
 

หนา้ที่ 1 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

FTT2675 GRAND GEORGIA จอรเ์จีย 8 วนั 5 คืน บิน Turkish Airlines TK 

(เขา้เมืองทบิลิซี-ออกเมืองบาตูมี เท่ียวสบายไม่ยอ้นเสน้ทาง) 

 



 

หนา้ที่ 2 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั/หรอืเทียบเท่า 

1 
วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพ –  อิสตลับลู (-/-/-) 

BKK-IST TK65 | 22.55-05.45+1 
✈ ✈ ✈ - 

2 

IST-TBS TK378 | 07.45-11.05 

วันทีส่อง เมืองทบลิิซี : ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าปอ้มนารคิาล่า-มารดา
แห่งจอรเ์จีย (MOTHER OF GEORGIA)-โรงอาบน า้โบราณ อะ
บาโนตบูานี-ถนนคนเดินชาเดอรน์ี่ (SHARDEN STREET)  (-

/L/D) 

- ✓ ✓ 

BEST WESTERN ART HOTEL 

(TBILISI)ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

3 

วนัท่ีสาม ทบิลซีิ :  โบสถต์รีนิต้ี-ยา่นเมืองเก่า (OLD TOWN 

TBILISI) ชมโบสถ ์METEKHI ST.VIRGIN CHURCH และ

อนุสาวรียก์ษัตริย-์โบสถซิ์โอนิ หรือวิหารซิโอนี-มหาวิหารอนั

ชิสคาติ-จตุัรสัเสเรีภาพ แห่งจอรเ์จีย (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ 

BEST WESTERN ART HOTEL 

(TBILISI)ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

4 

วนัท่ีสี่ ทบิลซ่ีิ- เมืองมิทสเคตา้- เมืองคาซเบกี : วิหารสเว

ติสโคเวล-ีมหาวิหารจวาร-ีเมืองคาซเบกี-รถจี๊บ 4WD เพื่อ

เดินทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี-อนุสรณส์ถาน

รสัเซีย&จอรเ์จีย (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ 

GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) 

ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

5 

วนัท่ีหา้ เมืองกูดาอูรี – เมืองคูไตซี : ป้อมอนานูรี 

(ANANURI FORTRESS)-อา่งเก็บน ้าซินวาลี-เมืองกอรี 

(GORI)-พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF STALIN)-เมืองคู

ไตซี (KUTAISI) (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ 

KING DAVID HOTEL (KUTAISI) 

ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

6 

วนัท่ีหก เมืองคูไตซี-บาตมีู : ถ ้าโพรมีเทียส 

(PROMETHEUS CAVE) (พรอ้มบริการนัง่เรือเขา้ชม) -เมือง

บาทูม่ี (BATUMI) (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ 

WORLD PALACE HOTEL (BATUMI) 

ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

7 

วนัท่ีเจ็ด เมืองบาตมีู-อิสตนับลู :  ประวติัของประติมากรรม 

"Ali and Nino"-ล่องเรือในทะเลด า ชมอา่วเมืองบาทูมี 

(BLACK SEA)-ยา่น Old Town และ Batumi ชม Piazzal 

Square และ Medea Square (B/L/-) 

TUS-IST TK393 | 17.35-18.35 

IST-BKKTK64 | 20.55-10.10+1 

✓ ✓ - - 



 

หนา้ที่ 3 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

8 วนัท่ีแปด  อสิตนับลู–กรุงเทพฯ      (-/-/-) ✈ ✈ ✈ - 

 

ตารางไฟลบ์ินโดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TURKISH AIRLINES TK (BKK-IST-TBS//BUS-IST-BKK) 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. ระยะเวลารอตอ่เครื่อง 

BKK-IST 22.55 05.45+1 TK65 
2 ชัว่โมง 

IST-TBS 07.45 11.05 TK378 

BUS-IST 17.35 18.35 TK393 
2.15 ชัว่โมง 

IST-BKK 20.55 10.10+1 TK68 

 

18.30 น.        คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแล 

ในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร ์U ประตู 9 ของสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์  

22.50 น. ✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตันบูล อตาเติรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล 

            โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK65 (ใชเ้วลาเดินทาง 10 ชัว่โมง) 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพ –  อิสตลับูล (-/-/-)                              



 

หนา้ที่ 4 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

 

 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล IST (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

07.45 น.  ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

TK378 IST-TBS (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชัว่โมง 20 นาที พกัผ่อนรบัประทานอาหารบนเครื่อง)  

11.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบีลีซี (TBS) ประเทศจอรเ์จีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

น าท่านเดินทาง ขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึ่งเป็น

ป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษที่ 4 ใน รูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอ

กนั และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีกและต่อมาใน

สมยัของกษัตริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสรา้งเพิ่มเติมขึ้ นอีก ซึ่งต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มา

ยึดครอง ก็ไดเ้รียกชื่อป้อมแห่งน้ีวา่ นารินกาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (LITTLE 

FORTRESS) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กรื้ อท าลาย น าท่านถ่ายรูป 

มารดาแห่งจอรเ์จีย (MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรียส์ญัลกัษณส์ าคญัที่ตั้ง ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองราวกบั

ก าลงัเฝ้ามองผูค้น มีอีกชื่อหน่ึงคือ มารดาคารท์ลิส และ คารท์ลิส เดดา เป็นประติมากรรมท่ีตั้งอยูบ่นยอดเยา

โซโลลากีเพื่อฉลองท่ีทบิลิซีครบครอบ 1,500 ปี 

น าท่านถ่ายรูปกบั โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR BATHS) ดว้ยความท่ีเมืองท

บิลิซีน้ันมีบ่อน ้าพุรอ้นเป็นจ านวนมาก แต่โรงอาบน ้าแห่งน้ีเป็นโรงอาบน ้าโบราณแห่งน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบั

แช่น ้าพุรอ้น ท่ีมีส่วนผสมของแร่ก ามะถัน ซึ่งเชื่อกนัวา่ในน ้าพุรอ้นมีแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีช่วยก าจดัของเสียและท าให้

ผิวพรรณเปล่งปลัง่ โรงอาบน ้ารอ้นแห่งน้ีไดเ้ปิดใหบ้ริการมาอยา่งยาวนาน และในปัจจุบนัยงัคงเปิดใหบ้ริการ

วนัท่ีสอง เมืองทบิลิซี : ขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า-มารดาแห่งจอรเ์จีย (MOTHER OF GEORGIA)-โรงอาบน ้า

โบราณ อะบาโนตูบานี-ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์ (SHARDEN STREET)  (-/L/D) 



 

หนา้ที่ 5 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

กนัอยู่ 

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น (บริการอาหารจีน) 

จากน้ันใหทุ้กท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์ (SHARDEN STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีชื่อเสยีง

และกล่ินไอแบบ และอาคารถูกสรา้งขึ้ นท่ีมีรูปลกัษณะใหญ่โตแข็งแรงและยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้และสินคา้แบ

รนดเ์นมต่างๆมากมายและตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นขายของท่ีระลึกเป็นสินคา้พื้ นเมืองหลากหลาย 

ค า่  ☺รบัประทานอาหารค า่ (บริการอาหารไทย) 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  BEST WESTERN ART HOTEL (TBILISI)ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  ☺รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านสู่ โบสถต์รีนิต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายวา่ โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพ

ศกัด์ิสทิธ์ิแห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามบีา ชื่อเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของชาวคริสต์นิกายจอรเ์จีย

นออรโ์ธด็อกซ ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 3 ของ ศาสนสถานใน

นิกายออรโ์ธด๊อกซ ์ 

 

ชมยา่นเมืองเก่า (OLD TOWN TBILISI) ชมโบสถ ์METEKHI ST.VIRGIN CHURCH และอนุสาวรยีก์ษัตริย ์KING 

VAKHTANG GORGASALI ถือเป็นกษัตริยผ์ูน้ าท่ียิ่งใหญ่ของคนจอรเ์จีย ตั้งอยูบ่นเนินเขาใกลก้บั วิหาร METEKHI 

โดยหนัหน้าไปทางแม่น ้า นับวา่เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีสามารถ มองเห็นวิวเมืองทบิลิซีไดส้วยงามมาก  

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

วนัท่ีสาม ทบิลิซี :  โบสถต์รีนิต้ี-ยา่นเมืองเก่า (OLD TOWN TBILISI) ชมโบสถ ์METEKHI ST.VIRGIN CHURCH และ

อนุสาวรียก์ษัตริย-์โบสถซ์ิโอนิ หรือวิหารซิโอนี-มหาวิหารอนัชิสคาติ-จตุัรสัเสเรีภาพ แห่งจอรเ์จีย (B/L/D) 



 

หนา้ที่ 6 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

โบสถซ์ิโอนิ หรอืวิหารซิโอนี (tbilisi sioni cathedral) ตั้งอยูท่ี่เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย เป็นมหาวิหารเก่าแก่

ท่ีสุดของเมือง สรา้งข้ึนในสมยัศตวรรษที่ 11 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึ้ น

ใหม่หลายครั้งดว้ยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถ์ท่ีไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนัน้ี และไดม้ีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-

19 นักท่องเท่ียวสามารถชื่นชมกบัภาพจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีเก่าแก่งดงามมากมาย และเป็นสถานท่ี

พ านักแห่งสุดทา้ยของพระสงัฆราชแห่งคริสตจกัรของจอรเ์จียหลายพระองคอ์ีกดว้ย  

 

มหาวิหารอนัชิสคาติ (Anchiskhati Basilica) เป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดท่ีรอดตายในทบิลิซี ตามพงศาวดารเก่า

ของจอรเ์จีย คริสตจกัรถูกสรา้งขึ้ นโดยกษัตริย ์ Dachi แห่ง Iberia ซึ่งท าใหท้บิลิซีเป็นเมืองหลวงของเขา เดิม

อุทิศใหก้บัพระแม่มารี มหาวิหารไดร้บัความเสียหายและสรา้งใหม่หลายครั้งตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 ถึง 17 

เน่ืองจากสงครามระหวา่งจอรเ์จียกบัเปอรเ์ซียและเติรก์ หอระฆงัอิฐใกลก้บัมหาวิหาร Anchiskhati สรา้งขึ้ นโดย 

Catholicos Domenti ในปี 1675 (ปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑศิ์ลปะจอรเ์จีย ) 

จตุัรสัเสเรีภาพ แห่งจอรเ์จีย (FREEDOM SQUARE & RUSTAVELI AVENUE) เดิมทีจตุัรสัน้ีตั้งชื่อตาม Ivan 

Paskevich ในยุคของสหภาพโซเวียต จตุัรสัน้ีถูกเปล่ียนชื่อ 2 ครั้งในอดีต และปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น จตุัรสัเส



 

หนา้ที่ 7 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

เรีภาพ แห่งจอรเ์จีย เมื่อครั้งจอรเ์จียไดร้บัเอกราชจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต  

 

ค า่  ☺รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  BEST WESTERN ART HOTEL (TBILISI)ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  ☺รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถอ์ีกแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณ 

ของมตีสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษที่11โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลาง

ทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จียชื่อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดับสองของประเทศอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเชื่อและหนัมานับถือศาสนา

คริสต ์ และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุค

โบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

 

มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือเรียกไดอ้ีกชื่อหน่ึงวา่ อารามแห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของศานา

คริสต์นิกายออโธดอกซ ์ สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก 

ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จกลางโถง ชาวเมืองไดใ้หค้วามเคารพนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอย่าง

มาก และไดก้ล่าวกนัว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ไดน้ า

ไมก้างเขนน้ีเขา้มา พรอ้มกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  

วนัท่ีสี่ ทบิลิซี่- เมืองมิทสเคตา้- เมืองคาซเบกี : วิหารสเวติสโคเวลี-มหาวิหารจวารี-เมืองคาซเบกี-รถจี๊บ 4WD เพื่อ

เดินทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี-อนุสรณส์ถานรสัเซีย&จอรเ์จีย (B/L/D) 



 

หนา้ที่ 8 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้  (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นชื่อสเตพานท์

สมินดา้ (STEPANTSMINDA) หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อกชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยัและก่อสรา้ง

สถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบกี้  เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูต่ามริม ฝั่งแม่น ้าเทอรก์ี้ ท่ีมีความยาว

ประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ี

อยูป่านกลางมคีวามชื้ นและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี

อุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด  

น าท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี (GERGETI 

TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกนัว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA 

SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถ์ศกัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูร่ิมฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยูบ่น

เทือกเขาของคาซเบกี้  ซึ่งเป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจียรห์ิมะข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ (การเดินทางโดย 4WD 

มายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้ นอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่ และการ

เดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนค่าใชจ้่ายในกรณีเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ) 

น าท่านแวะชม อนุสรณส์ถานรสัเซีย&จอรเ์จีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์

สถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขาสรา้งขึ้ นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์

จีเอฟสกี และความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จุดชมวิวน้ีถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหน่ึง

ของจอรเ์จีย 

 

 

 



 

หนา้ที่ 9 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

ค า่  ☺รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เชา้  ☺รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยูร่ิม

แม่น ้าอรกัวีท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึ้ นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 

ภายในยงัมีโบสถ ์ 2 หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู ่ ท าใหเ้ห็นภาพ

ทิวทศัน์อนัสวยงามของเบื้ องล่างและ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานท่ี

ท่ีส าคญัส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวงพรอ้มผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

วนัท่ีหา้ เมืองกดูาอูรี – เมืองคูไตซี : ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS)-อ่างเก็บน ้าซินวาลี-เมืองกอรี (GORI)-

พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF STALIN)-เมืองคูไตซี (KUTAISI) (B/L/D) 



 

หนา้ที่ 10 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

 

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร ์เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีต

ผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ1920-1950  

น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ท่ีไดร้วบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใชข้อง ท่านสตา

ลิน ตั้งแต่สถานท่ีเกิดจนกระทัง่เสียชีวิต น าท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ท่ีเคยเป็นเมืองหลวง

เก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิสหรืออาณาจกัรจอรเ์จียนโบราณ เมื่อสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 12-13  

ค า่  ☺รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  KING DAVID HOTEL (KUTAISI) ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  ☺รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

วิหารบากราติ (Bagrati Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถท่ี์เงียบสงบและสวยงามอยู ่ภายนอกโบสถม์ีไมก้างเขนอนั

ใหญ่ที่มคีวามโดดเด่นอยูด่า้นหน้า และดว้ยต าแหน่งท่ีตั้งท่ีอยูบ่นเนินเขา ท าใหม้องเห็นวิวของตวัเมืองดา้นล่าง

ไดอ้ยา่งชดัเจน ตวัโบสถส์รา้งจากหินอ่อนและดา้นบนของโบสถท์ าเป็นหน้าต่างรอบดา้นท าใหแ้สงอาทิตยส์่อง

ผ่านเขา้มาภายในโบสถไ์ด ้เกิดเป็นล าแสงท่ีสวยงาม ประกอบกบัอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคมท่ีเย็นสบาย ท า

ใหเ้ราสามารถเดินชมโบสถ์และบรรยากาศโดยรอบไดอ้ยา่งสบาย ๆ 

วนัท่ีหก เมืองคูไตซี-บาตูมี : ถ ้าโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) (พรอ้มบริการนัง่เรือเขา้ชม) -เมืองบาทูมี่ 

(BATUMI) (B/L/D) 



 

หนา้ที่ 11 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

น าท่านสู่ ถ ้าโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) หรือท่ีเรียกวา่ถ ้า Kumistavi โดยถ ้าน้ีถูกคน้พบและศึกษาโดย

นักส ารวจถ ้าชาวจอรเ์จีย เป็นสว่นหน่ึงของระบบถ ้าขนาดใหญ่ท่ีรวมกนัเป็นแม่น ้าใตดิ้นสายเดียว ปัจจุบนัมีการ

ส ารวจแม่น ้าประมาณ 30 กม. ซึ่งยาวประมาณครึ่งหน่ึงของระบบถ ้าทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2528 ไดม้ีการเปล่ียน

ถ ้าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงท่องเท่ียว ภายในปี 1989 มีการวางเสน้ทางเดินเทา้ในถ ้าเป็นระยะทางประมาณ 1 

กิโลเมตร มีการสรา้งบนัไดและทางเดิน และอุโมงคย์าว 150 เมตรถูกเจาะออกท่ีทางออก และเริ่มการก่อสรา้ง

อาคารชั้นล่าง ถ ้ามีไฟส่องสวา่งชัว่คราว (พรอ้มบริการนัง่เรือเขา้ชม)  



 

หนา้ที่ 12 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

 

น าทุกท่านชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ ซึ่งตั้งอยูร่ิมทะเลด า เป็นจุดหมายปลายทางส าหรบัการพกัผ่อนสุดพิเศษในจ

เมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ิมทะเล บนชายฝั่งตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวง

ของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระท่ีปกครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จียครอบคลุม

พื้ นท่ีบริเวณกวา้งปละมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงท่ีอุดมไปดว้ยป่าไม้

เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยที่สุดของจอรเ์จีย มีความงามของธรรมชาติ

ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พื้ นท่ีดา้นหน่ึงของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลด า เมืองบาทูมี ่(Batumi) เป็นเมืองท่ีมี

ท่าเรือส าคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

ค า่  ☺รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  WORLD PALACE HOTEL (BATUMI) ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เชา้  ☺รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชมรูปป้ันความรกัในบาทูมีเป็นอนุสาวรียท่ี์โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปป้ันขนาด

ใหญ่ท่ีแสดงถึงความรกัที่แทจ้ริง ประวติัของประติมากรรม "Ali and Nino" ดว้ยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึง

ไม่สามารถอยู่ดว้ยกนัไดเ้พราะผูช้ายคนน้ันเป็นมุสลิมและผูห้ญิงคนน้ันเป็นคริสเตียน พวกเขาตอ้งอดทนทั้งการ

ปฏิวติัและสงครามกลางเมืองเพื่อเป็นพยานในการก่อตวัของสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน โดยอาลีและนีโม่จะ

ค่อยๆขยบัเขา้หากนั เปล่ียนท่าทุก ๆ 10 นาทีจนกระทัง่พวกเขาพบกนัและรวมเขา้เป็นหน่ึงเดียว  

วนัท่ีเจ็ด เมืองบาตูม ี:  ประวติัของประติมากรรม "Ali and Nino"-ล่องเรือในทะเลด า ชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK 

SEA)-ยา่น Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square (B/L/-) 

 



 

หนา้ที่ 13 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

น าทุกท่าน ล่องเรือในทะเลด า ชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุท่ีไดช้ื่อวา่ทะเลด าก็เพราะดินโคลน

ชายฝั่ง ดินทรายชายหาด ของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด า อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน

ชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญท่ี่

ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลด า และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่ มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ่้อนคลายและ

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

น าท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ในยา่น Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea 

Square สรา้งขึ้ นในปี 2009 เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze 

สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ริ่มปรบัปรุงเพื่อให้

เป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหยอ่นใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ  



 

หนา้ที่ 14 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติบาตูมี ่BATUMI (BUS) ประเทศจอรเ์จีย 

 

17.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล อาตาเติรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล BUS-IST 

    โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 393 

18.35 น. เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล (รอเปลียนเครื่อง 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

20.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 64 IST-BKK 

10.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 

 

วนัท่ีแปด   อีสตันบล–ูกรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

หนา้ที่ 15 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

อตัราคา่บริการ ขั้นต า่ 15 ท่าน / (ยอดจอง 15 ท่านคอนเฟิรม์ออกเดินทาง)  

Update: 13 DEC 22 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

28 ม.ค.-04 ก.พ. 66 59,988 บาท 59,988 บาท 58,988 บาท 9,500 บาท 

06-13 มี.ค. 66 66,988 บาท 66,988 บาท 65,988 บาท 9,500 บาท 

11-18 มี.ค. 66 77,988 บาท 59,988 บาท 76,988 บาท 9,500 บาท 

15-22 มี.ค. 66 74,988 บาท 74,988 บาท 73,988 บาท 9,500 บาท 

 

ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้ นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือ

มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการ

ทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ทางคณะทวัรจ์ะแจง้

ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหน้าทวัรไ์ทย อ านวยความสะดวก 

 

ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั,รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัรจ์าก 

เมืองไทย USD/วนั ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื่น ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 3 USD / ท่าน ส าหรบัมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น  x 6 วนั =18 USD 

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

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

รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

 

 



 

หนา้ที่ 16 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) 

หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละ 1-2 ชิ้ น โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กิโลกรมั  

กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ  

Optional Tour ข้ึนอยูก่ับดุลยพินิจของท่าน** 

 

 

 

 



 

หนา้ที่ 17 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

  ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั,รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัรจ์าก 

เมืองไทย USD/วนั ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื่น ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 3 USD / ท่าน ส าหรบัมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น  x 6 วนั =18 USD 

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

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

รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อตัราค่าบริการ 

และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอค าแนะน าในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 

 อตัราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 

 ประกนัโควิด ท่ีประเทศ ตุรกี (ถา้ท่านใดสนใจ ติดต่อ ซื้ อ เพิ่มเติมไดท่ี้ บริษัทฯ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศทั้ง 2 ประเทศ (ถา้มี) 

 ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR ตามที่รฐับาลก าหนด ซึ่งลูกคา้ สามารถท าการเลือกและจองเอง

ไดต้ามความพึงพอใจ (ถา้มี) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัด

จ  าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับ

ยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท า

จองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหส้ิทธ์ิลูกคา้รายถัดไป 

เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษ

จ านวนจ ากดั 



 

หนา้ที่ 18 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมล หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนาม

ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ

เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

1. แจง้ยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายและค่าบริการบางส่วนที่

เกิดข้ึนจริง ณ ขณะนั้น จะคืนเงินใหบ้างส่วน ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขตัฤกษ ์ไม่ว่าวัน

ใดวนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ** 

** กรณีที่มีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิม ที่เกิดข้ึนจริง

ทั้งหมด ** 

2. แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมด ทุกกรณี  

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ (จอยทัวรห์น้ารา้น) กรณีท่ีมีผู ้

เดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ 

(ปรับราคาเพิ่มขึ้ น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทาง



 

หนา้ที่ 19 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

ส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียว

ร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง

ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่แบบ 

2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ 

อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ 

กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง 

(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต ์

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะ 

ใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัด

รตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบั 

มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมท่ีระบุน้ันเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงท่ีตรงกบัวนัหยุดส าคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 

 

 



 

หนา้ที่ 20 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอ

สงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ได้

นัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ี

แจง้ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเพื่อช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถ

ยกเลิกได ้

3. บตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade 

เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออก

บัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทั้งน้ีการตัดสินใจ 

ขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีสายการบินเป็นส าคญั 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เน่ืองจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคา

ประหยดัท่ีสุด) 

 

เงื่อนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะ

ทัวร์อันมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้

หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาน์เตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี  

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหน้าหนังสือเดิน 

และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 



 

หนา้ที่ 21 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่

คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนั

ทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม

ข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิด

เหตุการณน้ี์ขึ้ น ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 



 

หนา้ที่ 22 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

 

 

 


