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Code: IP03-GEO-MAGIC8D5N-TK-MAGICAL OF GEORGIA-85TK-JUL-OCT-49-51-PE220617 

 

MAGICAL OF GEORGIA จอรเ์จยี 8 วัน 5 คนื บนิ Turkish Airlines TK 
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วัน โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่ัก/หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพ – อสิตัลบลู (-/-/-) ✈ - -  

2 

อสิตันบลู – บาทมู-ีชมน ้าตก MAKKUNTSESI- 

ประตมิากรรม "Ali and Nino" – ลอ่งเรอืในทะเลด าชม

อา่วเมอืงบาทมู ี- Old Town และ Batumi ชม Piazzal 

Square และ Medea Square 

X X X 
ADMIRAL HOTELระดับ 4 ดาว

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

เมอืงบอรจ์อม ี(BORJOMI) –สวนบอรจ์อม ี(BORJOMI 

CITY PARK)-น่ังกระเชา้ ขึน้ยอดเขาเพือ่ชมความงาม

ของหบุเขา และสวนโดยรอบ (B/L/D) 

X X X 
BORJOMI PALACE HOTEL

ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

4 
BATUMI-เมอืงกอร ี(GORI)-พพิธิภณัฑส์ตาลนิ- 

ชมวหิารสเวตสิโคเวร ี
X X X 

ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาว

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

เมอืงซคินาคล ี(Signagi) –ชมิไวน-์ป้อมนารกิาลา่ -

อนุสาวรยีพ์ระแมจ่อรเ์จยี (MOTHER OF GEORGIA) –

ชมป้อมนารกิาลา่-ผา่นชมโรงอาบน ้า- โบสถเ์มทเตหค์ ี-

ถนนคนเดนิชาเดอนี ่–ทบลิซิี ่

X X X 
ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาว

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

เทอืกเขาคอเคซสั-ชมป้อมอนานูร-ีอา่งเก็บน ้าชนิวาล ี– 

คาซเบก ิ– โบสถเ์กอรเ์กต ิ-อนุสรณ์สถานรัสเซยี-

จอรเ์จยี  

X X X 
ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาว

หรอืเทยีบเทา่ 

7 

มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิี ่-สะพานแหง่สนัตภิาพ (THE 

BRIDGE OF PEACE)-ชอ็ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ณ FLEA 

MARKET-ถนนคนเดนิรสุตาเวล-ียา่นฟรดีอมสแควร ์

TBILISI - ISTANBUL  

X X -  

8 BKK (-/-/-)  ✈ ✈ -  

 

ตารางไฟลบ์นิโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์TURKISH AIRLINES TK 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 

BKK - IST 2300 0520+1 TK69 

IST - BUS 0645 0935 TK390 

TBS - IST 1725 1855 TK383 

IST - BKK 0145 1525 TK68 
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20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและดแูลในการตรวจ

เอกสารการเดนิทาง เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 ของสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์  

23.00 น. ✈ ออกเดนิทางสู ่สนามบนิ BKK-IST อสิตันบลู อตาเตริก์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล โดยสายการบนิเตอรก์ชิ

แอรไ์ลน ์TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK69 (ใชเ้วลาเดนิทาง 10 ชัว่โมง) 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

 

05.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอตาเตริก์ กรงุอสิตันบลู IST (รอตอ่เครือ่งประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

06.45 น.  ✈ออกเดนิทางสู่เมอืงทบลิชิปีระเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TK390 IST-BUS (เวลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาท ีพักผ่อนรับประทานอาหารบน

เครือ่ง)  

09.35 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตบิาทูม ี(BUS) ประเทศจอรเ์จยี น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่รอตอ้นรับ ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไป ยงัเมอืงบาทูมี ่(BATUMI) เมอืงนี้เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเล บนชายฝ่ัง

ตะวันออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของ อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยู่

ทางดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยีครอบคลุมพืน้ทีบ่รเิวณกวา้งปละมสีภาพภูมทิัศน์ที่หลากหลาย

แตกตา่งกนั มทีัง้บรเิวณเทอืกเขาสงูทีอ่ดุมไปดว้ยป่าไมเ้ขยีวขจ ีไปจนถงึเนนิเขาทีเ่ขยีวชอุม่ เป็นหนึง่ใน

เมอืงทีม่ทีวิทัศนส์วยทีส่ดุของจอรเ์จยี มคีวามงามของธรรมชาตทิีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ พืน้ทีด่า้นหนึง่ของเมอืง

ทีถู่กลอ้มดว้ยทวิทัศน์ของทะเลด า เมอืงบาทูมี ่(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคัญขนาดใหญ่ รวมถงึ

ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพ – อสิตลับลู (-/-/-) 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – บาทมู-ีชมน า้ตก MAKKUNTSESI- ประตมิากรรม "Ali and Nino" – Old 
Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square (-/L/D) 
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เริม่สถานทีเ่ทีย่วแรกดว้ยการน าทา่น ชมน า้ตก MAKKUNTSESI ทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่

ในจอรเ์จยี ตัง้อยูใ่น ADIJARA ในหมูบ่า้น MAKKUNTSESI คุณยังสามารถซือ้ผลติภัณฑจ์ากธรรมชาติ

ของชาวบา้นไดท้ีน่ี ่เชน่ น ้าผึง้ เชริช์เคลา และอืน่ๆ  

  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าท่านชมรูปปั้นความรักในบาทูมเีป็นอนุสาวรยีท์ีโ่รแมนตกิทีสุ่ดในเมอืงชายทะเลบาตูม ีซึง่เป็นรูปปั้น

ขนาดใหญท่ีแ่สดงถงึความรักทีแ่ทจ้รงิ ประวตัขิองประตมิากรรม "Ali and Nino" ดว้ยเพราะเหตุผล

ทางศาสนาทัง้คู่จงึไมส่ามารถอยูด่ว้ยกันไดเ้พราะผูช้ายคนนัน้เป็นมุสลมิและผูห้ญงิคนนัน้เป็นครสิเตยีน 

พวกเขาตอ้งอดทนทัง้การปฏวิัตแิละสงครามกลางเมืองเพื่อเป็นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐ

อาเซอรไ์บจาน โดยอาลแีละนีโน่จะค่อยๆขยับเขา้หากัน เปลีย่นท่าทุก ๆ 10 นาทจีนกระทั่งพวกเขาพบ

กนัและรวมเขา้เป็นหนึง่เดยีว  

 

น าทุกทา่นชมเมอืงทา่แหง่บาทูม ิซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลด า เป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการพักผ่อนสุด

พเิศษในจอรเ์จยีเมอืงบาทูมี ่(BATUMI) เมอืงนี้เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเล บนชายฝ่ังตะวันออกของ

ทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยูท่างดา้นตะวันตก

ของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บรเิวณกวา้งปละมสีภาพภูมทิัศน์ทีห่ลากหลายแตกต่างกัน มทีัง้

บรเิวณเทอืกเขาสงูทีอ่ดุมไปดว้ยป่าไมเ้ขยีวขจ ีไปจนถงึเนนิเขาทีเ่ขยีวชอุม่ เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทัศน์
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สวยทีส่ดุของจอรเ์จยี มคีวามงามของธรรมชาตทิีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ พื้นทีด่า้นหนึง่ของเมอืงทีถู่กลอ้มดว้ย

ทวิทัศน์ของทะเลด า เมอืงบาทูมี ่(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคัญขนาดใหญ่ รวมถงึถนนทีเ่ต็มไป

ดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง 

น าทุกท่าน ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทูม ี(BLACK SEA) เหตุทีไ่ดช้ ือ่ว่าทะเลด าก็เพราะดนิ

โคลนชายฝ่ัง ดนิทรายชายหาด ของทะเลแหง่นี้เป็นสดี า อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิชมความงามของอา่วเมอืงบาทูม ิ(ประมาณ 30นาท)ี น าท่านชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD 

เป็นถนนสายใหญ่ทีท่อดยาวไปตามรมิอ่าวทะเลด า และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่ มากมาย ให ้

ลกูคา้ไดผ้อ่นคลายและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

  

น าทา่นชมบรรยากาศของบา้นเรอืนเกา่ ในยา่น Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square 

และ Medea Square สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาว

จอรเ์จยี Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ทีผ่่านมา 

สถานทีแ่หง่นีไ้ดเ้ริม่ปรับปรงุเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งบันเทงิและพักผ่อนหยอ่นใจแห่งใหมข่องเมอืงประกอบไป

ดว้ยภตัตาคาร, โรงแรม, ไนทค์ลับ ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ADMIRAL HOTELระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเทีย่วชม เมอืงบอรจ์อมี ่(BORJOMI) เมอืงตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง

ประเทศจอรเ์จยีมปีระชากรอาศัยอยูไ่มถ่งึ 15,000 คน เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้าแรโ่ดยได ้

มกีารบรรจ ุณ ธารน ้าแร่บรสิทุธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และสง่ออก

ไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยชาวเมอืงเชือ่กันว่าจะท าใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรค

รา้ยได ้ 

วนัทีส่าม  เมอืงบอรจ์อมี ่(BORJOMI) -สวนบอรจ์อมี ่(BORJOMI CITY PARK)-น ัง่กระเชา้ ข ึน้ยอด

เขาเพือ่ชมความงามของหบุเขา และสวนโดยรอบ (B/L/D)   

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKqdPFr93VAhWJLo8KHULeBeYQvwUIIigA
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้ชมสวนบอรจ์อมี ่(BORJOMI CITY PARK) สถานทีท่อ่งเทีย่วและพักผอ่นของชาวเมอืง

บอรจ์อมี ่ทีน่ยิมมาเดนิเลน่และผอ่นคลายโดยการแชน่ ้าแรใ่นวันหยดุ จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้สูจ่ดุชมววิ

บนหนา้ผาเหนอืสวนบอรโ์จมอีสิระใหท้า่นเก็บภาพววิทวิทัศนธ์รรมชาตจิากมมุสงูตามอัธยาศัย พรอ้มน ัง่

กระเชา้ ข ึน้ยอดเขาเพือ่ชมความงามของหบุเขา และสวนโดยรอบ  

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม BORJOMI PALACE HOTELระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ทกุ

วันนี ้เป็นเมอืงแห่งประวัตศิาสตร ์เป็นทีรู่จ้ักกันดวี่าเป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) 

ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีง เรือ่ง

ความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอรแีห่งนี้ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (MUSEUM 

OF STALIN) ซึง่เป็นสถานทีท่ีไ่ดร้วบรวมสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ พรอ้มทัง้เรือ่งราวตา่งๆของทา่นสตาลนิ 

และยงัมกีารแสดงถงึประวัตชิวีติตัง้แตเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 

วนัทีส่ ี ่ BATUMI-เมอืงกอร ี(GORI)-พพิธิภณัฑส์ตาลนิ-ชมวหิารสเวตสิเคอเวร ี(B/L/D) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่าน ชมวหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งนี้

ถือเป็นศูนย์กลางทาง ศาสนาที่ศักดิ์สทิธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ 

Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่น

ความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี 

ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีน

สเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 
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ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) หลงัจากน ัน้น าทุกทา่นเดนิทางกลบัสู ่ทบลิ ิ

ซ ี

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางไปยังเมอืงซคินาคล ี(Signagi) เมอืงเล็กๆ ทีย่ังคงความเกา่แกด่ัง้เดมิอยู่ เป็นเมอืงที่

ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาสงู บา้นเรอืน รา้นรวงภายในเมอืงน่ันยังคงสภาพสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกเ่อาไวไ้ดเ้ป็น

อยา่งด ีอกีทัง้หลังคาบา้นแต่ละหลังของทีน่ี่ ก็พรอ้มใจกันใชส้แีดงอฐิ ดูสวยงามโดดเด่นท่ามกลางหุบ

เขาทีล่อ้มรอบ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีคุ่ณสามารถเดนิเล่นไดเ้พลนิๆตามตรอกซอกซอยใหอ้ารมณ์ราว

กบัเดนิเลน่อยูใ่นยโุรปตะวันออกเลยก็วา่ได ้และอกีหนึง่ส ิง่ทีท่ าใหเ้มอืงนีเ้ป็นทีรู่จั้กของเหล่านักเดนิทาง 

นัน้คอืไวน์ชัน้เยีย่ม เนื่องจากเมอืงทีผ่ลติไวน์อันดับตน้ๆของโลกก็ว่าได ้และไม่พลาดทีเ่ราจะน าทา่น 

ชมิไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนีด้ว้ย รับฟร ีไวนพ์ืน้เมอืง หรอืเลอืกรับเป็นแกว้ไวนจ์อรเ์จยีสดุเก ๋

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้ สู่ตัวเมืองทบลิซิอีีก

ครัง้ น าทกุทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารกิาลา่ 

(NARIKALA FORTRESS) ชมป้อมปราการซึง่

เป็นป้อมโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที่ 4 ใน

รูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในสมัยของ

กษัตรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้ง

เพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกล ไดเ้ขา้

มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ ป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (NSRIN OALA) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอันเล็ก 

(LITTLE FORTRESS)  

วนัทีห่า้ เมอืงซคินาคล ี(Signagi) –ชมิไวน-์ป้อมนารกิาลา่ -อนสุาวรยีพ์ระแมจ่อรเ์จยี (MOTHER 
OF GEORGIA) –ชมป้อมนารกิาลา่-ผา่นชมโรงอาบน า้-โบสถเ์มทเตหค์ ี-ถนนคนเดนิชา

เดอรน์ี ่–ทบลิซิ ี  (B/L/D)  
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น าทุกทา่นแวะชม อนุสาวรยีพ์ระแมจ่อรเ์จยี (MOTHER OF GEORGIA) หรอือกีชือ่หนึง่คอื 

KARTLIS DEDA เป็นรูปปั้นหญงิสาวสงู 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลาก ิ(SOLO LAKI HILL) ในนครท

บลิซิ ีโดยรูปปั้นนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่

สะทอ้นถงึจติวญิญาณและนสิยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

ชมป้อมนารกิาลา่(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรยีม์ารดาแห่งจอรเ์จยี (Kartlis Deda, 

Mother Georgia) ป้อมนารกิาลาเป็นปราการหนิขนาดใหญ่ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเหนือนครทบลิซิ ี สรา้งขึน้

ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมัยทีต่่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บน

เสน้ทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศอ์มุัยยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับไดต้่อเตมิป้อมในชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกล ตัง้ชือ่ใหใ้หม่ว่า NARIN QALA แปลว่าป้อมนอ้ย (Little 

Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กยอ่งว่าป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่ง

และตไีดย้ากทีส่ดุ  

ผ่านชมโรงอาบน า้ SULFUR BATH บรเิวณนี้เป็นโรงอาบน ้ามทีัง้ที่เป็นสาธารณะและส่วนตัว 

เนือ่งจากบรเิวณใกลเ้คยีงมลี าธารทีม่สีายแรก่ ามะถัน ปะปนอยู ่หากลงไปเดนิตรงล าธารเล็กๆ เราก็จะได ้

กลิน่ของก ามะถันดว้ย 

บรเิวณนี้จะเห็นเป็นโดม แต่ละโดมคอื 1 หอ้งอาบน ้า โดยเชือ่ว่าการมาอาบน ้าผสมก ามะถันนี้ จะท าให ้

รา่งกายสะอาดและดตีอ่สขุภาพ 
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น าทา่นไปชม โบสถเ์มทเตหค์ ี(METEKHI CHURCH) โบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของท

บลิซิ ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมน่ ้าทวาร ีเป็นโบสถห์นึง่ทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู ่ซ ึง่

เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษัตรยิว์าคตัง ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่

บรเิวณนี ้

 

จากนัน้ใหท้กุทา่นอสิระ ถนนคนเดนิชาเดอรน์ี ่(SHARDEN STREET) ซึง่เป็นถนนใหญข่องเมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบ และอาคารถกูสรา้งขึน้ทีม่รีปูลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้

และสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึเป็นสนิคา้

พืน้เมอืงหลากหลาย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัทีห่ก เทอืกเขาคอเคซสั-ชมป้อมอนานรู-ีอา่งเก็บน า้ชนิวาร–ี คสัเบก ิ– โบสถเ์กอรเ์กต ิ-อนสุรณ์
สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี (B/L/D)  
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 น าทา่นออกเดนิทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จยี

ทีม่ชี ือ่ว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้

เ ป็นถนนสายส าคัญที่สุดที่ถูกสรา้งขึ้นในสมัยที่

จอร์เจียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด 

เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสั

จากรัสเซยีมายังทีภู่มภิาคนี้ ถนนแห่งประวัตศิาสตรน์ี้

เป็นเสน้ทางที่จะ น าท่านขึน้สู่ เทอืกเขาคอเคซสั 

(The Caucasus Mountain) เป็นเทอืกเขาทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งทวปียโุรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 สว่น 

คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ระหว่างทางน าท่านแวะ ชมป้อมอนานูร ี

(Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเกา่แก ่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่16-17 ชมร่องรอยของซาก

ก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการแห่งนี้ไวเ้ปรยีบเสมอืนม่านทีซ่อ่นเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลังทีต่ัง้

อยูภ่ายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์นิ ภายในยงัม ีหอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่าน จากมมุสงู

ของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพทีส่วยงามของ อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(ZHINVALI) ทีซ่ ึง่ท าให ้

ชาวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไวใ้ชแ้ละชืน่ชมทัศนียภาพทวิทัศน์ ของภเูขาลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ จากนัน้

ออกเดนิทางตอ่ไปตามเสน้ทางหลวง รมิฝ่ังแมน่ ้า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ทีร่ะดับความสงู 2,395 เมตร 

บนเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ เพือ่เดนิทาง สูเ่มอืงคสัเบก ิ(KAZBEGI) ความสูงที ่1,700เมตร หรอืใน

ปัจจุบันเรยีกว่า เมอืงสเตปันสมนิดา (Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 นี้แต่คนมักจะ

เรยีกตดิปากกันอยู่ว่า คัสเบกอิยู่ เมอืงนี้อยู่ห่างจากเมอืงหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 กโิลเมตร ถอืเป็น

ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสัทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิัศน์ทีส่วยงามโดยรอบ 

รวมทัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคัสเบกอิกีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ จากน ัน้เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

น ัง่รถจิป๊ 4X4 1 คนั ข ึน้ไดป้ระมาณ 6 ทา่นเทา่น ัน้  

 เพือ่ข ึน้เขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กโิลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาท ี 

 

น าทกุทา่นขึน้สูเ่นนิเขา ทีต่ ัง้ของโบสถส์มนิดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรอื 

โบสถเ์กอเกต ิ(GERGETI TRINITY CHURCH) คอืโบสถช์ือ่ดังกลางหบุเขาคอเค

ซสั ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญแห่งหนึง่ของประเทศจอรเ์จยี โบสถค์รสิตน์กิายจอรเ์จยี

นออรโ์ธด็อกซเ์กา่แกน่ี ้สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่มาตัง้แต่ศตวรรษที ่14 บนยอด

เขาทีม่คีวามสงูถงึ 2,170 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ดว้ยทวิทัศนธ์รรมชาตขิองเทอืกเขา

คอเคซสัรอบทศิและโบสถเ์ล็กๆทีต่ัง้อยูอ่ย่างโดดเดีย่วเปลีย่วเหงาจงึท าใหท้ีน่ี่เป็นที่

นยิมของนักท่องเทีย่วมาตัง้แต่สมัยทีจ่อรเ์จยียังอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซ

เวยีตซึง่ตัง้อยูอ่ยา่งสวยงามและโดดเด่น บนเนนิเขาซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขยีว

ขจ ีทีร่ะดับความสงู 2,170 เมตร 



Page 12 of 19 

 

 

 

***หมายเหตุ เนือ่งดว้ยเดอืนพฤศจกิายน – ถงึเมษายน ของทุกปีจะเป็นชว่ง WINTER ของ

ประเทศจอรเ์จยี หมิะจะตกเป็นจ านวนมากและแตล่ะปีความความหนาวเย็นของน า้แข็ง หมิะก็ไม่

เท่ากนั ท าใหท้างขึน้เขาสู่โบสถน์ ัน้อาจปิดเพราะถนนลืน่ ก่อใหเ้กนิอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่

สามารถขึน้ไปไดแ้ละรถรถจิป๊ 4X4 ก็ไมส่ามารถขึน้ไปบนยอดเขาสมนิดาไดเ้ช่นกนั ผูจ้ดัจะ

ค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั **** 

อนุสรณ์สถานรสัเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)  

อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนนิและมภีาพวาดสดุตระการตาบนฝาผนังหนิทีแ่ผ่เต็มพืน้ทีด่า้นใน

ของอนุสรณ์ทัง้หมด บอกเล่าประวัตศิาสตรค์วามสัมพันธร์ะหว่างจอรเ์จยีและรัสเซยี สรา้งขึน้ในปี 1983 

เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธสิัญญาจอรจ์เีอฟสก ี(Treaty of Georgie ski) และความสัมพันธ์

ระหว่างสหภาพโซเวยีต (Soviet Union) และจอรเ์จยี (Georgia) ตัวอนุสรณ์สถานในปัจจุบันไมไ่ดเ้ป็น

สัญลักษณ์ของมติรภาพระหว่างรัสเซยีและจอรเ์จยีอกีต่อ เนื่องดว้ยเหตุการณ์ในประวัตศิาสตรท์ีท่ าให ้

ความสมัพันธข์องสองประเทศนีต้อ้งสัน่คลอนอยา่งรนุแรง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัทีเ่จ็ด มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี-สะพานแหง่สนัตภิาพ (THE BRIDGE OF PEACE)-ช็อปป้ิง
สนิคา้พืน้เมอืง ณ FLEA MARKET-ถนนคนเดนิรสุตาเวล-ียา่นฟรดีอมสแควร ์TBILISI – 

ISTANBUL (B/L/-)      
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น าท่านชม มหาวหิารศกัดิส์ทิธิแ์หง่ทบลิซิ ี(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) หรอื

อกีชือ่หนึง่คอืโบสถ ์SAMEBA เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี อกีทัง้ยังถูกจัดใหเ้ป็น

สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญม่ากทีส่ดุในแถบอา่วเปอรเ์ซยี และมคีวามสงูเป็นอนัดับ 3 ของโลก 

 

น า ท่ า นสู่  สะพานแห่ง ส ันติภาพ  (THE 

BRIDGE OF PEACE) เป็นอกีหนึ่งงาน

สถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ีออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวอติาเลี่ยนชือ่ MICHELE DE 

LUCCHI สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร 

ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย โครงสรา้งนัน้ถูก

ออกแบบ และสรา้งทีป่ระเทศอติาลี และน าเขา้

สว่นประกอบโดยรถบรรทกุมากกวา่ 200 คัน เพือ่

เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทะบลิซิ ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ช็อปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ณ FLEA MARKET ตลาดนัดทีห่ากทา่นเป็นคนรักของสะสมหายากในยคุเกา่

จะตอ้งถกูใจอยา่งแน่นอน เพราะจะมบีรรดาพอ่คา้แมค่า้ทีน่ าของเกา่หายากมาวางขายกนัในราคาที่

ตอ่รองได ้ใหท้กุทา่นไดเ้ดนิชมเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

จากนัน้น าทุกท่านสู่ ถนนคนเดนิรุสตาเวล ี(RUSTAVELI STREET) ใหทุ้กท่านอสิระเดนิเล่นชม

เมอืงทบลิซิี ่ยา่นฟรดีอมสแควร ์(FREEDOM SQUARE) หรอืเดนิเลน่ช็อปป้ิงที ่GALLERIA 

MALL ศูนยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิีท่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนด์เนม

หลากหลายแบรนด ์
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14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตทิะบลิซิ ิTBILISI (TBS) ประเทศจอรเ์จยี 

17.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ อสิตันบลู อาตาเตริก์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล TBS-IST 

   โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์TK 383 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ IST อสิตันบลู อาตาเตริก์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (รอเปลีย่นเครือ่ง 6 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

 

 

01.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์TK 68 IST-BKK 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูพิรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

อตัราคา่บรกิาร ข ัน้ต า่ 15 ทา่น  

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

09-16 ก.ค. 65  

10-17 ก.ค. 65  

11-18 ก.ค. 65  

24-31 ก.ค. 65  

49,988 บาท 48,988 บาท 47,888 บาท 8,500 บาท 

30 ก.ย.-07 ต.ค.  49,988 บาท 49,988 บาท 47,888 บาท 8,500 บาท 

08-15 ต.ค. 65 

13-20 ต.ค. 65 
51,988 บาท 51,988 บาท 49,888 บาท 8,500 บาท 

Update : 08 JUN 22 

 

วนัทีแ่ปด IST –กรงุเทพฯ (-/-/-)      
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*** หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั *** 

ราคานีข้ายในคณะทีม่ากกวา่ 15 – 20 ทา่นขึน้ไป //ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการ

ยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาดของภาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทัวร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีก้รณีทีค่ณะออกเดนิทางกรณีทีต่ ่ากวา่ 15 ทา่น ทางคณะทวัรจ์ะแจง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ในกรณีทีค่ณะทัวร์

ทกุทา่นตอ้งการออกเดนิทาง พรอ้มมหีวัหนา้ทวัรไ์ทย อ านวยความสะดวก 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยี (อยา่งใด อยา่งหนึง่) 

วคัซนี พาสปอรต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

เอกสารยนืยนัการรับวคัซนีครบ 2 โดส (สามารถใชจ้ากแอพฯหมอพรอ้มได)้ 

ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 RT-PCR (เป็นลบ) / Certificate of Testing for COVID-19 (ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง) 

 

 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 16,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัจากทีม่กีารจอง หรอืตามทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด 

พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ ีจ่ะเดนิทางทนัท ี 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 20 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หลังจากช าระคา่มดัจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯ จะท าการออกตั๋วล่วงหนา้ 1-2 อาทติยก์อ่น

การเดนิทาง 

 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั Turkish Airlines ชัน้ประหยดั (Economy Class), คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตยีง TWIN ROOM รวมทัง้สิน้ 5 คนื 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 

  คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

เงือ่นไขการจอง 

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
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 อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนือ่งจากอบุตัเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท (คุม้ครอง 

ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัอายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 

% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง)  

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 ก.ก.ตอ่ใบ/ทา่น กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ  

7 ก.ก. 1ใบ 

 

 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยตา่งๆอนัสบืเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,สนามบนิตน้ทางหรอืปลายทาง,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ

การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยดุงาน,การปฎเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและ

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิท 

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

 พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมทีพ่ัก  

 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 3 USD/วัน, พนักงานขบัรถ 2 USD/วัน,รา้นอาหาร, ทปิหวัหนา้ทัวรจ์าก 

เมอืงไทย USD/วัน คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 3 USD / ทา่น ส าหรบัมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ x 6 วนั =18 USD 

 2 USD / ทา่น ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั x 6 วนั = 12 USD 

 3 USD /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย x 8 วนั = 24 USD 

รวมคา่ทปิ 54 USD/ทา่น 

 

 

ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯ จะหักค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ท่านและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถคนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

 

 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได  ้ซึ่งต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาล  รับรอง  

บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยงัสายการบนิ โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้ง

หมายเหต ุโปรดอา่น !! 

กรณียกเลกิ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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ใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยู่

กบัการพจิารณาและตัดสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 

กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถ เขา้-ออก เมอืงไดเ้นือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ทาง

คณะทัวร ์ขอเพิม่ทา่นละ 2,000 บาท กรณีทีค่ณะทัวรท์กุทา่นตอ้งการออกเดนิทาง พรอ้มมไีกด ์อ านวยความสะดวก ** 

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น หรอืต ่ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

พจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์พิม่เต็ม ตามความเหมาะสมซึง่จะแจง้ใหท้ราบอกีท ี

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใน

เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ เครือ่งบนิรเีลย ์ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื 

อบุตัเิหตตุา่ง  

เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่ด่านตรวจคนเขา้เมอืง

ของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออก  

หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือไดว้่าท่านไดย้อมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามที่แจง้ไวต้าม

เอกสารดา้นบนแลว้  
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สุขภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


