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(GEO-GRAND8D5N-TK) 

หน้าที� 1 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

GRAND GEORGIA แกรนด์จอรเ์จีย � วนั � คืน บิน Turkish Airlines TK 

 

 



(GEO-GRAND8D5N-TK) 

หน้าที� 2 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที0ยง คํ 0า โรงแรมที0พัก/หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพ –  อิสตัลบูล (-/-/-)                         ✈ ✈ ✈ - 

2 เมืองทบิลิซี –เมืองกอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน -สวนบอร์จอมี� 

(BORJOMI CITY PARK)  เมืองบอร์โจมี (-/L/D) 
✈ � � 

BAKURIANI INN (BAKURIANI) 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

3 
เมืองบอร์โจมี –บาทูมี-ประวัติของประติมากรรม "Ali and 
Nino"-ล่องเรือในทะเลดํา ชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA)   
(B/L/D) 

� � � 
KING DAVID HOTEL (KUTAISI) 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

4 
ย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea 
Square -วิหารบากราต ิ (Bagrati Cathedral)  -ถํZาโพรมี
เทียส (PROMETHEUS CAVE)  (B/L/D) 

� � � 
GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

5 

เมืองกูดาอูรี (Gudauri) - ป้อมอนานูรี (ANANURI 
FORTRESS) -อ่างเก็บนํZาซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR)  
คัสเบกี-รถจี`บ aWD-โบสถ์เกอร์เกตีZ  (GERGETI TRINITY 
CHURCH)   (B/L/D) 

� � � 
GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

6 

วิหารสเวติสโคเวลี -มหาวิหารจวารี กูดาอูรี -ขึZ นกระเชา้
ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า-มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF 
GEORGIA)-โรงอาบนํZาโบราณ อะบาโนตูบานี-ชมย่านเมือง
เก่า ชมโบสถ์ METEKHI ST.VIRGIN CHURCH และอนุสาวรีย์
กษัตริย์-ถนนคนเดินชาเดอร์นี0 (B/L/D) 

� � � 
BEST WESTERN ART HOTEL 

(TBILISI)ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

7 ทบิลีซี – ส่งออกสนามบิน - แวะเปลี0ยนเครื0องที0สนามบินอิส
ตันบลู  (B) 

� - - - 

8 
ดูไบ–กรุงเทพฯ       (-/-/-) 

DXB-BKK EK374 
✈ ✈ ✈ - 

 

 

 



(GEO-GRAND8D5N-TK) 

หน้าที� 3 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

ตารางไฟลบ์ินโดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES TK (BKK-IST-TBS-IST-BKK) 

PLACE DEP TIME-ARR TIME FLIGHT NO. ระยะเวลาเดินทาง 

BKK-IST 23.00-05.15+1 TK69 rr ชั 0วโมง 

IST-TBS 06.30-09.45 TK378 s.st ชั 0วโมง 

TBS-IST 10.35-12.05 TK379 s.a� ชั 0วโมง 

IST-BKK 16.35-06.10+1 TK58 u.vt ชั 0วโมง 

18.30 น.        คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าที0ของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรับและดูแล 
ในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ U ประตู u ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์  

23.00 น. ✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั 0นแนล 
            โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที0ยวบินที0 TK69 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั 0วโมง) 

(บริการอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0อง) 

 
 

 
0�.r� น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล IST (รอต่อเครื0องประมาณ 1 ชั0วโมง v0 นาที) 

tx.vt น.  ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที0ยวบินที0 
TK378 IST-TBS (รับประทานอาหารบนเครื0อง พักผ่อนตามอัธยาศัย)  

tu.a� น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบีลีซี (TBS) ประเทศจอร์เจีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ทอ้งถิ0นรอตอ้นรับ ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

 นําคณะออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่เมืองกอรี โดยมีมัคคุเทศก์ทอ้งถิ0นใหบ้ริการแนะนําเสน้ทางและขอ้มูล
ท่องเที0ยว 

วันที0หนึ0ง  กรุงเทพ –  อิสตัลบูล (-/-/-)                              

วันที0สอง  เมืองทบิลิซี –เมืองกอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน -สวนบอร์จอมี0 (BORJOMI CITY PARK)  เมืองบอร์โจมี (-/L/D) 



(GEO-GRAND8D5N-TK) 

หน้าที� 4 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

เที1ยง  แวะพัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ1นเมืองกอรี 
เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครองสหภาพโซ
เวียต ในยคุ ค.ศrust-ru�t  
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ที0ไดร้วบรวมเรื0องราวและสิ0งของเครื0องใชข้อง ท่านสตา
ลิน ตัZงแต่สถานที0เกิดจนกระทั 0งเสียชีวิต 

 
จากนัZนเดินทางต่อสู่เมืองบอร์โจมี (BORJOMI)  (ใชเ้วลาเดินทาง r ชั 0วโมง vt นาที ระยะทาง �� กิโลเมตร) 
เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจยีมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน 
เป็นเมืองที0มีชื0อเสียงระดับโลกในเรื0องนํZาแร่ โดยไดม้ีการบรรจุ ณ ธารนํZาแร่บริสุทธิ�ที0ไหลรินจากยอดเขาบาคุ
เรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั 0วโลกโดยในอดตีชาวเมืองเชื0อกันว่าจะทํา
ใหมี้สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้
นําท่านเขา้ ชมสวนบอร์จอมี0 (BORJOMI CITY PARK) สถานที0ท่องเที0ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี0 ที0
นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นํZาแร่ในวันหยุด จากนัZนนําท่านขึZ นกระเช้า Cable Care สู่จุดชมวิวบน
หน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระใหท้่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย พร้อมนั0งกระเชา้ 
ขึZ นยอดเขาเพื0อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้
ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที0มีชื0อเสียงระดับโลกในเรื0องนํZาแร่ โดยได้
มีการบรรจุ ณ ธารนํZาแร่บริสุทธิ�ที0ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขาย
กว่า 40 ประเทศทั 0วโลกโดยในอดีตชาวเมืองเชื0อกันว่าจะทําใหม้ีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้



(GEO-GRAND8D5N-TK) 

หน้าที� 5 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

 
  

คํ 1า ☺รับประทานอาหารคํ 1า ณ ภัตตาคารทอ้งถิ1น 
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที1พัก BAKURIANI INN (BAKURIANI) ระดับ A ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  ☺รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที1พัก 
คณะออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เมือง บาทูมี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ a.vt ชม ระยะทาง 
s�t กิโลเมตร) เมืองท่าแห่งบาทูมิ ซึ0งตัZงอยู่ริมทะเลดํา เป็นจุดหมายปลายทางสําหรับการพักผ่อนสุดพิเศษ
ในจเมืองบาทูมี0 (BATUMI) เมืองนีZ เป็นเมืองที0ตัZงอยู่ริมทะเล บนชายฝั0งตะวันออกของทะเลดํา เป็นเมืองหลวง
ของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที0ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุม
พืZ นที0บริเวณกวา้งปละมีสภาพภูมิทัศน์ที0หลากหลายแตกต่างกัน มีทัZงบริเวณเทือกเขาสูงที0อุดมไปดว้ยป่าไม้
เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที0เขยีวชอุ่ม เป็นหนึ0งในเมืองที0มีทิวทัศน์สวยที0สดุของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติ
ที0น่าตื0นตาตื0นใจ พืZ นที0ดา้นหนึ0งของเมืองที0ถูกลอ้มดว้ยทวิทัศน์ของทะเลดํา เมืองบาทูมี0 (Batumi) เป็นเมืองที0มี
ท่าเรือสําคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที0เต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

เที1ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ1น 
นําท่านชมรูปปัZ นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที0โรแมนติกที0สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ0งเป็นรูปปัZ นขนาด
ใหญ่ที0แสดงถึงความรักที0แทจ้ริง ประวัติของประติมากรรม "Ali and Nino" ดว้ยเพราะเหตุผลทางศาสนาทัZงคู่จึง
ไม่สามารถอยู่ดว้ยกันไดเ้พราะผูช้ายคนนัZนเป็นมุสลิมและผูห้ญิงคนนัZนเป็นคริสเตียน พวกเขาตอ้งอดทนทัZงการ
ปฏิวัติและสงครามกลางเมืองเพื0อเป็นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนีโม่จะ
ค่อยๆขยับเขา้หากัน เปลี0ยนท่าทุก  ๆ10 นาทีจนกระทั 0งพวกเขาพบกันและรวมเขา้เป็นหนึ0งเดียว  

วันที0สาม  เมืองบอร์โจมี –บาทูมี-ประวัติของประติมากรรม "Ali and Nino"-ล่องเรือในทะเลดํา ชมอ่าวเมืองบาทูมี 
(BLACK SEA)   (B/L/D) 



(GEO-GRAND8D5N-TK) 

หน้าที� 6 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

 
นําทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดํา ชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที0ไดชื้0อว่าทะเลดําก็เพราะดินโคลนชายฝั0ง ดิน
ทรายชายหาด ของทะเลแห่งนีZ เป็นสีดํา อันเนื0องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชมความงามของ
อ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ vtนาที) นําท่านช้อปปิZ งที0 THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที0ทอดยาวไปตามริมอ่าว
ทะเลดํา และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่ มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ้่อนคลายและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 
คํ 1า  ☺รับประทานอาหารคํ 1า ณ ภัตตาคาร 

� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที1พัก KING DAVID HOTEL (KUTAISI) ระดับ A ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที0สี0  ย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square -วิหารบากราติ (Bagrati 
Cathedral)  -ถํZาโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)  (B/L/D) 



(GEO-GRAND8D5N-TK) 

หน้าที� 7 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

เชา้  ☺รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที1พัก 
นําท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea 
Square สรา้งขึZ นในปี sttu เป็นอาคารที0ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชื0อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze 
สรา้งดว้ยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที0ผ่านมา สถานที0แห่งนีZ ไดเ้ริ0มปรับปรุงเพื0อให้
เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปดว้ยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ  

จากนัZนนําท่านออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เเมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ที0เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของ

อาณาจักรโคลซิสหรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื0อสมัยคริสต์ศตวรรษที0 rs-rv  

เที1ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ1น 
วิหารบากราติ (Bagrati Cathedral) ซึ0งเป็นโบสถ์ที0เงียบสงบและสวยงามอยู่ ภายนอกโบสถ์มีไมก้างเขนอัน
ใหญ่ที0มีความโดดเด่นอยู่ดา้นหน้า และดว้ยตําแหน่งที0ตัZงที0อยู่บนเนินเขา ทําใหม้องเห็นวิวของตัวเมืองดา้นล่าง
ไดอ้ย่างชัดเจน ตัวโบสถ์สรา้งจากหินออ่นและดา้นบนของโบสถ์ทําเป็นหน้าต่างรอบดา้นทําใหแ้สงอาทติย์ส่อง
ผ่านเขา้มาภายในโบสถ์ได ้เกิดเป็นลําแสงที0สวยงาม ประกอบกับอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคมที0เย็นสบาย ทํา
ใหเ้ราสามารถเดินชมโบสถ์และบรรยากาศโดยรอบไดอ้ย่างสบาย ๆ 
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หน้าที� 8 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

 
 
นําท่านสู่ ถํZาโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) หรือที0เรียกว่าถํZา Kumistavi โดยถํZานีZ ถูกค้นพบและศึกษาโดย
นักสํารวจถํZาชาวจอร์เจีย เป็นส่วนหนึ0งของระบบถํZาขนาดใหญ่ที0รวมกันเป็นแม่นํZาใตด้ินสายเดียว ปัจจุบันมีการ
สํารวจแม่นํZาประมาณ vt กม. ซึ0งยาวประมาณครึ0งหนึ0งของระบบถํZาทัZงหมด ในปี พ.ศ. s�s� ไดม้ีการเปลี0ยน
ถํZาเป็นสถานที0ท่องเที0ยวเชิงท่องเที0ยว ภายในปี ru�u มีการวางเสน้ทางเดินเทา้ในถํZาเป็นระยะทางประมาณ r 
กิโลเมตร มีการสรา้งบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว r�t เมตรถูกเจาะออกที0ทางออก และเริ0มการก่อสรา้ง
อาคารชัZนล่าง ถํZามีไฟส่องสว่างชั0วคราว (พรอ้มบริการนั0งเรือเขา้ชม)  
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หน้าที� 9 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

 
คํ 1า  ☺รับประทานอาหารคํ 1า ณ ภัตตาคาร 

� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที1พัก GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) ระดับ A ดาวหรือเทียบเท่า 

 
เชา้  ☺รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที1พัก 

นําท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองกูดาอูรี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชม.) 
เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทที0มีชื0อเสียง ที0ตัZงอยู่บริเวณที0ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเค
ซัสใหญ่ ที0มีความสูงจากระดับนํZาทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที0แห่งนีZ เป็นแหล่งที0พักผ่อนเล่นสกีของชาว
จอร์เจีย ที0จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ0งเป็นช่วงที0สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดเวลา   นําท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที0ก่อสรา้งอันเก่าแก่มีกําแพงลอ้มรอบ
และตัZงอยู่ริมแม่นํZาอรักวีที0ตัZงอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ a� กม.ซึ0งถูกสรา้ง ขึZ นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษ
ที0 rx-r� ภายในยังมีโบสถ์ s หลังที0ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยังมีหอคอยที0สูงใหญ่ตัZงตระหง่านอยู่ ทําให้
เห็นภาพทิวทัศน์อนัสวยงามของเบืZ องล่างและ อ่างเก็บนํZาซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื0อนซึ0ง
เป็นสถานที0ที0สําคัญสําหรับนํานํZาที0เก็บไวส้่งต่อไปยังเมืองหลวงพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

วันที0หา้  เมืองกูดาอูรี (Gudauri) - ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) -อ่างเก็บนํZาซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR)  
คัสเบกี-รถจี`บ aWD-โบสถ์เกอร์เกตีZ  (GERGETI TRINITY CHURCH)   (B/L/D) 
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หน้าที� 10 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

 
เที1ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ1น 

จากนัZนเดินทางสู่ เมืองคาซเบกีZ  (KAZBEGI) ซึ0งเป็นชื0อเมืองดัZงเดิม แต่ปัจจุบันไดเ้ปลี0ยนมาเป็นชื0อสเตพานท์
สมินดา้ (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื0อ สเตฟาน ไดม้าพํานักอาศัยและก่อสรา้ง
สถานที0สําหรับจําศีลภาวนาขึZ นมาเมืองคาซเบกีZ  เป็นเมืองเล็กๆที0ตัZงอยู่ตามริม ฝั0งแม่นํZาเทอร์กีZ ที0มีความยาว
ประมาณ 157 กม. และตัZงอยู่บนความสูงจากระดับนํZาทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมทิี0
อยู่ปานกลางมีความชืZ นและแหง้แลง้ที0ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเยน็และยาวนาน มี
อุณหภูมิที0ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ0งเป็นเดือนที0หนาวเย็นที0สุด  
นําท่านเปลี0ยนการเดินทางเป็นรถจี`บ 4WD เพื0อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตีZ  (GERGETI 
TRINITY CHURCH) ซึ0งถูกสรา้งขึZนในราวศตวรรษที0 14 หรือมีอีกชื0อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA 
SAMEBA) ซึ0งเป็นชื0อที0เรียกที0นิยมกันของโบสถ์ศักดิ�แห่งนีZ สถานที0แห่งนีZ ตัZงอยู่ริมฝั0งขวาของแม่นํZาชคเฮรี อยู่บน
เทือกเขาของคาซเบกีZ  ซึ0งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์หิมะขึZ นอยู่กับสภาพอากาศ (การเดินทางโดย 4WD 
มายังสถานที0แห่งนีZ  ขึZ นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ0งอาจจะถูกปิดกัZนไดด้ว้ยหิมะที0ปกคลุมอยู่ และการ
เดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ขอสงวนสิทธิ�ไม่มีการคืนค่าใชจ่้ายในกรณีเดินทางไม่ไดเ้นื0องจากสภาพอากาศ) 
นําท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์
สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขาสรา้งขึZนในปี ru�v เพื0อเฉลิมฉลองครอบรอบ stt ปี ของสนธิสัญญาจอร์
จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนีZ ถือเป็นจดุชมวิวที0สวยที0สุดแห่งหนึ0ง
ของจอร์เจีย 
 

คํ 1า  ☺รับประทานอาหารคํ 1า ณ ภัตตาคารทอ้งถิ1น 
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที1พัก โรงแรม  GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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หน้าที� 11 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

 
 

เชา้  ☺รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที1พัก 
นําท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ0งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ0งที0อยูใ่นบริเวณ 
ของมีตสเคตา้ ที0มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึZ นในราวศตวรรษที0rrโบสถ์แห่งนีZ ถือเป็นศูนย์กลาง
ทางศาสนาที0ศักดิ�สทิธิ�ที0สุดของจอร์เจีย สรา้งขึZ นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจียชื0อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศอีกทัZงยังเป็นศูนย์กลางที0ทําใหช้าวจอร์เจียเปลี0ยนความเชื0อและหันมานับถือศาสนา
คริสต์ และใหศ้าสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื0อปี ค.ศ.vv� และถือเป็นสิ0งก่อสรา้งยุค
โบราณที0มีขนาดใหญ่ที0สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม 
 

วันที0หก  วิหารสเวติสโคเวลี -มหาวิหารจวารี กูดาอูรี -ขึZ นกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า-มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER 
OF GEORGIA)-โรงอาบนํZาโบราณ อะบาโนตูบานี-ชมย่านเมืองเก่า ชมโบสถ์ METEKHI ST.VIRGIN CHURCH 
และอนุสาวรีย์กษัตริย์-ถนนคนเดินชาเดอร์นี0 (B/L/D) 
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หน้าที� 12 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือเรียกไดอี้กชื0อหนึ0งว่า อารามแห่งไมก้างเขนอันศักดิ�สทิธิ� ของศานา
คริสต์นิกายออโธดอกซ ์ สรา้งขึZนเมื0อคริสตวรรษที0 x ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีZ เป็นอย่างมาก 
ภายในโบสถ์มีไมก้างเขนขนาดใหญ่ตัZงอยู่ใจกลางโถง ชาวเมืองไดใ้หค้วามเคารพนับถือวิหารแห่งนีZ เป็นอย่าง
มาก และไดก้ล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ0งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ไดน้ํา
ไมก้างเขนนีZ เขา้มา พรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครัZงแรกในช่วงโบราณกาล  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที1ยง  ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ1น  

เดินทางเขา้สู่ตัวเมืองทบิลิซี  
นําท่านเดินทาง ขึZ นกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ใหท่้านไดช้มป้อมปราการซึ0งเป็น
ป้อมโบราณที0ถูกสรา้งในราวศตวรรษที0 4 ใน รูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที0ไม่มีความสมํ 0าเสมอ
กัน และต่อมาในราวศตวรรษที0 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีกและต่อมาใน
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หน้าที� 13 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

สมัยของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสรา้งเพิ0มเติมขึZ นอีก ซึ0งต่อมาเมื0อพวกมองโกลไดเ้ขา้มา
ยึดครอง ก็ไดเ้รียกชื0อป้อมแห่งนีZ ว่า นารินกาลา (NARIN QALA) ซึ0งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE 
FORTRESS) และต่อมาบางส่วนไดพ้ังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรืZ อทําลาย นําท่านถ่ายรูป 
มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรีย์สัญลักษณ์สําคัญที0ตัZง ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองราวกับ
กําลังเฝ้ามองผูค้น มีอีกชื0อหนึ0งคือ มารดาคาร์ทลิส และ คาร์ทลิส เดดา เป็นประติมากรรมที0ตัZงอยู่บนยอดเยา
โซโลลากีเพื0อฉลองที0ทบิลิซีครบครอบ 1,500 ปี 
นําท่านถ่ายรูปกับ โรงอาบนํZาโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR BATHS) ดว้ยความที0เมืองท
บิลิซีนัZนมีบ่อนํZาพุรอ้นเป็นจํานวนมาก แต่โรงอาบนํZาแห่งนีZ เป็นโรงอาบนํZาโบราณแห่งนีZ ใช้เป็นสถานที0สําหรับ
แช่นํZาพุรอ้น ที0มีส่วนผสมของแร่กํามะถัน ซึ0งเชื0อกันว่าในนํZาพุรอ้นมีแร่ธาตุต่าง ๆ ที0ช่วยกําจัดของเสียและทําให ้
ผิวพรรณเปล่งปลั0ง โรงอาบนํZารอ้นแห่งนีZ ไดเ้ปิดใหบ้ริการมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันยังคงเปิดใหบ้ริการ

กันอยู่  ชมย่านเมืองเก่า (OLD TOWN TBILISI) ชมโบสถ์ METEKHI ST.VIRGIN CHURCH และอนุสาวรีย์กษัตริย ์
KING VAKHTANG GORGASALI ถอืเป็นกษัตริย์ผูน้ําที0ยิ0งใหญ่ของคนจอร์เจีย ตัZงอยู่บนเนินเขาใกลก้ับ วิหาร 
METEKHI โดยหันหน้าไปทางแม่นํZา นับว่าเป็นอีกหนึ0งจุดที0สามารถ มองเห็นวิวเมืองทบิลิซีไดส้วยงามมาก  
จากนัZนใหทุ้กท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอร์นี0 (SHARDEN STREET) ซึ0งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที0มีชื0อเสียง
และกลิ0นไอแบบ และอาคารถูกสรา้งขึZ นที0มีรูปลักษณะใหญ่โตแข็งแรงและยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้และสินคา้แบ
รนด์เนมต่างๆมากมายและตามบริเวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยร้านขายของที0ระลึกเป็นสินคา้พืZ นเมืองหลากหลาย 

คํ 1า  ☺รับประทานอาหารคํ 1า ณ ภัตตาคารทอ้งถิ1น 
� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที1พัก โรงแรม  BEST WESTERN ART HOTEL (TBILISI)ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เชา้  ☺รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที1พัก 
 นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี  

วันที0เจ็ด  ทบิลีซี – ส่งออกสนามบิน - แวะเปลี0ยนเครื0องที0สนามบินอิสตันบลู  (B) 
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หน้าที� 14 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

10.35 น. �ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล อาตาเติร์ก อินเตอร์เนชั0นแนล  
    โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ TK 379 

12.05 น. เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั 0นแนล (รอเปลียนเครื0อง) 
16.35 น.  �ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TK 58 IST-BKK 

 
06.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทับใจมิรูล้ืม 

 
** อัตรานีZ  ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ0น ** 

** หากท่านที0ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื0องบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที0เจา้หน้าที0ทุกครัZงก่อนทําการออกตั �วเนื0องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี0ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ ขัKนตํ 1า LM ท่าน / (ยอดจอง LM ท่านคอนเฟิรม์ออกเดินทาง)  

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ S-T ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ S ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ S ท่าน) 
พักเดี1ยวจ่ายเพิ1ม 

14-21 มิ.ย. XX 
YM-LS ก.ค. XX 
LZ-SX ก.ค. XX 

55,Z\\ บาท 55,Z\\ บาท 54,Z\\ บาท 9,YYY บาท 

YS-YZ ส.ค. XX 
YZ-LX ส.ค. XX 

56,Z\\ บาท 56,Z\\ บาท 55,Z\\ บาท 9,YYY บาท 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัKงหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า S ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง S ปี ณ วันเดินทางกลับ 
** ตั �วโดยการสําหรับกรุ๊ปทัวร์ เป็นตั�วราคาพิเศษ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ** 

**ราคานีK  สงวนการเดินทาง จาํนวน 15 ท่านขึK นไป***ราคานีK เป็นราคาโปรโมชั 1นไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 
หากท่านที1ตอ้งออกตั cวภายใน (เครื1องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที1เจา้หนา้ที1ทุกครัKงก่อนทาํการออกตั cวเนื1องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี1ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ ** 

 
 

 

วันที0แปด  sr.tx.xx อีสตันบลู–กรุงเทพฯ      (-/-/-)      
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หน้าที� 15 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

�ราคานีK เป็นราคาโปรโมชั 1นไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 
�อัตรานีK  ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ1น ** 

� หากท่านที1ตอ้งออกตั cวภายใน (เครื1องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที1เจา้หนา้ที1ทุกครัKงก่อนทาํการออกตั cว

เนื1องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี1ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทัKงหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

อัตราค่าบริการนีK รวม 

� ค่าบัตรโดยสารโดยเครื0องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัZนประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี0ยนแปลง (Upgrade) 

หรือ เปลี0ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

� ค่าภาษีนํZามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที0มี 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้งเครื0องบิน โดยสายการบิน สายการบินเอมิเรตส์ Emirates อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื0องบินได ้ท่านละ 1 ชิZ น โดยมีนํZาหนักรวมกันไม่เกิน TY กิโลกรัม  

กระเป๋าถือขึZ นเครื0อง Hand Carry (นํZาหนักไม่เกิน f กิโลกรัม) 

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที0ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

� ค่าโรงแรมที0พักระดับมาตราฐานตามที0รายการระบุ (พักห ้องละ s ท่าน หรือ v ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที0โรงแรมมีห ้องพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื0น  ๆที0ทําใหโ้รงแรมตามรายการที0ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ�  ในการปรับเปลี0ยนโรงแรมที0พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

คํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

� ค่าเขา้ชมสถานที0ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีZ แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

� ค่าอาหารตามที0รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี0ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

� ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

� ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร
เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านัKน”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที0มีอายุตํ 0ากว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ0งหนึ0งของสัญญาฯ) 

**ประกันภัยที1ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึK นบอลลูนและเครื1องร่อนทุกประเภท ดังนัKนการเลือกซืK อ  
Optional Tour ขึK นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน** 

 

อัตราค่าบริการนีK ไม่รวม 
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หน้าที� 16 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที0ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื0องดื0มที0สั 0งเพิ0มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที0ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

(กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครัZง) 

� ค่าภาษีมูลค่าเพิ0ม �% และภาษีหัก ณ ที0จ่าย v% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

� ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี0ย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

� ทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ0น+พนักงานขับรถ+ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย = 80USD/ท่าน 
� ค่าธรรมเนียมการยื0นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางที0ถือหนงัสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อตัราค่าบริการ 

และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจา้หน้าที0เป็นกรณีพิเศษ เพื0อขอคําแนะนําในการยื0นคํารอ้งขอวีซ่า 
� อัตราค่าเขา้หอ้งนํZาจุดแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ r-s ลีล่า /rหอ้งนํZา 
� ประกันโควิด ที0ประเทศ ตุรกี (ถา้ท่านใดสนใจ ติดต่อ ซืZ อ เพิ0มเติมไดที้0 บริษัทฯ) 

� ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศทัZง s ประเทศ (ถา้มี) 

� ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR ตามที0รัฐบาลกําหนด ซึ0งลูกคา้ สามารถทําการเลือกและจองเอง

ไดต้ามความพึงพอใจ (ถา้มี) 

 

เงื1อนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเที0ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย AM วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมัด
จาํท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง เท่านัZ น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับ
ยอดเงินมัดจําตามเวลาที0กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที0ว่างและทํา
จองเข ้ามาใหม่อีกครัZง กรณีที0คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการให ้สิทธิ� ลูกคา้รายถัดไป 
เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที0ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื0องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที0นั0งราคาพิเศษ
จํานวนจํากัด 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือ ช่องทางการติดต่ออื0นๆ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนีZ  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น .–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที0รัฐบาลประกาศในปีนัZนๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื1อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที0นักท่องเที0ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื0อน หรือ เปลี0ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที0ยว
หรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื0อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที0บริษัทอย่างใดอย่างหนึ0ง เพื0อลงนาม
ในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัZน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัZงสิZ น 

2. กรณีนักท่องเที0ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที0ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื0อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที0บริษัทอย่างใดอย่างหนึ0ง เพื0อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระ
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หน้าที� 17 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

เงินค่าบริการต่างๆทัZงหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู ้เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู ้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที0ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื0อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนีZ  

1. แจง้ยกเลิก TY วัน ขึK นไป ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายและค่าบริการบางส่วนที1
เกิดขึK นจริง ณ ขณะนัKน จะคืนเงินให้บางส่วน ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน
ใดวันหนึ1ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า XY วัน ** 

** กรณีที1มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ1ม ที1เกิดขึK นจริง
ทัKงหมด ** 

2. แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า TY วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิuการคืนเงินทัKงหมด ทุกกรณี  
** ทัZงนีZ  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที0ได ้จ่ายจริงจากค่าบริการที0ชําระแลว้เนื0องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที0ยวใหแ้ก่

นักท่องเที0ยว เช่น การสํารองที0นั0งตั �วเครื0องบิน การจองที0พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที0ต้องการันตีมัดจําหรือซืZ อขาดแบบมีเงื0อนไข หรือเที0ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทัZงหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบริการนีZ  จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจํานวน r� ท่าน ขึZ นไป ในแต่ละคณะ (จอยทัวร์หน้ารา้น) กรณีที0มีผู ้
เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที0กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิก เลื0อน หรือ เปลี0ยนแปลง อัตราค่าบริการ 
(ปรับราคาเพิ0มขึZ น เพื0อใหค้ณะได้ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ให ้กับนักท่องเที0ยวหรือเอเย่นต์
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย rt วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที0ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที0มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที0ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที0จะชําระค่าบริการเพิ0มจากการที0มีนักท่องเที0ยว
ร่วมเดินทางน้อยกว่าที0ทางบริษัทกําหนดเพื0อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีที0จะใหบ้ริการและดําเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที0ลูกคา้ดําเนินการยื0นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์ที0ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ0ง ยกเวน้ในกรณีที0วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีZ ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที0เกิดขึZ นจริง
ทัZงหมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนีZ  วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที0รัฐบาลประกาศในปีนัZนๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

 

ขอ้มูลสาํคัญเกี1ยวกับ โรงแรมที1พัก ที1ท่านควรทราบ 

1. เนื0องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี0ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 
s ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ v ท่าน / v เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ 
อยู่คนละชัZนกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ v ท่าน ซึ0งถา้ตอ้งการเขา้พัก v ท่าน อาจจะต้องเป็น r เตียงใหญ่ 
กับ r เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต้องแยกหอ้งพัก เป็น ห้องคู่ r หอ้ง (Twin/Double) และ ห้องเดี0ยว r หอ้ง 
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(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ0มตามจริงที0เกิดขึZ นจากนักท่องเที0ยวหรือ
เอเย่นต์ 

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื0องปรับอากาศเนื0องจากอยู่ในแถบที0มีอุณหภูมิตํ 0า เครื0องปรับอากาศที0มีจะ 
ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่านัZน 

3. กรณีที0มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึZ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�
ในการปรับเปลี0ยนหรือยา้ยเมืองเพื0อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที0มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัZงเดิม (Traditional Building) หอ้งที0เป็นหอ้งเดี0ยวอาจเป็นหอ้งที0มีขนาดกะทัด
รัต และไม่มีอ่างอาบนํZา ซึ0งขึZ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัZนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที0ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางนัZน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับ 
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที0ระบุนัZนเป็นการจัดอันดับของการท่องเที0ยวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที0ตรงกับวันหยุดสําคัญต่าง  ๆโรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 
 
ขอ้มูลสาํคัญเกี1ยวกับ สายการบิน ที1ท่านควรทราบ 

1. เกี0ยวกับที0นั0งบนเครื0องบิน เนื0องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอ
สงวนสิทธิ�ในการเลือกที0นั0งบนเครื0องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที0สุด ใหลู้กค้าผูเ้ดินทางที0มาด้วยกัน ได้
นั0งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากที0สุดเท่าที0จะสามารถทําได ้

2. กรณีที0ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชั้ดเจนในขัZนตอนการจอง กรณีที0
แจง้ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ0มเพื0อชําระกับเมนูใหม่ที0ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครื0องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัZนประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade 
เป็น ชัZนธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ ้าหน้าที0เป็นกรณีพิเศษ กรณีนีZ  ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออก
บัตรโดยสาร พร้อมคณะ ชัZนประหยัด (Economy Class) ประมาณ st-vt วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร 
พร้อมคณะ ชัZนประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทัZงนีZ การตัดสินใจ 
ขึZ นอยู่กับดุลยพินิจของเจา้หน้าที0สายการบินเป็นสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื0องจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั �วกรุ๊ป ราคา
ประหยัดที0สุด) 

 

เงื1อนไข และ ข้อควรทราบอื1นๆ ทั 1วไป ที1ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นีZ สําหรับผูมี้วัตถุประสงค์เพื0อการท่องเที0ยวเท่านัZน 
2. ทัวร์นีZ ขอสงวนสิทธิ�สําหรับผูเ้ดินทางที0ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํZาตาล / เลือดหมู) เท่านัZน กรณีที0ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํZาเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะ
ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื0อการท่องเที0ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื0อมโยงเกี0ยวกับการขออนุญาตการใช้
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หนังสือเดินทางพิเศษอื0นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัZงฝั0งประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที0จะเกิดขึZ นในส่วนนีZ   

3. ทัวร์นีZ เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที0ระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัZงหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัZงหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื0อ นามสกุล คํานําหน้าชื0อ เลขที0หนังสือ
เดินทาง เลขที0วีซ่า และอื0น  ๆเพื0อใช้ในการจองตั �วเครื0องบิน ในกรณีที0นักท่องเที0ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน 
และ หน้าวีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที0เหลือทัZงหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี0ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื0อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที0เดินทางจริงของประเทศที0เดินทาง ทัZงนีZ  ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที0เพิ0มขึZ นของนักท่องเที0ยวที0ไม่ไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี0ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื0น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนีZ คํานวณจากอัตราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที0ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัZน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ0มขึZ น ในกรณีที0มีการเปลี0ยนแปลงอัตราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื0องบิน 
ค่าภาษีนํZามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี0ยนแปลงเที0ยวบิน ฯลฯ ที0ทําใหต้น้ทุนสูงขึZ น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว ้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัZน 

9. นักท่องเที0ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที0
เกี0ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที0ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที0บริษัทยังไม่ไดชํ้าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่
คู่คา้ตามหลักปฏิบัติเท่านัZน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที0จะนําติดตัวขึZ นเครื0องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน rtt มิลลิลิตรต่อชิZ น และรวมกัน
ทุกชิZ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ0งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที0ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ r ใบเท่านัZน ถ้าสิ0งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที0กําหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที0โหลดใตท้อ้งเครื0องบินเท่านัZน 

11. สิ0งของที0มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที0โหลดใตท้อ้งเครื0องบินเท่านัZน 

12. คณะทัวร์นีZ  เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทัZ งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที0ได ้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ0งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที0ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัZนๆ กรณีที0
ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ0ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ0มเติม
ขึZ นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที0เกิดขึZ นจริงทัZงหมดกับผูเ้ดินทาง กรณีที0เกิด
เหตุการณ์นีZ ขึZ น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  
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หน้าที� 20 .  ***ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น*** 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


