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

TK 065 BKK(สวุรรณภมู)ิ – IST(อสิตนับลู) 22.55 – 05.45 

TK 378 IST(อสิตนับลู) – BTS(ทบลิซิ)ี 07.45 – 11.05 

TK 393 BUS(บาทมูี)่ – IST(อสิตนับลู) 17.35 – 18.35  

TK 064 IST(อสิตนับลู) – BKK(สวุรรณภมู)ิ 20.55 – 10.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 30  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
**ส าหรบักรุป๊วนัที ่ 29 ธค – 05 มค 66  ไฟลท์ 393 เปลยีนเป็น ไฟลท์ 391 (11.40-12.40) แทน  

รอตอ่เครือ่งทีส่นามบนิอสิตนับลูประมาณ 8 ชม.** 



วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ             (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

20.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ ROW U ประตู 9 

สายการบนิ TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

22.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 065  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู (ตรุก)ี – สนามบนิทบลิซิี ่– ข ึน้กระเชา้สูป้่อมนารคิาลา่ – โบสถต์รนีติ ี ้– อทุยานระวตั ิ

ศาสตรจ์อรเ์จยี           (–/L/D) 

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

07.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิ

ที ่TK378  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ** 

11.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจ

รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า

ครูา (KURA) หรอืเรยีกวา่ แมน่ ้ามตควาร ี(MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนือ้ทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และ

มปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงนีถ้กูสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาล ี(VAKHTANG GORGASALI) กษัตรยิจ์อรเ์จยี

แห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้่อตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม 

สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และ

ปัจจบุันยงัมบีทบาทส าคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่

ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวยีโุรปกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (NARIKALA FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อม

โบราณทีถู่กสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค 

อันหมายถงึรูปแบบที่ไม่มคีวามสม ่าเสมอกัน และต่อมาในราว

ศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยาย

ออกไปอกี และต่อมาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-

1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกล

ไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา 

(NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE 

FORTRESS) และต่อมาบางส่วนไดพั้งทลายลง เพราะว่าเกดิ

แผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลาย 

น าทา่นสู ่โบสถต์รนีติ ี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มคีวามหมายว่า โบสถพ์ระตรเีอกานุ

ภาพศักดิส์ทิธิแ์ห่งกรุงทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิต์นกิาย

จอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซใ์นกรุงทบลิซิ ีกอ่สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ีส่ดุอนัดับ 3 ของศาสนสถาน

ในนกิายออรโ์ธด๊อกซต์ะวันออกทั่วโลกแมจ้ะมอีายไุมม่ากแตก่็เป็นโบสถต์ัวอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีน

ทอ้งถิน่ทีม่รีปูแบบทางศลิปะจากไบแซนไทนโ์บสถเ์ป็น อาคารขนาดใหญท่ีโ่ดดเดน่มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าทา่นเดนิทางสู ่อนสุาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มลีักษณะเป็นแทง่

หนิสดี าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ทีส่ ือ่ถงึเรือ่งราวในอดตีของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย       ซรุาป 

สถาปนิกชือ่ดังก่อสรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง

เรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนน่ันคือ ส่วนล่างสุดเกีย่วกับพระคัมภรี์ของศาสนาครสิต์ ส่วนกลางเกีย่วกับเรื่องของ

ขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆ ของประเทศ ทา่นสามารถชมววิเมอืง

จากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่นี้ 

ค า่   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษเมน ูอาหารจนี 

พกัที ่CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม ป้อมอนานรู ี– เมอืงกดูาอรู ี– อนสุรณ์สถานรสัเซยี – โบสถเ์กอรเ์กตี ้    (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่ป้อมอนานรู ี(ANANURI FORTRESS) เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอนัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิ

แม่น ้าอรักวี ที่ตัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 

ภายในยังมโีบสถ์ 2 หลังที่ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยังมหีอคอยที่สูงใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพ

ทวิทัศนอ์ันสวยงามของเบือ้งล่างและ อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(ZHINVALI RESERVOIR) และยังมเีขือ่นซึง่เป็น

สถานทีท่ีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกดูาอรู ี(GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิ

เขาของเทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ทีม่คีวามสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งที่

พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือน

ธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะ

ปกคลมุอยูต่ลอดเวลา  

 น าทา่นแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซยี – จอรเ์จยี (RUSSIA 

– GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT)  อ นุ ส ร ณ์

สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อ

เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธสิัญญาจอร์จีเอฟสกี 

(TREATY OF GEORGIEVSKI)  และความสัมพันธ์ระหว่าง

สหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จดุชมววินีถ้อืเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึง่เป็นชื่อเมืองดั ้งเดิม แต่ปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนมาเป็นชื่อ             

สเตพานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัย

และก่อสรา้งสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้

เป็นเมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่ตามรมิ ฝ่ังแม่น ้าเทอร์กี้ที่มีความยาว

ประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมอีุณหภมูทิีอ่ยูป่านกลางมี

ความชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดู

หนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศา

ฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพือ่เดนิทางไปชม

ความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(GERGETI TRINITY CHURCH) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมี



อกีชือ่เรียกกันว่า ทสมนิดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็นชือ่ที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิแ์ห่งนี้

สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้ซ ึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์

(การเดนิทางโดย 4WD มายังสถานทีแ่ห่งนี้ ขึน้อยูก่ับสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่ก

คลุมอยู ่และการเดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้แต่จะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ ขอสงวน

สทิธิไ์มม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ เราจะพาทกุทา่นไปยงัสกรีสีอรต์ของเมอืง

กดูาอรูแีทน โดยพาขึน้กระเชา้สกเีพือ่ไปชมววิยงัยอดภเูขา)  

ค า่ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่GUDAURI INN HOTEL , GUDAURI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระเต็มอิม่พกัผอ่นกบับรรยากาศสก ีรสีอรท์ หรอื สนุกสนานกบักจิกรรมเลน่สก ี– เมอืงมทิส

เคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ถนนคนเดนิชาเดอนี ่   (B/L/–) 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระใหท้า่นเต็มอิม่พกัผอ่นกบับรรยากาศสก ีรสีอรท์ หรอืสนุกสนานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลานสกขีนาด

ใหญ่ทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกี ส าหรับนักเล่นสกมีอืใหม่ 

และส าหรับคนทีเ่ล่นสกจีนช านาญแลว้ การเตรยีมตัวกอ่นเลน่สก ีควรเตรยีมถุงมอืสก ีผา้พันคอ แว่นกนัแดด เสือ้

แจ๊คเก็ตกันน ้าหรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูปทีพ่รอ้ม ส าหรับการเล่นสก ีพรอ้มรับฟังขอ้แนะน าและวธิกีารเล่นสกี

จากไกดท์อ้งถิน่อย่างเคร่งครัดก่อนลงสนามจรงิ ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผูเ้ล่นเอง ส าหรับผูท้ีม่คีวาม

ช านาญแลว้ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปบนเขาทีม่คีวามสงูขึน้ได ้

(ราคาทัวรย์ังไม่รวมค่า CABLE CAR และอุปกรณ์การเล่นสก ีอาท ิสกลีฟิท ์สโนวส์เลด และอปุกรณ์สกอีืน่ๆอกี

ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณุาแจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบลว่งหนา้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืง เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI)  

น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ

20กม.ในจังหวัดคารท์ลีท่างดา้นตะวันออกของจอรเ์จยีเมอืงนี้นับว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แห่งหนึง่ของประเทศ 

และในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนติีม้ปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ20,000 

คนเนือ่งจากมโีบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแหง่จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกใน

ปีค.ศ.1994 

น าท่านไปชม วหิารจวาร ี(JVARI MONASTERY) ซึง่เป็น

วหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ใน

ราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่นา้สองสาย

ไหลมาบรรจบกันคือแม่นา้มคิวารีและแม่นา้อรักวีและถา้มอง

ออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตี

เคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรยี (KINGDOM OF IBERIA) ซึง่ได ้

เคยปกครองดนิแดนในบรเิวณนีต้ัง้แต4่00ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึ

ราวครสิตศ์ตวรรษที ่5 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษเมน ูอาหารไทย 

น าท่านไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึง่เป็นโบสถอ์กีแห่งหนึง่ทีอ่ยู่ใน

บรเิวณของมตสเคตา้ที่มรีูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ ARSUKISDZE มขีนาด



ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าวจอร์เจยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถือ

ศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติ

ของจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณ

ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมภีาพเขยีน

สเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

จากนั้นใหท้่านชม ถนนคนเดนิชาเดอนี่ (SHARDENI 

STREET) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอ

แบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีูปร่างลักษณะใหญ่โต

แข็งแรง และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่าย

ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลายใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงอพัลสีสคิ – เมอืงกอร ี– พพิทิธภณัฑส์ตาลนิ – เมอืงคไูตซ ี           (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม เมอืงอพัลสีสคิ (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึง่ในเมอืงถา้เกา่แกข่อง
จอร์เจีย มีการตง้ัถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานแลว้กว่า 
3000 ปีก่อน ในอดตีชว่งยคุโบราณกอ่นยคุกลาง ชว่ง500 ปี
กอ่นครสิตกาลถงึค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนา
และวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ
ในชว่งครสิตวรรษที9่ ถงึ 11กอ่นจะถกูรกุรานโดยชาวมองโกล
ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป
ท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพ
เกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟ
ซึง่เป็นลัทธขิองคนในแถบนี ้ กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้มาเมือ่
1700 ปีก่อน และยังมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่
ของชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที่
อยูอ่าศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดนิทางไปยงั เมอืงกอร ี(GORI) เป็นเมอืงแหง่ประวัตศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตี
ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ ค.ศ 1920-1950  
น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (MUSEUM OF STALIN) ที่ไดร้วบรวมเรื่องราวและสิง่ของเครื่องใชข้อง 
ทา่นสตาลนิ ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่เมอืงโบราณ เมอืงคูไตซ ี(KUTAISI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวง
เกา่แกข่องอาณาจักรโคลซสิ(COLCHIS) หรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
พกัที ่  CONTINENTAL HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก ตลาดเชา้คไูตซ ี– วหิารบากราต ิ– ถ า้โพรมเีทยีส – อารามจลีาต ิ– บาทมู ี ่  (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ตลาดยามเชา้ของเมอืงคูไตซ ีตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของต่างๆ สนิคา้และผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ของ
จอรเ์จยี สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆทีร่าคาทีถ่กูแสนถกู 



น าท่านสู่  มหาวิหารบากราติ ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั ้งอยู่บนเนินเขา 
UKIMERIONI ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านสู่ ถ า้โพรมเีทยีส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิอง

จอรเ์จยีและเป็นหนึง่ในถ ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมแีม่น ้าใต ้
ดินมากมาย มันถูกคน้พบในปี 1984 คุณสมบัติที่ เ ป็น
เอกลักษณ์ของมันรวมถงึความหลากหลายของหอ้งโถงและ
ความหลากหลายของภูมทิัศน์ มีสี่ชัน้ที่แตกต่างกันเกดิขึน้
ในช่วงต่าง ๆ ของการพัฒนาของโลกและนักท่องเที่ยว
สามารถเดนิทางผ่านดนิแดนประวัตศิาสตร์ดว้ยการเดนิเทา้
หรอืในเรอื ถ ้าโพรเมอสุเป็นหนึง่ในถ ้าท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความ
นยิมมากทีส่ดุในโลกและมหีนิงอกหนิยอ้ยหนิทรายมา่นน ้าตก
หนิถ ้าแม่น ้าใตด้นิและทะเลสาบหลายชนดิ กระจุกของถ ้าทั ้ง
หกนัน้มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมากจากสเกลและรปูทรงทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน  
จากนัน้น าท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมของจอรเ์จีย
แห่งแรก อารามจลีาต ิ(GELATI CATHEDRAL) อาราม
หลวงของเมอืงถูกคน้พบในชว่งครสิตศ์ตวรรษ ที ่12 ซึง่ทาง
องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1994 
ภายในบรเิวณอารามแบง่เป็นสองสว่นคอืโบสถเ์ซนตน์โิคลาส     
(ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ใน
โบสถม์ภีาพเขยีนสเีฟรสโก เล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัครสิตศ์าสนา
ทีส่วยงาม และยังคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอกี
หนึง่สถานทีส่ าคัญทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบาทูมี ่(Batumi) (เดนิทาง
ประมาณ 2 ชม.) เมอืงนี้ตัง้อยูบ่นรมิะเล บนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอัตจารา (Ajara) 
เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยูท่างดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทมู ิ(Batumi) เป็นเมอืงที่
มทีา่เรอืส าคัญ ขนาดใหญ ่

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
 ** เฉพาะกรุป๊ 29 ธนัวาคม – 05 มกราคม 66 จะลอ่งเรอืเรอืชมทะเลด าในตอนกลางคนืตอนทีม่าถงึ

เมอืงบาทมูี ่** 
พกัที ่  ELEGANT HOTEL , BATUMI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี- บา้นเรอืนเกา่ในยา่นเมอืงเกา่ Old Town – Metro City 

Mall -  สนามบนิบาทมู ี ่– สนามบนิอสิตนับลู(ตรุก)ี      (B/–/–) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ** เฉพาะกรุป๊ 29 ธนัวาคม – 05 มกราคม 66 หลงัอาหารเชา้จะพาสมาชกิเขา้สูส่นามบนิบาทูมี ่เพือ่

  เช็คอนิไฟลท์ TK393 สูส่นามบนิเมอืงอสิตนับลู เพือ่รอตอ่เครือ่งกลบัไทยประมาณ 8 ช ัว่โมง ** 

  สว่นอกีสองพเีรยีด รายการทวัรจ์ะเป็นดงันี ้ 

น าทุกท่าน ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทูม ี(BLACK SEA) เหตุทีไ่ดช้ ือ่ว่าทะเลด าก็เพราะดนิโคลน

ชายฝ่ัง ดนิทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสดี า อันเนือ่งมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

ชมความงามของอ่าวเมอืงบาทูม ิ(ประมาณ 30นาท)ี น าท่านชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่

ทอดยาวไปตามรมิอา่วทะเลด ืและเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ้่อนคลายและถ่ายรูป

ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

น าท่านชมบรรยากาศบา้นเรอืนเกา่ในยา่นเมอืงเกา่ OLD TOWN ชมจตรุสัเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE 

สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาวจอรเ์จยี VAZHA ORBELADZE สรา้ง

ดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนทิานท าใหเ้มอืงนีม้คีวามน่ารัก  

น าทา่นชมรปูปั้นอาลแีละนโีน ่(ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าที่

สามารถเคลื่อนไหวได ้สรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรักหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสันตภิาพ

ระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

น าทกุทา่นชอ้ปป้ิง ทีห่า้ง Metro city mall หา้งใหญป่ระจ าเมอืง เพือ่เลอืกซือ้สิน้คา้ราคาถกู 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบาทมูี ่ ประเทศจอรเ์จยี 

17.35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK393 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

20.55 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 064  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 

วนัทีแ่ปด อสิตนับลู - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ    (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

10.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

หมายเหต ุสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยี/ตรุก ีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่   
 - อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่า่คัญ ปิดในวันสา่คัญทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วสา่คัญอืน่ๆ 

อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐบาล,หรอืกรณีที ่
 ผูป้กครองรัฐเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้      - 
เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถกูปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิัง้รัสเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดังนัน้อาหารสว่นใหญ ่  จ ะ
ไดรั้บอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั         -  โดยปกติ
รา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวันอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้ค่า่เร็วทีส่ดุ 
 คอืเริม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลักมาตัง้แตใ่นอดตี ท า 
ใหป้ระเทศแหง่นีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลมุ 
ศรษีะ ดังนัน้กรณุาเตรยีมผา้คลุมศรษีะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่มไ่ดน่้าตดิตัวไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให  ้

 

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

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 
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 

24 – 31 ธนัวาคม 65 

TK065 BKK-IST 22.55-05.45 

TK 378 IST-TBS 07.45-11.05 

TK 393 BUS-IST 17.35-18.35 
TK064 IST-BKK 20.55-10.10 

54,999 54,999 54,999 9,500 

29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 66 
Countdown บน 

Gudauri 

TK065 BKK-IST 22.55-05.45 

TK 378 IST-TBS 07.45-11.05 

TK 391 BUS-IST 11.40-12.50 
TK064 IST-BKK 20.55-10.10 

62,999 62,999 62,999 12,500 

31 ธ.ค. – 07 ม.ค. 66 

TK065 BKK-IST 22.55-05.45 
TK 378 IST-TBS 07.45-11.05 

TK 393 BUS-IST 17.35-18.35 
TK064 IST-BKK 20.55-10.10 

58,999 58,999 58,999 10,000 

** 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 ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศจอรเ์จยี ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่
ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 1ปี ตอ่คร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ 

และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัรา

คา่บรกิารระบ ุ

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมี

น า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้

เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา  

หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 USD  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความ



เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ 

ในวันเชค็อนิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ และ 

รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

-  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ี

หากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท า

จองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรา

มทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- จา่ยเต็มสว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นเดนิทาง  

- กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่น

ใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ

ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย 

กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้ก

ทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

ฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่



เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุท่านใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีทีท่า่น

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกัน

แดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถ

คนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไป

ลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธ การเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระ

ทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิท

เร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมแ่ 

(ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่น

ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  



- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจ

ท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน 

บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


