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ราคา 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว

เพิม่ 

69,999. - เดอืนกนัยายน - ตลุาคม 65      18 - 25 ก.ย. /  06 -13 ต.ค. / 20 - 27 ต.ค. 12,000. - 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง พกัโรงแรม 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู  

2 กรงุอสิตนับลู - เมอืงบาตมู ี
Radisson Blue Batumi Hotel 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 เมอืงบาตมู ี- เมอืงคไูทซ ี
Best Western Hotel 4 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 

4 เมอืงคไูทซ ี– เมอืงกอร ี– เมอืงอพัลสิตซ์เิคห ์- เมอืงคาซเบก ี The Room Hotel 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

5 เมอืงคาซเบก ี– เมอืงกดูาอรู ี- กรงุทบลิซิ ี
Holiday In Tbilisi Hotel 4 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 

6 กรงุทบลิซิี ่– เมอืงมทิสเคตา้ - กรงุทบลิซิี ่
Holiday In Tbilisi Hotel 4 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 

7 กรงุทบลิซิ ี– กรงุอสิตนับลู - กรงุเทพมหานคร  

8 สนามบนิสวุรรณภมู ิ  
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วนัที ่1   สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู 

 

18.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U  ประต ู9 - 10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตันบลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 65 บนิตรง (ใชเ้วลา

ในการบนิ ประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 

 

วนัที ่2  กรงุอสิตนับลู - เมอืงบาตมู ี

 

04.10 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

06.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงบาตมูโีดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 390 (ใชเ้วลาในการบนิ 

ประมาณ 1.55 ชัว่โมง) 

09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงบาตมู ีBatumi ประเทศจอรเ์จยี เป็นเมอืงทา่ชายทะเลและเป็นหนึง่ในเมอืง

เศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศจอรเ์จยี ตัวเมอืงบาตมูนัีน้ตัง้อยูต่ดิทะเลด า อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใต ้

ของประเทศ เมอืงบาตมูยีงัไดรั้บการสนับสนุนใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ ค.ศ. 2010 เป็นตน้มา โดย

ไดม้กีารปรับรปูโฉมตวัอาคารและตัวเมอืงเกา่ ซึง่มโีรงแรมทีม่รีะดับมาตรฐานเชนโรงแรมสากลเปิดใหม่

เพิม่ขึน้ตลอดเวลา เพือ่รองรับการขายตัวของการทอ่งเทีย่วในอนาคตทีนั่บวันจะมยีอดนักทอ่งเทีย่วเพิม่

มากขึน้ทกุปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Gold Fish Restaurant 

น าทา่นเดนิชมยา่น จตรุสัปิอาซซา่ Piazza Square หนึง่ในจัตรัุสทีส่ าคัญของเมอืงบาตมู ี

ภายในจตัรัุสจะรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟน่ารัก มากมายอยูท่ั่วไป มเีนือ้ทีก่วา่ 5,700 ตาราง

เมตร มปีระชากรราว 200,000 คน ตัง้อยูใ่กลก้บังทะเลด า สถาปัตยกรรมสว่นใหญไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจ

มากจากประเทศอติาล ี โดยจะสงัเกตไดจ้ากภาพโมเสกและงานกระจกสตีา่ง ๆ ทีห่าดไูดต้ามอาคาร

โดยรอบจัตรัุส  
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น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั รปูปัน้อาล ี และ นโีน ่ Ali and Nino Moving Sculptures รปูปัน้

พเิศษมคีวามสงู 8 เมตร ตัง้อยูร่มิทะเลด า รปูปัน้หญงิชายคูน่ีส้ามารถทีจ่ะเคลือ่นไหวไดท้กุ ๆ 10 นาท ี

(เริม่ตัง้แต ่ 19.00 น.) ส าหรับจดุประสงคท์ีส่รา้งรปูปัน้นัน้ก็เพือ่แสดงถงึวามรักของหนุ่มสาวทีม่คีวาม

แตกตา่งกนัทางดา้นเชือ่ชาต ิ ศาสนา และยงัแสดงใหเ้ห็นถงึสนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยี และ 

ประเทศอารเ์ซอรไ์บจาน อกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลด า ชมความงดงามของอา่วเมอืงบาตมู ีสาเหตทุีไ่ดช้ ือ่วา่ทะเล

ด าก็เนือ่งจากดนิโคลนบรเิวณชายฝ่ังนัน้ เป็นดนิทรายของทะเลแหง่นีเ้ป็นสดี า อนัเนือ่งมาจากสารไฮโด

เจนซลัไฟดน่ั์นเอง ทา่นจะไดส้มัผัสถงึความเจรญิเตบิโตของเมอืงบาตมู ี ไมว่า่จะเป็นโรงแรมทีม่ขีนาด

ใหญต่ัง้ตระหงา่นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เชน่โรงแรม Radisson Blue Batumi หรอืวา่จะเป็นชงิชา้สวรรค์

ขนาดยกัษ์ เป็นภาพทีม่คีวามสวยงามแปลกตาส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ Alphabet Tower 

พักคา้งคนื ที ่ Radisson Blue Batumi Hotel  4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3   เมอืงบาตมู ี– เมอืงคไูทซ ี

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคไูทซ ีKutaisi (ระยะทาง 157 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นดบัสองของประเทศจอรเ์จยี และเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่อง

อาณาจักร  โคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณน่ันเอง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Paolo Restaurant 

น าทา่นชม โบสถเ์บกราต ิBagrati Church โบสถอ์อโธดอกซท์ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศจอรเ์จยี 

และมคีวามส าคญัทางศาสนาและวัฒนธรรมจนไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นทีเ่รยีบรอ้ย โบสถแ์หง่นี้

ถกูสรา้งขึน้มาตัง้แตศ่ตวรรษที ่ 11 ตอนทีร่บไดรั้บชยัชนะจากสงครามและรวบรวมจอรเ์จยีกลับมาเป็น

ปึกแผน่ได ้ ซึง่ตอ่มาไดถ้กูท าลายจากผลของสงครามกบัเตริก์ สง่ผลท าใหโ้บสถนั์น้ไดรั้บความเสยีหาย

ไปบา้ง และไดรั้บการบรูณะกลับมาไดใ้กลเ้คยีงสภาพเดมิมากทีส่ดุ  

จากนัน้น าทา่นชม อารามเกลาต ิGelati Monastery อารามหลวงของเมอืง ถกูสรา้งขึน้ตาม

พระประสงคข์องกษัตรยิเ์ดวดิที ่ 4 กษัตรยิผ์ูป้กครองประเทศจอรเ์จยี ในชว่งศตวรรษที ่ 10-11 โดยที่

อารามนัน้จะประกอบไปดว้ยโบสถ ์ 2 แหง่ คอื  โบสถพ์ระแมม่าร ี และโบสถเ์ซนตจ์อรจ์-เซนตน์โิคลสั 

ภายในตัวโบสถนั์น้จะมภีาพเขยีเฟรสโกท้ีส่วยงามมากมายอยูห่ลายภาพดว้ยกนั นอกจากนีอ้ารามเกลาติ

นัน้ยงัเป็นสถาบนัชัน้น าของประเทศทีผ่ลตินักวทิยาศาสตร,์นักเทววทิยาและนักปราชญช์ือ่ดังเป็นจ านวน

มาก ซึง่ องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหอ้ารา เกลาตแิหง่นีเ้ป็นหนึง่ ในมรดกโลกสถาน เมือ่ปี ค.ศ. 1944 

เป็นตน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่น เดนิเลน่ ชลิด ์ชลิด ์ชมสนิคา้พืน้เมอืง หาซือ้ของฝากของทีร่ะลกึตดิไมต้ดิมอืกนั

ทีต่ลาด Central Market ตลาดแหง่นีม้สีนิคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไดม้ากมาย โดยเฉพาะสนิคา้พืน้เมอืง 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ ไวน ์ขนม และผลไม ้ทีม่วีางขายเป็นจ านวนมาก จนไดรั้บฉายาวา่ Colorful Market 

ก็เนือ่งจากม ีผลไมน้านาพันธุท์ีม่สีสีนัสดใสวางขายเรยีงรายกนัอยา่งสวยงาม  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Baraka Restaurant 

พักคา้งคนื ที ่  Best Western Hotel  4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4   เมอืงคไูทซ ี– เมอืงกอร ี– เมอืงอพัลสิตซ์เิคห ์- เมอืงคาซเบก ี

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโกร ี Gori (ระยะทาง 149 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) อดตีเป็นเมอืงอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมในยคุการปกครองโดยสหภาพโซเวยีต และเป็นบา้น

เกดิของ โจเซฟสตาลนิ Joseph Stalin จอมเผด็จการทีท่รงอทิธพิลและอนัตรายทีส่ดุคนหนึง่ของโลก

ในชว่งศตวรรษที ่20 

เทีย่ง  อาหารกลางวัน ภตัตาคารพืน้เมอืง Shin Da Gori Restaurant 

น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์จเซฟ สตาลนิ Joseph Stalin State Museum ซึง่ตัง้อยูใ่น

จัตรัุสกลางเมอืงกอร ี Gori อดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซ

เวยีตนัน้เอง พพิธิภณัฑแ์หง่นีเ้ป็นทีเ่ก็บรวบรวมเรือ่งราว

ของสตาลนิไวอ้ยา่งมากมาย ไมว่าจะเป็นภาพถา่ยภาพวาด 

ขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัว ของขวัญของก านัลจากบรรดามติร

ประเทศ โดยแบง่ออกเป็น 3 โซนดว้ยกนั ไดแ้ก ่ 

Stalin’s House ทีจ่ าลองบา้นเกดิสมยัเด็กของส

ตาลนิเอาไว ้ 

Stalin Museum โซนนีค้อืโซนหลักของ

พพิธิภณัฑ ์ ซึง่เก็บรวบรวมเรือ่งราวทัง้หมดของสตาลนิรวม

ไปถงึรปูตา่ง ๆ แถมยงัเป็นสว่นของพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์

แหง่ลัทธสิงัคมนยิมอกีดว้ย  

และสดุทา้ย คอื Stalin’s Railway Carriage 

เป็นโบกีร้ถไฟสเีขยีวทีน่ ามาจัดแสดงไว ้ เพราะวา่สตาลนิ

เป็นคนน ารถไฟรุน่นีเ้ขา้มาใชใ้นโซเวยีตเป็นครัง้แรก โจเซฟ 

สตาลนิ คอืผูน้ าทีย่ ิง่ใหญข่องสหภาพโซเวยีต ไดรั้บการขนานนามวา่“บดิาแหง่สหภาพโซเวยีต” เป็น

ผูน้ าคอมววินสิตท์ีส่ามารถน าพาโซเวยีตใหม้ชียัชนะเหนอืพวกนาซไีดใ้นสงครามโลก และไดพั้ฒนา

ประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้จนท าใหส้หภาพโซเวยีตกา้วขึน้สูป่ระเทศมหาอ านาจของโลก และไดป้กครอง

สหภาพโซเวยีตดว้ยระบบคอมมวินสิตค์ูข่นานไปกบัอเมรกิาทีม่กีารปกครองแบบประชาธปิไตย  

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอพัลสิตซ์เิคห ์ Uplistsikhe (ระยะทาง 15 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

น าทา่นชม Uplistsikhe Cave หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ทีต่ามประวตัศิาสตรข์องชาว

จอรเ์จยีไดม้กีารจดบนัทกึเรือ่งราวไวว้า่ ณ เมอืงถ ้าแหง่นีไ้ดม้กีารตัง้ฐิน่ฐานในดนิแดนแถบนีก้วา่ 3,000 

ปี โดยชว่งทีเ่มอืงนีม้คีวามเจรญิถงึขดีสดุคอื ในชว่ง ครสิตวรรษที ่ 9-11 กอ่นทีจ่ะถกูรกุรานและท าลาย

โดยชาวมองโกลในชว่งครสิตวรรษที ่ 11 หนิผาขนาดใหญท่ีถ่กูสกดัและสลกัเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถง

มากมาย คอืทีต่ัง้ของนครบนแนวเทอืกเขาหนิทราย ในอดตีกาลนครถ ้าแหง่นีย้งัเป็นสว่นหนึง่ของ
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เสน้ทางสายไหมทีเ่ชือ่มตอ่อาณาจักรไบแซนไทนก์บัประเทศอนิเดยีและประเทศจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคาซเบก ี Kazbeki (ระยะทาง 197 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หรอืปัจจบุนัเรยีกวา่ เมอืงสเตปนัสมนิดา Steansminda ชือ่นีเ้ปลีย่นเมือ่ปี 2006 

หลังจากนักบญุนกิายออรโ์ธด๊อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนา

ขึน้ เป็นเมอืงเล็ก ๆ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ี ้ ถอื เป็นศนูยก์ลางทางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั 

Caucasus ทีส่ าคญัของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิศันท์ีส่วยงามโดยรอบ และเป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซ

เบกีอ้กีดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักคา้งคนื ที ่  The Room Hotel  4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5   เมอืงคาซเบก ี– เมอืงกดูาอรู ี- กรงุทบลิซิ ี

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ขึน้รถ  4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั Caucasus น าทา่น

ชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church หรอืเรยีกวา่ โบสถส์มนิดา ซาเมบา 

Tsminda Sameba Church สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 14 เป็นโบสถช์ือ่ดัง

กลางหบุเขาคอเคซสั และเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาคาซเบกี ้ ที่

ระดับความสงูจากน ้าทะเล 2,170 เมตร เป็นจดุชมววิยอดเขา Kazbeg หนึง่ในยอดเขาทีส่วยทีส่ดุของ

เทอืกเขาคอเคซสั 

(*** ในกรณีทีม่หีมิะตกหนัก จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ปรับเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ***) 
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ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพกบัววิทวิทศันท์ีส่วยงาม เชค็อนิ ดืม่ด ่ากบัอากาศทีแ่สนบรสิทุธิ ์ 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นออกเดนิทางตอ่ไปยงั อนสุาวรยีม์ติรภาพจอรเ์จยี Russia 

Georgia Friendship Monument หรอืสนธสิญัญา Georgievsk Monument (ระยะทาง 354 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองรอ้ยปี

ของสนธสิญัญา Georgievsk และมติรภาพทีต่อ่เนือ่งระหวา่งโซเวยีต จอรเ์จยี กบั โซเวยีต รัสเซยี  ให ้

ทา่นไดภ้าพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย  

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงกดูาอรูี ่ Gudauri (ระยะทาง 39 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ทา่นสามารถเห็นววิแบบ 360 องศา 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ป้อมอนานรูี ่ Ananuri Fortress (ระยะทาง 57 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ป้อมปราสาททีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังซา้ยของแมน่ ้าอรักว ี เป็นทีป่ระทับของเอรสิตาวสิหรื

อดยคุแหง่อรักวรีาชวงศศ์กัดนิาผูป้กครองดนิแดนแหง่ลุม่แมน่ ้าอารักว ี และเป็นสมรภมูริบแยง่ชงิอ านาจ

กบัเจา้ปกครองแควน้อืน่ ๆ หลายตอ่หลายครัง้ ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยประสาท 2 หลงั 

โบสถ ์2 แหง่คอืโบสถแ์มพ่ระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์มพ่ระเสด็จขึน้สวรรค ์ (อสัสมัชญั) และทีฝั่งศพขอ

งดยคุแหง่อรักว ีซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยี 
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จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่

อนสุาวรยี ์The Chronicle of Georgia 

(ระยะทาง 62 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หรอืแทง่หนิสดี า

แกะสลักขนาดใหญย่กัษ์ บนแทน่หนิจะ

แกะสลักออกมาเป็นรปูตา่ง ๆ บอกเลา่

เรือ่งราวของประเทศจอรเ์จยีในอดตี สรา้ง

ขึน้โดย ซรุาป สถาปนกิชือ่ดัง เริม่สรา้งขึน้

เมือ่ปี 1985 ประกอบไปดว้ยแทง่เสา 16 

แทง่ แตล่ะแทง่สงู 35 เมตร โดยทีแ่ตล่ะเสาจะแบง่ยอกเลา่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื ลา่งสดุเกีย่วกบั

พระคัมภรี ์ สว่นกลาง คอื เรือ่งของชนชัน้สงูในจอรเ์จยี และสว่นบนจะเลา่เกีย่วกบัเหตกุารณ์ส าคัญของ

ประเทศ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ภตัตาคาร อาหารจนี Ensemble Chinese Restaurant 

ค ่า  พักคา้งคนื ที ่Holiday In Tbilisi Hotel  4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6   กรงุทบลิซิี ่– เมอืงมทิสเคตา้ – กรงุทบลิซิี ่

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงมทิสเคตา้ Mitskheta (ระยะทาง 25 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง    

ประมาณ 30 นาท)ี ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนอืของกรงุทบลิซี ี ในจังหวัดคารท์ลี ่ ทางดา้นตะวันออกของ

จอรเ์จยี เมอืงนีนั้บวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แกแ่หง่หนึง่ของประเทศจอรเ์จยี โดยปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลาง

การปกครองของแควน้มทิสเคตา้และเทยีนติี ้ มปีระชากรอาศัยยูป่ระมาณ 20,000 คน เนือ่งจากมี

โบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตรม์ากมายแหง่จงึ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 

UNESCO World Heritage Site  

น าทา่นชม วหิารจวาร ี Jvari Church หรอือารามแหง่กางเขน ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของ

ครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกซ ์ทีถ่กูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภเูขาทีแ่มน่ ้าสอง

สายไหลมาบรรจบกนั คอื แมน่ ้ามคิวาร ี และ แมน่ ้าอรักว ี ภายในโบสถแ์หง่นีม้ไีมก้างเขนขนาดใหญ ่ซึง่

ชาวเมอืงกลา่วกนัวา่ นักบญุนโีนแหง่คัปปาโดเกยี (ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศ

ตรุก)ี ไดน้ าไมก้างเขนมาพรอ้มกบัการเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล   

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย  

 

 

 

 



Page 11 of 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่ วหิารสเวตสิโคเวล ี Svetitskhoveli Cathedral สญัลกัษณ์ของการ

เปลีย่นแปลงความเชือ่มานับถอืศาสนาครสิต ์ ซึง่กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาต ิ เมือ่ปี ค.ศ. 337 และ

เป็นสิง่กอ่สรา้งในยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในครสิตวรรษ ที ่ 11 ภายในมี

ภาพเขยีนเฟรสโก ้ทีส่วยมคีวามสวยงามเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันแบบโลคอลสไตล ์ Local Georgian and European Cuisine ที ่ The 

Chamber of Wine 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุทบลิซิ ี Tbilisi (ระยะทาง 27 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

40 นาท)ี 

จากนัน้น าทา่นไปยงัเขตเมอืงเกา่ ชมบรเิวณ โรงอาบน ้าแรก่ ามะถัน Sulphur Baths หรอืภาษา

จอรเ์จยีน เรยีกวา่ Abanotubani (อะบานูออบูาน)ิ เป็นสถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพรุอ้นทีม่แีรก่ ามะถัน ตาม
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ต านานเลา่ขานวา่ในสมยักษัตรยิว์าคตัง ที ่ 1 กอรก์ชัล ี นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณ

ดังกลา่ว จงึท าใหค้น้พบบอ่น ้าพรุอ้นแหง่นีข้ ึน้ ลักษณะของโรงอาบน ้าคลา้ย ๆ กบัออนเซนของชาวญีปุ่่ น

ผสมผสานกบัการอาบน ้าแบบตรุก ี 

น าทา่นชมโรงอาบน ้าทีม่กีารสรา้ง สรา้งเป็นหลังคาโดม และใหบ้รกิารตัง้แตย่คุกลางจนถงึ

ปัจจบุนัทีม่รีปูแบบตัวอาคารทีห่ลากหลาย บางแหง่มหีอมนิาเรต่ข์นาบขา้ง ประดับดว้ยโมเสคชิน้เล็ก

สวยงามยิง่ ระหวา่งทางทา่นสามารถทีจ่ะมองเห็นโบสถน์กิายออรโ์ธดอกซท์ีเ่กา่แกม่ากมาย 

น าทา่นสู ่ถนนชารเ์ดน ี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนคนเดนิ สองขา้งทางไปดว้ยรา้นคา้ที่

เป็นลกัษณะหอ้งแถวยาว ๆ และมรีา้นขายกาแฟตกแตง่สไตลน่์ารัก ๆ รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมถงึงาน

ศลิปกรรมทีผ่ลติดว้ยมอื นอกจากนีย้งัมพีวกเสือ้ผา้แฟชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของจอรเ์จยี ใหท้า่นไดส้มัผัสกบั

ผูค้นทีเ่ดนิทอ้งถิน่และนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิจับจา่ยซือ้สนิคา้ทีเ่นอืงแน่นบนถนนแหง่นี ้ จากนัน้น าทา่นสู ่

สะพานแหง่อสิรภาพ The Bridge of Peace สะพานคนเดนิสไตลโ์มเดริน์ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 2010 โดย

ใชเ้หล็กและกระจกใส สรา้งขา้มแมน่ ้ามตควาร ี เพือ่เชือ่มฝ่ังเมอืงเกา่และเมอืงใหมข่องกรงุ ทบลิซิ ี มี

ความยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซึง่สะพานแหง่นีถ้อืเป็นสญัลักษณ์ของกรงุทบลิซิยีคุใหม ่อสิระใหท้า่น

ไดภ้าพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิตอ่สูส่ถานกีระเชา้ เพือ่น าทา่น ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ Narikala 

Fortress ใหท้า่นไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณทีถ่กูสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรปูแบบของซรูสิ 

ทซเิค หมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม า่เสมอกนัและตอ่มาในราวศตวรรษที ่ 7สมยัราชวงศฮ์มุยัยาด ไดม้ี

การกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาในสมยัของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปี ค.ศ. 1089-1125) ไดม้กีารสรา้ง

เพิม่เตมิขึน้อกีซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้า่ นารนิ กาลา Narin 

Qala ซึง่มหีมายถงึ ป้อมอนัเล็ก Little Fortressและตอ่มาบางสว่นก็ไดพั้งทลายลงเพราะวา่เกดิ

แผน่ดนิไหว และไดถ้กูรือ้ท าลายลง ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพจากมมุสงูของป้อมจะเป็นมองบรเิวณตัว

เมอืงทบลิซิ ีไดอ้ยา่งชดัเจน 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ภตัตาคารพืน้เมอืง Funicular Restaurant 

พเิศษ!! กบัดนิเนอรส์ดุหร ูอลังการ ณ ภตัตาคารทีใ่หญท่ีส่ดุะหรหูราทีส่ดุในกรงุ ทบลิซิี ่ทีต่ัง้อยู่

บนยอดเขา ทา่นสามารถทีจ่ะเห็นตวัเมอืงทบลิซิจีากมมุสงูไดอ้ยา่งชดัเจน ภายในภตัตาคารตกแตง่

หรหูราสดุอลังการ 

ค ่า  พักคา้งคนื ที ่Holiday Inn Tbilisi Hotel  4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7   กรงุทบลิซิ ี– กรงุอสิตนับลู – กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม โบสถต์รนีติ ี ้Holy Trinity Cathedral of Tbilisi หรอื ซามบีา มคีวามหมายวา่ 

โบสถพ์ระตรเีอกานุภาพศักดิส์ทิธิ ์แหง่กรงุทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิาร

หลกัของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์ ในกรงุทบลิซิ ี กอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1995-2004 

ใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 3 ของศาสนาครสินกิายออรโ์ธดอกซต์ะวันออกทัว่โลก แมจ้ะมอีายไุมม่ากแตก่็

เป็นบถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ ทีม่รีปูแบบทางศลิปะจากไบแซนไทน ์ โบสถ์

เป็นอาคารขนาดใหญท่ีม่คีวามสวยงามโดดเดน่เป็นอนัมาก  

จากนัน้น าทา่นสู ่โบสถเ์มเตหค์ ีMetekhi Church เป็นโบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานอยู่

คูบ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ี ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมน่ ้าทวาร ี เป็นโบสถห์นึง่ทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ี

ประชากรอาศัยอยู ่ ซ ึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแตก่อ่นกษัตรยิว์าคตัง ที ่ 1 แหง่จอรก์าซาล ี  ไดส้รา้ง

ป้อมและโบถสไ์วท้ีบ่รเิวณนี ้ ตอ่มาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษัตรยิ ์ เซนต ์ เดมทิ 

รอีสั ที ่ 2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลักษณ์ของโบสถใ์นนกิายออรโ์ธดอกซ ์ ตอ่มาไดถ้กูท าลาย และไดม้กีาร

กอ่สรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปี ค.ศ. 1235 ไดถ้กูพวกมองโกลบกุท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

จากนัน้น าทา่นสู ่Tbilisi Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของกรงุทบลิซิ ี ชอ้ปป้ิงสนิคา้กอ่นทีจ่ะอ าลา

จอรเ์จยีดว้ยความประทับใจ ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นาบนิ 

17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 383  (ใชเ้วลาใน

การบนิ ประมาณ 2.35 ชัว่โมง)   

18.55 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ี(แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

 

วนัที ่8   สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

01.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาใน

การบนิ ประมาณ 9.35 ชัว่โมง)  

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ 125,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่27 พ.ค. 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน าให ้
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นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม)       

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม/

ทา่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วันละ 1 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วัน), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วัน) (คดิ 6 วัน รวมเทา่กบั 30 USD) 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วัน (คดิ 8  วัน รวมเทา่กบั  24 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าทา่นละ 21,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด  ภายใน 45 วันลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิทวัร ์ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 100% (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วนั) 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิ การลา่ชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ
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เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้

ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่น

ช าระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้

เมอืง  

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งคอยดแูลเป็นพเิศษทีต่อ้งน่ังรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและสมาชกิภายในครองครัวของ

ทา่นจะตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครองครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็น

ทีจ่ะตอ้งคอยดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการ

บนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหมภ่เูกต็หาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนั

วา่ทวัรนั์น้ๆยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้

ยกเลกิบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตจิะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ซึง่คณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะน่ังทีท่างสายการบนิก าหนด

ไว ้ เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรงและสามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมเีหตขุดัขอ้ง 

ตัวอยา่งเชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (ประตฉุูกเฉนิมนี ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) มใิชผู่ท้ีปั่ญหาทางดา้นสขุภาพ

รา่งกาย และทีส่ าคญัอ านาจในการตัดสนิใจในการอนุมตัเิรือ่งทีน่ั่ง Long Leg นัน้ จะขึน้อยูก่บัเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของทาง

สายการบนิเทา่นัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถอนุญาตได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง

Triple Room ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนัซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในประเทศตรุก ี ในชว่งทีเ่ป็นฤดหูนาว จะไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ จะเปิดใหบ้รกิารในชว่ง

เฉพาะชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมม่เีจา้หนา้ทีค่อยยกกระเป๋า หรอืบางโรงแรมอาจจะมแีตจ่ะไมเ่พยีงพอตอ่ลกูคา้ทีเ่ขา้พัก 

ดังนัน้เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว ทา่นสามารถยกกระเป๋าของทา่นเขา้หอ้งพกัของทา่นเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แตถ่า้ไม่

สะดวกเจา้หนา้ทีจ่ะบรกิารน ากระเป๋าไปวางยงัหนา้หอ้งพักของทา่นแตจ่ะใชเ้วลานานพอสมควร 
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 โรงแรมระดับ 4 ดาว ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทาง หรอืเทยีบเทา่ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนั

ในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่ง

ไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม  

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตรุกนัีน้ สว่นใหญจ่ะมไีมเ่พยีงพอ ในกรณีทีท่า่นตอ้งการจะไดก้ระเป๋าที่

รวดเร็ว ขอแนะน าวา่ทา่นสามารถน ากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แตถ่า้ไมร่บีรอ้นทางมคัคเุทศกช์าวไทย 

และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพักของทา่น 

 
 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
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9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


