และช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 

*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 
 

หมายเหต ุ
• อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็** และจะตอ้ง

ช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
• เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาโปรโมช ัน่  กรณีทีจ่องและออกต ัว๋แลว้ไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นคนเดนิทางได ้และ

ไม่สามารถท ารฟัีนดต์ ัว๋ไดเ้ชน่กนั  
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Ukraine International Airline เสน้ทาง กรงุเทพฯ-กรงุเคยีฟ-ทบลิซิ ี//  

ทบลิซิ-ีกรงุเคยีฟ-กรงุเทพฯ ช ัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าน ้าดืม่แจกบนรถวนัละ 1 ขวด /ท่าน 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรม ์

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่าน้ัน ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่ีการเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่07 ก.ย.
2562 หากมีเพิม่เตมิภายหลงั หรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิม่ตามกฎแ ละเงือ่นไขของสาย
การบนิ   

อตัรานีไ้ม่รวมบรกิาร 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางส าหรบัตั๋วโดยสารช ัน้ประหยดัในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด จ ากดั 1 ใบ/ ท่าน 

(น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรมั) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าใช จ้่ายอื่นๆ ที่มิ ได ้คาดคิด  เช่น  การปรบัค่ าน ้ ามัน  ค่ าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุ  หร ือค่ าแปล 

เอกสาร ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทปิคนขบั,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,800 บาททีจ่ะเรยีกเก็บในอนิวอยซพ์รอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ย

ตวัท่านเอง 

ทวัรจ์อรเ์จยี 6 วนั 4 คนื / PS มกราคม 2563 กมุภาพนัธ ์2563 มนีาคม 2563 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 30,900 33,900 30,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,000 4,000 4,000 

ทวัรจ์อรเ์จยี 6 วนั 4 คนื / PS อตัราคา่ทวัร ์

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 36,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,000 



 

• ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มีสญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  โดยสามารถซือ้ซมิการด์ผ่านบรษิทัทวัรไ์ด ้ขนาด 5GB = 

400 บาท / ซมิ หรอืท่านสามารถซือ้ซมิการด์โทรศพัทไ์ดท้ีส่นามบนิ 
• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  
การช าระเงิน  
กรุณาช าระเงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืกรุณาช าระทัง้หมดก่อน
เดนิทางอย่างนอ้ย 25 วนัท าการ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
การยกเลกิและเง่ือนไขการจองทวัร ์
▪ หากมีการยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าค่าตั๋วโดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไปตามทีท่าง

สายการบนิเรยีกเก็บ 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 25 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานทูต

เรยีกเก็บ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด และไม่

สามารถเลือ่นวนัเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เชน่ ค่าวซีา่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่ามดัจ าหอ้งพกั
และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

▪ กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ

ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึง่จะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสียหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้ โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมีขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน
เร ือ่งการสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เด็ก และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัจะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้
ชมน้ัน ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทางบรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่าง
การเดนิทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัจะไม่มีการคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากได ้
ช าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร ์ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอให ้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์



 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แต่อาจจะไดเ้ป็น 
1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคู่และ 1 หอ้งเดีย่ว 
กรณีทีม่า 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 


