
 

                                                                
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 

38,900.- บาท 

12 – 17 เมษายน 2563 

ท่องเท่ียว จอรเ์จีย 6 วนั 4 คืน  

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ 
ทบิลิซี – มทสเคทา้ – คาซเบกี้  – กอร–ี อบัลีสตซี์คห ์ 
พกั 4 ดาว / นอนคาซเบกี้  1 คืน / อาหารไทย 1 ม้ือ 

จอรเ์จียมีประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็น
หนึง่ในภาษาเกา่แกท่ี่สดุในโลกท่ียงัมีการใชอ้ยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซ่ึงมีอายุ

กว่า 1,500 ปี ตัง้อยู่ในหบุเขาท่ีงดงามซ่ึงถกูแบ่งโดยแมน่ า้มทควารี ใน
อดีตพ้ืนท่ีสว่นใหญ่ของจอรเ์จียถกูยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เตริก์

และมองโกล ในระหว่างคริสตศ์ตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษที่ 18 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเท่ียวบินเดินทาง :  

วนัเดินทาง เมือง เท่ียวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัท่ี 12 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ – บาหเ์รน GF 151 21.40 – 00.50 น.+1 8 ชม.  

วนัท่ี 13 เม.ย. 63 บาหเ์รน – ทบิลิซี GF 81 09.40 – 15.35 น. 3 ชม. 

วนัท่ี 16 เม.ย. 63 ทบิลิซี – บาหเ์รน   GF 82 16.25 – 18.25 น. 3 ชม. 

วนัท่ี 16 เม.ย. 63 บาหเ์รน – กรุงเทพฯ GF 152 22.20 – 09.30 น.+1  8 ชม.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – บาหเ์รน                                                   
19.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์ U 

สายการบิน Gulf Air (GF) พบเจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก

ดา้นเอกสารและสมัภาระ 

21.40 น. ออกเดินทางสู่ ราชอาณาจกัรบาหเ์รน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 151 

                   (ใชเ้วลาบินประมาณ 8 ชม.)  
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  บาหเ์รน (เขา้พกัโรงแรม) – ทบิลิซี – คาซเบก้ี                                                                        
 

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินบาหเ์รน (เพื่อเปล่ียนเครื่อง)  (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 3 ชัว่โมง) 

  หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOTEL IN BAHRAIN (คืนที่ 1) 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางตอ่  

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – บาหเ์รน  by GF 151  : 21.40 – 00.50 น. B L D  

2 

เขา้พกัโรงแรมในบาหเ์รน 

บาหเ์รน – ทบิลิซี by GF 81 : 09.40 – 15.35 น. 

บาหเ์รน – ทบิลิซี – คาซเบกี้  

 

 

 HOTEL IN BAHRAIN 

HOTEL IN KAZBEGI 

3 คาซเบกี้  – อนานูรี – มคสเคตา้ – ทบิลิซี 
   HOTEL IN TBILISI 

4 ทบิลิซี – กอรี – อพัลิสตซิ์คห ์- ทบิลิซี    HOTEL IN TBILISI 

5 

ทบิลิซี – สนามบิน – บาหเ์รน 

ทบิลิซี – บาหเ์รน by GF 82 : 16.25 – 18.25 น. 

บาหเ์รน – กรุงเทพฯ  by GF 152 : 22.20 – 09.30 น. 

  
  

6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       



 

09.40 น.       ออกเดินทางจากราชอาณาจกัรบาหเ์รน สู่เมืองทบิลิซี จอรเ์จีย โดยเที่ยวบินที่  GF 81   

                   (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชม.)  
15.35 น.       เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร  

                   จากน้ันนําท่านนัง่รถต่อไปยงั คาซเบกี (Kazbegi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็น

ช่ือเมืองอันดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพ้านท์สมินดา้ (Stepantsminda) 

หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟานไดม้าพาํนักอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีสาํหรบัจาํศีล

ภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ําเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 

157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ี

อยูป่านกลางมีความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและ

ยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด  

 
 
 
 
 
 
 
คํา่            รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (2) 

                     นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั PORTA CAUCASIA HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

หมายเหตุ   ในกรณีโรงแรมท่ี เมืองKAZBEGI เต็ม  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็น

โรงแรมท่ี เมือง GUDAURI แทน 

วนัที่สามของรายการ (3)  คาซเบก้ี – อนานูรี – มคสเคตา้ – ทบิลิซี                                                                        

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านไปชมความสวยงามโบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ถูกสรา้งขึ้ นในราว   

ศตวรรษท่ี 14 หรือมีช่ือเรียกกนัว่า ทสมินดา ซามีบา 

(Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของ

โบสถศ์กัด์ิแห่งน้ี สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝั่งขวาของแม่น้ํา

ชคเฮรี ท่ีอยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี  
(การเดินทางมายังสถานท่ีแห่งน้ีตอ้งขึ้นอยู่กับดินฟ้า

อากาศ ซ่ึงอาจจะถกูปิดกัน้ไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่และ

การ เดินทา งอาจจะ มี ปัญหาได ้ แต่ จ ะค า นึ งถึ ง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหม้ากท่ีสุด) 



 

นําท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาท่ีอยู่บนสองฝากฝั่งของแม่น้ําอรกัวี และไปยงัเมืองกู

ดาอูรี Gudauri ซ่ึงเป็นเมืองสาํหรบัสกีรีสอรท์ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขา

คอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ี

พกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ี

สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 

นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสําคัญซ่ึงเป็นเส้นทาง  สาํหรับใช้ในดา้นการทหาร 

(Georgian Military Highway) ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยสหภาพโซเวียตในสมยัท่ีจอรเ์จียตกอยู ่

ภายใตก้ารปกครองสาํหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะ นํา

ท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 

กม.ท่ีเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหว่าง รัสเซียและจอร์เจียระหว่างทางใหท่้านได้ชม ป้อมอนานูรี 

(Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มีกาํแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ําอรกัวี 

ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี  16-17 

ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่  ทาํให้

เห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบ้ืองล่าง  

เที่ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)     

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมคสเคตา้ Mtskheta ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 

20 กม.ในจังหวดัคารท์ล่ีทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่ง

หน่ึงของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการ ปกครองของแควน้มคสเคตา้และเทียนิต้ี  มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตรม์ากมาย

หลายแห่ง และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994  และท่ีน่ีคือไร่ไวน์เชอตูมุ

กรนิ (Chateau Mukhrani)เป็นหน่ึงในไร่ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัดว้ยใบประกาศกิตติศพัทจ์ากเวที

โลกมาแลว้หลายเวที  จอรเ์จียน้ันนับว่าเป็นประเทศท่ีมีตาํนานเล่าขานกนัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของโลก

แห่งการทาํไวน์  ดว้ยฝีมือท่ีบ่มเพาะมากวา่ 3,000 ปีจึงไมต่อ้งสงสยัเลยวา่รสชาดของไวน์ท่ีน่ีคุณจะ

ไดส้มัผสัไมใ่ช่เฉพาะรสชาด แต่จะลงลึกไปถึงอารยธรรมไวน์โลกเก่าอยา่งแทจ้ริง 

 นําท่านไปชมวิหารสเวทิตสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยู่ใน

บริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมี

สถาปัตยกรรมของจอรเ์จีย  

 



 

 

 

 

 

 

 

นําท่านไปชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธด๊อก

ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น้ําสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ 

แมน่า้มิควารีและแมน้ํ่าอรกัวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมคสเคตา้ไปยงัท่ีบริเวณท่ีกวา้งใหญ่ ซ่ึงใน

อดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย Kingdom of Iberia ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ี

ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 

 
ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านกลับเขา้มาท่ีนครหลวง ทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของ

จอรเ์จียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นํ้ามตควารี   Mtkvari ในภาษาทอ้งถ่ิน 

กรุงทบิลิซิมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดยวาค

ตงั จอรก์าซาลี Vakhtang  Gorgasali กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ี

ขึ้ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 4  เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการทําอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมใน

ภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมี

บทบาทสาํคญัใน ฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์น

แง่ท่ีตั้งท่ีเป็น จุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป  

คํา่          รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5) 

                     นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั GALLERY PALACE HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)   ทบิลิซี – กอร ี– อพัลิสตซิ์คห ์- ทบิลิซี 
เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองกอรี (Gori) ท่ีอยู่

ทางดา้นตะวนัตกของเมืองทบิลิซี ระยะทางห่าง

ประมาณ 70 กม. กอรีเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลาง

การปกครองของจงัหวดัชีดา คารท์ลี เป็นเมืองท่ี

ตั้งอยูบ่นเนินเขาใหท่้านไดช้มความสวยงามของ

เมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความสาํคญัทางดา้นทหาร

ในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของกองกาํลงัท่ีอยูบ่นถนนสาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


 

สาํคญัท่ีเช่ือมกบัทางดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ

โจเซฟ  สตาลิน อดีตผูนํ้าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาดี ราซี 

ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต      นําท่านชม พิพิธภณัฑส์ตา

ลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เร่ืองราวต่างๆ ของส

ตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต 

เที่ยง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)    

บ่าย นําท่านเดินทางไปยงัเมืองอพัลิสตซิ์เคห ์(Uplistsikhe) เป็นบริเวณถํ้าท่ีถูกทําขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีอยู่

อาศยัของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้

ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลดาํ และต่อไป

ยงัดา้นตะวนัตก ทําใหเ้กิดการพฒันาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอพัลิสต์ซิคห ์ก็เป็นเมือง

หน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวพนัปีก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไป

จนกวา้งขวางชมหมูบ่า้นท่ีถูกสรา้งจากถํ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลางและส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่

ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั นอกจากน้ัน

ยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลาง

กระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ ถํ้าส่วนมากจะไมม่ีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะ

เป็นถํ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีทาํเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ได้

เจาะหอ้งเล็กๆทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆได้

ดว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบนของ สถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่อ

อิฐ ซ่ึงต่อมานักโบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญัมณีต่างๆ 

และยังมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลักท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีไดถู้กนําไปไวท่ี้ใน

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี                      

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันนําท่านไปชม วิหารศกัด์ิสิทธท์รินีตี้  (Holy Trinity Cathedral) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.

1995-2004 ซ่ึงเป็นวิหารในแบบออรโ์ธด๊อกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก สรา้งขึ้ นใน

รูปแบบของสถาปัตยกรรมของจอรเ์จียท่ีมีความสวยงามทุกรูปลกัษณแ์ละบางแห่งไดค้วามสวยงาม

มาจากไบแซนไทน์อีกดว้ย นําท่านเดินชม หอคอยนาฬิกา (Clock Tower) ท่ีถูกสรา้งในปี ค.ศ. 

2010 ใหม้ีรูปแบบเป็นเอกลกัษณท่ี์เอนเอียงเพ่ือใหเ้ป็นท่ีดึงดูดความสนใจของเมืองเก่าแห่งน้ีและ

ต่อดว้ยชมความสวยงามของ โบสถแ์อนคิสคาตี้  (Anchriskhati Basilica) เป็นโบราณสถานท่ี

เก่าแก่ของทบิลิซี ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 โดยกษัตริยด์าชีแห่งไอบีเรีย (ปี ค.ศ.522-

534) ท่ีไดส้ถาปนากรุงทบิลิซีใหเ้ป็นเมืองหลวง และไดส้รา้งโบสถแ์ห่งน้ีขึ้ นเพ่ือเป็นการอุทิศถวาย

ใหก้บัพระแมม่าเรีย                   

 

 

 

 

 

นําท่านไปเดินชมความสวยงามของถนนรสัเทเวลี (Rusteveli Avenue) ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองจะ

เต็มไปดว้ยรา้นคา้จาํหน่ายสินคา้ต่างๆท่ีเป็นศิลปะในยุคก่อนและหลงัโซเวียตเขา้มาปกครอง 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8) 

                     นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั GALLERY PALACE HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 

 
 
 
 
 



 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)   ทบิลิซี – สนามบิน – บาหเ์รน                                                                              
เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นําท่านไปเท่ียวชม ยา่นเมืองเก่าของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซ่ึงจะทาํท่านไดพ้บเห็น 

ความสวยงามและสีสนัของอาคารบา้นเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนั

ระหวา่งศิลปะของเปอรเ์ซียและยุโรป ทาํใหจ้อรเ์จียมีเอกลกัษณแ์ละสญัลกัษณข์องตะวนัตกและ

ตะวนัออกท่ีอยูใ่นประเทศเดียว โดยการเดินไปบนถนนอนัแคบ ซ่ึงพบเห็นส่ิงต่างๆท่ีถูกสรา้งขึ้ นใน

ศตวรรษท่ี 19 มีโบสถใ์นศาสนาคริสต ์ในศาสนายิว บา้นเรือนท่ีสรา้งดว้ยไมม้ีชานระเบียงหนา้

บา้นยื่นออกมาอนัเป็นส่ิงท่ีสวยงาม 

 
นําท่านชมโบสถเ์มเตคี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ท่ีมีประวติัศาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมืองของท

บิลิซี ตั้งอยูบ่ริเวณริมหนา้ผาของแมน้ํ่ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสรา้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยั

อยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริยว์าคตงั ที่ 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้ง ป้อมและ

โบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซน้ตเ์ดมิทรีอสั 

ที่ 2 ใหม้ีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาไดถู้กทําลายและไดม้ีการ

ก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกทาํลายและก็ได ้สรา้งขึ้ นใหมอี่ก 

นําท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท่้านชมป้อมปราการ ซ่ึงเป็น

ป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึง รูปแบบที่ไม่มี

ความสมํา่เสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อ

ขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษัตริยเ์ดวิด (ปี ค.ศ.1089 - 1125)ไดม้ีการสรา้งเพ่ิมเติม

ขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin 

Qala) ซ่ึงมีความหมายถึง ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนก็ไดพ้งัทลายลง

เพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือทาํลายไป  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

13.00 น. นาํท่านออกเดินทางไปสนามบิน 

16.25 น.       ออกเดินทางจาก ทบีลิซี สู่ราชอาณาจกัรบาหเ์รน โดยเที่ยวบินที่ GF 82 

18.25 น.       เดินทางมาถึงสนามบินบาหเ์รน (เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง) 



 

22.20 น.       ออกเดินทางจาก บาหเ์รน สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ GF 152 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)   กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิฯ)                                               

 
09.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ     

 

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

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบรกิาร 

 

กาํหนดการเดินทาง   12 – 17 เมษายน 2563 
 

 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้ํามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน 

ณ วนัท่ี 13 มิ.ย. 62  หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต ่25 ทา่นข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ตํา่กว่า20 ท่าน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** คนไทยไม่ตอ้งทาํวีซ่า 

อตัราน้ีรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรมั/ท่าน 

*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผูเ้ดินทางไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่านั้น ประกนัการเดินทางจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้อายุตํา่กวา่ 1 ปีหรือเกิน 

85 ปีขึ้ นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 % รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

*** กรณีตอ้งการทาํประกนัการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกนัสุขภาพดว้ย กรุณาสอบถามเพิ่มเตมิ 

* แจกน้ําด่ืมทุกวนัวนัละ 2 ขวด 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

*ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

*ค่าทาํวีซ่าประเทศตุรกี และ จอรเ์จีย (คนไทยไมต่อ้งทาํวีซ่า) 

*ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการทาํหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

*ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

*ค่าธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

*ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

*ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 38,900 บาท/ทา่น 21,000 บาท/ท่าน 

พกัหอ้งเดี่ยว จา่ยเพิ่มท่านละ 4,500 บาท/ทา่น 



 

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิ่น ตลอดทริป  38 ดอลล่ารย์ูเอส($USD)/ท่าน  

***ไม่มีแจกกระเป๋า 

 

เง่ือนไขการชาํระเงิน 

 บริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

 สาํหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วันทาํการ หาก

บริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดอ้่านเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัทาํการคืนค่ามัดจาํ 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจาํทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะทางบริษทัฯ ไดน้าํไปชะ

ระมดัจาํในส่วนตา่งๆ ของค่าทวัร ์

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศตรุกี บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน นํ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20   

กิโลกรมั (หากนํ้าหนกัเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าสาํหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ืองได ้

1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

 

 

 

 

 



 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบินและที่นัง่บนเครือ่งบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา

เดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

ค่าใชจ้่ายทั้งหมด ตามท่ีไดแ้จง้ในเง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือแถวแรกของช่วงระหวา่งแบ่งท่ีนัง่ของ

เคร่ืองบิน โดยท่านจะตอ้งเสียจ่ายค่าบริการเพ่ิมสาํหรบัท่ีนัง่ Long Leg (กรุณาติดต่อสอบถามราคากบัเจา้หนา้ท่ี) 

 

หมายเหต ุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลกูคา้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั, อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  

5. กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยัของสภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

6. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

8. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 

9. กรณีที่ท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก

ปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายและรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

10. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระ

โดยตรงกบัทางบริษัทฯ/ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ ของทางบริษทัฯ 

แลว้ 

 



 

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดทําโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวันท่ี

สถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน

วนัท่ีคณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทวัร)์ ตามท่ี

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลบัโปรแกรม เพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้มสถานท่ีดังกล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 

หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้สถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 

การสูบบุหรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้ , โรงแรม, ในหอ้งพกั และสถานท่ีต่างๆ 

จะมีขอ้กาํหนดท่ีชดัเจน ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรบัผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน

ส่วนรวม หากท่านฝ่าผืนทาํใหเ้กิดความเสียหาย ท่านจะตอ้งผิดรบัผิดชอบต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายท่ีน้ันๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบริษทัฯ จะนาํลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ สาํคญัมาก  

(ขอใหทุ้กท่านกรอกขอ้มูลตามความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

1. ยนืยนัการเดินทาง จองรายการทวัร์

.................................................................................................................  

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร์

........................................................................................................................ 

3. จาํนวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจง้สาํหรบัเด็กท่ีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้ นไปตอ้งนอนมีเตียง 

4. เบอรติ์ดตอ่ ***สาํคญัมาก ขอทราบเบอรต์ดิตอ่มากว่า 1 หมายเลข

.................................................................................................................................................... 

พรอ้มทั้งไดอ้่านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

6. ตอ้งการเลือกท่ีนัง่ ..................ริมทางเดิน .......................ริมหนา้ตา่ง  อ่ืนๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย) 

 

ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 


