
 
 

CODE TK381

เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES (TK)  
ดนิแดนเมอืงเทพนยิายแหง่คอเซซสั สดุขอบเอเชยี 

 
 

วนัเดนิทาง รายละเอยีดไฟทบ์นิ ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

)พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น

ไมเ่สรมิเตยีง( 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

25 พ.ค. – 01 ม.ิย.63 

TK065 25MAY BKK-IST 21.45-04.10  

TK378 26MAY IST-TBS 06.15-09.35+1 

 

TK391 31MAY BUS- IST 10.20-11.30  

TK058 31MAY IST-BKK 17.55-07.30+1 

39,888 

 

 

 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี/

Infant 50%ของ

ราคาทวัร)์ 

 

 

 

 

18,000 25 

08 – 15 ม.ิย.63 

TK065 08JUN BKK-IST 21.45-04.10  

TK378 09JUN IST-TBS 06.15-09.35+1 

 

TK391 14JUN BUS- IST 10.20-11.30  

TK058 14JUN IST-BKK 17.55-07.30+1 

39,888 18,000 25 



 
 

20 – 27 ก.ค.63 

TK065 20JUL BKK-IST 21.45-04.10  

TK378 21JUL IST-TBS 06.15-09.35+1 

 

TK391 26JUL BUS- IST 10.20-11.30  

TK058 26JUL IST-BKK 17.55-07.30+1 

39,888 

 

 

 

 

 

 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี/

Infant 50%ของ

ราคาทวัร)์ 

18,000 25 

03 – 10 ส.ค.63 

TK065 03AUG BKK-IST 21.45-04.10  

TK378 04AUG IST-TBS 06.15-09.35+1 

 

TK391 09AUG BUS- IST 10.20-11.30  

TK058 09AUG IST-BKK 17.55-07.30+1 

39,888 18,000 25 

31 ส.ค. – 07 ก.ย.63 

TK065 31AUG BKK-IST 21.45-04.10  

TK378 31AUG IST-TBS 06.15-09.35+1 

 

TK391 06SEP BUS- IST 10.20-11.30  

TK058 06SEP IST-BKK 17.55-07.30+1 

39,888 18,000 25 

 
เทีย่วงา่ยพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่ 

 
 FLIGHT:  

DEPARTURE: TK065 BKK-IST 21.45-04.10 // TK378 IST-TBS 06.15-09.35+1 

RETURN:        TK391 BUS- IST 10.20-11.30  // TK058 IST-BKK 17.55-07.30+1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับล ูประเทศตรุก ี  

   

17.30 น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน เคานเ์ตอร ์U 

สายการบนิแอร ์สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish Airlines 

เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็ก

กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

21.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก  ี

สายการบนิ Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ TK065(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง) (บรกิารอาหาร

รอ้นบนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานอตาเตริก์ – สนามบนินานาชาตทิบลิซิ ิ– เมอืงทบลิซิ ิ- ป้อมนารกิาลา – โบสถเ์มทเทค ี–     

                    วหิารซโีอน ี– สะพานแหง่สนัตภิาพ                                                                      อาหารเทีย่ง,เย็น 

                                     

04.10 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

06.15 น.   ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ TK378 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

09.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตทิบลิซิ ิประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง 

กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงทบลิซิ ิ(TBILISI) เมอืงหลวงประเทศจอรเ์จยีเป็นเมอืงทีก่อ่ตัง้

ขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่5 อยู่รมิแม่น ้าคูรา (KURA RIVER) ที่อุดมสมบูรณ์ดว้ยแหล่งน ้าและป่าไมท้ าใหก้ลายเป็น

เมอืงใหญ่อย่งรวดเร็ว เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถงึการคา้และการขนส่งที่

ส าคัญมาตัง้แตโ่บราณ เพราะเมอืงทบลิซิเีป็นเมอืงหนึง่ในเสน้ทางสายไหม (SILK ROAD) ในตัวเมอืงทบลิซินัีน้

จะมากมายไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณจากหลากหลายยคุสมยัใหไ้ดเ้ทีย่วไดช้มกนัแบบจใุจแน่นอน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านน่ังกระเชา้เคเบิล้ขึน้ ชมป้อมนารกิาลา(Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมยัยคุศตวรรษที ่4 

ซึง่นักประวัตศิาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการ

ป้อมหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตี

ไดย้ากทีสุ่ด อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพมุมสูงของ

เมอืงทบลิซิติามอัธยาศัย (การขึน้กระเชา้ขึน้อยู่

กับสภาพอากาศ ณ วันนัน้ถา้ขึน้ไม่ไดจ้ าเป็นขอ

เปลีย่นเป็นการน่ังรถบสัขึน้แทน) จากนัน้ น าทา่น 

เขา้ชมโบสถเ์มทเทค(ีMETEKHI CHURCH) 

เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 ตัง้อยู่ใน

บรเิวณเมอืงเกา่ในอดตีโบสถแ์หง่นี้เคย เป็นป้อม

ที่ประทับของพระมหากษัตริย์และไดใ้ชเ้ป็น

โบสถ์ของพระมหากษัตริย์อีกดว้ย โบสถ์นี้มี

ลักษณะเป็นป้อมทีม่ยีอดโดมแหลมขึน้ไปซึง่เป็น

ทีน่ยิมก่อสรา้งกันในยุคกลางไดม้กีารบูรณะครัง้

ใหญ่ในชว่งยคุศตวรรษที ่17 – 18 จากนัน้ น าท่านถา่ยรูปกบั วหิารซโีอน ี(SIONI CATHEDRAL) โบสถห์ลัง

ใหญ่ของนกิายออรโ์ธด็อกซท์ีถู่กสรา้งขึน้ในเมอืงนี้โดยชือ่ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอันศักดิส์ทิธิ ์คอื ภเูขา

ไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ไดม้ชี ือ่เป็น ซโิอนีแห่งทบลิซิ(ีTBILISI SIONI) ถูกสรา้งขึน้ในราว

ศตวรรษที ่6-7 และต่อมาก็ไดถ้กูท าลายลงโดยผูท้ีบ่กุรุกแต่ก็ไดม้กีารสรา้งขึน้มาใหมห่ลายตอ่หลายครัง้ดว้ยกนั 

จนกระทั่งเป็นโบสถท์ีไ่ดเ้ห็นอยูใ่นปัจจบุนันีแ้ละไดม้กีารบรูณะในชว่งศตวรรษที ่17-19 จากนัน้  

 

 

 

 

 



 
 

 น าท่านชม สะพานแหง่สนัตภิาพ )THE BRIDGE OF PEACE( เป็นอกีหนึง่งานสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจใน 

ออกแบบโดยสถาปัคนิกชาวอติาเลื่ยนชือ่ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการ

ออกแบบร่วมสมัยเปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถกูออกแบบและสรา้งทีอ่ติาล ี

ทีต่ัง้นัน้อยู่บนแม่น ้า Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมอืง และยังม ีilluminating ทีจ่ะแสดง

แสงสจีากไฟ LED ทีต่ดิตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทกีอ่นทีพ่ระอาทติยจ์ะลับขอบฟ้า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนอูาหารจนี 

 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

   ทีพ่กั : Iveria Inn Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 
 

วนัทีส่าม เมอืงทบลิซิ ิ– เมอืงมสิเคดา้ – มหาวหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิเคอเวร ี – ชมยา่นเมอืงเกา่ของทบลิซิ ี– โรง

อาบน า้แร ่– โบสถต์รนีติ ี ้– Jan sharden street   

                                                                                                                           อาหารเชา้,เทีย่ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่)  
 น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคดา้ Mtskheta (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี เป็นศูนยก์ลางทางศาสนา

ของประเทศจอร์เจีย เมอืงที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย
อายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 
20 กม. และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของ
อ าณ า จั ก ร อิ เ บ เ รี ย  ( Iberia Kingdom) ซึ่ ง เ ป็ น
ราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล 
ถึง ปี  ค .ศ .500 แต่ตอนนี้ ไม่มีอะไรจากสมัย นั้น
หลงเหลอือยูแ่ลว้ จากนัน้ น าท่านชม มหาวหิารจวาร ี
(Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไมก้างเขนอัน
ศักดิ์สทิธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้
เมื่อครสิตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวหิาร
แห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มไีมก้างเขนขนาด
ใหญ ่ซึง่ชาวเมอืงกลา่วกนัวา่ นักบญุนโีน่ หรอืแมช่นีโีน่ 
แห่งคัปปาโดเกยี (เมอืงหนึ่งในประเทศตุรกปัีจจุบัน) 
ไดน้ าไมก้างเขนนีเ้ขา้มาพรอ้มกบัการเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล  

 
 



 
 

จ า ก นั้ น  น า ท่ า นชม วิห า ร ส เ ว ติส เ ค อ เ ว รี
(Svetitkhoveli Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 
11 โบสถ์แห่งนี้ถือเ ป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่
ศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาว
จอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศ อีกทั ้งยังเป็นศูนย์กลางที่ท าใหช้าว
จอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์
และใหศ้าสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิอง
จอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุค
โบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย 
ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนั้น 
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าท่านเดนิทาง ชมยา่นเมอืงเกา่ของทบลิซิ ี(Old Town of Tbilisi) ซึง่จะท าท่านไดพ้บเห็นความสวยงาม

และสสีันของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและ

ยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว จากนัน้ น าท่านชม

โรงอาบน า้แร่ ถ่ายภาพดา้นนอก (Sulfur Bath) หรือภาษา

จอร์เจียนเรียกว่า Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็นสถานที่

ส าหรับแชน่ ้าพรุอ้นทีม่แีรก่ ามะถัน ตามต านานเลา่ขานวา่ ในสมยั

พระเจา้วัคตังท ีกอรก์ัซล ี นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปใน

บรเิวณดังกล่าว จงึท าใหค้น้พบบ่อน ้าพุรอ้นแห่งนี้ข ึน้ ลักษณะ

ของโรงอาบนา้ คลา้ยๆ กบัการออนเซนของชาวญีปุ่่ นผสมรวมกบั

การอาบน ้าแบบตรุก ีชมหมูโ่รงอาบน ้าทีม่กีารสรา้งและใหบ้รกิาร

ตัง้แต่ยุคกลางจนถงึปัจจุบันที่มรีูปแบบตัวอาคารทีห่ลากหลาย 

บางแห่งสรา้งเป็นหลังคาโดม บางแห่งมหีอมนิาเร่ต์ขนาบขา้ง

ประดับดว้ยโมเสคชิน้เล็กที่สวยงาม จากนั้น น าท่านเขา้ชม 

โบสถต์รนีติ ี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพ

ศักดิส์ทิธิแ์ห่งกรุงทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยี

นออร์โธด็อกซใ์นกรุงทบลิซิกี่อสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1995 -

2004 ใหญ่ทีส่ดุอันดับ 3 ของศาสนสถานในนกิายออรโ์ธด็อกซ์

ตะวันออกทั่วโลกแมจ้ะมอีายไุมม่ากแต่ก็เป็นโบสถต์ัวอยา่งของ

สถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ทีม่รีูปแบบทางศลิปะจากไบ

แซนไทน์โบสถ์เป็น อาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก จากนัน้ 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่Jan sharden street ถนนคนเดนิยา่น

เมอืงเกา่ทีเ่ป็นแหลง่ศูนยร์วมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟ้ืนฟู

ในศตวรรษที ่9 ต่อมาจงึเปลีย่นชือ่ถนนมาเป็น Chardin Street 

เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝร่ังเศส Jean Chardin 

ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารพื้นเมอืง รา้น

กาแฟและมากมายดว้ยผูค้นพืน้เมอืงกบันักทอ่งเทีย่ว บรเิวณนีจ้ะมบีา้นเมอืงเกา่ในแบบทบลิซิทีีโ่ดดเดน่ นอกจาก

ดา้นอาหารแลว้ยังมพี่อคา้แม่คา้น ้าสิง่ของต่างๆมาวางขายมากมาย  (อสิระค า่ตามอธัยาศยั) สมควรแก่เวลา 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

   ทีพ่กั :  Iveria Inn Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 
 
 

 



 
 

วนัทีส่ ี ่     เมอืงอนันานรู ี– ป้อมอนันานรู ี– อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี– อนสุรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี – โบสถ ์  
                      เกอรเ์กต ิ– เมอืงคาซเบกี ้  
                                                                                                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที5่) 

จากนั้นออกเดนิทางสู่ เมอืงAnanuri (ระยะทาง 
69 ก.ม//ใชเ้วลา 1.30 ช.ม.) น าท่านชมป้อมอนั
นานูร(ีAnauri Fortress) ป้อมปราการอันเกา่แก ่
ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอย
ของซากก าแพงที่ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว ้
เปรยีบเสมอืนมา่นทีซ่อ่นเรน้ความงดงามของโบสถ ์
2 หลังทีต่ัง้อยูภ่ายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์นิ 
ภายในยังมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหงา่น 
จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่
สวยงามของ อ่างเก็บน ้าชินวารี (Zhinvali 
Reservoir) และยังมีเขื่อนซึง่เป็นสถานที่ส าคัญ
ส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ต่อไปยังเมอืงหลวงและใช ้

ผลติไฟฟ้า ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไวใ้ช ้
 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าท่านชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย-จอร์เจีย

(Memorial of Friendship) หรอือกีชือ่หนึง่
คื อ Russia–Georgia Friendship 
Monument เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี 
ค .ศ .  1983  เพื่อ เ ป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและ
ประเทศรัสเซยี โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหนิ
และคอนกรตี ภายในมกีารวาดภาพประวัตศิาสตร์
ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซยีไวอ้ย่าง
สวยงาม จากน ัน้เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถจิป๊ 
4WD (1 คนัน ัง่ไดป้ระมาณ 6 ท่าน) พาท่าน
เ ดินทา งขึ้น ไป เที่ ย วชม  โบสถ์เกอร์เกติ
(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ใน
ราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่า ทสมนิ
ดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกันของโบสถศ์ักดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ ซ ึง่ตัง้อยู่อย่าง
สวยงามและโดดเดน่ บนเนนิเขาซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยทุง่หญา้เขยีวขจ ีทีร่ะดับความสงู 2,170 เมตร ซึง่หากในวันที่
ทอ้งฟ้าแจม่ใส ทกุทา่นจะไดเ้ห็นยอดเขาคัสเบกทิีม่คีวามสงูถงึ 5,047 เมตร โดยสว่นยอดปกคลมุดว้ยหมิะตลอด
ทัง้ปี จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาซเบกี ้)Kazbegi) ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แต่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็น



 
 

ชือ่ สเตพานทส์มนิดา้ )Stepantsminda) หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัย
และก่อสรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยู่ตามรมิ ฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ีท้ีม่ ี
ความยาวประมาณ 157 กม .และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1 , 740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมอีณุหภมูิ
ทีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14. 5 องศาเซลเซยีส ในฤดูหนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มี
อณุหภมูทิีป่ระมาณ - 5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
  ทีพ่กั :  Kazbegi Porata Caucasia Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 
วนัทีห่า้     เมอืงคาซเบกี ้– เมอืงกอร ี– พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ – เมอืงอพัลสิสคิ    

 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี)GORI) เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาทีใ่นอดตีเคย
มคีวามสาคัญทางดา้นทหารในยคุกลางเป็นทีต่ัง้ของกองกาลังทีอ่ยูบ่นถนน
สายสาคัญ )Georgian Military Highway) นอกจากนัน้เมอืงนี้ยังเป็นเมอืง
บา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ อดตีผูน้าทีม่ชี ือ่เสยีงของพรรคอมมวินสิตโ์ซ
เวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซ ีผูเ้ป็นนักออกแบบชือ่ดังในดา้นจรวด
ขปีนาวธุขา้มทวปีของโซเวยีต  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) เมนอูาหาร
ทอ้งถิน่ 
บา่ย     น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ )Museum of Stalin( เป็นสถานทีท่ีไ่ดร้วบรวมสิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ 

พรอ้มทัง้เรื่องราวต่างๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชวี ิตตัง้แต่เกดิจนกระทั่งเสียชวี ิต ดา้นขา้ง
พพิธิภณัฑย์งัมขีบวบรถไฟทีใ่ชเ้ป็นทีบ่ญัชาการในการรบ ภายในรถไฟมหีอ้งท างาน หอ้งนอน ของสตาลนิ  
จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอพัลสิสคิ(Uplistsikhe) น าท่านชม เมอืงถ า้อุพลสิชเิค ่(Uplistsikhe 

Cave Town) หนึ่งในเมอืงถ ้าที่เก่าแก่ของจอร์เจีย สันนิษฐานว่ามกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้มานานกว่า
3,000 ปี หนิผาขนาดใหญ่ทีถู่กสกัดและสลักเสลาเป็นชอ่งซอกห
ลบืไปจนถงึหอ้ง โถงใหญ่มากมาย เคยเป็นทีต่ัง้ของนครเกา่แกบ่น
แนวเทือกเขาหนิทราย ม ีเนื้อที่รวมกว่า50 ไร่ แมเ้คยไดรั้บความ
เสยีหายไปหลายจุดจากแผ่นดนิไหว โดยเฉพาะ บรเิวณทีเ่ป็นโรง
ละครฝ่ังทีเ่ป็นอัฒจันทรข์องผูช้มทีพ่ังทลาย ท าใหเ้หลอืแค่ เพยีง
ส่วนของเวททีี่เจาะเขา้ไป แต่ก็ยังคงเห็นโครงสรา้งหลักๆ ไดอ้ยู่ 
เมือง ถ ้ าอุปลิสสิเคนี้ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกไป เมื่อปี ค.ศ. 2007 จากนั้น น าท่านสู่เมือง
โบราณ เมอืงคูไตซ ี)Kutaisi) ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของ
อาณาจกัรโคลซสิ )Colchis) หรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่
สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 
 
 



 
 

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนอูาหารทอ้งถิน่  
หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 
 ทีพ่กั :  King David Kutaisi Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 
วนัทีห่ก      เมอืงบาทมูี ่– The Alphabet Tower – อนสุาวรยีร์ปูปัน้อาลแีละนโีน ่– Piazzal Square -              

                   ยโุรปสแควร ์                                                                                              

                                                                                                                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1) 

น าท่านเดนิทางชม เจลาต ิ(Gelati Monastery) (ถ่ายรูปดา้นนอก)  เป็นวัดวัดยคุกลางทีอ่ยูใ่กล ้Kutaisi ใน
ภูมภิาค Imereti ทางตะวันตกของจอร์เจีย ผลงานชิน้เอกของยุคทองของจอร์เจีย Gelati ก่อตัง้ขึน้ในปีค. ศ. 
1106 โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวดาวดิทีส่ ีข่องจอรเ์จยีและไดรั้บการยอมรับจากองคก์ารยูเนสโกว่าเป็น
มรดกโลก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาทูมี ่)Batumi) เมอืงนี้ตัง้อยู่บนรมิะเล บนชายฝ่ังตะวันออกของ
ทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอัตจารา )Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระที่ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวันตกของ
ประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทูม ิ)Batumi) เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคัญ ขนาดใหญ ่น าท่านชมบรรยากาศบา้นเรอืนเกา่
ในยา่นเมอืงเกา่ Old Town 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) อาหารพืน้เมอืง 
บา่ย  น าท่านชม The Alphabet Tower (ถา่ยรูปดา้นนอก) หอคอยสัญลักษณ์แห่งเมอืงบาตูมมีคีวามสงูถงึ 130 

เมตรวัดจากเหนอืพืน้ดนิ ซึง่สถาปัตยกรรมภายนอกของหอคอยแหง่นี ้จะมลีักษณะคลา้ยเกลยีวคูช่องDNAมนุษย ์
โดยตรงลางจะเป็นลฟิตใ์ชข้ ึน้ลงใหก้ับนักท่องเทีย่วใหส้ามารถขีน้ไปยัง
จุดสูงสุดของหอคอย เพื่อชมววิทวิทัศน์ของเมอืงบาตูมไีดแ้บบโดยรอบ 
360 องศา จากนัน้ น าท่านชม อนุสาวรยีร์ูปปั้นอาลแีละนโีน ่(Ali and 
Nino Monument) (ถ่ายรูปดา้นนอก) อนุสาวรีย์ ในชือ่ “หญงิและ
ชาย” ท าดว้ยเหล็ก เคลือ่นไหวได ้ความสงูประมาณ 8 เมตร ผลงานศลิปิน
ชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความ
เศรา้ของ “อาล”ี หนุ่มมสุลมิ กับเจา้หญงิ ”นโิน” แห่งจอรเ์จยี หลังจากถกู
กองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขยีนชาวอาเซอร์ไบจาน 
นอกจากนี้ ยังมคีวามพเิศษคอืรูปปั้นนี้ จะขยับเขา้หากันในเวลา 19.00 น.
ของทุกวัน ใกล ้ๆ กันนั้นท่านจะได ้ชมสิง่ก่อสรา้งขนาดยักษ์ของชงิชา้
สวรรค์ The large Ferris wheel ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาตูมี จากนั้น น า
ท่านชม จตัุรสัเปียเซซ่า(Piazzal Square) สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็น
อาคารที่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha 
Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและในปี 2011 ที่
ผ่านมา สถานทีแ่ห่งนี้ ไดเ้ริม่ปรับปรุงเพือ่ใหเ้ป็นแหลง่บันเทงิและพักผอ่น
หย่อนใจแห่งใหม่ของเมอืงประกอบไปดว้ยภัตตาคาร,โรงแรม ฯลฯ โดย
สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าไดแ้รงบันดาลใจจากประเทศอติาล ีโดยสังเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสี

ตามอาคารตา่งๆ ชมความงามของอาคาร ยโุรปสแควร(์Europe Square) ใจกลางจัตรัุสเมอืงบาตมู ี(อสิระค า่
ตามอธัยาศยั)  

  สมควรแกเ่วลา จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก   
 ทีพ่กั :  Sky Tower Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีเ่จ็ด            เมอืงบาทมูี ่- ทา่อากาศยานอตาเตริก์                                                                      

                                                                                                                                              อาหารเชา้ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบาตมู ิประเทศจอรเ์จยี เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ
เตรยีมตวัเดนิทางกรงุเทพฯ 

   
10.20 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ Turkish Airlines โดย

เทีย่วบนิ TK391 

11.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

17.55 น.    ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ TK058 

 

วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานอตาเตริก์ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ         

 

07.30 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

กรณุาอยา่เก็บสิง่ของมคีา่ไวใ้นกระเป๋าเดนิทาง หรอื กระเป๋าแฮนแบก๊ เพราะหากสญูหายหรอืถกูโจรกรรม 

ทางบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทกุกรณี 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า (มดัจ าทวัร)์ ทา่นละ 25,000 บาท  
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทางเทา่นัน้ 
กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า หนา้3** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  
 
 
 
 



 
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 ท่านต่อหอ้ง หากโรงแรมไมม่หีอ้ง 
TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า TURKISH AIRLINES สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่
ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่าย
การบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ /อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1, 000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500 , 000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 005,1 , 000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 05 , 000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ .ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 USD ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
7. คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่จอรเ์จยี 

 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



 
 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
1 2. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยทัง้นี้การท าประกนันี้
จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ 
แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 1 3.  มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญา
ใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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