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Code: IH14-GEO-ClassicGrand-8TK-Dec-Jul-56-62-A221128 

 

8 วนั คลาสสกิ แกรนดจ์อรเ์จยี 

 

 

 

***บนิเขา้ ทบลิซิี ่- บนิออก บาทมู ิหรอื เขา้ บาทมู ิ– ออก ทบลิซิี*่*** 

มกราคม - กรกฎาคม 2566 

เร ิม่ตน้ 56,900 บาท 

(เทีย่วจอรเ์จยี คนไทยไมต่อ้งท าวซีา่ / พกัโรงแรม 4 ดาว / รวมทปิหมดแลว้)  

ทบลิซิี ่- มทิสเคตา้ - คาสเบก ิ- หบุเขาคอเคซสั - โกร ี– อพุลสิชเิค - บอรโ์จม ี- คไูทซ ี 

ถ า้โพรมธิอีสุ – บาทมู ิ– ลอ่งเรอืชมทะเลด า 

ราคาทวัร ์60,900 บาท : 31 ธ.ค.- 7 ม.ค. 66  (ปีใหมเ่หลอืกรุป๊เดยีว) 

ราคาทวัร ์56,900 บาท : 23-30 ม.ค. 66 / 10-17 ก.พ. 66 / 24 ก.พ. – 3 ม.ีค. 66 / 10-17 ม.ีค. 66 /  

17-24 ม.ีค. 66 / 25 ม.ีค.-1 เม.ย. 66 

ราคาทวัร ์59,900 บาท : 5-12 เม.ย. 66 / 15-22 เม.ย. 66 / 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 66 / 27 เม.ย.-4 พ.ค. 

66 /  

29 เม.ย. – 6 พ.ค. 66 / 1-8 พ.ค. 66 / 20-27 พ.ค. 66 / 10-17 ม.ิย. 66 /  

24 ม.ิย.- 1 ก.ค. 66 /  

ราคาทวัร ์62,900 บาท : 10-17 เม.ย. 66 / 13-20 เม.ย. 66 
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(หมายเหต.ุ.. ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม การบนิเขา้ TBS//BUS หรอื BUS//TBS ซึง่โปรแกรมทวัร์

เทีย่วครบทกุที)่ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 

 

19.30 น.  คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ M ประตทูางเขา้ที ่6 อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 

 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น.  ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.10 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู - ทบลิซิี ่

 

05.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง โดยเทีย่วบนิ TK378 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลู (กระเป๋าเดนิทางสายการบนิ Check through) 

06.25 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู ่สนามบนิทบลิซิี ่(TBS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ชม.) 

09.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงทบลิซิี ่(Tbilisi) น าท่านเทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่แห่งนครหลวงทบลิซิี ่(Old town of 

Tbilisi)  ซึง่มองไปทางไหนก็เห็นแต่ความออ่นหวานของสสีันอาคารบา้นเรอืน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่

ผสมผสานศลิปะแบบเปอรเ์ซยีและยโุรป อาจกลา่วไดว้า่ นี่คอืการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของ

ประเทศทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งสองทวปีอยา่งจอรเ์จยี เกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทีม่เีอกลักษณ์  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชม โบสถเ์มเตค ี(Metekhi Church) โบสถเ์กา่แกอ่ายรุาว 800 ปีซึง่สรา้งอทุศิใหแ้กพ่ระแมม่าร ี 

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัสะพานสนัตภิาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตร ซึง่เชือ่มระหว่างตัว

เมอืงเกา่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงาม

ชิน้หนึง่ ซึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา  

 

จากนัน้น าท่านน่ังกระเชา้เคเบิล้ขึน้ชมป้อมนารกิาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุค

ศตวรรษที ่4 ซึง่นักประวัตศิาสตรย์กยอ่งว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตี

ไดย้ากทีส่ดุ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพมมุสงูของเมอืงทบลิซิีต่ามอธัยาศัย 

 

จากนัน้น าทา่นแวะชม Chronicle of Georgia คอือนุสรณ์ขนาดยกัษ์ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขามองลงมาสูท่ะเลสาบ 

“Tbilisi Sea” โดยเลา่ถงึประวัตศิาสตร ์3,000 ปี ของอ านาจการปกครองของจอรเ์จยี ดว้ยการสลักเกีย่วกับ 

กษัตรยิ ์วรีบรุุษ และพระเยซคูรสิต ์ไวบ้นเสาเหล็กขนาดมหมึา  ซึง่ความอลังการณ์ และบรรยากาศความ

สวยงามของอนุสรณ์แหง่นีท้ าใหไ้ดช้ือ่วา่เป็น Stonehenge of Georgia  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทบลิซิีม่อลล ์(Tbilisi mall) ชอ้ปป้ิงมอลลแ์หง่นครหลวงทบลิซิี ่อสิระใหท้า่นชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศัยกับสนิคา้แบรนดเ์นมและสนิคา้แบรนดท์อ้งถิน่ อาท ิเชน่ Zara, Pull & Bear, Topshop, 

GAP, Marks & Spencer, Samsonite และ อืน่ๆ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Best Western Art Tbilisi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม มทิสเคตา้ - คาสเบก ิ- หบุเขาคอเคซสั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  อดตี

นครหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยี ปัจจบุนัเป็นเมอืงส าคัญทางศาสนาครสิต ์นกิายจอรเ์จยีออรโ์ธด็อกซ ์

โดยจอร์เจียรับครสิต์ศาสนาเขา้มาในประเทศเป็นครัง้แรกช่วงตน้ครสิต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนี้องค์การ

ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนโบราณสถานแหง่เมอืงมทิสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) 

เมือ่ปี ค.ศ.1994  

 

น าท่านชม อารามจวาร ี(Jvari monastery) หรอือารามแห่งกางเขน สถานทีศ่ักดิส์ทิธิย์คุศตวรรษที ่6 ซึง่

ชาวจอรเ์จยีสักการะนับถอืบชูาเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดยักษ์ ซึง่ชาวเมอืงกล่าวกันว่า 
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นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกยี (ซึง่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญมากของประเทศตุรก)ี ไดน้ าไม ้

กางเขนนีเ้ขา้มาพรอ้มกบัการเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล  

จากนัน้อสิระใหท้่านเก็บภาพทวิทัศน์ของเมอืงมทิสเคตา้และจุดบรรจบของแมน่ ้าคูราและแมน่ ้าอะรักวซี ึง่มี

ความงดงามเป็นอยา่งมาก  

 

ไดเ้วลาน าท่านชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli cathedral) สัญลักษณ์ของการเปลีย่นความเชือ่มา

นับถอืศานาครสิตซ์ ึง่กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ. 337 และเป็นสิง่ก่อสรา้งยุค

โบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที ่11 ภายในมภีาพเขยีนเฟรสโกท้ีง่ดงาม  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาสเบก ิ(Kazbegi) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

เมอืงเล็กๆซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus mountains) เมอืงนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางการ

ท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส ที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมี

สาธารณูปโภคส าหรับการท่องเทีย่ว รวมทัง้เป็นจุดชมววิยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึง่ในยอดเขาที่

สวยทีส่ดุของเทอืกเขาคอเคซสั   

 

ไดเ้วลาน าท่านเปลีย่นอรยิาบถ น่ังรถขับเคลือ่น 4 ลอ้ (Jeep 4 wheels Drive) เพือ่เดนิทางสู ่โบสถเ์กอร์

เกตสิเมบา (Gergeti sameba church) สถานทีท่่องเทีย่วและจุดถ่ายรูปที่โด่งดังมากทีสุ่ดของประเทศ

จอรเ์จยี เป็นโบสถเ์กา่แก่กลางหุบเขาคอเคซัส  สรา้งตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15 ดว้ยหนิแกรนติขนาด

ใหญ ่บนความสงู 2,170 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล รอบตัวโบสถแ์หง่นีส้ามารถมองเห็นเทอืกเขาคอเคซสัได ้

รอบดา้น ตลอดการเดนิทางทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศและววิอนังดงามธรรมชาตเิทอืกเขาคอเคซสั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Gudauri Loft / Gudauri Inn Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

ต ัง้แตเ่ดอืน ธนัวาคม - มนีาคม 2566 โรงแรมพกัคา้งจะเป็นทีท่บลิซิี ่เนือ่งจากโซนสกรีสีอรท์ตอ้งพกัข ัน้ต า่ 3-

5 คนื 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Best Western Art Tbilisi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ โกร ี- อพุลสิชเิค - บอรโ์จม ี

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์แห่งมติรภาพ (Monument of friendship) (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท)ี ก าแพงทรงครึง่วงกลมซึง่แต่งแตม้ศลิปะบนก าแพงมากมายสสีันอนัสวยงาม ซึง่เป็น

สญัลักษณ์แหง่มติรภาพระหวา่งรัสเซยีและจอรเ์จยี และเป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่ของจอรเ์จยี  

 

 

 

น าท่านเดนิทางสูป้่อมปราสาทอันนานูร ี(Ananuri fortress) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.15 ชัว่โมง) สรา้งขึน้สมยัศตวรรษที ่13 ถกูออกแบบใหม้หีอคอยสงูและมคีวามแข็งแกรง่เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบ
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ภยัในยามศกึสงครามนับเป็นป้อมปราการของชาวครสิตใ์นอตตีกาลทีอ่าศัยอยูใ่นภมูภิาคคอเคซสัและไมย่อม

ตกอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของจักรวรรดอิอตโตมนัและเปอรเ์ซยีซึง่เป็นชาวมสุลมิ  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอพุลสิชเิค (Uplistsikhe) (ระยะทาง 103 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมหนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ซึง่ตามประวัตศิาตรไ์ดบ้นัทกึวา่มกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดน

แถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิถงึขดีสุด คือในช่วงครสิตวรรษที่ 9 ถงึ 11 ก่อนจะถูก

รกุรานและท าลายโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตวรรษที ่11 หนิผาขนาดใหญท่ีถ่กูสกดัและสลักเสลาเป็นชอ่ง

หอ้งโถงมากมายคอืทีต่ัง้ของนครบนแนวเทอืกเขาหนิทราย ซึง่มเีนือ้ทีป่ระมาณ 8 เฮกตารห์รอืราว 50 ไร ่ใน

อดตีกาล นครถ ้าแห่งนี้ยังเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหมทีเ่ชือ่มต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศ

อนิเดยีและประเทศจนี อสิระใหท้า่นเก็บภาพเมอืงถ ้าทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกร ี(Gori) (ระยะทาง 14 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี อดตีเมอืง

อตุสาหกรรมและเกษตรกรรมในยคุการปกครองโดยสหภาพโซเวยีต นอกจากนีย้งัเป็นบา้นเกดิของ โจเซฟส

ตาลนิ (Joseph stalin) จอมเผด็จการทีท่รงอทิธพิลและอันตรายทีส่ดุคนหนึง่ของโลกในชว่งศตวรรษที ่20 
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ระหว่างการเดนิทาง น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑส์ตาลนิ (Stalin Museum) ตัง้อยู่บนถนนสตาลนิ (Stalin 

Avenue) ใจกลางเมอืงโกร ีเรือ่งราวของสตาลนิมากมายถกูเก็บรักษาไวท้ีน่ี่ ทัง้ภาพถา่ย ภาพวาด ขา้วของ

เครือ่งใชส้ว่นตัว และของขวัญ ของก านัล จากบรรดามติรประเทศ  

 

 น าท่านเขา้ชมบา้นซึง่สตาลนิเคยพักสมัยยังวัยเยาว ์จากนัน้น าท่านชมขบวนรถไฟโบราณซึง่เดมิเป็นรถไฟ

ของจักรพรรดซิารน์โิคลัสที ่2 แห่งราชวงศโ์รมานอฟ ต่อมาไดก้ลายเป็นของสตาลนิ ภายในขบวนรถไฟ

แบง่เป็นหอ้งเล็กๆ ทัง้หอ้งท างานของ สตาลนิ, หอ้งพักผอ่น  

 

 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงบอรโ์จม ี (Borjomi) (ระยะทาง 79 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 

ชัว่โมง) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Borjomi or Bakuriani Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ บอรโ์จม ี- คไูทซ ี

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงบอรโ์จม ี(Borjomi) เมอืงตากอากาศเล็กๆในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี มี

ประชากรอาศยัอยูไ่มถ่งึ 15,000 คน แตเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้าแร ่โดยน ้าแร่ยีห่อ้บอรโ์จมี

ไดม้กีารบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิทุธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีนี (Bakuriani mountain) และสง่ออกไป

ขายกวา่ 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดตีชาวเมอืงเชือ่กนัวา่จะท าใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรค

รา้ยได ้ทา่นสามารถลิม้ลองน ้าแรจ่ากธรรมชาตขิองเมอืงบอรโ์จม ีหรอืสามารถซือ้ขวดทีข่ายบรเิวณใกลเ้คยีง

เพือ่บรรจนุ ้าเพือ่ดืม่ได ้  

 

น าท่านเขา้ชมสวนบอรโ์จม ี(Borjomi city park) สถานทีท่่องเทีย่วและพักผ่อนของชาวเมอืงบอรโ์จม ีที่

นยิมมาเดนิเลน่และผอ่นคลายโดยการแชน่ ้าแรใ่นวันหยดุ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคไูทซ ี(Kutaisi) (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงที่

ใหญเ่ป็นอนัดับสองของจอรเ์จยี ตัง้อยูท่างทศิตะวันตก  

 

น าท่านชมอารามเกลาต ิ(Gelati monastry) อารามหลวงของเมอืง สรา้งขึน้ตามพระประสงคข์องกษัตรยิ์

เดวดิที ่4 กษัตรยิผ์ูป้กครองประเทศจอรเ์จยี ในชว่งศตวรรษที ่10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แห่งคอื

โบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นโิคลัส ภายในตัวโบสถ์มภีาพเขียนเฟรสโกอ้ันสวยงาม

มากมายหลายภาพ นอกจากนีอ้ารามเกลาตยิงัเป็นสถาบนัชัน้น าของประเทศทีผ่ลตินักวทิยาศาสตร,์ นักเทว

วทิยา, และนักปราชญช์ือ่ดังมากมาย องคก์รยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามแห่งนี้เป็นหนึง่ในมรดกโลกเมือ่ปี 

ค.ศ.1944 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Tskatubo Spa Resort Hotel / Aria Resort & Spa Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก ถ า้โพรมธิอีสุ - บาทมู ิ- ลอ่งเรอืชมทะเลด า 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชมถ ้าโพรมธิอีสุ (Promatheus cave) (ระยะทาง 28 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

หนึง่ในถ ้าอนัน่าอศัจรรยข์องชาวจอรเ์จยี ถกูคน้พบครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถกูตกแตง่ใหมเ่มือ่ปี ค.ศ.2012 

เพือ่รองรับนักท่องเทีย่วทีม่าเขา้ชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหนิงอกหนิยอ้ยสะทอ้นแสงสี

ตระการตาในตัวถ ้า  
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาทมู ิ(Batumi) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง)  เมอืง

ท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกจิที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตัง้อยู่ตดิทะเลด าทางทศิ

ตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงบาทมูยิงัไดรั้บการสนับสนุนใหเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ ค.ศ.2010 เป็น

ตน้มา โดยมกีารปรับรปูโฉมอาคารและตัวเมอืงเกา่ อกีทัง้ยงัมโีรงแรมเชนสากลเปิดใหมม่ากมายเพือ่รองรับ

การทอ่งเทีย่วในอนาคตอกีดว้ย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่าน ล่องเรอืในทะเลด าชมอ่าวเมอืงบาทูม ิเหตุทีไ่ดช้ ือ่ว่าทะเลด าก็เพราะดนิโคลนชายฝ่ัง  ดนิทราย

ชายหาดของทะเลแหง่นีเ้ป็นสดี าอนัเนือ่งมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ 

 

ไดเ้วลาน าท่านสู่ตลาดผลไมข้นาดใหญ่ของทีต่ัง้อยู่ระหว่างทางกลับสู่เมอืงบาทูม ิท่านสามารถเลอืกซือ้

ผลไมส้ดใหม่ และ ผลไมข้องประเทศจอร์เจียก่อนขึน้เครื่องกลับ ซึง่ทีต่ลาดแห่งนี้มสีนิคา้วางจ าหน่าย

มากมาย ไมว่า่จะเป็น ผัก ผลไม ้เครือ่งเทศ และสนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากกอ่นกลับ

กรงุเทพฯ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั World Palace Batumi Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด บาทมู ิ- อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าทา่นสูจ่ดุทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเขตชายแดนเชือ่มตอ่ระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและประเทศตรุก ี 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ป้อมโกนโีอ ้(Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกลอ้าณาเขต

ประเทศตุรก ีถูกสรา้งขึน้เพือ่ป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังเชือ่ว่าเป็น

สถานทีฝั่งร่างของนักบุญมัทธอีัส หนึง่ใน 12 อัครสาวกของพระเยซ ูแต่ไม่ไดม้กีารขุดเจาะสถานทีเ่พื่อ

พสิจูนแ์ตอ่ยา่งใด เนือ่งจากค าสัง่หา้มของรัฐบาลจอรเ์จยี เหตเุกรงวา่จะเป็นการท าลายโบราณสถานใหท้รุด

โทรมลง  
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น าท่านขึน้ กระเชา้ชมววิ 360 องศา ของเมอืงบาทูม ิใหท้่านสัมผัสววิมมุสงูอันสวยงาม ของเมอืงบาทูม ิที่

ทอดยาวจรดทะเลด า 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นชม จตรัุสปิอาซซา่ (Piazza Square) หนึง่ในจตรัุสส าคัญของเมอืงบาทมู ิซึง่รายลอ้มดว้ยรา้นอาหาร

และโรงแรมมากมายบนเนื้อทีก่ว่า 5,700 ตารางเมตรใกลร้มิอา่วทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบ นับว่าได ้

แรงบนัดาลใจจากประเทศอติาลโีดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพโมเสกและงานกระจกสทีีห่าดูไดต้ามอาคารรอบ

จตรัุส   

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลแีละนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูปปั้นพเิศษสงู 8 เมตรรมิ

ทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวไดทุ้กๆ 10 นาท ี(เริม่ตัง้แต่ 19.00 น.) จุดประสงคท์ีถู่กสรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึ

ความรักของหนุ่มสาวตา่งเชือ้ชาต ิศาสนา และยงัแสดงถงึสันตภิาพระหว่างจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

หอคอยชงิชา้สวรรค ์(Ferris Wheels Tower) อาคารตัวอักษร (Alphabet Tower) ทีป่ระดับดว้ยตัวอักษร

โลหะอันมเีอกลักษณ์ รวมถงึ หอคอยแห่งบาทูม ี (Batumi Tower) ที ่สงูถงึ 200 เมต ร อสิระใหท้่านเก็บ

ภาพประทับใจ 

 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิบาทมู ิ(BUS) เพือ่เตรยีมเชค็อนิ 

20.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทมู ิ(BUS) สูส่นามบนิอสิตันบลู (IST) โดยเทีย่วบนิ TK393  

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งเทีย่วบนิ 

21.45 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
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วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

สายการบนิฯ มบีรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

8 วนั คลาสสกิแกรนดจ์อรเ์จยี 

(เสน้ทางแนะน า...ดนิแดนแหง่ทะเลด าและเทอืกเขาคอเคซสั) 

ราคาทวัร ์60,900 บาท : 31 ธ.ค.- 7 ม.ค. 66  (ปีใหมเ่หลอืกรุป๊เดยีว) 

ราคาทวัร ์56,900 บาท : 23-30 ม.ค. 66 / 10-17 ก.พ. 66 / 24 ก.พ. – 3 ม.ีค. 66 / 10-17 ม.ีค. 66 /  

17-24 ม.ีค. 66 / 25 ม.ีค.-1 เม.ย. 66 

ราคาทวัร ์59,900 บาท : 5-12 เม.ย. 66 / 15-22 เม.ย. 66 / 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 66 / 27 เม.ย.-4 พ.ค. 

66 /  

29 เม.ย. – 6 พ.ค. 66 / 1-8 พ.ค. 66 / 20-27 พ.ค. 66 / 10-17 ม.ิย. 66 /  

24 ม.ิย.- 1 ก.ค. 66 /  

ราคาทวัร ์62,900 บาท : 10-17 เม.ย. 66 / 13-20 เม.ย. 66 

(หมายเหต.ุ.. ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม การบนิเขา้ TBS//BUS หรอื BUS//TBS ซึง่โปรแกรมทวัร์

เทีย่วครบทกุที)่ 

 

อตัราคา่บรกิาร   ม.ค.- ม.ีค. 66 ปีใหม ่2566 เม.ย. - ก.ค. 66 สงกรานต ์66 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็ก

อายมุากกวา่ 11 ปีบรบิรูณ์ พักกบั

ผูใ้หญ ่ 1 ทา่น หรอื พกั 3 ทา่นตอ่

หอ้ง ราคาทา่นละ 

56,900 60,900 59,900 62,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,000 7,000 5,000 6,000 

เด็กอาย ุ 2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่ 2 

ทา่น เสรมิเตยีง 

51,900 57,900 55,900 57,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์ (TK) 

เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคาสามารถ

ยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่งconfirm 

เทา่นัน้) 

100,000 – 140,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื 

(BKK-IST-TBS//BUS-IST-BKK) 

22,000 24,000 23,000 25,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่
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สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ คดิ ณ วันที ่20/11/2022** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วจอรเ์จยี (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 31,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
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กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ   วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
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ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

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 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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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 

 


