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19.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW U เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรก์ิชแอร์

ไลน์ (Turkish Airlines) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK65 (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 10 ชม.)  

 

 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)  

07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอรเ์จีย โดยเท่ียวบินท่ี TK378 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ • กรุงอิสตันบูล     (-/-/-) 
                            

 

 

วันที่สอง อิสตันบูล • ทบิลิซิ(จอรเ์จีย) • โบสถ์เมทเทคี • นั่ง Cable Car สู่ป้อมนารกิาลา • โรง

อาบน้าโบราณ • น้าตกเลกทากิวี • ถนนคนเดินชาเดอนี ่• หอนาฬิกาโรงละคร • สะพาน

แห่งสันติภาพ • ถนนรุสทาเวลี อเวนวิ      (-/กลางวัน/เย็น) 

 

 

 



BT-GEO01_TK_NOV-DEC 22 

11.05 น. ถึงสนามบินทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอรเ์จีย น าคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย 

พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (*เวลาท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียช้ากว่าประเทศ

ไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย*) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 1) 

จากนั้น  น าท่านชมโบสถ์เมทเทคี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษท่ี 13 ต้ังอยู่ใน

บริเวณเมืองเก่าในอดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นป้อมท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ โบสถ์นี้มีลักษณะ

เป็นป้อมท่ีมียอดโดมแหลมข้ึนไปซึ่งเป็นท่ีนิยมก่อสร้างกันในยุคกลาง ได้มีการบูรณะคร้ังใหญ่

ในช่วงยุคศตวรรษท่ี 17 – 18 

จากนั้น  น าท่านข้ึน Cable Car ไปยัง ป้อมนา

ริ ก า ล า  ( Narika Fortress) ป้ อ ม

ปราการขนาดใหญ่ท่ีต้ังตระหง่านเหนือ

เมืองทบิลิซีแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์ก

ส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองท่ีพลาดไม่ได้ 

ป้ อมแห่ งนี้ ไ ด้ ถู ก ส ร้ า ง ข้ึ น ในช่ ว ง

ศตวรรษท่ี 4 โดยชาวเปอร์เซีย ก่อนจะ

มีการต่อ เ ติมขยับขยายหลายค ร้ัง

ในช่วงศตวรรษท่ี 7, ศตวรรษท่ี 12 และต่อเติมคร้ังใหญ่ในช่วงศตวรรษท่ี 16-17 จนย่ิงใหญ่ดังใน

ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นป้อมในเส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง จากด้านบน

ป้อมนั้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ท่ีน่าท่ึงของตัวเมืองทบิลิซีได้อย่างเต็มท่ีอีกด้วย 
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จากนั้น น าท่านชม โรงอาบน้าโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths) ด้วยความ

ท่ีเมืองทบิลิซีนั้นมีบ่อน้าพุร้อนเป็นจ านวนมาก ภายในเมืองแห่งนี้จึงมีโรงอาบน้าร้อนให้บริการ

หลายแห่ง โดยโรงอาบน้าร้อนเหล่านี้ได้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานาน และในปัจจุบันนี้ก็

ยังคงเปิดบริการอยู่ เขาว่ากันว่าน้าพุร้อนของท่ีนี่ มีแร่ธาตุหลายอย่าง ท่ีท าให้ผิวพรรณของเรา

เปล่งปล่ัง น าท่านชม น้าตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) หนึ่งในความมหัศจรรย์และ

ความน่าสนใจของนครทบิลิซีท่ีกลางเมืองแห่งนี้มีน้าตกท่ีชื่อว่าน้าตกเลกทากิ วี เป็นน้าตกท่ีมี

ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็มีน้าตลอดท้ังปี ตลอดเส้นทางการเดินก็ยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีสวยงาม 

และสิ่งท่ีโดดเด่นก็คือจะมี Golden Bridge หรือสะพานข้ามล าธารท่ีมีกุญแจสีทองคล้องกันจนเต็ม

สะพานอีกด้วย  



BT-GEO01_TK_NOV-DEC 22 

 

น าท่าน  เดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni 

Street)  ถนนคนเดินของเมืองทบิ ลิซี ท่ี มี

ชื่อเสียงและกล่ินอายแบบยุโรป สองข้างทาง

เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึกแบบ

พื้นเมือง ร้านกาแฟ สิ่งก่อสร้างบ้านเรือน

แบบ ทบิลิซี่ ท่ีโดดเด่น ท้ังยังเป็นศูนย์รวม

ผู้คนท้ังชาวพื้นเมืองและนักท่องเท่ียว  

น าท่าน แวะถ่ายรูปหอนาฬิกาโรงละคร (Rezo Gabriadze) หอนาฬิกาบิดเบี้ยวท่ีเหมือนหลุดมาจากเทพ

นิยายแห่งนี้ เป็นท่ีต้ังของจุดจ าหน่ายบัตรเข้าชมส าหรับโรงละครท่ีอยู่ด้านหลัง ชื่อของโรงละคร

แห่งนี้นั้นเป็นผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ก ากับ คนเขียนบท จิตรกร นักปั้ น นักเชิดหุ่นคน

ส าคัญของจอร์เจีย  
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จากนั้น น าท่านชมสะพานแห่งสันติภาพ (Bridge Of Peace) สะพานคนเดินท่ีมีสถาปัตยกรรมอัน

สวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้าคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชม

วิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซีและโบสถ์ METEKHI และรูปปั้ นกษัตริย์ VAKHTANG 

GORGASALI ผู้สร้างเมือง ต้ังตระหง่านอย่างสง่างาม โดยเฉพาะในยามค่าคืนท่ีจะส่องสว่างอย่าง

โดดเด่นเหนือแม่น้าด้วยแสงไฟจากหลอด LED กว่า 10 ,000 ดวง เป็นจุดไฮไลท์ท่ีดึงดูด

นักท่องเท่ียวจ านวนมากแห่งหนึ่งของเมืองเลย 
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จากนั้น  น าท่านเดินเล่นถนน Rustaveli Avenue แหล่งรวมสินค้ามากมาย ท้ังของฝาก ของท่ีระลึก มี

ร้านอาหารชื่อ Samikitno ท่ีให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าของร้านมีป้าน I Love Tbilisi เหมือน

เป็น Landmark ท่ีต้องมาถ่ายรูป (อิสระท่านให้ท่านได้ช้อปปิ้ งตามอัธยาศยั)  

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ รา้นอาหารไทย (มื้อที่ 2) 

ที่พัก  RAMADA ENCORE HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองท่ีก่อต้ังข้ึน

ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 5 อยู่ริมแม่น้าคูรา (KURA RIVER) ท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้าและป่าไม้ท าให้

กลายเป็นเมืองใหญ่อย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึง

การค้าและการขนส่งท่ีส าคัญมาต้ังแต่โบราณ เพราะเมืองทบิลิซีเป็นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหม 

(SILK ROAD) ในตัวเมืองทบิ ลิซีนั้นจะมากมายไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณจาก

หลากหลายยุคสมัยให้ได้เท่ียวได้ชมกันแบบจุใจแน่นอน 

วันที่สาม ทบิลิซ ี• วิหารบอดี • เมืองซิกนากิ • โรงไวน์ Pheasant Tears พิเศษ!! ชิมไวน์ท้องถิ่น  

ช้อปปิ้ งอิส พอยต์ มอลล์      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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น าท่าน เดินทางสู่ วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ีของ เมืองซินาก้ี (Sighnaghi) เป็น

วิหารของชาวจอร์เจียนท่ีนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างข้ึนในคร้ังแรกราวศตวรรษ

ท่ี 9 และต่อมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ได้มีการ สร้างต่อเติมข้ึนมาอีก จนกระท่ังวิหารแห่งนี้ มี

ความส าคัญและเป็นหนึ่งในวิหารท่ีจะมีน าท่องเท่ียวเดินทางมาท าพิธีแสวงบุญ 

  เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  (มื้อที่ 4) 

จากนั้น น าท่านอิสระชมความงดงามของเมืองซิกนากิ (Slghnaghi) เมืองบนเนินเขาท่ีเล็กท่ีสุดของ

ประเทศจอร์เจีย เป็นศูนย์กลางการปลูกไวน์ของจอร์เจีย เช่นเดียวกับภูมิทัศน์ท่ีงดงามบ้านสีพาส

เทลและถนนแคบๆ สามารถมองเห็นหุบเขาอลาซานี อันกว้างใหญ่ 
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จากนั้น น า ท่ า น ชิ ม ไ ว น์  โ ร ง ไ ว น์ บ า ร์  

(Pheasant’s Tears)  หนึ่ ง ในไวน์ ท่ี มี

ชื่อเสียงท่ีสุดของจอร์เจีย เป็นโรงไวน์

แบบจอร์เจียท่ีก่อต้ังข้ึนในปี ค.ศ. 2007 

โ ด ย  John Wurdeman จิ ต ร ก ร ช า ว

อ เม ริ กันและภรรยาของ เขา  Gela 

Patalishvili ชาวจอร์เจีย ครอบครัวของ 

Gela เป็นผู้ผลิตไวน์มายาวนานย้อนหลัง

ไปถึงแปดรุ่น ไวน์ท้ังหมดจะหมักใน qvevri ไหดินเหนียวแบบด้ังเดิมแล้วฝ่ังลงไปใต้ดิน หมักด้วย

ยีสต์ตามธรรมชาติ ในการท าไวน์แต่ละชนิดใช้เทคนิคในการหมักต่างกันเล็กน้อย บางชนิดมีผิว

องุ่นผสมเล็กน้อยน้อย บางชนิดมีมีล าต้นองุ่นรวมอยู่ด้วย ซึ่งไวน์ท่ีหมักใน qvevri จะหมักได้ท่ีเร็ว

กว่าไวน์ธรรมดา พิเศษ!! ให้ท่านทดลองชิมไวน์ และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศยั 
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น าท่าน อิสระท่านช้อปปิ้ งท่ี อิส พอยต์ มอลล์ (East Point Mall) เป็นแหล่งซื้อของฝากตา่งๆของเมืองท

บิลิซี มีท้ังขนม ของท่ีระลึก เสื้อผ้า เคร่ืองประกับของจอร์เจียมากมาย 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 5) พรอ้มชมโชว์สุดพิเศษ!! 

ที่พัก  RAMADA ENCORE HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

จากนั้น น าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักด์ิสิทธ์ิของศาสนา

คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์สร้างข้ึนเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็น

อย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่โบสถ์นี้ต้ังอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น้าสองสายมาบรรจบ

กันคือแม่น้ามิควารี (MTKVARI RIVER) และแม่น้าอรักวี (ARAGVI RIVER)  

  

วันที่สี ่ ทบิลิซ ี• วิหารจวาร ี• โบสถ์สเวติทสโคเวลี • อนุสรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี • คาซเบกิ      

นั่ง 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น  ชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli) UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษท่ี 11 

ต้ังอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิและให้การเคารพศรัทธา ท่ีสุดของชาว

คริสต์นิกายจอร์เจียน ออร์โธด็อกซ์เชื่อกันว่าเป็นท่ีฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนท่ีจะสิ้นพระชนม์

บนไม้กางเขน 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 7) 

จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูป อนุสรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จีย (Memorial Of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ 

RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT เป็นอนุสรณ์สถานท่ีสร้างข้ึนมาในปี ค.ศ. 1983 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้าง

ท้ังหมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและ

ประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม 
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น าท่าน เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี (Kazbegi) ความสูงท่ี 1700 เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันส

มินดา (STEPANSMINDA) ชื่อนี้เพิ่งเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด็อกซ์ ชื่อส

เตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาข้ึน แต่คนมักจะเรียกติดปากกัน

อยู่ว่า คาซเบกี เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัสท่ีส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมท้ัง

เป็นจุดชมวิวขิงยอดเขาคาซเบกิ 

จากนั้น น าท่านข้ึนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) น า

ท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอรเ์กตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) หรือเรียกว่า โบสถ์ส

มินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 

เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ต้ังอยู่บน

เทือกเขาคาซเบกีท่ีระดับความสูงจากน้าทะเล 2,170 เมตร (ในกรณฤีดูหนาวที่มหีิมะตกหนัก จน

ไม่สามารถเดินทางได้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิป์รบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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**หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย 

หิมะจะตกเป็นจ านวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ท าให้ทางข้ึนเขาสู่

โบสถ์ มินดา วาเมบานั้นปิดเพราะถนนลื่น ก่อให้เกิดอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถข้ึนไปได้และรถจ๊ิป 4X4 ก็

ไม่ สามารถข้ึนไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม เพื่อค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ ** 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูร ี(Gudauri) เมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีชื่อเสียง ต้ังอยู่บริเวณท่ีราบ

เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร สถานท่ีแห่งนี้

เป็นแหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่

ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 

ที่พัก  GUDAURI GUDAURI LOFT HOTEL หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) 

จากนั้น พาท่านชม ป้อมอานานูรี (Anauri) ป้อมปราการเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 

ร่องรอยของซากก าแพงท่ีล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้  ต้ังอยู่ริมแม่น้า Aragvi หนึ่งในแม่น้าสาย

ส าคัญของประเทศจอร์เจียจากมุมสูง จะมองเห็นวิวสวยๆ ของอ่างเก็บน้าและภูเขาท่ีล้อมรอบท่ีนี่

สร้างโดย Duke of Aragvi เพื่อเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ด้านในมีโบสถ์และหอคอย

ท่ีถูกสร้างไว้อย่างอลังการ ส่วนข้างล่างเป็นอ่างเก็บน้า ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ไว้ส่งต่อน้า

ไปยังเมืองหลวง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  

วันที่ห้า กูดาอูร ี• ป้อมปราการอานานูร ี• อ่างเก็บน้าซินวาลี • เมืองกอร ี• พิพิธภัณฑ์ของท่านสตา

ลิน • เมืองถ้าอุพลิสชิเค      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอร ี(Gori) เมืองท่ีต้ังอยู่บนเนินเขาท่ีในอดีตเคยมีความส าคัญทางด้าน

ทหารในยุคกลางเป็นท่ี ต้ังของกองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญ (GEORGIAN MILITARY 

HIGHWAY) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้น าท่ีมีชื่อเสียงของ

พรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์นาดีราซีผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวด

ขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 10)  

จากนั้น น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Museum Of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว 

และสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารท่ีสตาลินเกิดด้วย ภายใน

พิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินต้ังแต่เกิดจนกระท่ังเสียชีวิต 
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จากนั้น น าท่านชม เมืองถ้าอุพลิสชิเค (Uplistskhe Cave) หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ท่ีตาม

ประวัติศาสตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเร่ืองราวการว่า ณ เมืองถ้าแห่งนี้ได้มีการต้ังถ่ิน

ฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปีโดยช่วงท่ีเมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษท่ี 

9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในช่วง คริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ ท่ี

ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือท่ีต้ังของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีต

กาล นครถ้าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมท่ีเชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับ

ประเทศอินเดียและประเทศจีน 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไทซ ี(Kutaisi) เมืองธรรมชาติท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย 

อยู่ห่างจากทบิลิซิ ประมาณ 156 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง  

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) 

ที่พัก  TSKALTUBO PLAZA ( 15 KM From Kutaisi ) หรอืเทียบเท่า 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12) 

น าท่าน เดินทางไปยังโบสถ์เกอลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 

1106 ท่ีมีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนก าแพงโบสถ์ในทุกตารางนิ้ว รวมไปถึงการอนุรักษ์

โบสถ์แห่งนี้ให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ท าให้โบสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานท่ี

หนึ่งในจอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCO 

 

 

วันที่หก  คูไทซ ี• โบสถ์เกอลาติ • โบสถ์บรากาติ • ช้อปปิ้ ง ณ ตลาดคูไทซ ี   

           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น แวะถ่ายรูปเมืองคูไทซี น าท่านชมโบสถ์บากราติ (Bagrati Cathedral) ท่ีมีชื่อเสียงสร้างข้ึนใน

ศตวรรษท่ี 11เป็นสถาปัตยกรรมจอร์เจียในยุคกลาง ต้ังอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวด้านล่าง

ได้อย่างงดงามตัวโบสถ์สร้างจากหินอ่อนและด้านบนของโบสถ์นั่นท าเป็นหน้าต่างรอบด้าน 

ภายนอกโบสถ์มีไม้กางเขนอันโดดเด่นอยู่ด้านหน้า  

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 13)  

จากนั้น  น าท่านช้อปปิ้ ง ณ ตลาดเมืองคูไทซิ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย มีสินค้าให้เลือกมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ต่างๆ ของท่ีระลึก ฯลฯ 

น าท่าน เดินทางสู่เมืองบาทูมี เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจอร์เจีย ต้ังอยู่ริมชายฝ่ังตะวันออก

ของทะเลด า เป็นเมืองท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยงามท่ีสุดของจอร์เจีย อีกท้ังยังเป็นเมืองท่าส าคัญทาง

เศรษฐกิจและมีท่าเรือขนาดใหญ่อีกด้วย 
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หลังจากนั้น  น าท่าน ล่องเรอืรมิฝั่ งทะเลด าของบาทูม ีชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนโดยรอบท่ีถูก

สร้างข้ึนตามแบบรูปทรงโบราณท่ีปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วย

ธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา **อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบรเิวณทะเลด า** 

**การล่องเรือข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม** 

 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14) 

ที่พัก  Euphoria Hotel Batumi 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่15) 

จากนั้น พาชมสวนพฤกษศาสตร์ (Batumi Botanical Garden) พันธ์ุไม้นานาชนิดต้ังอยู่ริมทะเลด ามี

สภาพภูมิทัศน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกัน มีท้ังบริเวณเทือกเขาสูงท่ีอุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไป

จนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีทิวทัศน์สวยท่ีสุดของจอร์เจีย 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 16) 

วันที่เจ็ด บาทูม(ีจอรเ์จีย) • บาทูม ีการเ์ด้น • อัลฟาเบท ทาวเวอร ์• รูปปั้ นอาลีและนโีน่ • น้าพุดาว

เนปจูน  จัตุรสัเมเดีย • จัตุรสัเปียเซซ่า     (เช้า/กลางวัน/-) 
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จากนั้น น าท่าน เดินชมไปตามเรียบชายหาด ผ่านชมตึก Alphabetic Tower มีความสูงถึง 130 เมตร อัน

แปลกตาท่ีต้ังตะหง่านอยู่ริมชายหาด น าชม ประติมากรรมรูปปั้ น Ali and Nino ประติมากรรม

สุดแปลกตาท่ีออกแบบมาให้เหมือนก าลังเคล่ือนไหวเข้าหากัน และสุดท้ายก็เดินออกจากกันใน

ท่ีสุด สร้างสรรค์ผลงานโดย Tamara ท่ีสะท้อนเร่ืองราวความรักอันแสนเศร้าของชายชาวมุสลิม 

และหญิงสาวชาวคริสเตียนท่ีไม่สามารถรักกันได้ น าท่านชมน้าพุเทพเนปจูน  (Nepture 

Fountain) น้าพุท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเม่ือถ่ายรูปจากด้านหน้าจะมีฉากหลังเป็นโรง

ละคร  
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น าท่าน เดินชม  จัตุรัสเมเดีย  (Medea Square) ต่อไปยังจัตุรัสเปียเซซ่า(Piazza Square) สถานท่ี

ท่องเท่ียวใจกลางเมืองบาทูมี สร้างสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน จัตุรัสตกแต่งด้วยหน้าต่าง

กระจกหลากสี ภาพวาด กระเบื้อง โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ปัจจุบันเป็นแหลง่

สถานบันเทิงแห่งใหม่ มีท้ังโรงแรม ร้านอาหาร และอ่ืนๆท่ีน่าสนใจมากมาย 
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14.30 น. ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซ ี

17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK393 

18.35 น. ถึงสนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 

20.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK64 

 

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

*********************************************** 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

มหัศจรรย์...Georgia สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ (TK) 8 วัน 5 คืน 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดี่ยว 

02 – 09 พ.ย.65 25+1 49,999 48,999 6,000 

16 – 23 พ.ย.65 25+1 54,999 53,999 6,000 

03 – 10 ธ.ค.65 25+1 65,999 64,999 6,000 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่แปด สุวรรรภูมิ กรุงเทพฯ         

  



BT-GEO01_TK_NOV-DEC 22 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-ทบิลิซิ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ) สายการบนิ 
Turkish Airline (TK) เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าบริการอ่ืนๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ท่ีนั่ง วีลแชร์ รวมถึง บริการเสริมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ จอเจียมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ รวมทั้งทรปิ 80 USD/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวรต์ามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับ

ทิปค่ะ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ส าหรับท่านท่ียังไม่ได้ฉีด

วัคซีนครบโดส 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุไว้ในอัตราค่าบริการรวม 

**ทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน** 
 

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเท่ียว 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพัก

เด่ียวด้วยตัวท่านเอง 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

• กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

• บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมด

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนัน้ ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  
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➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 
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