
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึน้เครือ่งสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
 

TK 069 BKK(สวุรรณภมิู) – IST(อิสตนับลู) 23.00 – 05.10+1 

TK 378 IST(อิสตนับลู) – BTS(ทบิลิซี) 06.30 – 09.45 

TK 393 BUS(บาทูม่ี) – IST(อิสตนับลู) 20.25 – 21.30  

TK 068 IST(อิสตนับลู) – BKK(สวุรรณภมิู) 01.45 – 15.25 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉดีวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแคก่รุป๊ละ 15 ทา่นเทา่นัน้ เทีย่วสบายใจ 
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** วคัซนีทีเ่ดนิทางได ้ทุกยีห่อ้ ฉีดครบโดสแลว้ 14 วนั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เที่ยวบนิที่ TK 069  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 10 
ชัว่โมง ** 

 

DAY 2 อิสตนับลู(ตรุกี) – สนามบินทบิลิซ่ี – ขึน้กระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถต์รีนิต้ี – 
อทุยานประวติัศาสตร ์        (–/L/D) 

05.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับลู เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี  
06.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK378  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ** 
09,45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจยี ตัง้อยู่รมิฝัง่
แม่น ้าคูรา (KURA) หรอืเรยีกว่า แม่น ้ามตควาร ี(MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีน้ือทีป่ระมาณ 372 
ตร.กม. และมีประชากร 1 ,093 ,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (VAKHTANG 
GORGASALI) กษตัรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้่อตัง้เมอืงน้ีขึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิิ
เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงน้ีอยู่ใน
สายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการค้า 
เน่ืองจากความได้เปรยีบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัทวยีุโรปกรุงทบิลิซี 
ประเทศจอรเ์จยี  

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 



 

น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ใหท้่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็น
ป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความ
สม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี 
และต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมอง
โกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นารนิ กาลา (NARIN QALA) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอนั
เลก็ (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางสว่นไดพ้งัทลายลง เพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและไดถู้กรือ้ท าลาย 

น าท่านสู ่โบสถต์รีนิต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มคีวามหมายว่า โบสถพ์ระตรเีอกานุ
ภาพศกัดิส์ทิธิแ์หง่กรงุทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชื่อเรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิตนิ์กาย
จอรเ์จยีนออรโ์ธดอ็กซ์ในกรุงทบลิซิ ีก่อสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอนัดบั 3 ของศาสน
สถานในนิกายออรโ์ธด๊อกซ์ตะวนัออกทัว่โลกแมจ้ะมอีายุไม่มากแต่กเ็ป็นโบสถ์ตวัอย่างของสถาปัตยกรรม
แบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ทีม่รีปูแบบทางศลิปะจากไบแซนไทน์โบสถเ์ป็น อาคารขนาดใหญ่ทีโ่ดดเด่นมาก 
น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มลีกัษณะเป็น
แท่งหนิสดี าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อถึงเรื่องราวในอดตีของประเทศจอร์เจยี สร้างขึ้นโดย       
ซุราป สถาปนิกชื่อดงัก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแทง่สงู 35 เมตร แต่ละเสาจะ
แบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 สว่นนัน่คอื สว่นล่างสุดเกีย่วกบัพระคมัภรีข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเกีย่วกบัเรือ่ง
ของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และส่วนบนเกีย่วกบัเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถ
ชมววิเมอืงจากมุมสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่น้ี 



 

  
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
พกัท่ี  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

DAY 3 ป้อมอนานูรี – เมืองกดูาอรีู – อนุสรณ์สถานรสัเซีย – โบสถเ์กอรเ์กต้ี   (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

น าท่านสู่ ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก าแพงล้อมรอบและ
ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรกัว ีทีต่ ัง้อยูห่า่งจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่
16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่นอยู ่ท าใหเ้หน็
ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่างและ อ่างเกบ็น ้าซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมเีขือ่นซึง่
เป็นสถานทีท่ีส่ าคญัส าหรบัน าน ้าทีเ่กบ็ไวส้ง่ต่อไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองกดูาอรีู (GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบ
เชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที่มคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร สถานที่แห่งน้ีเป็น
แหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที่จะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่
สวยงามและมหีมิะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา  



 

น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย – จอรเ์จีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) 
อนุสรณ์สถานหนิโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ
สนธิสญัญาจอร์จเีอฟสกี (TREATY OF GEORGIEVSKI) และความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพโซเวยีตและ
จอรเ์จยี จุดชมววินี้ถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หน่ึงของจอรเ์จยี 

จากนัน้เดินทางสู่ เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดัง้เดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ             
สเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลงัจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านัก
อาศยัและก่อสรา้งสถานทีส่ าหรบัจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี้ เป็นเมอืงเลก็ๆทีต่ัง้อยู่ตามรมิ ฝัง่แม่น ้า
เทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดู
รอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศ
เยน็และยาวนาน มอีุณหภูมทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีส่ดุ 
น าท่านเปลี่ยนการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี (GERGETI 
TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา 
(TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อที่เรยีกที่นิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของ
แมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้ซึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์(การเดนิทางโดย 4WD มายงั



 

สถานทีแ่ห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลุมอยู่ และการเดนิทาง
อาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด ขอสงวนสทิธิไ์ม่มกีารคืน
ค่าใชจ้่ายในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ เราจะพาทุกท่านไปยงัสกรีสีอรต์ของเมอืงกูดาอรูแีทน 
โดยพาขึน้กระเชา้สกเีพือ่ไปชมววิยงัยอดภูเขา)  

 
หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืง เมืองทบิลิซี (TBILISI) เพือ่เดนิทางสูท่ีพ่กั 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย 
พกัท่ี  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY 4 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ถนนคนเดินชาเดอน่ี(B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตัง้อยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี
ประมาณ20กม.ในจงัหวดัคารท์ลีท่างดา้นตะวนัออกของจอรเ์จยีเมอืงนี้นบัว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแห่งหน่ึง
ของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนิตีม้ปีระชากรอาศยัอยู่
ประมาณ20,000 คนเน่ืองจากมโีบราณสถานทางด้านประวตัิศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 



 

น าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวหิารในรูปแบบของครสิต์ศาสนาออรโ์ธ ด๊อกที่
ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่น้ีตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน้่าสองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแมน้่ามคิวารี
และแม่น้าอรกัวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัร
ของไอบีเรยี (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบรเิวณน้ีตัง้แต่400ปีก่อนครสิตกาล
จนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที ่5 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 



 

น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อกีแห่งหน่ึงทีอ่ยู่ใน
บรเิวณของมตสเคตา้ทีม่รีปูแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถ์แห่งน้ีถอืเป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ ARSUKISDZE มี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมา
นับถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็น
สิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

จากนัน้ให้ท่านชม ถนนคนเดินชาเดอน่ี (SHARDENI STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมอืงที่มชีื่อเสยีง
และกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีปูร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และตามบรเิวณทางเทา้ยงั
เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลายให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัและ
เลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ 



 

ค า่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 5 เมืองอพัลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิทธภณัฑส์ตาลิน – เมืองคไูตซี        (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองอพัลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) หน่ึงในเมอืงถ้าเก่าแก่
ของจอรเ์จยี มกีารต้งถัิน่ฐานในดนิแดนแถบน้ีมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุค
กลาง ชว่ง500 ปีก่อนครสิตกาลถงึค.ศ.500 เมอืงน้ีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และชว่งทีเ่มอืงนี้
มคีวามเจรญิสุดขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที9่ ถงึ 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิตศต์วรรษที่
13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น 
(PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิูชาไฟซึง่เป็นลทัธขิองคนในแถบน้ี  ก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะ
เข้ามาเมื่อ1700 ปีก่อน และยงัมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศยั 



 

 เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านเดนิทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์เป็นบ้านเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” 
อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ ค.ศ 1920-1950  
น าท่านชม พิพิธภณัฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและสิง่ของเครื่องใช้ของ 
ทา่นสตาลนิ ตัง้แต่สถานทีเ่กดิจนกระทัง่เสยีชวีติ 

น าท่านสู่เมอืงโบราณ เมืองคไูตซี (KUTAISI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ที่เคยเป็นเมอืงหลวง
เก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซสิ(COLCHIS) หรอือาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
พกัท่ี  CONTINENTAL HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 6 ตลาดเช้าคไูตซี – วิหารบากราติ – ถ า้โพรมีเทียส – อารามจีลาติ – บาทม่ีู (B/L/D) 



 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ตลาดยามเช้าของเมืองคไูตซี ตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของต่างๆ สนิคา้และผลไมท้ีข่ ึน้ชื่อของ
จอรเ์จยี สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆทีร่าคาทีถู่กแสนถูก 
น าท่านสู่  มหาวิหารบากราติ  ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตัง้อยู่บนเนินเขา 
UKIMERIONI ทา่นสามารถมองเหน็ทศันียภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
 น าท่านสู่ ถ า้โพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอุสเป็นหน่ึงในสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิอง

จอรเ์จยีและเป็นหนึ่งในถ ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและมแีมน่ ้าใตด้นิมากมาย มนัถูกคน้พบในปี 1984 คุณสมบตัทิี่
เป็นเอกลกัษณ์ของมนัรวมถึงความหลากหลายของห้องโถงและความหลากหลายของภูมทิศัน์ มสีี่ช ัน้ที่
แตกต่างกนัเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ของการพฒันาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านดินแดน
ประวตัศิาสตรด์ว้ยการเดนิเทา้หรอืในเรอื ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในถ ้าท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดใน
โลกและมหีนิงอกหนิยอ้ยหนิทรายมา่นน ้าตกหนิถ ้าแมน่ ้าใตด้นิและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ ้าทัง้หก
นัน้มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมากจากสเกลและรปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน  



 

จากนั ้นน าท่านสู่แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติ (GELATI 
CATHEDRAL) อารามหลวงของเมอืงถูกค้นพบในช่วงครสิต์ศตวรรษ ที่ 12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอืโบสถ์เซนต์นิโคลาส     
(ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราว
เกีย่วกบัครสิตศ์าสนาทีส่วยงาม และยงัคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอกีหนึ่งสถานทีส่ าคญัทีไ่ดร้บั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูม่ี (Batumi) (เดินทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงน้ีตัง้อยู่บนริมะเล บน
ชายฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอสิระทีป่กครองตนเองอยู่
ทางดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทมู ิ(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคญั ขนาดใหญ่ 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารท้องถ่ิน 
พกัท่ี  COLOSSEUM MARINA HOTEL , BATUMI โรงแรมระดบั5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 

DAY 7 ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี - บา้นเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town 
– Metro City Mall -  สนามบินบาทม่ีู – สนามบินอิสตนับลู(ตรุกี)        (B/–/–) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

น าทุกทา่น ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุทีไ่ดช้ื่อวา่ทะเลด ากเ็พราะดนิโคลน
ชายฝัง่ ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด า อันเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิชมความงามของอ่าวเมอืงบาทูม ิ(ประมาณ 30นาท)ี น าท่านชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็น
ถนนสายใหญ่ทีท่อดยาวไปตามรมิอา่วทะเลด ืและเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ้อ่น
คลายและถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

เท่ียง  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าทา่นชมบรรยากาศบา้นเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN ชมจตรุสัเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE 
สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จยี VAZHA ORBELADZE 
สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนิทานท าใหเ้มอืงน้ีมคีวามน่ารกั  



 

น าท่านชมรปูป้ันอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด า
ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรกัหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึง
สนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

  น าทุกทา่นชอ้ปป้ิง ทีห่า้ง Metro city mall หา้งใหญ่ประจ าเมอืง เพือ่เลอืกซือ้สิน้คา้ราคาถูก 
ค า่  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานบาทูม่ี  ประเทศจอรเ์จีย 
20.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK393 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
21.30  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี  (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

DAY 8 อิสตนับลู - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)  (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
01.55  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
15.00  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 
 



 

หมายเหตุ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆในจอรเ์จยี/ตุรก ีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ล่วงหน้า เชน่   
 - อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่า่คญั ปิดในวนัสา่คญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ต่สถานทีท่อ่งเทีย่วสา่คญัอื่นๆ 

อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ล่วงหน้า หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาล,หรอืกรณทีี ่
 ผูป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ล่วงหน้า เป็นตน้     
 - เน่ืองจากเป็นประเทศทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดงันัน้อาหารสว่นใหญ่ 
 จะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั        
 - โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญ่ในจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้ค่่าเรว็ทีส่ดุ 
 คอืเริม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาครสิตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดตี ท า 
ใหป้ระเทศแหง่น้ีมโีบสถแ์ละวหิารทีเ่ก่าแก่ทีเ่ปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลุม 
ศรษีะ ดงันัน้กรุณาเตรยีมผา้คุลมศรษีะไปดว้ย หรอืกรณทีีไ่มไ่ดน่้าตดิตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลุมให้ 

 
** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
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 

05 – 12 เมษายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 
TK 378 IST-TBS 06.30-09.45 
TK 393 BUS-IST 20.25-21.30 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

46,999 46,999 46,999 7,500 

07 – 14 เมษายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 
TK 378 IST-TBS 06.30-09.45 
TK 393 BUS-IST 20.25-21.30 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 8,000 

09 – 16 เมษายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 
TK 378 IST-TBS 06.30-09.45 
TK 393 BUS-IST 20.25-21.30 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

48,999 48,999 48,999 8,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครือ่งบิน) ราคาท่านละ 26,000 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 80 ดอลล่ารส์หรฐั 
(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 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 **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครือ่งบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศจอรเ์จีย ไม่
จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 1ปี ต่อครัง้ ** 



 

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINE อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 

7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้น้ีเจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

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

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 80 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีทา่นสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้าม



 

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- คา่ตรวจ RT PCR เพือ่ออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 35 USD(ในกรณีทีต่อ้งตรวจ) 

- คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

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

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- จ่ายเตม็ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง  

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 



 

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

โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัร์

ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 10 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดิน ทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

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

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง



 

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบรษิทั



 

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 



 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


