
 
 
 
 

รหสัทวัร ์GOR82 
 

 
บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึน้เครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

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

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

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

TK 068 IST(อิสตนับลู) – 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 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เชค็อนิ ROW N ประตู 7 สาย

การบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

23.00 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิ
ที ่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 อิสตนับลู เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี  
06.55 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเมืองบาทูม่ี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK390 

** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ** 
09.40 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานเมืองบาทูม่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบาทูม่ี (BATUMI) เมอืงนี้ตัง้อยู่บนรมิะเล บนชายฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวง
ของอตัจารา (AJARA) เป็นสาธารณรฐัอสิระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวนัตกของประเทศจอร์เจยี เมอืงบาทูม ิ
(BATUMI) เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคญั ขนาดใหญ่ 
น าทกุทา่น ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุทีไ่ดช้ือ่ว่าทะเลด ากเ็พราะดนิโคลนชายฝัง่ ดนิ
ทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสดี า อนัเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมความงามของ
อ่าวเมอืงบาทูม ิ(ประมาณ 30นาท)ี น าท่านชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ทีท่อดยาวไปตามรมิอ่าว
ทะเลด ืและเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ้อ่นคลายและถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN ชมจตุรสัเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE สรา้งขึน้
ในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รบัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนิทานท าใหเ้มอืงนี้มคีวามน่ารกั  
น าท่านชมรปูปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถ
เคลื่อนไหวได้ สรา้งขึน้เพื่อแสดงถงึความรกัหนุ่มสาวต่างเชื้อชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหว่างประเทศ
จอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

 



น าทกุทา่นชอ้ปป้ิง ทีห่า้ง METRO CITY MALL หา้งใหญ่ประจ าเมอืง เพือ่เลอืกซือ้สิน้คา้ราคาถกู 
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) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของ
อาณาจกัรโคลซสิ(COLCHIS) หรอือาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  
น าท่านสู่ มหาวิหารบากราติ ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถท์ีแ่สนสวยงามตัง้อยู่บนเนินเขา UKIMERIONI ท่าน
สามารถมองเหน็ทศันียภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านสู ่ถ า้โพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอสุเป็นหนึ่งในสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองจอรเ์จยีและ
เป็นหนึ่งในถ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและมแีมน่ ้าใตด้นิมากมาย มนัถกูคน้พบในปี 1984 คุณสมบตัทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของมนั
รวมถงึความหลากหลายของหอ้งโถงและความหลากหลายของภูมทิศัน์ มสีีช่ ัน้ทีแ่ตกต่างกนัเกดิขึน้ในช่วงต่าง ๆ ของ
การพฒันาของโลกและนกัทอ่งเทีย่วสามารถเดนิทางผา่นดนิแดนประวตัศิาสตรด์ว้ยการเดนิเทา้หรอืในเรอื ถ ้าโพรเมอุส
เป็นหนึ่งในถ ้าท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนิยมมากทีสุ่ดในโลกและมหีนิงอกหนิยอ้ยหนิทรายม่านน ้าตกหนิถ ้าแม่น ้าใตด้นิ
และทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ ้าทัง้หกนัน้มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมากจากสเกลและรปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
หนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน  

 
จากนัน้น าท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอรเ์จยีแห่งแรก อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL) อาราม
หลวงของเมอืงถกูคน้พบในชว่งครสิตศ์ตวรรษ ที ่12 ซึง่ทางองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1994 
ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส     (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ
(ST.GEORGE) ในโบสถ์มภีาพเขยีนสเีฟรสโก เล่าเรื่องราวเกีย่วกบัครสิต์ศาสนาที่สวยงาม และยงัคงอยู่ใน สภาพ
สมบรูณ์ และพาทา่นไปอกีหนึ่งสถานทีส่ 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 ตลาดผลไม้และขายขา้วของต่างๆ สนิคา้และผลไม้ทีข่ ึน้ชื่อของจอร์เจีย 
สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆทีร่าคาทีถ่กูแสนถกู 
น าท่านชม เมืองอพัลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ่งในเมอืงถา้เก่าแก่ของจอรเ์จยี 
มกีารต้งถัิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง500 ปีก่อน
ครสิตกาลถงึค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิสดุขดีคอืในช่วงคริ
สตวรรษที9่ ถงึ 11กอ่นจะถกูรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิตศต์วรรษที1่3 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปท่านจะ
ได้พบกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึ่งเป็นลทัธบิูชาไฟซึ่ง
เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้  กอ่นทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้มาเมื่อ1700 ปีกอ่น และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์กา่แก่
ของชาวครสิต์ทีส่รา้งขึน้ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่9 ด้วยสถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่
อาศยั 

 
 เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ  “โจเซฟ สตาลิน” อดีต
ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ ค.ศ 1920-1950  



น าท่านชม พิพิธภณัฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ทีไ่ด้รวบรวมเรื่องราวและสิง่ของเครื่องใชข้อง ท่านสตาลนิ 
ตัง้แต่สถานทีเ่กดิจนกระทัง่เสยีชวีติ 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าคูรา 
(KURA) หรือเรียกว่า แม่น ้ามตควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมี
ประชากร 1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาล ี(VAKHTANG GORGASALI) กษตัรยิ์จอร์เจยีแห่ง
คาร์ตล ี(ไอบเีรยี) ได้ก่อตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและ
วฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยงัมบีทบาท
ส าคญัในฐานะศนูย์กลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่าง
ทวปีเอเชยีกบัทวยีโุรปกรงุทบลิซิ ี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 าทา่นสู ่ป้อมอนานูรี  เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอนัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรกัว ีทีต่ ัง้อยูห่า่งจากทบลิซิี
ประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งได้อย่าง
งดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่นอยู่ ท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเกบ็น ้าซินวา
ลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคญัส าหรบัน าน ้าทีเ่กบ็ไวส้ง่ต่อไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มบ
ผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกดูาอรีู (GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชี ื่อเสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของ
เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นี้เป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีอง
ชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา  
น าทา่นแวะชม (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา  



สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์จเีอฟสก ี(TREATY OF GEORGIEVSKI) 
และความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จุดชมววินี้ถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึ่งของจอรเ์จยี 

 
จากนัน้เดินทางสู่ เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมอืงดัง้เดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพานท์
สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลงัจากนกับุญในนิกายออรโ์ธด๊อกชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยัและกอ่สรา้งสถานที่
ส าหรบัจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเลก็ๆทีต่ัง้อยู่ตามรมิ ฝัง่แม่น ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. 
และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และแหง้
แล้งทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดูหนาวมอีากาศเยน็และยาวนาน มอีุณหภูมทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืน
มกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีส่ดุ 
น าท่านเปลี่ยนการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี (GERGETI TRINITY 
CHURCH) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่ง
เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ิยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์หง่นี้สถานทีแ่หง่นี้ตัง้อยูร่มิฝัง่ขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้
ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจยีร์ (การเดินทางโดย 4WD มายงัสถานที่แห่งนี้ ขึน้อยู่กบัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึ่ง
อาจจะถูกปิดกัน้ได้ด้วยหมิะที่ปกคลุมอยู่ และการเดนิทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางใหม้ากทีส่ดุ ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืคา่ใชจ้่ายในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นื่องจากสภาพอากาศ เราจะพาทกุทา่นไป
ยงัสกรีสีอรต์ของเมอืงกดูาอรูแีทน โดยพาขึน้กระเชา้สกเีพือ่ไปชมววิยงัยอดภเูขา)  

 
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 
 อิสระให้ท่านเตม็อ่ิมพกัผ่อนกบับรรยากาศสกี รีสอรท์ หรอืสนุกสนานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลานสกขีนาดใหญ่

ทีถ่กูปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนินสก ีส าหรบันกัเล่นสกมีอืใหม ่และส าหรบัคน
ทีเ่ล่นสกจีนช านาญแลว้ การเตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควรเตรยีมถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสือ้แจ๊คเกต็กนัน ้าหรอื
ผา้ร่ม และกางเกงรดัรูปทีพ่ร้อม ส าหรบัการเล่นสก ีพร้อมรบัฟังขอ้แนะน าและวิธกีารเล่นสกจีากไกด์ทอ้งถิ่นอย่าง
เคร่งครดัก่อนลงสนามจรงิ ทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัของตวัผูเ้ล่นเอง ส าหรบัผูท้ีม่คีวามช านาญแลว้ สามารถนัง่กระเชา้
ขึน้ไปบนเขาทีม่คีวามสงูขึน้ได ้
(ราคาทวัร์ยงัไม่รวมค่า CABLE CAR และอุปกรณ์การเล่นสกี อาทิ สกีลิฟท์ สโนว์สเลด และอุปกรณ์สกีอื่นๆอีก
ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรุณาแจง้ใหห้วัหน้าทวัรท์ราบล่วงหน้า สกรีสีอรท์จะเปิดใหเ้ขา้ไดข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
และปรมิาณหมิะในแต่ละปี ) 

 
หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืง เมืองทบิลิซี (TBILISI)  
น าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนือหา่งจากกรงุทบลิซิปีระมาณ20กม.ใน
จงัหวดัคาร์ทลีท่างดา้นตะวนัออกของจอรเ์จยีเมอืงนี้นับว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบนั
เป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทยีนิตี้มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ20 ,000 คนเนื่องจากมี
โบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตรม์ากมายหลายแหง่จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 
น าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิต์ศาสนาออรโ์ธ ด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้
ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นี้ตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน้่าสองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแมน้่ามคิวารแีละแมน้่าอรกัวแีละถา้
มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคต้าไปยงับรเิวณทีก่ว้างใหญ่ซึ่งในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี ซึ่งได้เคยปกครอง
ดนิแดนในบรเิวณนี้ตัง้แต่400ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที ่5 

 
 



เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในบรเิวณขอ
งมตสเคตา้ทีม่รีปูแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถแ์หง่นี้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาที่
ศกัดิส์ ิทธิท์ี่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศอกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิต์
มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ
จอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

 
จากนัน้ใหท้่านชม ถนนคนเดินชาเดอน่ี (SHARDENI STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมอืงที่มชีื่อเสยีงและกลิน่ไอ
แบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีปูร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และตามบรเิวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่
ขายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลายใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัและเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ 

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

สนามบินอิสตนับลู(ตุรกี)                                                                             (B/L/–) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ใหท้า่นไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณที่
ถูกสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่ม่มคีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราว
ศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาดไดม้กีารกอ่สรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.
1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ 
กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พงัทลายลง 
เพราะว่าเกดิแผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลาย 
น าท่านสู่ โบสถ์ตรีนิต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพ
ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งกรุงทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชื่อเรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิต์นิกายจอรเ์จยีนออร์
โธดอ็กซ์ในกรุงทบลิซิ ีกอ่สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ทีสุ่ดอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโ์ธด๊อกซ์
ตะวนัออกทัว่โลกแมจ้ะมอีายุไม่มากแต่กเ็ป็นโบสถ์ตวัอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจยีนทอ้งถิน่ทีม่รีูปแบบทาง
ศลิปะจากไบแซนไทน์โบสถเ์ป็น อาคารขนาดใหญ่ทีโ่ดดเด่นมาก 



 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มลีกัษณะเป็นแทง่หนิสดี า
ขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรปูต่างๆ ทีส่ ื่อถงึเรื่องราวในอดตีของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย       ซุราป สถาปนิกชือ่ดงั
กอ่สรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แทง่ แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรือ่งราวออกเป็น 3 สว่นนัน่
คอื ส่วนล่างสุดเกีย่วกบัพระคมัภรีข์องศาสนาครสิต์ ส่วนกลางเกีย่วกบัเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สูงของจอรเ์จยี และ
สว่นบนเกีย่วกบัเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ของประเทศ ทา่นสามารถชมววิเมอืงจากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่นี้ 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานทบิลิซ่ี  ประเทศจอรเ์จีย 

17.25 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิ
ที ่TK383 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

18.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
DAY 8 อิสตนับูล - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                   (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
01.45  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิ

ที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
15.25  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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



 
หมายเหตุ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆในจอรเ์จยี/ตุรก ีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ล่วงหน้า เช่น    

- อนุสาวรยี,์โบสถ์และสถานที่ส าคญั ปิดในวนัส่าคญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ต่สถานที่ท่องเทีย่วส าคญัอื่นๆ อาจจะปิดโดย
ไมไ่ดม้กีารแจง้ล่วงหน้า หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาล,หรอืกรณทีีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม 
อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ล่วงหน้า เป็นตน้       

- เนื่องจากเป็นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาตทิัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะได้รบั
อทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั          

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

- เนื่องจากประเทศจอรเ์จยีประชากรส่วนใหญ่นับถอืศาสนาครสิต์นิกายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดตี ท าใหป้ระเทศ
แห่งนี้มโีบสถ์และวหิารทีเ่ก่าแก่ทีเ่ปิดให้นักท่องเที่ยวเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถ์หรอืวหิารต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะ ดงันัน้กรุณา
เตรยีมผา้คุลมศรีษะไปดว้ย หรอืกรณทีีไ่มไ่ดน่้าตดิตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลุมให้ 

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

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน 
ผูใ้หญ่ 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) ทัง้น้ีท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน
เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

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



** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศจอรเ์จีย ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า 
โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 1ปี ต่อครัง้ ** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ 

และคา่ภาษนี ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง  

กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัรา

คา่บรกิารระบ ุ

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมี

น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะ

พจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมที่พกัระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม คา่ซกัรดี คา่มนิิบารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 70 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น 

รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนั

เชค็อนิ 

- คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- คา่โรงแรม TEST&GO ในคนืที ่1  

 



เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอย่างเช่น ทา่นจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหาก

ยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้

มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ัง่

ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- จ่ายเตม็ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง  

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีที่

ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม 

และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์ว่นใด

สว่นหนึ่งใหท้า่นไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุา

สอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการ

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งน้อย 15 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่าน

เดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้งให้

ทา่นทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุก

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถาม

เพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี



ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่ง

น้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด

สว่นหนึ่ง หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื กลบั

ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกั

เดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะ

ปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิ

บนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร 

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจึ งขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนื

ค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 



- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารดุแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีิทธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพือ่ท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีส่ดุ เพื่อ

ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) 

ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 

วนั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้า่นไดน้ัง่

ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท า

ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง 

, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

บรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


