
 
 
 
 

รหสัทวัร ์GOR72 
 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TK 069 BKK(สวุรรณภมู)ิ – IST(อสิตนับลู) 23.00 – 05.10+1 

TK 390 IST(อสิตนับลู) – BUS(บาทมูี)่ 06.45 – 09.35 

TK 383 TBS(ทบลิซิ)ี – IST(อสิตนับลู) 17.25 – 18.55  

TK 068 IST(อสิตนับลู) – BKK(สวุรรณภมู)ิ 01.45 – 15.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 30  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ  
ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

ไฟลท์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ 
 



มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19  
** หวัหนา้ทัวร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวัคซนีครบแลว้กอ่นรับกรุ๊ป 14 วัน 
** รับจองเฉพาะลกูคา้ทีฉี่ดวัคซนีครบแลว้ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** วัคซนีทีเ่ดนิทางได ้ทกุชนดิ ฉีดครบโดสแลว้ 14 วัน และสามารถเป็นวัคซนีสตูรไขวไ้ด ้** 
** เอกสารส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยี 
1.เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ คอื วัคซนีพาสปอรต์แบบรปูเลม่หรอื E-VACCINE PASSPORT ก็ได ้(สามารถท า
การจองลงทะเบยีนผา่นแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวัด)  

**ลกูคา้จัดเตรยีมเอง** 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ             (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 
20.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ROW U ประต ู

9 สายการบนิ TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

23.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 069  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 
ชัว่โมง ** 

 
วนัทีส่อง อสิตนับลู (ตรุก)ี – สนามบนิบาทมูี ่– ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี– บา้นเรอืนเกา่ในยา่น 

เมอืงเกา่ Old Town – Metro City Mall       (–/L/–) 
05.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 
06.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเมอืงบาทูมี ่ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK390 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ** 
09.35 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงบาทูมี ่ประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ

ตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาทมูี ่(Batumi) เมอืงนีต้ัง้อยูบ่นรมิะเล บนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นเมอืง
หลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี 
เมอืงบาทมู ิ(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคัญ ขนาดใหญ ่
น าทกุทา่น ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี(BLACK SEA) เหตทุีไ่ดช้ ือ่วา่ทะเลด าก็เพราะดนิโคลน
ชายฝ่ัง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีด า อัน
เนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชม
ความงามของอ่าวเมอืงบาทมู ิ(ประมาณ 30นาท)ี น าทา่นช ้

อปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ทีท่อดยาวไป
ตามริมอ่าวทะเลดื และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่
มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ้อ่นคลายและถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านชมบรรยากาศบา้นเรอืนเกา่ในยา่นเมอืงเกา่ OLD 
TOWN ชมจตุรสัเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE สรา้งขึน้
ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่
ดั งชาวจอร์เ จีย  VAZHA ORBELADZE สร า้งด ว้ยสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนิทานท าให ้
เมอืงนีม้คีวามน่ารัก  
น าท่ า นชม รู ป ปั้ นอาลีและนีโน่  (ALI AND NINO 
MOVING SCULPTURES) รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าที่
สามารถเคลือ่นไหวได ้สรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรักหนุ่มสาว
ต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่าง
ประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 
น าทุกท่านชอ้ปป้ิง ทีห่า้ง Metro city mall หา้งใหญ่ประจ า
เมอืง เพือ่เลอืกซือ้สิน้คา้ราคาถกู 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
พกัที ่  ELEGANCE HOTEL  HOTEL , BATUMI โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม คไูตซ ี– วหิารบากราต ิ– ถ า้โพรมเีทยีส – อารามจลีาต ิ     (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



น าท่านสู่เมอืงโบราณ เมอืงคูไตซ ี(KUTAISI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวง
เกา่แกข่องอาณาจักรโคลซสิ(COLCHIS) หรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  
น าท่านสู่ มหาวิหารบากราติ ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา 
UKIMERIONI ทา่นสามารถมองเหน็ทศันยีภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นสู ่ถ า้โพรมเีทยีส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอสุเป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิอง

จอรเ์จยีและเป็นหนึ่งในถ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและมแีมน่ ้าใตด้นิมากมาย มันถกูคน้พบในปี 1984 คณุสมบัตทิี่
เป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถงึความหลากหลายของหอ้งโถงและความหลากหลายของภูมทิัศน์ มสีีช่ัน้ที่
แตกต่างกันเกดิขึน้ในช่วงต่าง ๆ ของการพัฒนาของโลกและนักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางผ่านดนิแดน
ประวัตศิาสตรด์ว้ยการเดนิเทา้หรอืในเรอื ถ ้าโพรเมอสุเป็นหนึง่ในถ ้าท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีสุ่ดใน
โลกและมหีนิงอกหนิยอ้ยหนิทรายมา่นน ้าตกหนิถ ้าแมน่ ้าใตด้นิและทะเลสาบหลายชนดิ กระจกุของถ ้าทัง้หก
นัน้มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมากจากสเกลและรปูทรงทีเ่ป็นเอกลักษณข์องหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน  
จากนั้นน าท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติ (GELATI 
CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกคน้พบในช่วงครสิต์ศตวรรษ ที ่12 ซึง่ทางองคก์ารยูเนสโกได ้
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอืโบสถเ์ซนต์นิโคลาส     
(ST. NICHOLAS) และโบสถเ์ซนต ์จอรจ์(ST.GEORGE) ในโบสถม์ภีาพเขยีนสเีฟรสโก เลา่เรือ่งราวเกีย่วกับ
ครสิตศ์าสนาทีส่วยงาม และยังคงอยู่ใน สภาพสมบรูณ์ และพาทา่นไปอกีหนึง่สถานทีส่ าคัญทีไ่ดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่CONTINENTAL HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ ตลาดเชา้ – เมอืงอพัลสีสคิ – เมอืงกอร ี– พพิทิธภณัฑส์ตาลนิ – ทบลิซิี ่  (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ตลาดยามเชา้ของเมอืงคไูตซ ีตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของตา่งๆ สนิคา้และผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ของ
จอรเ์จยี สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆทีร่าคาทีถ่กูแสนถกู 
น าทา่นชม เมอืงอพัลสีสคิ (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึง่ในเมอืงถา้เกา่แก่
ของจอรเ์จยี มกีารตงั้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนีม้านานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยคุโบราณกอ่นยคุกลาง 
ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกาลถงึค.ศ.500 เมอืงนีเ้ป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนีม้คีวาม
เจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที9่ ถงึ 11กอ่นจะถกูรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศต์วรรษที1่3 และ
ถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปทา่นจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็น
ทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟซึง่เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้  กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้มาเมือ่1700 ปี
ก่อน และยังมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ย
สถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 

 เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงกอร ี(GORI) เป็นเมอืงแหง่ประวัตศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” 
อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ ค.ศ 1920-1950  
น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (MUSEUM OF STALIN) ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใชข้อง 
ทา่นสตาลนิ ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระท่ังเสยีชวีติ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ัง
แมน่ ้าคูรา (KURA) หรอืเรยีกว่า แมน่ ้ามตควาร ี(MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 
ตร.กม. และมปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงนีถู้กสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาล ี(VAKHTANG GORGASALI) 
กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนีข้ ึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลางการ
ท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตร์เมอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของ
เสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความ
ไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวยีโุรปกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้  ป้อมอนานรู ี– เมอืงกดูาอรู ี– อนสุรณ์สถานรสัเซยี – โบสถเ์กอรเ์กตี ้    (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ป้อมอนานูร ี(ANANURI FORTRESS) เป็นสถานทีก่่อสรา้งอันเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและ
ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีทีต่ัง้อยูห่า่งจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่
16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยังมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหง่านอยู ่ท าใหเ้ห็น
ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งลา่งและ อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(ZHINVALI RESERVOIR) และยังมเีขือ่น
ซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกดูาอรู ี(GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบ
เชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ทีม่คีวามสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็น
แหล่งทีพั่กผ่อนเล่นสกขีองชาวจอร์เจยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งที่
สวยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา  
น าทา่นแวะชม อนสุรณ์สถานรสัเซยี – จอรเ์จยี (RUSSIA-GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) 
อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ
สนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (TREATY OF GEORGIEVSKI) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและ
จอรเ์จยี จดุชมววินีถ้อืเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี 
จากนั้นเดินทางสู่ เมอืงคาซเบกี ้(KAZBEGI) ซึง่เป็นชือ่เมืองดัง้เดมิ แต่ปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนมาเป็นชือ่             
สเตพานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบญุในนกิายออร์โธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านัก
อาศัยและก่อสรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆทีตั่ง้อยู่ตามรมิ ฝ่ังแม่น ้า
เทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดู
รอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศ
เย็นและยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีส่ดุ 
น าท่านเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊ บ 4WD เพื่อเดนิทางไป
ชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(GERGETI TRINITY 
CHURCH) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่
เรยีกกันว่า ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็น
ชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกันของโบสถศ์ักดิแ์หง่นี้สถานทีแ่หง่นี้ตัง้อยู่
รมิฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้ซึง่
เป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD 
มายังสถานทีแ่หง่นี ้ขึน้อยูก่ับสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะ
ถกูปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลมุอยู ่และการเดนิทางอาจจะเป็น
อปุสรรคได ้แตจ่ะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้าก
ทีส่ดุ ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยในกรณีเดนิทางไมไ่ด ้
เนือ่งจากสภาพอากาศ เราจะพาทกุทา่นไปยงัสกรีสีอรต์ของเมอืงกดูาอรูแีทน โดยพาขึน้กระเชา้สกเีพือ่ไปชม
ววิยงัยอดภเูขา)  
หลังจากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืง เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) เพือ่เดนิทางสูท่ีพั่ก 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษเมน ูอาหารไทย 
พกัที ่ CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่ก เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ Sabaduri Forest Park  

ถนนคนเดนิชาเดอนี ่         (B/L/–) 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ทีตั่ง้อยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลซิี

ประมาณ20กม.ในจังหวัดคารท์ลีท่างดา้นตะวันออกของจอรเ์จยีเมอืงนี้นับวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แหง่หนึง่



ของประเทศ และในปัจจบุันเป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนติีม้ปีระชากรอาศัยอยู่
ประมาณ20,000 คนเนือ่งจากมโีบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแหง่จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 
น าทา่นไปชม วหิารจวาร ี(JVARI MONASTERY) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกที่
ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นี้ตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่า้สองสายไหลมาบรรจบกันคอืแมน่า้มคิวารี
และแมน่า้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักร
ของไอบเีรยี (KINGDOM OF IBERIA) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณนีตั้ง้แต4่00ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึ
ราวครสิตศ์ตวรรษที ่5 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึง่เป็นโบสถอ์กีแห่งหนึง่ทีอ่ยู่
ในบริเวณของมตสเคตา้ทีม่รีูปแบบของจอร์เจีย
ออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถ์
แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สทิธิ์
ที่สุดของจอร์เจีย สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาว
จอร์เจีย ชื่อ  ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เ ป็น
อันดับสองของประเทศอกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่
ท าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับ
ถือศาสนาคริสต์ และใหศ้าสนาคริสต์มาเป็น
ศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 
และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 
น าท่านเดินทางสู่ SABADURI FOREST PARK ซึง่เป็นสวนบนเนินเขาซึง่อยู่ไม่ไกลจากเมืองทบิลซิี่ 
เพือ่ใหทุ้กท่านไดช้มความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีทีส่วยงามในฤดูใบไมร้่วงทีภู่เขาทัง้ลูกเต็มไปดว้ยใบไม ้
เปลีย่นสทีีส่วยงาม  (ความงามของใบไมเ้ปลีย่นสขีึน้อยูก่ับอณุหภมูแิละสภาพอากาศ) 
จากนัน้ใหท้่านชม ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(SHARDENI STREET) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง
และกลิน่ไอแบบยโุรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีูปร่างลกัษณะใหญโ่ตแข็งแรง และตามบรเิวณทางเทา้ยัง
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอันหลากหลายใหท้า่นไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัยและ
เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
พกัที ่  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีเ่จ็ด ขึน้กระเชา้สูป้่อมนารคิาลา่ – โบสถต์รนีติ ี ้– อทุยานประวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – สนามบนิทบลิซิี ่

สนามบนิอสิตนับลู (ตรุก)ี         (B/L/–) 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (NARIKALA FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึง่เป็น
ป้อมโบราณทีถ่กูสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอ
กัน และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอ์มัูยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาใน
สมยัของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (NARIN QALA) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE 
FORTRESS) และตอ่มาบางสว่นไดพั้งทลายลง เพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลาย 
น าท่านสู่ โบสถต์รนีติ ี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรี
เอกานุภาพศักดิส์ทิธิแ์หง่กรงุทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิต์
นกิายจอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซใ์นกรุงทบลิซิ ีกอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ทีส่ดุอนัดับ 3 ของศา



สนสถานในนกิายออรโ์ธดอ๊กซต์ะวันออกทัว่โลกแมจ้ะมอีายไุมม่ากแตก่็เป็นโบสถตั์วอยา่งของสถาปัตยกรรม
แบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ทีม่รีปูแบบทางศลิปะจากไบแซนไทนโ์บสถเ์ป็น อาคารขนาดใหญท่ีโ่ดดเดน่มาก 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 
น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มลีกัษณะเป็น
แทง่หนิสดี าขนาดใหญ ่แกะสลกัเป็นรปูตา่งๆ ทีส่ ือ่ถงึเรือ่งราวในอดตีของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย       ซุ
ราป สถาปนกิชือ่ดังกอ่สรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แทง่ แต่ละแทง่สงู 35 เมตร แตล่ะเสาจะ
แบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่นน่ันคอื สว่นลา่งสดุเกีย่วกับพระคัมภรีข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเกีย่วกับเรือ่ง
ของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกับเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ ของประเทศ ทา่นสามารถชม
ววิเมอืงจากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่นี ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานทบลิซิี ่ ประเทศจอรเ์จยี 

17.25 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK383 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
วนัทีแ่ปด อสิตนับลู - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 
01.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
15.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 
 

หมายเหต ุสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยี/ตรุก ีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่  
  - อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่ าคัญ ปิดในวันสา่คญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัอืน่ๆ 

อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐบาล,หรอืกรณีที ่
 ผูป้กครองรัฐเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้      - 
เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถกูปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิัง้รัสเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดังนัน้อาหารสว่นใหญ ่
 จะไดรั้บอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกัน        
 - โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวันอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้ค า่เร็วทีส่ดุ 
 คอืเริม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลกัมาตัง้แตใ่นอดตี ท า 
ใหป้ระเทศแหง่นีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลมุ 
ศรษีะ ดงันัน้กรณุาเตรยีมผา้คลุมศรษีะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่มไ่ดน่้าตดิตัวไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให ้

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลท์บนิ 
ผูใ้หญ ่หอ้ง
ละ 2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 
ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 
อตัรา 
ทา่นละ 

08 – 15 กนัยายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 
TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

47,999 47,999 47,999 7,500 

09 – 16 กนัยายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 
TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

47,999 47,999 47,999 7,500 

15 – 22 กนัยายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 
TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

47,999 47,999 47,999 7,500 

21 – 28 กนัยายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 
TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

47,999 47,999 47,999 7,500 

26 ก.ย. – 03 ต.ค. 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 
TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

47,999 47,999 47,999 7,500 

01 – 08 ตลุาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 

TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 7,500 

02 – 09 ตลุาคม 65 
 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 

TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 7,500 

03 – 10 ตลุาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 
TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 

TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 7,500 

06 – 13 ตลุาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 
TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 

TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 7,500 

10 – 17 ตลุาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 
TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 

TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 7,500 

26 ต.ค. – 02 พ.ย. 65  

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 
TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 

TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 7,500 

01 – 08 พฤศจกิายน 65  

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 
TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 7,500 



15 – 22 พฤศจกิายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 
TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 

TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 7,500 

20 – 27 พฤศจกิายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 
TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 

TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 7,500 

25 พย. – 02 ธค. 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 390 IST-BUS 06.45-09.35 
TK 383 TBS-IST 17.25-18.55 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 7,500 

ในกรณีที ่Join land (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 20,000 บาท 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 ดอลลา่รส์หรฐั 
(USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์
ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 
** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศจอรเ์จยี ไมจ่ าเป็นตอ้ง
ยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 1ปี ตอ่คร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึง่  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต๋ั่วเครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดย

มนี า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตทั่ง้นี้

เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสุดทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 USD  ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  



- คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- คา่โรงแรม Test&Go ในคนืที ่1  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด  

- จา่ยเต็มสว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นเดนิทาง  

- กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวร์

สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออก

ประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็น

ส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรียดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ต๋ัวรถทัวร ์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิ

เพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 



- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี ้เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ต๋ัว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ต๋ัว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรณุาเชค็อนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  



- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


