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 GEO-AWAY 8D5N-EK 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที�ยง คํ �า โรงแรมที�พัก/หรือเทียบเท่า 

1 
กรุงเทพ (-/-/-) 
BKK-DXB EK377 | 02.00-06.00 

✈ ✈ ✈ - 

2 DXB-TBS EK2200 | 10.40-14.05 

กรุงเทพ-ดูไบ-ทบิลิซี -เมืองบอร์โจมี (-/-/D)                         
✈ - � 

BAKURIANI INN (BAKURIANI) 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

3 
สวนบอร์จอมี� (BORJOMI CITY PARK)-วิหารบากราติ-วิหาร
กาลาติ Gelati  (B/L/D)                         

� � � 
KING DAVID HOTEL (KUTAISI) 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

4 
ถํIาโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)-เมืองกอรี (Gori) -
พิพิธภัณฑ์สตาลิน (B/L/D) � � � 

GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

5 
อุพลิซิเค่ Uplistsikhe-เมืองคาซเบกีI  (KAZBEGI)-โบสถ์เกอร์
เกตีI -อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (B/L/D) 

� � � 
GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

6 
ป้อมอนานูรี-วิหารสเวติสโคเวลี-มหาวิหารจวารี- Chronicle 
of Georgia (B/L/D) 

� � � 
BEST WESTERN ART HOTEL 

(TBILISI)ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

7 
สะพานแห่งสันติภาพ-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย-ป้อมนาริกา
ล่า-มหาวิหารศักดิ_สิทธิ_แห่งทบิลิซี (B/L/-) – ดูไบ 
TBS-DXB EK2201 | 15.05-8.15 

� � - - 

8 
ดูไบ–กรุงเทพฯ       (-/-/-) 

DXB-BKK EK374 
✈ ✈ ✈ - 

 
 
 

ตารางไฟลบิ์นโดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES TK (BKK-DXB-TBS-DXB-BKK) 

PLACE DEP TIME-ARR TIME FLIGHT NO. ระยะเวลารอตอ่เครื>อง 

BKK-DBX 02.00-06.00 EK377 
4.40 ชั >วโมง 

DXB-TBS 10.40-14.05 EK2200 / CODESHARE FZ0711 

TBS-DXB 15.05-8.15 EK2201 / CODESHARE FZ0712 
4 ชั >วโมง 

DXB-BKK 22.35-07.35+1 EK374 
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 GEO-AWAY 8D5N-EK 

22.30 น.        คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าที�ของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรับและดูแล 
ในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ U ประตู m ของ สายการบินเอมิเรตส์ Emirates EK  

                    

op.oo น. ✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-DXB  ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ 
            โดยสายการบินเอมิเรตส์ Emirates EK เที�ยวบินที� EK377  

(ใชเ้วลาเดินทาง 7 ชั�วโมง) (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

 
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ DXB (รอต่อเครื�องประมาณ 4 ชั �วโมง 40 นาที) 

10.40 น.  ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ Emirates EK  เที�ยวบินที� EK2200 
DXB-TBS (CODESHARE FZ0711 สายการบิน FLY DUBAI) (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชั�วโมง 20 นาที พักผ่อน
รับประทานอาหารบนเครื�อง)  

14.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบีลีซี (TBS) ประเทศจอร์เจีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ทอ้งถิ�นรอตอ้นรับ ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

 ท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (BORJOMI)  (ใช้เวลาเดินทาง tชั�วโมง uo นาที ระยะทาง vw กิโลเมตร) เมือง
ตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็น
เมืองที�มีชื�อเสียงระดับโลกในเรื�องนํIาแร่ โดยไดม้ีการบรรจุ ณ ธารนํIาแร่บริสุทธิ_ที�ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี 
(BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั �วโลกโดยในอดีตชาวเมืองเชื�อกันว่าจะทําใหม้ี
สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้

คํ >า  ☺รับประทานอาหารคํ >า  
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที>พัก โรงแรม  BAKURIANI INN (BAKURIANI) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที�หนึ�ง กรุงเทพ  (-/-/-)                              

วันที�สอง กรุงเทพ-ดูไบ-ทบิลิซี -เมืองบอร์โจมี (-/-/D)                              

วันที�สาม สวนบอร์จอมี� (BORJOMI CITY PARK)-วิหารบากราติ-วิหารกาลาติ Gelati  (B/L/D)                         
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 GEO-AWAY 8D5N-EK 

เชา้ ☺รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พัก 
นําท่านเขา้ ชมสวนบอร์จอมี� (BORJOMI CITY PARK) สถานที�ท่องเที�ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี� ที�
นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นํIาแร่ในวันหยุด จากนัIนนําท่านขึI นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือ
สวนบอร์โจมีอิสระใหท้่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย พรอ้มนั�งกระเชา้ ขึI นยอดเขา
เพื�อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศ
จอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงระดับโลกในเรื�องนํIาแร่ โดยไดมี้การบรรจุ 
ณ ธารนํIาแร่บริสุทธิ_ที�ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 
ประเทศทั �วโลกโดยในอดีตชาวเมืองเชื�อกันว่าจะทําให้มีสขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได้ 

 
เที>ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ>น 
 

 จากนัIนนําท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี เพื�อชม วิหารบากราติ (Bagrati Cathedral) ซึ�งเป็นโบสถ์ที�เงียบ
สงบและสวยงามอยู่ ภายนอกโบสถ์มีไมก้างเขนอันใหญ่ที�มีความโดดเด่นอยู่ดา้นหน้า และดว้ยตําแหน่งที�ตัIงที�
อยู่บนเนินเขา ทําใหม้องเห็นวิวของตัวเมืองดา้นล่างไดอ้ย่างชัดเจน ตัวโบสถ์สรา้งจากหินอ่อนและด้านบนของ
โบสถ์ทําเป็นหน้าต่างรอบดา้นทําใหแ้สงอาทติย์ส่องผ่านเขา้มาภายในโบสถ์ได ้เกิดเป็นลําแสงที�สวยงาม 
ประกอบกับอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคมที�เย็นสบาย ทําใหเ้ราสามารถเดินชมโบสถ์และบรรยากาศโดยรอบได้
อย่างสบาย ๆ 
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ชมวิหารกาลาติ Gelati เป็นสํานักสงฆ์ยุคกลาง ตัIงอยู่ทางตะวันตกของจอร์เจีย ถือไดว้่าเป็นอารามแห่งแรกใน
จอร์เจีย ก่อตัIงขึIนในปี ค.ศ. tto� โดยกษัตริย์เดวิดที� � แห่งจอร์เจีย เพื�อเป็นศูนย์สงฆ์และการศึกษาและเผย
แผ่ศาสนาในสมัยนัIน 

คํ >า  ☺รับประทานอาหารคํ >า ณ ภัตตาคารทอ้งถิ>น 
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที>พัก โรงแรม  KING DAVID HOTEL (KUTAISI)  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  ☺รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พัก 
นําท่านสู่ ถํIาโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) หรือที�เรียกว่าถํIา Kumistavi โดยถํIานีI ถูกค้นพบและศึกษาโดย
นักสํารวจถํIาชาวจอร์เจีย เป็นส่วนหนึ�งของระบบถํIาขนาดใหญ่ที�รวมกันเป็นแม่นํIาใตด้ินสายเดียว ปัจจุบันมีการ
สํารวจแม่นํIาประมาณ uo กม. ซึ�งยาวประมาณครึ�งหนึ�งของระบบถํIาทัIงหมด ในปี พ.ศ. p�pv ไดม้ีการเปลี�ยน

วันที�สี� ถํIาโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)-เมืองกอรี (Gori) -พิพิธภัณฑ์สตาลิน (B/L/D) 
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ถํIาเป็นสถานที�ท่องเที�ยวเชิงท่องเที�ยว ภายในปี tmvm มีการวางเสน้ทางเดินเทา้ในถํIาเป็นระยะทางประมาณ t 
กิโลเมตร มีการสรา้งบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว t�o เมตรถูกเจาะออกที�ทางออก และเริ�มการก่อสรา้ง
อาคารชัIนล่าง ถํIามีไฟส่องสว่างชั�วคราว (พรอ้มบริการนั�งเรือเขา้ชม)  

เที>ยง  ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ>น  
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เป็นเมืองในภาคตะวนัออกของประเทศจอร์เจียและเมืองหลักของแควน้
ชีดาคาร์ทลี ตัIงอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่นํIาสองสาย ไดแ้ก่ แม่นํIามตกวารีและแม่นํIาลีอัฆวีและเป็นเมือง
แห่งประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยคุ ค.ศtmpo-tm�o 
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ที�ไดร้วบรวมเรื�องราวและสิ�งของเครื�องใช้ของ ท่านสตา
ลิน ตัIงแต่สถานที�เกิดจนกระทั �งเสียชีวิต 

คํ >า ☺รับประทานอาหารคํ >า  
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที>พัก โรงแรม  GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
เชา้  ☺รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พัก 

ชม อุพลิซิเค่ Uplistsikhe นครใตด้ินที�ไดรั้บการระบุโดยโดยนักโบราณคดีว่าเป็นหนึ�งในการตัIงถิ�นฐานในเมือง
ที�เก่าแก่ที�สุดในจอร์เจีย ตัIงอยู่ในใจกลางของอาณาจักรโบราณของ Kartli (หรือไอบีเรีย) ที�นี�กลายเป็น
ศูนย์กลางทางการเมืองและศาสนาที�สําคัญของประเทศ เป็นจุดเริ�มตน้ของการเขียนหรือการจารึกของจอร์เจีย
ในยุคกลาง สรา้งขึI นบนโขดหินสูงฝั�งซา้ยของแม่นํIา Mtkvari ภายในประกอบดว้ยสิ�งก่อสรา้งต่าง  ๆตัIงแต่ยุค
เหล็กตอนต้นไปจนถึงยุคกลางตอนปลาย และมีความโดดเด่นในดา้นการผสมผสานเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
หินตัดรูปแบบต่างๆ จากอนาโตเลียและอิหร่านเช่นกัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสถาปัตยกรรมที�เรียบง่ายลงตัว 

วันที�หา้ อุพลิซิเค่ Uplistsikhe-เมืองคาซเบกีI  (KAZBEGI)-โบสถ์เกอร์เกตีI -อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (B/L/D) 
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 GEO-AWAY 8D5N-EK 

 
 

จากนัIนออกเดินทางสู่เมือง กูดาอูรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ p.�o ชั �วโมง 
เที>ยง  ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ>น  

จากนัIนเดินทางสู่ เมืองคาซเบกีI  (KAZBEGI) ซึ�งเป็นชื�อเมืองดัIงเดิม แต่ปัจจุบันไดเ้ปลี�ยนมาเป็นชื�อสเตพานท์
สมินดา้ (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื�อ สเตฟาน ไดม้าพํานักอาศัยและก่อสรา้ง
สถานที�สําหรับจําศีลภาวนาขึI นมาเมืองคาซเบกีI  เป็นเมืองเล็กๆที�ตัIงอยู่ตามริม ฝั�งแม่นํIาเทอร์กีI ที�มีความยาว
ประมาณ 157 กม. และตัIงอยู่บนความสูงจากระดับนํIาทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมทิี�
อยู่ปานกลางมีความชืI นและแหง้แลง้ที�ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเยน็และยาวนาน มี
อุณหภูมิที�ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ�งเป็นเดือนที�หนาวเย็นที�สุด  
นําท่านเปลี�ยนการเดินทางเป็นรถจี�บ 4WD เพื�อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตีI  (GERGETI 
TRINITY CHURCH) ซึ�งถูกสรา้งขึIนในราวศตวรรษที� 14 หรือมีอีกชื�อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA 
SAMEBA) ซึ�งเป็นชื�อที�เรียกที�นิยมกันของโบสถ์ศักดิ_แห่งนีI สถานที�แห่งนีI ตัIงอยู่ริมฝั�งขวาของแม่นํIาชคเฮรี อยู่บน
เทือกเขาของคาซเบกีI  ซึ�งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์หิมะขึI นอยู่กับสภาพอากาศ (การเดินทางโดย 4WD 
มายังสถานที�แห่งนีI  ขึI นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ�งอาจจะถูกปิดกัIนไดด้ว้ยหิมะที�ปกคลุมอยู่ และการ
เดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ขอสงวนสิทธิ_ไม่มีการคืนค่าใชจ่้ายในกรณีเดินทางไม่ไดเ้นื�องจากสภาพอากาศ) 
นําท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์
สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขาสรา้งขึIนในปี tmvu เพื�อเฉลิมฉลองครอบรอบ poo ปี ของสนธิสัญญาจอร์
จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนีI ถือเป็นจดุชมวิวที�สวยที�สุดแห่งหนึ�ง
ของจอร์เจีย 
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อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)  
อนุสรณ์สถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที�แผ่เต็มพืI นที�ดา้นในของ
อนุสรณ์ทัIงหมด บอกเล่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย 
สรา้งขึI นในปี 1983 เพื�อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี  
(Treaty of Georgie ski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต (Soviet Union) และจอร์เจีย (Georgia) ตัว
อนุสรณ์สถานในปัจจุบันไม่ไดเ้ป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจียอีกต่อ เนื�องดว้ยเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์ที�ทําใหค้วามสัมพันธ์ของสองประเทศนีI ตอ้งสั �นคลอนอย่างรุนแรง 

คํ >า  ☺รับประทานอาหารคํ >า ณ ภัตตาคารทอ้งถิ>น 
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที>พัก โรงแรม  GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
เชา้  ☺รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พัก 

วันที�หก ป้อมอนานูรี-วิหารสเวติสโคเวลี-มหาวหิารจวารี- Chronicle of Georgia (B/L/D) 
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นําท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที�ก่อสรา้งอันเก่าแก่มีกําแพงลอ้มรอบและตัIงอยู่ริม
แม่นํIาอรักวีที�ตัIงอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ �� กม.ซึ�งถูกสรา้ง ขึI นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที� t�-tw 
ภายในยังมีโบสถ์ p หลังที�ถูกสรา้งได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที�สูงใหญ่ตัIงตระหง่านอยู่ ทําใหเ้ห็นภาพ
ทิวทัศน์อันสวยงามของเบืI องล่างและ อ่างเก็บนํIาซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื�อนซึ�งเป็นสถานที�
ที�สําคัญสําหรับนํานํIาที�เก็บไวส้่งต่อไปยังเมืองหลวงพรอ้มผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

เที>ยง  ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ>น  
นําท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ�งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ�งที�อยูใ่นบริเวณ 
ของมีตสเคตา้ ที�มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึI นในราวศตวรรษที�ttโบสถ์แห่งนีI ถือเป็นศูนย์กลาง
ทางศาสนาที�ศักดิ_สทิธิ_ที�สุดของจอร์เจีย สรา้งขึI นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจียชื�อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศอีกทัIงยังเป็นศูนย์กลางที�ทําใหช้าวจอร์เจียเปลี�ยนความเชื�อและหันมานับถือศาสนา
คริสต์ และใหศ้าสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื�อปี ค.ศ.uuw และถือเป็นสิ�งก่อสรา้งยุค
โบราณที�มีขนาดใหญ่ที�สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมภีาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม มหาวหิารจวารี (JVARI 
MONASTERY) หรือเรียกไดอี้กชื�อหนึ�งว่า อารามแห่งไมก้างเขนอันศักดิ_สทิธิ_ ของศานาคริสต์นิกายออโธดอกซ ์
สรา้งขึI นเมื�อคริสตวรรษที� � ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีI เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขน
ขนาดใหญ่ตัIงอยู่ใจกลางโถง ชาวเมืองไดใ้หค้วามเคารพนับถือวิหารแห่งนีI เป็นอย่างมาก และไดก้ล่าวกันว่า นัก
บุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ�งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ไดน้ําไมก้างเขนนีI เขา้มา พรอ้มกับ
การเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครัIงแรกในช่วงโบราณกาล  
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จากนัIนนําท่านเดินทางกลับเมืองทบิลิซี เมืองหลวงประประเทศจอร์เจีย โดยระหว่างทาง นําท่านชม Chronicle 
of Georgia (หรือ History Memorial of Georgia) เป็นอนุสาวรีย์ที�ตัIงอยู่ใกลก้ับทะเลทบิลิซี สรา้งขึI นโดย Zurab 
Tsereteli ในปี 1985 แต่ยังสรา้งไม่เสร็จ อนุสาวรีย์บันทึกประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย อนุสาวรีย์ตัIงอยู่บนบันได
ชุดใหญ่ มีเสา 16 ต้นที�สูงระหว่าง 30-35 เมตร และครึ�งบนประกอบดว้ยกษัตริย์ ราชินี และวีรบุรุษ  

คํ >า  ☺รับประทานอาหารคํ >า ณ ภัตตาคารทอ้งถิ>น 
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที>พัก โรงแรม  BEST WESTERN ART HOTEL (TBILISI) ระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

 
เชา้  ☺รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที>พัก 

ชมสะพานแห่งสันติภาพ เป็นสะพานคนเดินรูปโคง้ โครงสรา้งเหล็กและกระจกที�ส่องสว่างดว้ยไฟ LED จํานวน
มาก เหนือแม่นํIาคูรา เชื�อมสวนสาธารณะกับเมืองเก่าในใจกลางเมืองทบิลิซี  

นําทุกท่านแวะชม อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA) หรืออีกชื�อหนึ�งคือ KARTLIS DEDA 
เป็นรูปปัI นหญิงสาวสูง po เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปปัI นนีI สรา้งขึI นใน
ปี ค.ศ. tm�v เพื�อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ t,�oo ปี และเป็นรูปปัI นที�สะทอ้นถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคน
จอร์เจียไดเ้ป็นอย่างดี 

วันที�เจ็ด สะพานแห่งสันติภาพ-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย-ป้อมนาริกาล่า-มหาวิหารศักดิ_สิทธิ_แห่งทบิลิซี (B/L/-) 
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ชมป้อมนาริกาล่า(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) 
ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตัIงอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรา้งขึI นตัIงแต่คริสต์ศตวรรษที� 4 
ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยที�ต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนีI  ราชวงศ์
อุมัยยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับไดต้่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที� 7 ต่อมาพวกมองโกล ตัIงชื�อ
ใหใ้หม่ว่า NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อม
แห่งหนึ�งบนเสน้ทางสายไหมที�แข็งแกร่งและตีไดย้ากที�สุด  
นําท่านชม มหาวิหารศักดิ_สิทธิ_แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) หรืออีกชื�อหนึ�งคือโบสถ์ 
SAMEBA เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทัIงยังถูกจัดใหเ้ป็นสิ�งก่อสรา้งทางศาสนาที�มี
ขนาดใหญ่มากที�สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก 

 
15.05 น. �ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื�อเดินทางกลับ TBS-DXB 

    โดยสายการบินเอมิเรตส์ Emirates เที�ยวบิน EK2201 
18.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (รอเปลี�ยนเครื�อง � ชั �วโมง) 
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22.35 น.  �ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินเอมิเรตส์ Emirates DXB-BKK เที�ยวบินที� EK374 
  (CODESHARE FZ0711 สายการบิน FLY DUBAI) 

07.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทับใจมิรูล้ืม 

 
** อัตรานีI  ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น ** 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครัIงก่อนทําการออกตั �วเนื�องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ ขัOนตํ >า P ท่าน / (ยอดจอง P ท่านคอนเฟิรม์ออกเดินทาง)  

Update: 24 JAN 23 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ [-\ ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ [ ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ [ ท่าน) 
พักเดี>ยวจ่ายเพิ>ม 

07-14 เมษายน [aa 69,e		 บาท 69,e		 บาท 68,e		 บาท 9,gg บาท 

 
ราคานีI ขายในคณะที�มากกว่า t� – po ท่านขึI นไป  //ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า t� ท่าน หรือ
มาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี�ยนแปลงขนาดของภาหนะที�ใชใ้นการนําเที�ยว ตลอดรายการ
ทัวร์ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัIงนีI กรณีที�คณะออกเดินทางกรณีที�ตํ �ากว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจง้
ค่าใชจ้่ายที�เพิ�มขึI นในกรณีที�คณะทัวรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหัวหน้าทัวร์ไทย อํานวยความสะดวก 
 

ทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น u USD/วัน, พนักงานขับรถ p USD/วัน,รา้นอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก 
เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใชจ้่ายอื�น ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

� 3 USD / ท่าน สาํหรับมัคคุเทศกท์อ้งถิ>น  x 6 วัน =18 USD 
� 2 USD / ท่าน สาํหรับคนขับรถต่อวัน  x 6 วัน = 12 USD 
� 3 USD /ท่าน สาํหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทย  x 8 วัน = 24 USD 
รวมค่าทิป l USD/ท่าน 

 

�ราคานีO เป็นราคาโปรโมชั >นไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 
�อัตรานีO  ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ>น ** 

วันที�แปด   กรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

หน้าที� 13 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

 GEO-AWAY 8D5N-EK 

� หากท่านที>ตอ้งออกตั nวภายใน (เครื>องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที>เจา้หนา้ที>ทุกครัOงก่อนทาํการออกตั nว

เนื>องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี>ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทัOงหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

อัตราค่าบริการนีO รวม 

� ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัIนประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี�ยนแปลง (Upgrade) 

หรือ เปลี�ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

� ค่าภาษีนํIามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้งเครื�องบิน โดยสายการบิน สายการบินเอมิเรตส์ Emirates อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบินได ้ท่านละ 1 ชิI น โดยมีนํIาหนักรวมกันไม่เกิน \g กิโลกรัม  

กระเป๋าถือขึI นเครื�อง Hand Carry (นํIาหนักไม่เกิน p กิโลกรัม) 

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

� ค่าโรงแรมที�พักระดับมาตราฐานตามที�รายการระบุ (พักห ้องละ p ท่าน หรือ u ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที�โรงแรมมีห ้องพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื�น  ๆที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ_  ในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีI แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

� ค่าอาหารตามที�รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ในการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นสําคัญ 
� ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

� ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร
เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านัOน”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที�มีอายุตํ �ากว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสัญญาฯ) 

**ประกันภัยที>ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึO นบอลลูนและเครื>องร่อนทุกประเภท ดังนัOนการเลือกซืO อ  
Optional Tour ขึO นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน** 

 

อัตราค่าบริการนีO ไม่รวม 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

(กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครัIง) 
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� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม w% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย u% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

� ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี�ย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

� � ทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น u USD/วัน, พนักงานขบัรถ p USD/วัน,รา้นอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก 
เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใชจ้่ายอื�น ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

� 3 USD / ท่าน สาํหรับมัคคุเทศกท์อ้งถิ>น  x 6 วัน =18 USD 
� 2 USD / ท่าน สาํหรับคนขับรถต่อวัน  x 6 วัน = 12 USD 
� 3 USD /ท่าน สาํหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทย  x 8 วัน = 24 USD 

รวมค่าทิป l USD/ท่าน 
� ค่าธรรมเนียมการยื�นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางที�ถือหนงัสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อตัราค่าบริการ 

และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจา้หน้าที�เป็นกรณีพิเศษ เพื�อขอคําแนะนําในการยื�นคํารอ้งขอวีซ่า 
� อัตราค่าเขา้หอ้งนํIาจุดแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ t-p ลีล่า /tหอ้งนํIา 

� ประกันโควิด ที�ประเทศ ตุรกี (ถา้ท่านใดสนใจ ติดต่อ ซืI อ เพิ�มเติมไดที้� บริษัทฯ) 

� ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศทัIง p ประเทศ (ถา้มี) 

� ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR ตามที�รัฐบาลกําหนด ซึ�งลูกคา้ สามารถทําการเลือกและจองเอง

ไดต้ามความพึงพอใจ (ถา้มี) 

 

เงื>อนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย l วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมัด
จาํท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง เท่านัI น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับ
ยอดเงินมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที�ว่างและทํา
จองเข ้ามาใหม่อีกครัIง กรณีที�คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ในการให ้สิทธิ_ ลูกคา้รายถัดไป 
เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที�นั�งราคาพิเศษ
จํานวนจํากัด 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือ ช่องทางการติดต่ออื�นๆ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนีI  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น .–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนัIนๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื>อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที�ยว
หรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนาม
ในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัIน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัIงสิI น 
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2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระ
เงินค่าบริการต่างๆทัIงหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู ้เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู ้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนีI  

1. แจง้ยกเลิก \g วัน ขึO นไป ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายและค่าบริการบางส่วนที>
เกิดขึO นจริง ณ ขณะนัOน จะคืนเงินให้บางส่วน ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน
ใดวันหนึ>ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า ag วัน ** 

** กรณีที>มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ>ม ที>เกิดขึO นจริง
ทัOงหมด ** 

2. แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า \g วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ{การคืนเงินทัOงหมด ทุกกรณี  
** ทัIงนีI  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที�ได ้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่

นักท่องเที�ยว เช่น การสํารองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พัก เป็นตน้ ** 
3. การเดินทางที�ต้องการันตีมัดจําหรือซืI อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทัIงหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบริการนีI  จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจํานวน t� ท่าน ขึI นไป ในแต่ละคณะ (จอยทัวร์หน้ารา้น) กรณีที�มีผู ้
เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที�กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ ในการยกเลิก เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง อัตราค่าบริการ 
(ปรับราคาเพิ�มขึI น เพื�อใหค้ณะได้ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ให ้กับนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย to วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที�มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยว
ร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทางบริษัทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีที�จะใหบ้ริการและดําเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที�ลูกคา้ดําเนินการยื�นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ไม่คืนค่าทัวร์ที�ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีI ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึI นจริง
ทัIงหมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนีI  วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนัIนๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

 

ขอ้มูลสาํคัญเกี>ยวกับ โรงแรมที>พัก ที>ท่านควรทราบ 

1. เนื�องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 
p ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ u ท่าน / u เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ 
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อยู่คนละชัIนกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ u ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พัก u ท่าน อาจจะต้องเป็น t เตียงใหญ่ 
กับ t เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต้องแยกหอ้งพัก เป็น ห้องคู่ t หอ้ง (Twin/Double) และ ห้องเดี�ยว t หอ้ง 
(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ�มตามจริงที�เกิดขึI นจากนักท่องเที�ยวหรือ
เอเย่นต์ 

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอุณหภูมิตํ �า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ 
ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่านัIน 

3. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึI นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ_
ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัIงเดิม (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทัด
รัต และไม่มีอ่างอาบนํIา ซึ�งขึI นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัIนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที�ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางนัIน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับ 
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที�ระบุนัIนเป็นการจัดอันดับของการท่องเที�ยวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที�ตรงกับวันหยุดสําคัญต่าง  ๆโรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 
 
ขอ้มูลสาํคัญเกี>ยวกับ สายการบิน ที>ท่านควรทราบ 

1. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอ
สงวนสิทธิ_ในการเลือกที�นั�งบนเครื�องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที�สุด ใหลู้กค้าผูเ้ดินทางที�มาด้วยกัน ได้
นั�งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากที�สุดเท่าที�จะสามารถทําได ้

2. กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชั้ดเจนในขัIนตอนการจอง กรณีที�
แจง้ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ�มเพื�อชําระกับเมนูใหม่ที�ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครื�องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัIนประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade 
เป็น ชัIนธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ ้าหน้าที�เป็นกรณีพิเศษ กรณีนีI  ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออก
บัตรโดยสาร พร้อมคณะ ชัIนประหยัด (Economy Class) ประมาณ po-uo วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร 
พร้อมคณะ ชัIนประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทัIงนีI การตัดสินใจ 
ขึI นอยู่กับดุลยพินิจของเจา้หน้าที�สายการบินเป็นสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื�องจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั �วกรุ๊ป ราคา
ประหยัดที�สุด) 

 

เงื>อนไข และ ข้อควรทราบอื>นๆ ทั >วไป ที>ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นีI สําหรับผูมี้วัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเท่านัIน 
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2. ทัวร์นีI ขอสงวนสิทธิ_สําหรับผูเ้ดินทางที�ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํIาตาล / เลือดหมู) เท่านัIน กรณีที�ท่านถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํIาเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะ
ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใช้
หนังสือเดินทางพิเศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัIงฝั�งประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที�จะเกิดขึI นในส่วนนีI   

3. ทัวร์นีI เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัIงหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัIงหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือ
เดินทาง เลขที�วีซ่า และอื�น  ๆเพื�อใช้ในการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน 
และ หน้าวีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที�เหลือทัIงหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทัIงนีI  ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึI นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนีI คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัIน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ_ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึI น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน 
ค่าภาษีนํIามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทุนสูงขึI น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว ้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัIน 

9. นักท่องเที�ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที�
เกี�ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที�บริษัทยังไม่ไดชํ้าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่
คู่คา้ตามหลักปฏิบัติเท่านัIน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึI นเครื�องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน too มิลลิลิตรต่อชิI น และรวมกัน
ทุกชิI นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จ้าหน้าที�ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ t ใบเท่านัIน ถ้าสิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านัIน 

11. สิ�งของที�มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านัIน 

12. คณะทัวร์นีI  เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทัI งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที�ได ้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ�งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัIนๆ กรณีที�
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ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติม
ขึI นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ_ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึI นจริงทัIงหมดกับผูเ้ดินทาง กรณีที�เกิด
เหตุการณ์นีI ขึI น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  
 

 

 

 


