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TOP OF GEORGIA 8D5N 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์ 

 

  

 

เทีย่วจอรเ์จยีแบบครบทกุไฮไลท ์

ทบลิซิี-่มทิสเคตา้-คาสเบก-ิอพุลสิชเิค-คไูทซ-ีบาทมุ ิ

เดนิทาง มถินุายน-กนัยายน 2566 

ราคาพเิศษ 53,990 บาท 
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วนัแรก      กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 

 

20.00 น.  คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ N  ประตทูางเขา้ที ่7 อาคารผูโ้ดยสารเคานเ์ตอร์

สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.30 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 069 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บน

เครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง      อสิตนับลู – ทบลีซิี ่– โบสถต์รนีติ ี ้- อนสุาวรยี ์CHRONICLE OF GEORGIA – โบสถเ์มเตค ิ– 

ป้อมนารกิาลา - Bath House - Bridge of Peace 

 

06.30 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK378  

07.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู ่สนามบนิทบลิซิี ่(TBS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.)  

11.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิทบลีซิี ่ประเทศจอรเ์จยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

เดนิทางสูเ่มอืงทบลีซิี ่(TBILISI) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี  

ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าครูา  (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ ้ามติควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ เมอืงทบลิซิ ีมเีนือ้

ทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรราวๆ 1,093,000 คน เมอืงนีถ้กูสรา้งโดย วาคตัง กอรก์าซาล ี

(Vakhtang Gorgasali ) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนีข้ ึน้ในครสิตศวรรษที ่4 

เมอืงทบลิซี ีเป็นศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคม และวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร ์

เมอืงนีอ้ยูใ่นสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการ

ขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบั

ยโุรป  
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นชมโบสถต์รนีติ ี ้(Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรอื ซามบีา (Sameba 

Chthedral)  

มคีวามหมายวา่ โบสถพ์ระตรเีอกานุภาพศักดิส์ทิธิแ์หง่กรงุทบลิซิหีรอือารามซามบีาชือ่เรยีกของคน

ทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซใ์นกรงุทบลิซิกีอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปีค.ศ.

1995 -2004 ใหญท่ีส่ดุอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนกิายออรโ์ธดอ๊กซต์ะวันออกทั่วโลกแมจ้ะมอีายไุม่

มากแตก่็เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ทีม่รีปูแบบทางศลิปะ  จากไบแซน

ไทนโ์บสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญท่ีโ่ดดเดน่มาก  

 

น าทา่นชมอนสุาวรยี ์CHRONICLE OF GEORGIA ทีเ่ป็นเสมอืน STONEHENGE แหง่ Tbilisi  

ลักษณะเป็นแทง่หนิสดี าแกะสลักขนาดใหญย่กัษ์ บนแทน่

หนิสลกัเป็นรปูตา่งๆ และเรือ่งราวของประเทศจอรเ์จยี สรา้ง

ขึน้โดย ซรุาป สถาปนกิชือ่ดงั เริม่สรา้งเมือ่ปี 1985 แตย่งัไม่

เสร็จ โดยไมม่ใีครรูว้า่จะเลกิสรา้งตอนไหน Chronicle of 

Georgia ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สงู 35 

เมตร แตล่ะเสาจะแบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื ลา่งสดุ

เกีย่วกบัพระคัมภรี ์สว่นกลาง คอื เรือ่งของชนชัน้สงูใน

จอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส าคญัของประเทศ  

 

ชมโบสถเ์มเตค ิ(Metekhi Church) 

โบสถแ์หง่นีท้ีเ่ป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ส าคัญของเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่นหนา้ผารมิแมน่ ้ามตควาร ี(Mtkvari) เป็น

โบสถท์ีส่รา้งในชว่งปลายศตวรรษที ่5นอกจากเป็นโบสถแ์ลว้ยงัเป็นทีพ่ านักของกษัตรยิโ์บสถเ์มเตคเิป็น

โบสถท์ีถ่กูท าลายอยูบ่อ่ยครัง้เนือ่งจากสงครามแตก่ไ็ดรั้บการสรา้งใหมแ่ละบรูณะอยูต่ลอดมา จนมาถงึ

ชว่งศตวรรษที ่18 ไดม้กีารสรา้งคกุขึน้ทีใ่ตโ้บสถก์อ่นทีค่กุจะถกูปิดลงไปในปี 1988 และไดบ้รูณะโบสถ์

กลับมาสูส่ภาพเดมิ ทีด่า้นหนา้ของโบสถม์รีปูปัน้แสนสงา่ของกษัตรยิ ์Vakhtang Gorgassli ผูก้อ่ตัง้เมอืง

ทีก่ าลังทรงมา้อยู ่และทีบ่รเิวณโบสถเ์มเตคินิีเ้องยงัเป็นจดุชมววิเมอืงชัน้เยีย่มอกีแหง่หนึง่เลย  

 

น าทา่นขึน้เคเบิล้คารส์ูป้่อมนารกิาลา (Narikala Fortress)  

ป้อมปราการขนาดใหญท่ีต่ัง้ตระหงา่นเหนอืเมอืงท

บลิซิแีหง่นีถ้อืเป็นแลนดม์ารก์ส าคญัแหง่หนึง่ของ

เมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้ป้อมแหง่นีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ในชว่ง

ศตวรรษที ่4 โดยชาวเปอรเ์ซยี กอ่นจะมกีารตอ่เตมิ

ขยบัขยายหลายครัง้ในชว่งศตวรรษที ่7, ศตวรรษที ่
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12 และตอ่เตมิครัง้ใหญใ่นชว่งศตวรรษที ่16-17 จนยิง่ใหญด่ังในปัจจบุนั ถอืไดว้า่เป็นป้อมในเสน้ทาง

สายไหมทีแ่ข็งแกรง่และโดดเดน่มากแหง่หนึง่ จากดา้นบนป้อมนัน้จะสามารถชมววิสวยๆ ทีน่่าทึง่ของตวั

เมอืงทบลิซิไีดอ้ยา่งเต็มทีอ่กีดว้ย  

 

น าทา่นผา่นชม โรงอาบน า้โบราณ (Bath House) ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณยา่นเมอืงเกา่ เป็นเอกลักษณ์

อยา่งหนึง่ของทบลิซิี ่ 

โรงอาบน ้าเหลา่นีเ้กดิขึน้จากน ้าพรุอ้นจากธรรมชาตทิีอ่ดุมไปดว้ยธาตซุลัเออรแ์ละธาตอุืน่ ๆ อกีมากที่

ชว่ยในเรือ่งสขุภาพและชว่ยใหผ้อ่นคลายไดอ้ยา่งด ีในเมอืงทบลิซิีน่ีม้โีรงอาบน ้าแรร่อ้นมากกวา่ 60 แหง่ 

โรงอาบน ้าเหลา่นีจ้ะสงัเกตเุห็นไดง้า่ยดว้ยมลีกัษณ์เป็นตัวอาคารอฐิทีม่โีดมจ านวนมากอยูด่า้นบนพรอ้ม

ดว้ยไอน ้ารอ้นทีพ่วยพุง่ออกมาเกอืบจะตลอดเวลา  

 

น าทา่นชม สะพานแหง่สนัตภิาพ (Bridge of Peace)  

สะพานทรงธนูทีใ่ชข้า้มแมน่ ้ามตควารแีหง่นีส้รา้งขึน้จากเหล็กและแกว้ ทีอ่อกแบบโดยสถาปนดิชือ่ดัง

ชาวอติาล ีมคิาเอง เดอ ลชุช ีทีเ่คยออกแบบอาคารส าคญัอกีหลายๆ แหง่ในจอรเ์จยีเชน่ อาคารรัฐสภา 

กระโทรงมหาดไทย เป็นตน้ สะพานแหง่นีส้รา้งเสร็จสิน้ในปี 2010 มคีวามยาวรวมแลว้ 150 เมตร เป็น

สะพานทีโ่ดดเดน่อยูใ่จกลางเมอืง โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีจ่ะสอ่งสวา่งอยา่งโดดเดน่เหนอืแมน่ ้าดว้ย

แสงไอจากหลอด LED กวา่ 10,000 ดวง เป็นจดุไฮไลทท์ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากแหง่หนึง่ของ

เมอืงเลย         

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  IVERIA INN HOTEL TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม      มทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– คาซเบก ี– โบสถเ์กอรเ์กตี ้- Monument of 

friendship 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta)  

อดตีนครหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยีทีม่อีายเุกา่แกท่ีส่ดุในโลกโดยคาดวา่มผีูอ้ยูอ่าศัยอยา่ง

ตอ่เนือ่งยาวนานมาตัง้แต ่1,000 ปีกอ่นครสิตกาล เมอืงมทิสเคตา้คอืเมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามส าคญัทาง

ประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีรเ์คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรจอรเ์จยีตะวันออกแหง่ไอบเีรยีและ

เป็นเมอืงแรกของจอรเ์จยีทีรั่บศาสนาครสิตเ์ขา้มาในประเทศและยงัคงเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์

แบบจอรเ์จยีออรโ์ธด็อกซม์าจนถงึปัจจบุนั ในปีค.ศ. 1994 เมอืงโบราณแหง่นีไ้ดรั้บการประกาศจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมือ่ปี ค.ศ.1994  
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น าทา่นชม อารามจวาร ี(Jvari monastery) หรอื อารามแหง่กางเขน  

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิย์คุศตวรรษที ่6 ซึง่ชาวจอรเ์จยีสกัการะนับถอืบชูา

เป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาด ยกัษ์ซึง่ชาวเมอืง

กลา่วกนัวา่ นักบญุนโีน่แหง่คัปปาโดเกยี (ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัมากของประเทศ ตรุก)ี ไดน้ าไมก้างเขนนีเ้ขา้มา

พรอ้มกบัการเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล  

อสิระใหท้า่นเก็บภาพทวิทศันข์องเมอืงมทิสเคตา้และจดุบรรจบของ

แมน่ ้าครูาและแมน่ ้าอะรักว ีซึง่มคีวามงดงามเป็นอยา่งมาก  

 

จากนัน้น าทา่นชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli cathedral) ทีส่รา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 

1029  

วหิารสเวตสิโคเวลถีอืเป็นสญัลกัษณ์ของการเปลีย่นแปลงความเชือ่มารับถอืศาสนาครสิตข์องชาวจอรเ์จยี

จนกลายเป็นศาสนาประจ าชาตติัง้แตบ่ดันัน้เป็นตน้มา ปัจจบุนัเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัที ่2 ของ

ประเทศและเป็นหนึง่ในมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที1่1 ภายในมภีาพเขยีนเอ

รสโกทีง่ดงาม 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง คาซเบก ี(Kazbegi) หรอืชือ่ใหมท่ีเ่รยีกวา่ สเตปนัสมนิดา 

(Stepantsminda)  

เมอืงเล็กๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของจอรเ์จยี ตวัเมอืงนัน้ตัง้อยูท่ีค่วามสงู 1,740 เมตรเหนอื

ระดับน ้าทะเล รายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสงูเกอืบทกุดา้น ท าใหเ้มอืงคาซเบกมีสีภาพภมูอิากาศหนาวเย็น

แมใ้นชว่งฤดรูอ้น เป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่วในเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus mountains) เมอืงนีถ้อื

เป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั เป็นจดุชมววิยอดเขาคาสเบค็ (Mt. Kazbeg) หนึง่ใน

ยอดเขาทีส่วยทีส่ดุของเทอืกเขาคอเคซสั  

 

น าทา่นเปลีย่นอรยิาบถ น่ังรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (Jeep 4 wheels Drive) สูโ่บสถเ์กอรเ์กตสิเมบา 

(Gergeti sameba church)  

โบสถเ์กา่แกก่ลางหบุเขาคอเคซสั สรา้งตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที ่

15 ดว้ย หนิแกรนติขนาดใหญ ่บนความสงู 2,170 เมตรเหนอื

ระดับน ้าทะเล รอบตัวโบสถแ์หง่นีส้ามารถมองเห็นเทอืกเขาคอเค

ซสั 360 องศา  

 

ระหวา่งการเดนิทางทา่นใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและววิอนังดงามของธรรมชาตเิทอืกเขาคอเคซสั  
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น าทา่นแวะใหท้า่นถา่ยรปูกบั  อนสุรณ์แหง่มติรภาพ 

(Monument of friendship) ก าแพงทรงครึง่

วงกลมซึง่เป็นสญัลกัษณ์แหง่มติรภาพระหวา่งรัสเซยี

และ จอรเ์จยี  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก   

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก GUDAURI INN หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่     คาซเบก ี– ป้อมอนานรู ี– โกร ี– อพัลสีตซ์คีห ์- บอรโ์จม ี

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

  น าทา่นชม ป้อมปราสาทอนันานรู ี(Ananuri fortress)  

สรา้งขึน้สมยัศตวรรษที ่13 ถกูออกแบบใหม้หีอคอยสงูและมคีวามแข็งแกรง่เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัในยาม

ศกึสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวครสิตใ์นอตตีกาลทีอ่าศัยอยใูนภมูภิาคคอเคซสั และไมย่อมตก

อยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของจักรวรรดอิอตโตมนัและเปอรเ์ซยีซึง่เป็นชาวมสุลมิ ป้อมปราการเกา่แก ่มกี าแพง

ลอ้มรอบตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ี 

 

ชมความงดงามของโบสถ ์2 หลังทีต่ัง้อยูภ่ายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ภายในยงัมหีอคอย

ทรงสีเ่หลีย่มใหญท่ีต่ัง้ตระหงา่น ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้

รวมถงึอา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยงัมเีขือ่น ซึง่เป็นสถานทีส่ าคญัส าหรับน าน ้าที่

เก็บ ไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมอืงหลวง และใชผ้ลติไออ้า ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไว ้

 

เดนิทางสู ่เมอืงโกร ี(Gori) อดตีเมอืงอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมในยคุการปกครองโดยสหภาพโซ

เวยีต 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอพุลสิชเิค (Uplistsikhe)  

หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยีซึง่ตามประวตัศิาสตร ์

ไดบ้นัทกึวามกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนีก้วา่ 3,000 

ปี โดยชว่งทีเ่มอืงนีม้คีวามเจรญิถงึขดีสดุ คอืในชว่ง

ครสิตว์รรษที ่9ถงึ 11กอ่นจะถกูรกุรานและท าลายโดย
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ชาวมองโกลในชว่งครสิตว์รรษที ่11 หนิผาขนาดใหญท่ีถ่กูสกดั และสลกัเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมาย

คอืทีต่ัง้ของนครบนแนวเทอืกเขาหนิทราย ซึง่มเีนือ้ทีป่ระมาณ 8 เฮกตาร ์หรอืราว 50 ไร ่ในอดตีกาล 

นครถ ้าแหง่นีย้งัเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหมทีเ่ชือ่มตอ่อาณาจักรไบแซนไทน ์กบั ประเทศอนิเดยี

และประเทศจนี อสิระใหท้า่นเก็บภาพตามอธัยาศัย 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงบอร ์โจม ี(Borjomi)  

เมอืงตากอากาศเล็กๆในหบุเขาทางตอนใตข้อง ประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศัยอยไูมถ่งึ 15,000 คน 

แตเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลกในเรือ่งน ้าแร ่โดยน ้าแรย่ีห่อ้บอรโ์จมไีดม้กีารบรรจ ุณ ธารน ้าแรบ่รสิทุธิ์

ทีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคเุรยีน ี(Bakuriani mountain) และสง่ออกไปขายกวา่ 40 ประเทศ ทัว่โลก โดย

ในอดตีชาวเมอืงเชือ่กนัวา่จะท าใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้ 

ทา่นสามารถลิม้ลอง น ้าแรจ่ากธรรมชาตขิองเมอืงบอรโ์จม ีหรอืสามารถซือ้ขวดทีข่ายบรเิวณใกลเ้คยีง

เพือ่บรรจนุ ้าเพือ่ดืม่ได ้

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก PARADISE BORJOMI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้      บอรโ์จม ี– คไูทซ ี– อารามเกลาต ิ- มหาวหิารบากราต ิ

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเขา้ชมสวนบอรโ์จม ี(Borjomi city park)  

สถานทีท่อ่งเทีย่วและพักผอ่นของชาวเมอืงบอรโ์จม ีทีน่ยิมมาเดนิเลน่และ ผอ่นคลายโดยการแชน่ ้าแรใ่น

วันหยดุ อสิระให ้ทา่นเกบ็ภาพววิทวิทศันธ์รรมชาตจิากมมุสงูตามอธัยาศัย 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคไูทซ ี(Kutaisi)  

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของประเทศ ยอ้นกลบัไปเมือ่

ศตวรรษที ่12-13 เมอืงนีเ้คยเป็นเมอืงเกลา่แกข่องอาณาจักร Colchis และ Imeretia ทางภาคตะวันตก

ของประเทศจอรเ์จยี เมอืงคไูทซ ี(Kutaisi) เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอนัดับสามในจอรเ์จยีตามธรรม

เนยีมแลว้มคีวามส าคัญเป็นอนัดับสองรองจากเมอืงหลวงทบลิซิ ิตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของประเทศ  

 

น าทา่นเดนิเลน่ชมเมอืง ชมโรงละครโอเปรา่ทีม่รีปูปัน้ทีโ่ดดเดน่บนหลังคา  

ชมโรงละครแหง่รฐั Lado Meskhishvili ซึง่เป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมอนังดงามของเมอืงนี ้ 

ชมบา้นเดีย่ว Okros Chardakhi ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ Imereti Kings  
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เก็บภาพประทับใจกบั น า้พ ุColchis 

Fountain ตัง้อยูจั่ตรัุสกลางเมอืงท าดว้ยทองส าริ

ขนาดใหญโ่ดดเดน่ตระการตาอยา่งสวยงาม  ดว้ยน ้าพุ

และรปูปัน้แพะและแกะสลัก 30 รปูเป็นของใหม ่ 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นชม White Bridge  

ตัง้อยูส่ว่นเกา่ของเมอืงในแมน่ ้า Rioni เป็นหนึง่ในสะพานทีส่วยทีส่ดุใน Kutaisi การกอ่สรา้งเริม่ขึน้ในปี 

1850 และสิน้สดุลงในปี 1852 ผูเ้ขยีนโครงการเป็นวศิวกรทหาร Vite ในปี 1860 มนัถกูท าลายและในปี 

1870 สะพานรับการบรูณะใหมอ้ื่นอขูึน้มาโดยชิน้สว่นโลหะของสะพานทาดว้ยสขีาวและเรยีกวา่ "สะพาน

สขีาว" ปัจจบุนัเป็นสะพานคนเดนิ ใหท้า่นเกบ็ภาพประทบัใจ 

 

น าทา่นชม อารามเกลาต ิ(Gelati monastery) องคก์รยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามแหง่นีเ้ป็นหนึง่ใน

มรดกโลกสถานเมือ่ปี ค.ศ.1944   

อารามหลวงของเมอืง สรา้งขึน้ตามพระประสงคข์องกษัตรยิ ์เดวดิที ่4 กษัตรยิผ์ูป้กครองประเทศจอรเ์จยี 

ในชว่งศตวรรษที ่10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แหง่

คอืโบสถพ์ระ แมม่าร ีและโบสถเ์ซนตจ์อรจ์/เซนตน์โิคลัส 

ภายในตัวโบสถม์ภีาพเขยีนเอรสโกอ้นัสวยงามมากมาย

หลายภาพ นอกจากนีอ้ารามเกลาตยิงัเป็นสถาบนัชัน้น าของ

ประเทศทีผ่ลตินักวทิยาศาสตร,์ นักเทววทิยา, และ

นักปราชญช์ือ่ดังมากมาย น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารบากราต ิ

(Bagrati Cathedral) สรา้งในปีศตวรรษที ่11 สะทอ้นถงึ

สถาปัตยกรรมยคุกลางอยา่งเดน่ชดั แมว้า่ตวัโบสถจ์ะไดรั้บความเสยีหายทัง้จากศตัรผููร้กุรานและภยั

ธรรมชาตมิาหลายศตวรรษ แตก่็ไดม้กีารบรูณะมาโดยตลอด ทกุทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนโ์ดยรอบ 

เนือ่งจากโบสถต์ัง้อยูบ่นเนนิเขา Ukimerioni ท าใหส้ามารถมองเห็นทศันยีภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก TSKHALTUBO PLAZA KUTAISI หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก      เมอืงบาทมู ิ– ลอ่งเรอืทะเลด า -  Ali and Nino moving sculptures 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงบาทมู ิ(Batumi)  

เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด าและเป็นหนึง่ในเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคญัของ

ประเทศจอรเ์จยี เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยูท่างดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี 

ครอบคลมุพืน้ทีบ่รเิวณกวา้งและมสีภาพภมูทิัศนท์ีห่ลากหลายแตกตา่งกนั มทีัง้บรเิวณเทอืกเขาสงูทีอ่ดุม

ไปดว้ยป่าไมเ้ขยีวขจ ีไปจนถงึเนนิเขาทีเ่ขยีวชอุม่ เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทศันส์วยทีส่ดุของจอรเ์จยี มี

ความงามของธรรมชาตทิีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ พืน้ทีด่า้นหนึง่ของเมอืงทีถ่กูลอ้มดว้ยทวิทัศนข์องทะเลด า เมอืง

บาทมู ิ(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคญัขนาดใหญ ่รวมถงึถนนทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี(Black Sea)  

 

น าทา่นชอ้ปปิงที ่The Boulevard  

ถนนสายใหญท่ีท่อดยาวตามรมิอา่วทะเลและเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและคาเอ่มากมาย  

 

แวะถา่ยรปูกบัรปูปัน้อาลแีละนโีน ่(Ali and Nino moving sculptures) งานสถาปัตยกรรมโลหะ

สมยัใหมร่ปูคูรั่กชายชาวอาเซอรไ์บจานและหญงิสาวชาวจอรเ์จยีนในนวนยิายทอ้งถิน่  

หอคอยชงิชา้สวรรค ์(Ferris Wheels Tower)  

อาคารตวัอกัษร (Alphabet Tower) ทีป่ระดับดว้ยตวัอกัษรโลหะอนัมเีอกลกัษณ์ รวมถงึ หอคอย

แหง่บาตมู ี(Batumi Tower) ทีส่งูถงึ 200 เมตร อสิระใหท้า่นเกบ็ภาพ  ประทบัใจ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก NEW WAVE HOTEL BATUMI หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด      ตลาดผลไม ้- ยา่นเมอืงเกา่ Old Town – สนามบนิบาทมู ิ– อสิตนับลู - กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นสูต่ลาดผลไม ้ 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ผลไมส้ดใหม ่และ ผลไมข้องประเทศจอรเ์จยีกอ่นขึน้เครือ่งกลบั ซึง่ทีต่ลาดแหง่นี้

มสีนิคา้วางจ าหน่ายมากมาย ไมว่า่จะเป็นผัก ผลไม ้เครือ่งเทศ และสนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้ของ  

 

น าทา่นเดนิชมนครบาทมู ิ 

ชม บรรยากาศของบา้นเรอืนเกา่ ในยา่น Old  

 

ชมจตัรุสัปิอาซซา่ (Piazza Square)  

หนึง่ในจัตรัุสส าคัญของเมอืงบาทมู ิซึง่รายลอ้มดว้ย  รา้นอาหาร

และโรงแรมมากมายบนเนือ้ทีก่วา่ 5,700 ตารางเมตร ใกลร้มิอา่ว

ทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนับวา่ไดแ้รงบนัดาลใจจาก

ประเทศอติาลโีดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพ โมเสกและงานกระจก

สทีีห่าดไูดต้ามอาคารรอบจตัรัุส 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

***ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.35 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทมู ิ(BUS) สูส่นามบนิอสิตนับลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK393 (ใชเ้วลาบนิ 

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

18.35 น.  เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

20.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

 

วนัทีแ่ปด      กรงุเทพฯ 

 

10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

***************************************** 
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****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั**** 

 

ก าหนดการเดนิทาง 2566                      ราคา/ บาท  

มถินุายน 

11-18 ม.ิย. 66 

21-28 ม.ิย. 66 

26 ม.ิย.-3 ก.ค. 66 

กรกฎาคม 

6-13 ก.ค. 66 

สงิหาคม 

11-18 ส.ค. 66 

13-20 ส.ค. 66 

14-21 ส.ค. 66 

กนัยายน 

17-24 ก.ย. 66 

53,990 

พกัเดีย่วเพิม่ 6,900.- 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรับผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่  ทา่นละ 

3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั (กรงุเทพ-อสิตันบลู-ทบลีซิี/่บาทมู ิ-อสิตันบลู-กรงุเทพ) 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศจอรเ์จยี 

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 

2.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ 

4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น 

5.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6.   คา่ทปิพนักงานขบัรถ-ทปิหัวหนา้ทัวร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 80 USD/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทัวรง์วดสดุทา้ย  

7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรักษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่

สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วันท าการ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วันท าการ  หกัคา่มดัจ า 11,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วันท าการ หักมดัจ า 21,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
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5. ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัรา คา่น ้ามนั หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ หรอืมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักของประตู

ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน า

ใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

น ้าหนักไมเ่กนิ 8 ก.ก. 

 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการ

ลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหา

การจราจร ฯลฯ ทัง้นี ้จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถที่

จะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ า

การตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่

ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่ว
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ใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 

เตยีง (TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกั

มคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งที่

พักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูิ

ต ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE 

FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืง

เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาด

ตะไบเล็บเป็นตน้กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วตัถทุี่

เป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสอัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการ

บนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้

เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวาง

น ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่าย

การบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 8 

กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิ

ดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่น

ทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ 

(Hand carry) 

 

**เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้ไวแ้ลว้** 
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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 ์

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 

 


