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บินด ้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ�นเครื!องสนามบินส ุวรรณภูมิ (BKK) 

TK 069 BKK(สุวรรณภูมิ) – IST(อิสตนับูล) 23.00 – 05.10+1 

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

TK 393 BUS(บาทูมี!) – IST(อิสตนับูล) 20.55 – 22.00  

TK 068 IST(อิสตนับูล) – BKK(สุวรรณภูมิ) 01.45 – 15.25 
**โหลดกระเป๋าส ัมภาระโดยนํ�าหน ักไม่เกิน 30  ก.ก. (ไม่เกิน Fชิ�น) และ ถือขึ�นเคร ื!องบินได ้นํ�าหน ักไม่เกิน J ก.ก. ** 

ไฟล ์ทอาจจะมีการเปลี!ยนแปลงได้ขึ�นอยู่กบัสายการบิน 



DAY 1  กรุงเทพฯ (ส ุวรรณภูมิ)           (มีอาหารและเครื!องดื!มบริการบนเคร ื!องบิน) 
20.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   สายการบิน TURKISH AIRLINE โดย

มเีจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั .นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์
ให้คําแนะนําเพื$อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ  กร ุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เที$ยวบินที$ TK 069  ** มีบริการอาหารและเครื$องดื$มบนเครื$องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 
ชั $วโมง ** 

 
DAY 2 อิสต ันบูล(ต ุรกี) – สนามบินทบิลิซี! – ขึ�นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล ่า – โบสถ์ตร ีนิต ี� –     
                         อ ุทยานประวติัศาสตร์          (–/L/D) 
05.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ี  
06.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิซี! ประเทศจอร ์เจีย  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เที$ยวบินที$ TK378  ** มีบริการอาหารและเคร ื!องดื!มบริการ ** 
09,45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองทบิลิซี! ประเทศจอร ์เจีย หลงัผ่านขั .นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และ

ตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว  
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองทบิลิซี (TBILISI) เม ืองหลวงและเมืองใหญ่ที$สุดของประเทศจอร์เจีย ตั .งอยู่ริมฝั$ง
แม่นํ.าคูรา (KURA) หรือเรียกว่า แม่นํ.ามตควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิ$น ทบิลิซิ มเีนื.อที$ประมาณ GHI 
ตร.กม.  และมีประชากร K ,093,OOO  คน เมืองนี. ถูกส ร้างโดย วาคตัง จอ ร์กาซา ลี (VAKHTANG 
GORGASALI) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อต ั .งเมอืงนี.ข ึ.นในคริสตศตวรรษที$ S เมอืงทบิลิซิ
เป็นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร์เมอืงนี.อยู่ ใน
สายทางหนึ$งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยงัมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า 
เนื$องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที$ต ั .งที$เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี 
ประเทศจอร์เจีย  

เที!ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารท้องถิ!น  



นําท่านขึ.นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล ่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ$งเป็น
ป้อมโบราณที$ถูกสร้างในราวศตวรรษที$ S ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อ ันหมายถึงรูปแบบที$ไม่ม ีความ
สมํ$าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที$ H สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก 
และต่อมาในสมยัของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.KOXY-KKI[) ได้มกีารสร้างเพิ$มเติมขึ.นอีก ซึ$งต่อมาเมื$อพวกมอง
โกลได้เข้ามายดึครอง ก็ได้เรียกชื$อป้อมแห่งนี.ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ$งมคีวามหมายว่า ป้อมอนั
เล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื.อทําลาย 

นําท่านสู่ โบสถ์ตรีนิต ี� (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มคีวามหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุ
ภาพศักดิส̂ทิธิแ̂ห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามบีา ชื$อเรียกของคนท้องถิ$น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกาย
จอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ.นระหว่างปี ค.ศ.KYY[ -IOOS ใหญ่ที$สุดอนัดบั G ของศาสน
สถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวนัออกทั $วโลกแม้จะมอีายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรม
แบบจอร์เจียนท้องถิ$นที$มรูีปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็น อาคารขนาดใหญ่ที$โดดเด่นมาก 
นําท่านเดินทางสู่ อน ุสาวรีย์ประวตัิศาสตร ์จอร ์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มลีกัษณะเป็น
แท่งหินสีดําขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที$ส ื$อถึงเรื$องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ.นโดย       
ซุราป สถาปนิกชื$อดังก่อสร้างเมื$อปี KYX[ ประกอบด้วยแท่งเสา Ka แท่ง แต่ละแท่งสูง G[ เมตร แต่ละเสาจะ
แบ่งเรื$องราวออกเป็น G ส่วนนั $นคือ ส่วนล่างสุดเกี$ยวกบัพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี$ยวกบัเรื$อง
ของข้าราชการชนชั .นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี$ยวกบัเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถ
ชมวิวเมอืงจากมุมสูงได้จากสถานที$แห่งนี. 



  
ค ํ!า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจีน 
พกัที!  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 
DAY 3  ป้อมอนานูร ี – อนุสรณ์สถานรสัเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี� – เม ืองกดูาอ ูรี      (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ ป้อมอนาน ูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที$ก่อสร้างอ ันเก่าแก่มีกําแพงล้อมรอบและ
ตั .งอยู่ริมแม่นํ.าอรกัวี ที$ตั .งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ$งถูกสร้าง ขึ.นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที$ 
16-17 ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัที$ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยงัมีหอคอยที$สูงใหญ่ต ั .งตระหง่านอยู่ ทําให้เห็น
ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบื.องล่างและ อ่างเก็บนํ�าซินวาล ี (ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมเีขื$อนซึ$ง
เป็นสถานที$ที$สําคญัสําหรบันํานํ.าที$เก็บไว้ส่งต่อไปยงัเมอืงหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย 



เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารท้องถิ!น 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองกดูาอ ูรี (GUDAURI) ซึ$งเป็นเมอืงสําหรบัสกีรีสอร์ทที$มชีื$อเสยีงที$ตั .งอยู่บริเวณที$ราบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที$ม ีความสูงจากระดับนํ.าทะเลประมาณ I,KOO เมตร สถานที$แห่งนี.เป็น
แหล่งที$พกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที$จะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ$งเป็นช่วงที$
สวยงามและมหิีมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา  
นําท่านแวะชม อนุสรณ ์สถานร ัสเซีย – จอร ์เจ ีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) 
อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ.นในปี KYXG เพื$อเฉลิมฉลองครอบรอบ IOO ปี ของ
สนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (TREATY OF GEORGIEVSKI) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและ
จอร์เจีย จุดชมวิวนี.ถือเป็นจุดชมวิวที$สวยที$สุดแห่งหนึ$งของจอร์เจีย 

จากนั .นเดินทางสู่ เม ืองคาซเบกี� (KAZBEGI) ซึ$งเป็นชื$อเม ืองดั .งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี$ยนมาเป็นชื$อ             
สเตพานท์ส มินด้า  (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื$อ สเตฟาน ได้มาพํานัก
อาศยัและก่อสร้างสถานที$สําหรับจําศีลภาวนาขึ.นมาเมอืงคาซเบกี. เป็นเมอืงเล็กๆที$ตั .งอยู่ตามริม ฝั $งแม่นํ.า
เทอร์กี.ที$มคีวามยาวประมาณ 157 กม. และตั .งอยู่บนความสูงจากระดับนํ.าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดู
ร้อนจะมอีุณหภูมทีิ$อยู่ปานกลางมคีวามชื.นและแห้งแล้งที$ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมอีากาศ
เย็นและยาวนาน มอีุณหภูมทิี$ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ$งเป็นเดือนที$หนาวเย็นที$สุด 
นําท่านเปลี$ยนการเดินทางเป็นรถจีjบ SWD เพื$อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี� (GERGETI 
TRINITY CHURCH) ซึ$งถูกส ร้างขึ.นในราวศตวรรษที$  14 ห รือมีอีกชื$อเ รียกกันว่า  ทสมินดา ซามีบา 
(TSMINDA SAMEBA) ซึ$งเป็นชื$อที$เรียกที$นิยมกันของโบสถ์ศักดิแ̂ห่งนี.สถานที$แห่งนี.ตั .งอยู่ริมฝั$งขวาของ
แม่นํ.าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี. ซึ$งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย SWD มายงั
สถานที$แห่งนี. ขึ.นอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ$งอาจจะถูกปิดกั .นได้ด้วยหิมะที$ปกคลุมอยู่ และการเดินทาง



อาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที$สุด ขอสงวนสิทธิไ̂ม่ม ีการคืน
ค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เนื$องจากสภาพอากาศ เราจะพาทุกท่านไปยงัสกีรีสอร์ตของเมอืงกูดาอูรีแทน 
โดยพาขึ.นกระเช้าสกีเพื$อไปชมวิวยงัยอดภูเขา)  

 
หลังจากนั .นเดินทางกลบัสู่เมอืง เม ืองทบิลิซี (TBILISI) เพื$อเดินทางสู่ที$พกั 

ค ํ!า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที!  GUDAURI INN HOTEL , GUDAURI  โรงแรมระดบั4 ดาวหร ือเท ียบเท่า 
 
DAY 4 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวาร ี – วิหารสเวติสโคเวล ี – ถนนคนเดินชาเดอนี!    (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า  (MTSKHETA) ที$ต ั .งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิ ลิซี
ประมาณIOกม.ในจงัหวดัคาร์ทลี$ทางด้านตะวนัออกของจอร์เจียเมอืงนี.นับว่าเป็นเมอืงที$ม ีความเก่าแห่งห นึ$ง
ของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี.มปีระชากรอาศัยอยู่
ประมาณIO,OOO คนเนื$องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รับการขึ.น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.KYYS 



นําท่านไปชม วิหารจวาร ี (JVARI MONASTERY) ซึ$งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที$
ถูกสร้างขึ.นในราวศตวรรษที$ a วิหารแห่งนี.ตั .งอยู่บนภูเขาที$มแีม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามคิวารี
และแม่น้าอรกัวีและถ้ามองออกไปข้ามเมอืงมทิสเคต้าไปยงับริเวณที$กว้างใหญ่ซึ$งในอดีตเคยเป็นอาณาจักร
ของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ$งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี.ตั .งแต่SOOปีก่อนคริสตกาล
จนถึงราวคริสต์ศตวรรษที$ [ 

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารไทย 
นําท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวล ี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ$งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ$งที$อยู่ ใน
บริเวณของมตสเคต้าที$มรูีปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ.นในราวศตวรรษที$KK โบสถ์แห่งนี.ถือเป็น
ศูนย์กลางทางศาสนาที$ศักดิส̂ทิธิท̂ี$สุดของจอร์เจีย สร้างขึ.นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื$อ ARSUKISDZE มี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศอีกทั .งยังเป็นศูนย์กลางที$ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี$ยนความเชื$อและหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื$อปี ค.ศ.GGH และถือเป็น
สิ$งก่อสร้างยุคโบราณที$มขีนาดใหญ่ที$สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมภีาพเขยีนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 



จากนั .นให้ท่านชม ถนนคน เดินชาเดอนี!  (SHARDENI STREET) ซึ$งเป็นถนนใหญ่ของเมอืงที$มชีื$อเสยีง
และกลิ$นไอแบบยุโรป และอาคารที$ถูกสร้างขึ.นที$มรูีปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และตามบริเวณทางเท้ายัง
เต็มไปด้วยร้านค้าที$ขายของที$ระลึกที$เป็นสินค้าพื.นเมอืงอ ันหลากหลายให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัยและ
เลือกซื.อสนิค้าต่างๆ 

ค ํ!า  อิสระอาหารเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 
พกัที!  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 เมืองอพัลีสสิค – เมืองกอร ี – พิพิทธภณัฑ์สตาลิน – เมืองค ูไตซี            (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม เม ืองอพัล ีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ$งในเมอืงถ้าเก่าแก่
ของจอร์เจีย มกีารต้งถิั$นฐานในดินแดนแถบนี.มานานแล้วกว่า GOOO ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุค
กลาง ช่วง[OO ปีก่อนคริสตกาลถึงค.ศ.[OO เมอืงนี.เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงที$เมอืงนี.
มคีวามเจริญสุดขดีคือในช่วงคริสตวรรษที$Y ถึง KKก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที$
KG และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปท่านจะได้พบกับศาสนสถานที$มีห้องโถงขนาดใหญ่ที$ชาวเพเ ก้น 
(PAGAN) ใช้เป็นที$ประกอบพธิีกรรมซึ$งเป็นลัทธิบูชาไฟซึ$งเป็นลทัธิของคนในแถบนี.  ก่อนที$ศาสนาคริสต์จะ
เข้ามาเมื$อKHOO ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ$งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที$สร้างขึ.นในช่วง
คริสต์ศตวรรษที$ Y ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตดัหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที$อยู่อาศยั 



 เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารท้องถิ!น 
นําท่านเดินทางไปยัง เม ืองกอร ี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” 
อดีตผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ KYIO-KY[O  



นําท่านชม พิพิธภัณ ฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ที$ได้รวบรวมเรื$องราวและสิ$งของเครื$องใช้ของ 
ท่านสตาลิน ต ั .งแต่สถานที$เกิดจนกระทั $งเสยีชีวิต 

นําท่านสู่เมอืงโบราณ เม ืองค ูไตซี (KUTAISI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ที$เคยเป็นเมอืงหลวง
เก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส(COLCHIS) หรืออาณาจกัรจอร์เจียนโบราณ เมื$อสมยัคริสต์ศตวรรษที$ KI-KG  

ค ํ!า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารท้องถิ!น  
พกัที!  KUTAISI INN HOTEL , KUTAISI  โรงแรมระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 6  ตลาดเช้าคูไตซี – วิหารบากราติ – อารามจีลาติ – บาทูมี!    (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ตลาดยามเช้าของเมืองค ูไตซี ตลาดผลไม้และขายข้าวของต่างๆ สนิค้าและผลไม้ที$ขึ.นชื$อของ
จอร์เจีย สนิค้าพื.นเมอืงต่างๆที$ราคาที$ถูกแสนถูก 
นําท่านสู่ ม หา วิ หา รบาก ร าติ  ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที$แสนสวยงามตั .งอ ยู่บนเนิ นเขา 
UKIMERIONI ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพที$สวยงามได้โดยรอบ 

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารท้องถิ!น 



 จากนั.นนําท่านสู่แห ล่งมรดกโลกด้านวัฒ นธ รรม ของจอ ร์เจี ยแห่งแรก อ า รา มจีล า ติ  (GELATI 
CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที$ KI ซึ$งทางองค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื$อปีค.ศ.KYYS ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส     
(ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื$องราว
เกี$ยวกับคริสต์ศาสนาที$สวยงาม และยงัคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึ$งสถานที$สําคัญที$ได้รับ
การขึ.นทะเบียนเป็นมรดกโลก  

จากนั .นนําท่านเดินทางสู่ เม ืองบาทูมี! (Batumi) (เดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองนี.ต ั .งอยู่บนริมะเล บน
ชายฝั $งตะวนัออกของทะเลดํา เป็นเมอืงหลวงของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที$ปกครองตนเองอยู่
ทางด้านตะวนัตกของประเทศจอร์เจีย เมอืงบาทูม ิ(Batumi) เป็นเมอืงที$มที่าเรือสําคญั ขนาดใหญ่ 

ค ํ!า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารท้องถิ!น  
พกัที!  KUTAISI INN HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดบั4 ดาวหร ือเทียบเท่า 
 
DAY 7 ล ่องเรือในทะเลด ําชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเร ือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town – Metro City Mall -  

สนามบินบาทูม ี! – สนามบินอิสตันบูล(ต ุรก ี)              (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



นําทุกท่าน ล ่องเร ือในทะเลด ําชมอ่าวเมืองบาทูม ี (BLACK SEA) เหตุที$ได้ชื$อว่าทะเลดําก็เพราะดินโคลน
ชายฝั $ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี. เป็นสีดํา อันเนื$องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมอืงบาทูม ิ (ประมาณ GOนาที) นําท่านช้อปปิ.งที$ THE BOULVARD เป็น
ถนนสายใหญ่ที$ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดื และเต็มไปด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อน
คลายและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เที!ยง  อิสระอาหารเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 
นําท่านชมบรรยากาศบ้านเร ือนเก ่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN ชมจตุรสัเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE 
สร้างขึ.นในปี IOOY เป็นอาคารที$ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื$อดังชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE 
สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทําให้เมอืงนี.มคีวามน่ารัก  



นําท่านชมร ูปปั้นอาล ีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปปั้นสูง X เมตร ริมทะเลดํา
ที$สามารถเคลื$อนไหวได้ สร้างขึ.นเพื$อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื.อชาติและศาสนาและแสดงถึง
สนัติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย 

  นําทุกท่านช้อปปิ.ง ที$ห้าง Metro city mall ห้างใหญ่ประจําเมอืง เพื$อเลือกซื.อสิ.นค้าราคาถูก 
ค ํ!า  อิสระอาหารเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 

ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาทูม ี!  ประเทศจอร์เจ ีย 
20.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ  กร ุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เที$ยวบินที$ TK393 ** มบีริการอาหารและเครื$องดื$มบนเครื$องบิน ** 
22.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เม ืองอิสต ันบูล ประเทศตุรกี  (เพื$อแวะเปลี$ยนเครื$อง) 
 
DAY 8  อิสต ันบูล - กรุงเทพฯ (ส ุวรรณภูมิ)  (มีอาหารและเครื!องดื!มบริการบนเคร ื!องบิน) 
01.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เที$ยวบินที$ TK 068  ** มบีริการอาหารและเครื$องดื$มบนเครื$องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั $วโมง ** 
15.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ สถานที$ท่องเที$ยวต่างๆในจอร์เจีย/ตุรกี อาจจะปิดโดยไม่มกีารแจ้งล่วงหน้า เช่น   
 - อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานที$ส่าคญั ปิดในวนัส่าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที$ท่องเที$ยวส่าคญัอื$นๆ 

อาจจะปิดโดยไม่ได้มกีารแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที$เป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที$ 
 ผู้ปกครองรัฐเข้าเยี$ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มกีารแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น     
 - เนื$องจากเป็นประเทศที$เคยถูกปกครองจากหลายเชื.อชาติท ั.งรสัเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดงันั.นอาหารส่วนใหญ่ 
 จะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน        
 - โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมื.อกลางวนัอาจจะเริ$มที$ KG.OO-KS.OO น. ส่วนมื.อค่$าเร็วที$สุด 
 คือเริ$มเวลา KY.OO น. เป็นต้นไป 

- เนื$องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็นหลักมาตั .งแต่ในอดีต ทํา 
ให้ประเทศแห่งนี.มโีบสถ์และวิหารที$เก่าแก่ที$เปิดให้นักท่องเที$ยวเข้าชม ซึ$งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุม 
ศรีษะ ดงันั.นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีที$ไม่ได้น่าติดตวัไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมผี้าคลุมให้ 

 
** หากล ูกค้าทา่นใดที!จาํเป็นต้องออกตั rวภายใน (ต ั rวเคร ื!องบิน , ตั rวรถทวัร ์ , ต ั rวรถไฟ)  

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร ั �งก ่อนทาํการออกตั rวเนื!องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล ี!ยนไฟล ์ท หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ่านใดมีไฟล ์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจอง

ทวัร ์ท ั �งนี �เพื!อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอ ียดไฟล์ทบิน  
ผ ู้ใหญ่ ห้องละ 

v-w ทา่น  
อตัราท่านละ 

F เด ็ก v ผ ูใ้หญ่ 
เด ็กมีเตียง 

(อายุไม่เกิน Fv 
ปี) 

ท ่านละ 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 
เด ็กไม่มีเต ียง 

(อายุไม่เกิน Fv ปี) 
ท่านละ 

พกัเดี!ยว 
เพิ!ม 

อตัรา 
ท่านละ 

18 – 25 พฤษภาคม 66 
TK069/378 BKK-IST-TBS 
TK393-068 BUS-IST-BKK 

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

21 – 28 พฤษภาคม 66 
TK069/378 BKK-IST-TBS 
TK393-068 BUS-IST-BKK 

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

14 – 21 มิถนุายน 66 
TK069/378 BKK-IST-TBS 
TK393-068 BUS-IST-BKK 

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

25 มิ.ย. – 02 ก.ค 66 
TK069/378 BKK-IST-TBS 
TK393-068 BUS-IST-BKK 

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

 

** อตัรานี �ยงัไม่รวมค ่าทิปพน ักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัค ุเทศก ์ท ้องถิ!น ตามธรรมเนียม 70 ดอลล่าร ์สหรฐั 
(USD) ต ่อ ทริป ต่อ ล ูกค ้า ผ ู้เดินทาง F ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว ้นเดก็อายุไม่ถึง v ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 



ท ั�งนี �ท่านสามารถให้มากกว่านี �ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ{ ในการเรียกเก ็บก่อนเดินทางทกุท่าน ที!สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 
** ราคาเด ็กอายุไม่ถึง v ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ่านละ 10,000 บาท **  (ไม่ม ีที!น ั !งบนเครื!องบิน) 

 
** ท ่านที!ถือหน ังส ือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไป เพื!อการท่องเที!ยว ประเทศจอร์เจ ีย ไม ่
จาํเป็นต ้องยื!นขอวีซ่า โดยสามารถพาํน ักได้ไม ่เกิน Fปี ต ่อครั �ง ** 
 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื$องบิน (ตั �ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั .นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบิน และค่าภาษีนํ.ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี$ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที$ยวใด 
เที$ยวหนึ$ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที$เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั �วเครื$องบิน ตามที$

ตามที$ตารางอตัราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื$องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื$องบิน โดย

มีนํ�าหน ักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเคร ื!องบินได ้นํ�าหน ักไม่เกิน J ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิ.น แต่ทั .งนี.

เจ้าหน้าที$จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื$อนไขของสายการบิน) 

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  
- ค่าโรงแรมที$พกัระดับมาตรฐานตามรายการที$ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอื$นๆ ที$ทําให้โรงแรมตามรายการที$ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ̂นการปรบัเปลี$ยนโรงแรมที$พกั ไป 

เป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที$ต่างๆ ตามรายการที$ระบุ กรณีไม่รวมจะชี.แจงแต่ละสถานที$ในโปรแกรม 
- ค่าอาหาร ตามรายการที$ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลี$ยนแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศก์ที$คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- ค่าเบี.ยประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที$ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื$อนไข

ตามกรมธรรม์)  
 

อตัราค ่าบริการนี� ไม ่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื$องดื$ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที$ไม่ได้ระบุในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ$น ตามธรรมเนียม 70 USD  ต ่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

K ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง I ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั .งนี.ท่านสามารถให้มากกว่านี.ได้ตาม



ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ̂นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที$สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที$กระเป๋าส ัมภาระที$มนีํ. าหนักเกินกว่าที$สายการบินนั .นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที$นั $งบนเครื$องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั .งนี.ข ึ.นอยู่กบัสายการ

บิน และ รุ่นของเครื$องบินแต่ละไฟล์ทที$ใช้บิน ซึ$งอาจเปลี$ยนแปลงได้อยู่ที$สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํ.ามนั ที$สายการบินเรียกเก็บเพิ$ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื$องบินไปแล้ว 
- ภาษีมูลค่าเพิ$ม 7% และภาษีหกั ณ ที$จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 

-  

เงื!อนไขการจอง และ การชําระเงิน  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย GO วัน ก่อนออกเดินทาง ม ัดจ ําท่านละ 20,000 บาท และตัดที$นั $งการจอง

ภายใน I ว ัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี. กรุณาชําระเงินในIวันถ ัดไป ก่อนเวลา Ka.OO น. เท่านั .น โดยระบบจะ

ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที$กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั $นหมายถึงว่า กรณีที$มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิไ̂ปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื$องจากทุกพเีรียด เรามทีี$นั $งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

- จ่ายเต็มส ่วนที!เหลือ 30 วนัก ่อนเดินทาง  

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี$ยนชื$อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ̂ม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีที$ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื!อนไขการยกเลิก และ เปล ี!ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต ่ w| วนัขึ�นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหักค ่าใช้จ่ายที!เกิดขึ�นจริง  

ในกรณีท ี!วนั เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน }~ วนั 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง F~-v� วนั ค ืนเงิน ~|%ของค่าทวัร ์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั �วเครื$องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื$นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า F~วนั ขอสงวนสทิธิไ̂ม่คืนเงนิค่าทวัร์ที$ชําระแล้วทั .งหมด  

- หากมกีารยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ̂ม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ$งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั.งส ิ.น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมอืง นโยบายห้ามเข้า

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี$ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี$ยนชื$อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย IK วนั ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที$ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ$ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ̂นการ



เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที$เกิดขึ.นจริงทั .งหมด ทั .งนี.ข ึ.นอยู่กับช่วงพเีรียดวนัที$เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สําคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที$เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี$ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื$อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ̂นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที$เกิดขึ.นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั .งแรก ตามจํานวนครั .งที$เปลี$ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั.งส ิ.น 

 

เงื!อนไขส ําคญัอ ื!นๆที!ท ่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ.นตํ$า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ$ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที$จะชําระค่าบริการเพิ$ม เพื$อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที$จะ

ประสานงาน เพื$อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ̂นการงดออกเดินทาง หรือ เลื$อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื$นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื$อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั .ง ท ั .งนี. ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที$
เป็นกรณีพเิศษทุกครั .งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี$ยนแปลงได้ 

- กรณีที$ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั �วภายในประเทศ เช่น ต ั �วเครื$องบิน , ตั �วรถทวัร์ , ตั �วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื$อยนืยนักบัเจ้าหน้าที$ก่อนทุกครั .ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที$สามารถเลื$อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที$สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี$ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั .งนี.ขึ.นอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั .น ส ิ$งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื$อเช็คอินก่อนเครื$องบิน อย่างน้อย G ชั $วโมง โดยในส่วนนี.หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ^

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที$เกิดขึ.นใดๆทั.งส ิ.น   
- อาจจะมกีารเปลี$ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั.งก่อนการเดินทาง 

- กรณีที$ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื.อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที$เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย H 
ว ันก่อนการเดินทาง หรือตั .งแต่ที$ท่านเริ$มจองทัวร์ เพื$อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื$อจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ$มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ̂นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที$เกิดขึ.นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื$อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที$หลังจากชําระเงินกรณีที$

ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที$ให้ทราบ 
- กรณีที$ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ̂นการรบัผ ิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ$ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื$อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 



- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย G หรือ H วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี. เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื$องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื$อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั.น หากต้องการเปลี$ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที$เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที$ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที$ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

ห้องพกัเดี$ยวตามที$ระบุ 
- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า a เดือน ณ วนักลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ ส ี$โมงเย็นก็จะเริ$มมืดแล้ว สถานที$ท่องเที$ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ K-I ช.ม. การเดินทางควรเผ ื$อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที$ท่องเที$ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื$นได้ต้องใช้ความระมัดระว ังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที$สามารถเดิน

บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื$อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ̂ปลี$ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื$องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื$อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี.ทางบริษัท
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที$จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ$ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื$องจากการเดินทางท่องเที$ยวในครั.งนี. เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสทิธิ ̂ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ$งที$ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที$ท่องเที$ยวใดที$ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ̂น

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ$งให้ท่าน เนื$องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั .งหมดแล้ว 
- กรณีที$ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ̂ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที$จะเกิดขึ.นตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที$ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ$ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที$สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ.า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ$ง ม ีหน้าใดหน้าหนึ$งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ$งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั.งสิ.น 

ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที$ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีส ิทธิไ̂ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั.น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื$อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั
ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที$บริษัทเร็วที$สุด เพื$อยนืยนัการเปลี$ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที$

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที$ย ังไม่แ (ตั �วเครื$องบิน) ท่านสามารถเปลี$ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบัตร



โดยสาร (ตั �วเครื$องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ̂นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที$เกิดขึ.นจริงทั.งหมด ซึ$งโดย

ส่วนใหญ่ตั �วเครื$องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ั .งนี.ข ึ.นอยู่กบักระบวนการและขั .นตอน

ของแต่ละคณะ 
- เกี$ยวกับที$นั $งบนเครื$องบิน เนื$องจากบัตรโดยสาร (ต ั �ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิใ̂นการเลือกที$นั $งบนเครื$องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที$สุดให้ท่านได้นั $งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที$สุด  

- ข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที$พัก เนื$องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี$ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ G ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั .นกนั (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก̂ารเก็บค่านํ.ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ$ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ.นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั.งส ิ.นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั .น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ ̂ ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั.งสิ.น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิ$งของผดิกฎหมาย ซึ$งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ ̂ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั.งสิ.น หากเกิดสิ$งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิใ̂นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ$งของไว้ที$โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที$ท่านต้องการ  

- รายการนี.เป็นเพียงข้อเสนอที$ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั .งหนึ$ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที$พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ$งอาจจะปรบัเปลี$ยนตามที$ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื!อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท ่านได้ยอมรบัเงื!อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล ้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที!มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


