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บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึน้เครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 



 
 
 
 

TK 069 BKK(สวุรรณภมิู) – IST(อิสตนับูล) 23.00 – 05.15+1 

TK 390 IST(อิสตนับูล) – BUS(บาทูมี)่ 06.55 – 09.40 

TK 383 TBS(ทบิลิซี) – IST(อิสตนับูล) 17.25 – 18.55  

TK 068 IST(อิสตนับูล) – BKK(สวุรรณภมิู) 01.45 – 15.25 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 30  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

ไฟลท์อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัสายการบิน 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                           (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
20.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW N ประตู 7 

สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอด
ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 
เทีย่วบนิที ่TK 069  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 
DAY 2 อิสตนับูล(ตรุกี) – สนามบินบาทูมี่ – ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมือง

เก่า OLD TOWN – METRO CITY MALL                                                                (–/L/–)                     
05.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี  
06.55 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองบาทูมี่ ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิที่ 

TK390 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ** 
09.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเมืองบาทูมี่ ประเทศจอรเ์จีย หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมอืงนี้ตัง้อยู่บนรมิะเล บนชายฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืง
หลวงของอตัจารา (AJARA) เป็นสาธารณรฐัอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวนัตกของประเทศจอร์เจยี 
เมอืงบาทมู ิ(BATUMI) เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคญั ขนาดใหญ่ 
น าทุกท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลด าก็เพราะดนิโคลน
ชายฝัง่ ดนิทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสดี า อนัเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ
ชมความงามของอ่าวเมอืงบาทูม ิ(ประมาณ 30นาท)ี น าท่านชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่
ทอดยาวไปตามรมิอ่าวทะเลด ืและเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ้่อนคลายและถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 



 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN ชมจตุรสัเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE 
สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รบัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE 
สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนิทานท าใหเ้มอืงนี้มคีวามน่ารกั  
น าท่านชมรูปปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปปั้นสูง 8 เมตร รมิทะเลด าที่
สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรกัหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสนัติภาพ
ระหว่างประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

 
น าทุกท่านชอ้ปป้ิง ทีห่า้ง METRO CITY MALL หา้งใหญ่ประจ าเมอืง เพือ่เลอืกซือ้สิน้คา้ราคาถูก 

ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี ELEGANCE HOTEL  HOTEL , BATUMI โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 



 
 
 
 

DAY 3 คไูตซี – วิหารบากราติ – ถ า้โพรมีเทียส – อารามจีลาติ                                                              (B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เมอืงโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ที่เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่
ของอาณาจกัรโคลซสิ(COLCHIS) หรอือาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  
น าท่านสู ่มหาวิหารบากราติ ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถท์ีแ่สนสวยงามตัง้อยูบ่นเนินเขา UKIMERIONI 
ท่านสามารถมองเหน็ทศันียภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านสู่ ถ า้โพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในสิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาติของ
จอรเ์จยีและเป็นหนึ่งในถ ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและมแีม่น ้าใตด้นิมากมาย มนัถูกคน้พบในปี 1984 คุณสมบตัทิีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของมนัรวมถงึความหลากหลายของหอ้งโถงและความหลากหลายของภูมทิศัน์ มสีีช่ ัน้ทีแ่ตกต่างกนั
เกดิขึน้ในช่วงต่าง ๆ ของการพฒันาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดนิทางผ่านดนิแดนประวตัศิาสตร์ด้วย
การเดนิเทา้หรอืในเรอื ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในถ ้าท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนิยมมากทีสุ่ดในโลกและมหีนิงอกหนิ
ยอ้ยหนิทรายม่านน ้าตกหนิถ ้าแม่น ้าใตด้นิและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ ้าทัง้หกนัน้มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมากจากสเกลและรปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน  

 
จากนัน้น าท่านสู่แหล่งมรดกโลกด้านวฒันธรรมของจอร์เจยีแห่งแรก อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL) 
อารามหลวงของเมอืงถูกคน้พบในช่วงครสิต์ศตวรรษ ที ่12 ซึง่ทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
เมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอืโบสถ์เซนต์นิโคลาส     (ST. NICHOLAS) และโบสถ์
เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มภีาพเขยีนสเีฟรสโก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัครสิต์ศาสนาที่สวยงาม และ
ยงัคงอยูใ่น สภาพสมบรูณ์ และพาท่านไปอกีหนึ่งสถานทีส่ าคญัทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  



 
 
 
 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
พกัท่ี CONTINENTAL HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
DAY 4 ตลาดเช้า – เมืองอพัลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิทธภณัฑส์ตาลิน – ทบิลิซ่ี                                    (B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ตลาดยามเช้าของเมืองคูไตซี ตลาดผลไม้และขายข้าวของต่างๆ สนิค้าและผลไม้ที่ขึ้นชื่อของ
จอรเ์จยี สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆทีร่าคาทีถู่กแสนถูก 
น าท่านชม เมืองอพัลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ่งในเมอืงถ้าเก่าแก่ของ
จอรเ์จยี มกีารตง้ถัิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้มานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง
500 ปีก่อนครสิตกาลถงึค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิ
สุดขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที9่ ถงึ 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิตศต์วรรษที1่3 และถูกปล่อย
ใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบ
พธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิูชาไฟซึง่เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้  ก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้มาเมือ่1700 ปีก่อน และยงัมี
หอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ทีส่รา้งขึน้ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการ
สรา้งโดยตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 



 
 
 
 

 
 เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านเดนิทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตี
ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุค ค.ศ 1920-1950  
น าท่านชม พิพิธภณัฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ทีไ่ดร้วบรวมเรื่องราวและสิง่ของเครื่องใชข้อง ท่านส
ตาลนิ ตัง้แต่สถานทีเ่กดิจนกระทัง่เสยีชวีติ 

 

 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝัง่แม่น ้าคู
รา (KURA) หรอืเรยีกว่า แม่น ้ามตควาร ี(MTKVARI) ในภาษาท้องถิ่น ทบลิซิิ มเีนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. 



 
 
 
 

และมปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั จอร์กาซาล ี(VAKHTANG GORGASALI) กษตัรยิ์
จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้เมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท า
อุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร์เมอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทาง
สายไหม และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความได้เปรยีบทาง
ยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัทวยีุโรปกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย 
พกัท่ี CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 ป้อมอนานูร ี– อนุสรณ์สถานรสัเซีย – โบสถเ์กอรเ์กต้ี – เมืองกดูาอรู ี  (B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ป้อมอนานูรี  เป็นสถานที่ก่อสรา้งอนัเก่าแก่มกี าแพงล้อมรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีที่ตัง้อยู่ห่าง
จากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัที่
ถูกสรา้งได้อย่างงดงามและยงัมหีอคอยที่สูงใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบื้อง
ล่างและ อ่างเกบ็น ้าซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมเีขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่ส าคญัส าหรบัน าน ้าที่
เกบ็ไวส้ง่ต่อไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกดูาอรูี (GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิ
เขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที่มคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่
พกัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นช่วงทีส่วยงามและมี
หมิะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา  



 
 
 
 

น าท่านแวะชม (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนิน
เขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (TREATY OF 
GEORGIEVSKI) และความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จุดชมววินี้ถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยที่สุด
แห่งหนึ่งของจอรเ์จยี 

 
จากนั ้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดัง้เดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ             
สเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลงัจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศยั
และก่อสรา้งสถานทีส่ าหรบัจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี้ เป็นเมอืงเลก็ๆทีต่ัง้อยู่ตามรมิ ฝัง่แม่น ้าเทอร์กี้ที่มี
ความยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมี
อุณหภูมทิี่อยู่ปานกลางมคีวามชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมอีากาศเยน็และ
ยาวนาน มอีุณหภูมทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีสุ่ด 
น าท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกต้ี (GERGETI 
TRINITY CHURCH) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA 
SAMEBA) ซึง่เป็นชื่อทีเ่รยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่น



 
 
 
 

เทอืกเขาของคาซเบกี้ ซึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์(การเดนิทางโดย 4WD มายงัสถานทีแ่ห่งนี้ ขึน้อยู่กบั
สภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะที่ปกคลุมอยู่ และการเดนิทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด ขอสงวนสิทธิไ์ม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้
เนื่องจากสภาพอากาศ เราจะพาทุกท่านไปยงัสกรีสีอรต์ของเมอืงกูดาอูรแีทน โดยพาขึน้กระเชา้สกเีพือ่ไปชมววิ
ยงัยอดภูเขา)  

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัท่ี GUDAURI INN HOTEL , GUDAURI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 6 อิสระเตม็อ่ิมพกัผ่อนกบับรรยากาศสกี รีสอรท์ หรือ สนุกสนานกบักิจกรรมเล่นสกี – เมืองมิทสเคต้า – 

วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ถนนคนเดินชาเดอน่ี (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระให้ท่านเต็มอ่ิมพกัผ่อนกบับรรยากาศสกี รีสอรท์ หรอืสนุกสนานเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนลานสกี

ขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยหมิะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกี ส าหรบันักเล่นสกี



 
 
 
 

มอืใหม ่และส าหรบัคนทีเ่ล่นสกจีนช านาญแลว้ การเตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควรเตรยีมถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนั
แดด เสื้อแจ๊คเก็ตกนัน ้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรดัรูปที่พร้อม ส าหรบัการเล่นสกี พร้อมรบัฟังข้อแนะน าและ
วธิกีารเล่นสกจีากไกดท์อ้งถิน่อย่างเคร่งครดัก่อนลงสนามจรงิ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภยัของตวัผูเ้ล่นเอง ส าหรบัผู้
ทีม่คีวามช านาญแลว้ สามารถนัง่กระเชา้ขึน้ไปบนเขาทีม่คีวามสงูขึน้ได้ 
(ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่า CABLE CAR และอุปกรณ์การเล่นสก ีอาท ิสกลีฟิท ์สโนวส์เลด และอุปกรณ์สกอีื่นๆอกี
ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรุณาแจง้ใหห้วัหน้าทวัรท์ราบล่วงหน้า สกรีสีอรท์จะเปิดใหเ้ขา้ไดข้ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศและปรมิาณหมิะในแต่ละปี ) 

 
หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืง เมืองทบิลิซี (TBILISI)  
น าท่านออกเดนิทางไปยงั เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ20
กม.ในจงัหวดัคาร์ทลี่ทางด้านตะวนัออกของจอร์เจยีเมอืงนี้นับว่าเป็นเมอืงที่มคีวามเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ 
และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนิตี้มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ20 ,000 
คนเนื่องจากมโีบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตรม์ากมายหลายแห่งจงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
ในปีค.ศ.1994 
น าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวหิารในรูปแบบของครสิต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูก
สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาที่มแีม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแม่น้ามคิวารแีละ
แม่น้าอรกัวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบี
เรยี ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณนี้ตัง้แต่400ปีก่อนครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที ่5 



 
 
 
 

 
 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใน
บรเิวณของมตสเคต้าที่มรีูปแบบของจอร์เจยีออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น
ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ ARSUKISDZE มขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจยีเปลี่ยนความเชื่อและหนัมานับถอื
ศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุค
โบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 



 
 
 
 

 
จากนัน้ให้ท่านชม ถนนคนเดินชาเดอน่ี (SHARDENI STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมอืงที่มชีื่อเสยีงและ
กลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีูปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และตามบรเิวณทางเท้ายงัเตม็ไป
ด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลกึที่เป็นสนิค้าพื้นเมอืงอนัหลากหลายให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยัและเลอืกซื้อ
สนิคา้ต่างๆ 

ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 7 ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถต์รีนิต้ี – อทุยานประวติัศาสตรจ์อรเ์จีย –  สนามบินทบิลิซ่ี – 

สนามบินอิสตนับูล(ตรุกี)                                                                             (B/L/–) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ใหท้่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อม
โบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูรสิ ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบที่ไม่มคีวามสม ่าเสมอกนั 
และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดได้มกีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมยั
ของกษตัรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง 
กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (NARIN QALA) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอนัเลก็ (LITTLE FORTRESS) 
และต่อมาบางสว่นไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกดิแผน่ดนิไหวและไดถู้กรือ้ท าลาย 
น าท่านสู่ โบสถ์ตรีนิต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุ
ภาพศกัดิส์ทิธิแ์ห่งกรุงทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชื่อเรยีกของคนท้องถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิต์นิกาย



 
 
 
 

จอรเ์จยีนออรโ์ธดอ็กซ์ในกรุงทบลิซิ ีก่อสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอนัดบั 3 ของศาสนสถาน
ในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวนัออกทัว่โลกแม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบ
จอรเ์จยีนทอ้งถิน่ทีม่รีปูแบบทางศลิปะจากไบแซนไทน์โบสถเ์ป็น อาคารขนาดใหญ่ทีโ่ดดเด่นมาก 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มลีกัษณะเป็นแท่ง
หนิสดี าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ทีส่ ื่อถงึเรื่องราวในอดตีของประเทศจอร์เจยี สรา้งขึน้โดย       ซุราป 
สถาปนิกชื่อดงัก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง
เรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนัน่คอื ส่วนล่างสุดเกี่ยวกบัพระคมัภีร์ของศาสนาครสิต์ ส่วนกลางเกี่ยวกบัเรื่องของ
ขา้ราชการชนชัน้สูงของจอร์เจยี และส่วนบนเกี่ยวกบัเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมววิ
เมอืงจากมุมสงูไดจ้ากสถานทีแ่ห่งนี้ 

  
 



 
 
 
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานทบิลิซ่ี  ประเทศจอรเ์จีย 

17.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 
เทีย่วบนิที ่TK383 ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

18.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 
 
DAY 8 อิสตนับูล - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                   (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
01.45  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
15.25  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
หมายเหตุ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆในจอรเ์จยี/ตุรก ีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ล่วงหน้า เช่น    

- อนุสาวรยี์,โบสถ์และสถานที่ส าคญั ปิดในวนัส่าคญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ต่สถานที่ท่องเที่ยวส าคญัอื่นๆ อาจจะปิดโดย
ไมไ่ดม้กีารแจง้ล่วงหน้า หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม 
อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ล่วงหน้า เป็นตน้       

- เนื่องจากเป็นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาตทิัง้รสัเซยี เปอร์เซยี มองโกเลยี ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะได้รบั
อทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั          

- โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญ่ในจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเริ่มที ่13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ค ่าเรว็ทีสุ่ดคอืเริม่เวลา 
19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เนื่องจากประเทศจอรเ์จยีประชากรส่วนใหญ่นับถอืศาสนาครสิต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลักมาตัง้แต่ในอดตี ท าใหป้ระเทศ
แห่งนี้มโีบสถ์และวหิารทีเ่ก่าแก่ทีเ่ปิดใหน้ักท่องเทีย่วเขา้ชม ซึ่งเวลาเขา้โบสถ์หรอืวหิารต้องใชผ้า้คลุมศีรษะ ดงันัน้กรุณา
เตรยีมผา้คุลมศรีษะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่มไ่ดน่้าตดิตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลุมให้ 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

29 มีนา – 05 เม.ย.66 
TK069/390 BKK-IST-BUS 
TK383-068 TBS-IST-BKK 

52,999 52,999 52,999 9,500 

30 มีนา – 06 เม.ย.66 
TK069/390 BKK-IST-BUS 
TK383-068 TBS-IST-BKK 

52,999 52,999 52,999 9,500 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 70 ดอลล่ารส์หรฐั 
(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) 



 
 
 
 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 
** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 
** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศจอรเ์จีย ไม่จ าเป็นต้องยื่น
ขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 1ปี ต่อครัง้ ** 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหน่ึง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดย

มีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้

เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 



 
 
 
 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 70 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าโรงแรม TEST&GO ในคนืที ่1  

 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- จ่ายเตม็ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง  

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 



 
 
 
 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   



 
 
 
 

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้ งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 



 
 
 
 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 



 
 
 
 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


