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รหสั ZAT1903889 
ทัวรจอรเจีย  EASY MAGICAL GEORGIA 6 วัย 3 คืน (TK) 
วิหารโฮล่ีทรินิต้ี – เมืองเกาทบิลิซี – น่ังกระเชาไฟฟ�าสูป�อมปราการนาริคาลา – รูปปم�น Mother of 
Georgia – โรงอาบน้ําโบราณ – สะพานแหงสันติภาพ 
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เดินทางโดยสายการบนิ Turkish Airlines สะดวกสบายกบัสายการบินระดับ 5 ดาว 

 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟร
มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่
กอน กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทาง
ไดและหากกรณีเกิดความผดิพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน  
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตผุลเชิงพาณิชย หรือ
เหตุผลทางดานความปลอดภัย เปนตน เหตผุลตางๆทีอ่ยู เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจดัจะไม
รับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทกุกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบินเตอรกิช แอรไลน  Turkish Airlines (TK) 
ขาไป TK065 BKK -  IST 21.45 – 04.10 
ขาไป TK378 IST - TBS 06.15 – 09.35 

ขากลบั TK383 TBS - IST 17.25 – 19.00 
ขากลบั TK064 IST - BKK 20.15 – 09.50 
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อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน 

เด็กตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

ไมมีเตยีงเสริม 

พักหองเดี่ยว 

::เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
16 – 21 เม.ย. 63 37,990 35,990 7,000 
21 – 26 เม.ย. 63 36,990 34,990 7,000 

04 – 09 พ.ค. 63 *วันฉัตรมงคล
และวิสาขบูชา* 38,990 36,990 7,000 

12 – 17 พ.ค. 63 36,990 34,990 7,000 
19 – 24 พ.ค. 63 36,990 34,990 7,000 

31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63 
*วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระราชินี* 
38,990 36,990 7,000 

 
**ราคาตัว่กรุปโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได** 

พิเศษ...อาหารครบทุกม้ือ พรอมลิ้มลองชิมไวนของจอรเจียฟรี!!!...  
แกวไวนของที่ระลึกจากจอรเจีย 

วันที่ 1       กรงุเทพฯ  
 
18.30 น.   คณะพรอมกนัที่สนามบินสวุรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู  
                10 เคานเตอร U สายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ

อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเคร่ือง 
21.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอสิตนับลู ประเทศตรุกี โดยเที่ยวบินที ่TK065 
  สายการบิน Turkish Airlines บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
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วันที่ 2 
      อิสตันบลู – ทบิลซีี – วหิารโฮลีท่รนิิตี้ – เมืองเกาทบลิิซ ี–  
      น่ังกระเชาไฟฟ�าสูป�อมปราการนารคิาลา – รปูปم�น Mother of Georgia –  
      โรงอาบน้ําโบราณ – สะพานแหงสนัตภิาพ 

 
04.10 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพือ่รอเปล่ียนเคร่ือง 
06.15 น. ออกเดินทางสู Tbilisi International Airport ประเทศจอรเจีย โดยเที่ยวบินที่  

TK378  
09.35 น. เดินทางถึง ทบิลซีี ประเทศจอรเจีย หลงัผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

พรอมรับกระเป�าสมัภาระแลวนําทานเดินทางสู ทบลิีซี (Tbilisi) ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําคู
รา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น กอตัง้ขึ้นในชวง
คริสตศตวรรษที่ 4 เมืองแหงน้ีเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม และวฒันธรรมใน
ภูมภิาคคอเคซัสมาต้ังแตในอดีต ในปจจุบันเปนเมืองหลวงและเมอืงใหญที่สุด อีกทัง้ยงั
เปนศูนยกลางการปกครองและเศรษฐกิจที่สําคัญของจอรเจีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร (1) 
 นําทานเขาชม วหิารโฮลี่ทรินิตี ้(Holy Trinity Cathedral) วิหารที่สําคัญของ

คริสตจักรออรทอดอกซแหงจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป ค.ศ.1995 – 2004 เปน
วิหารคริสตออรโธดอกซที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก จดุเดนของวหิารจะเหมือนมี
หลังคาซอนกันหลายช้ัน  
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 นําทานชม เมืองเกาทบลิิซี (Old town) ทีม่ปีระวัตศิาสตรมาอยางยาวนาน ซึ่งทาน
ไดพบเหน็ความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนที่เปนสถาปตยกรรมอันโดดเดน
โดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าสู
ป�อมปราการนารคิาลา (Narikala Fortress) ป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญ 
ต้ังอยูบนเนินเขา สรางขึ้นต้ังแตในชวงคริสตศตวรรษที ่4 เพื่อใชปกป�องเมอืง ซึง่ใน
อดตีเปนป�อมปราการทีท่ีม่คีวามแขง็แกรงและตีไดยากมาก แลวนําทานชม รปูปم�น 
Mother of Georgia รูปปم�นผูหญิงในชุดพืน้เมืองจอรเจียขนาดใหญ สรางจาก
อลูมิเนียมสูง 20 เมตร ต้ังอยูบนเนินเขา สรางขึ้นในป ค.ศ. 1958 เพื่อเฉลมิฉลอง
ครบรอบ 1,500 ปของทบิลีซี มือซายถือชามใสไวนแสดงถึงไมตรีทีห่ยิบย่ืนใหมติร 
มือขวาถอืดาบหยิบยื่นใหแกผูที่เปนศัตรู 

 
 
 
 
 
 

นําทานชม โรงอาบน้ําโบราณ (Sulphur Baths) สถานทีส่ําหรับแชน้ําพุรอนที่มี
สวนผสมของแรกํามะถัน ซึ่งเช่ือกันวาในน้ําพรุอนมีแรธาตุตางๆที่ชวยกําจดัของเสีย
และทําใหผวิพรรณเปลงปลัง่ ลกัษณะคลายโรงอาบน้ําเหมือนกับการออนเซ็นของชาว
ญี่ปุ�นผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรก ีจากน้ันนําทานชมความสวยงามของ สะพาน
แหงสนัตภิาพ (Bridge of peace) มคีวามยาว 150 เมตร เปนสะพานขามขาม
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แมนาคูลา โครงสรางทําจากเหล็กและแกว เปรียบด่ังเปนสัญลักษณของความทันสมัย
ในเมืองที่อุดมไปดวยประวติัศาสตรแหงน้ี  

 
 
 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร (2)  
                พกัโรงแรม Europe Hotel  Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว 
 

วันที่ 3       ทบิลซีี – ถนน Georgian Military Highway – ป�อมอันนานูรี – คาซเบกี ้– 
      น่ังรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ – ทบิลซี ี

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 
                นําทานเดินทางสูทางเหนือของประเทศจอรเจีย ไปตามเสนทางหลวงของประเทศ

จอรเจียที่มช่ืีอวา Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเปนถนนสายที่สําคัญที่
ถูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเปน
เสนทางหลกัในการขามเทือกเขาคอเคซัส จากรัสเซียมายงัจอรเจีย เสนทางน้ีน้ันจะถูก
โอบลอมไปดวยเทอืกเขาคอเคซัสซ่ึงกั้นแบงระหวางทวีปเอเชียและยุโรป  ซึง่มี
ทัศนียภาพที่สวยงามอลงัการเปนอยางยิง่  
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ระหวางทางใหทานไดแวะชม ป�อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป�อมปราการ
เกาแก มกีําแพงลอมรอบ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอารักวี ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญของจอรเจยี 
สรางขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษที ่16-17  

 
 
 
 
 
 
 
                แลวนําทานเดินทางสู คาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปล่ียนช่ือเปน สเตปนสมินดา 

(Stepantsminda) เมืองทีต้ั่งอยูทางตอนเหนือของประเทศ มีพรมแดนใกลกับ
ประเทศรัสเซีย ต้ังอยูบนความสงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ทาํใหมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร (4) 
                นําทานเปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ 

(Gergeti Trinity Church) โบสถแหงน้ีสรางขึน้ในคริสตศตวรรษที ่14 ดวย
หินแกรนิตขนาดใหญ ต้ังอยูบนยอดเขาทีม่คีวามสงูกวา 2,170 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล เปนโบสถช่ือดงักลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปรียบด่ังเปนสัญลกัษณสําคัญ
อีกแหงหน่ึงของจอรเจีย จากตัวโบสถต้ังอยูอยางโดดเดนและสวยงาม พรอมดวย
ทัศนียภาพโดยรอบของเทอืกเขาคอเคซัส จึงทาํใหสถานที่แหงน้ีเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวมาเย่ียมเยือนกันอยางมากมาย 

  
               (*** หมายเหตุ หากสภาพภูมอิากาศไมเอ้ืออํานวย หรือถนนปดใหบริการกะทนัหัน ทํา

ใหไมสามารถขึ้นไปชมโบสถได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ไมคืนเงินคาทวัร ไมวาสวน
ใดสวนหนึง่ในทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทัง้หมด 
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ทั้งนี้บริษัทฯขอปรับเปล่ียนโปรแกรมพาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ทัง้นี้เพื่อ
คํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ ***)  

   
 
 
 
 
 
  ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับทบิลีซี 
คํ่า        รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร (5)  
               พกัโรงแรม Europe Hotel  Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว 

วันที่ 4       ทบิลซีี – กอร ี– พิพิธภัณฑโจเซฟ สตาลิน – เมืองถํ้าอัพลีสสิค – ทบลิีซ ี
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 
                นําทานเดินทางสู กอรี (Gori) เมืองน้ีเปนเมอืงบานเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph 

Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 
ถึง 1950 และเปนผูนําทีม่ีช่ือเสียงที่สดุของสหภาพโซเวียตอกีดวย 

                นําทานเขาชม พิพิธภัณฑโจเซฟ สตาลิน (Stalin Museum) ซึ่งเปนสถานที่
รวบรวมเร่ืองราวและสิ่งของเคร่ืองใชตางๆ ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตวัอาคาร
ที่สตาลินเกิดดวย ภายในพพิิธภัณฑสตาลินจัดแสดงชีวประวติัของสตาลินต้ังแตเกิด
จนกระทั่งเสียชีวติ 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร (7) 
 นําทานเดินทางสู อพุลิซิเค (Uplistsikhe) เมืองถาเกาแกของจอรเจีย สรางโดยตดัหินและ
เจาะลึกเขาไปเปนที่อยูอาศัย สันนิษฐานวามกีารตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีมานานแลวกวา 3,000 
ปกอน ในอดีตชวงยคุโบราณ ชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมอืงน้ีเปนศูนยกลางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม กอนจะถกูรุกรานโดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่13 กอนตอมาถกู
ปลอยใหเปนเมืองรางไป 
 
 
 
   
  ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับทบิลีซี 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร (8)  
                พกัโรงแรม Europe Hotel  Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว 
 

วันที่ 5 ทบลิีซี – มิทสเคตา – วหิารจวาร ี– วิหารสเวติสเคอเวรี – ลิ้มลองชิมไวนของ       
จอรเจยี ทาอากาศยาน Tbilisi International Airport – อิสตันบลู 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 
                นําทานเดินทางสู มิทสเคตา (Mtskheta) เมืองทีม่คีวามเกาแกและมีประวติัศาสตร

มาอยางยาวนาน เปนเมืองทีม่ีโบราณสถานมากมายหลายแหง จงึไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกในป ค.ศ.1994 

                นําทานชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) หรืออีกช่ือวา อารามแหงไมกางเขน 
(Monastery of the Cross) อันศักดิ์สทิธิข์องศาสนาคริสตนิกายออรทอดอกซ 
ภายในมีไมกางเขนขนาดใหญต้ังอยูใจกลางโถง สรางขึ้นในชวงคริสตศวรรษที่ 6 ชาว
จอรเจียใหความเคารพนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ซึง่กลาวกันวา  

                นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีในปจจุบัน) เปน
ผูนําไมกางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรก 
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                นําทานชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli Cathedral) สรางขึ้นราว

คริสตศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถอืเปนศูนยกลางทางศาสนาทีศั่กด์ิสิทธิท์ี่สุดของ
จอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze เปนโบสถที่มขีนาดใหญ
เปนอันดับสองของประเทศ และเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ทาํให 

                ชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต และทําใหศาสนาคริสตมา
เปนศาสนาประจําชาตขิองจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิง่กอสรางยุคโบราณที่
มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร (10) 
  พิเศษ...ใหทานไดลิ้มลองชิมไวนของจอรเจีย 
  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน Tbilisi International Airport เพื่อเดินทาง     

กลับสูประเทศไทย 
17.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอสิตนับลู ประเทศตรุกี โดยเที่ยวบินที่ TK383 
  สายการบิน Turkish Airlines 
19.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพือ่รอเปล่ียนเคร่ือง 
20.15 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK064 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
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วันที่ 6       อิสตันบลู – กรุงเทพฯ 
 
09.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
 
หมายเหตุ :  รายการทองเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยมิแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณทีีม่ีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของ
บริษัทฯทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะคาํนึงถงึความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
*ภาพถายเพือ่การนําเสนอโปรแกรมทวัรเทานัน้* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเดินทางในแตละคร้ังตองมีผูเดินทางจาํนวน 30 ทานขึ้นไป 
ถาผูเดนิทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ

เปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทางได) ** 
** ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของ

ภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 
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ยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่น และคนขบัรถทานละ 1,800 ตลอดทริป 
กรณุาชาํระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทีท่ําการจอง 
หากไมชําระภายในวนัทีก่ําหนด ทางบรษัิทขออนุญาตตดัที่น่ังตามเงื่อนไข 

 
***กอนตัดสินใจจองทัวร กรณุาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ 

แลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร 
ทางบรษัิทถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบรษัิททั้งหมดแลว*** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
ต๋ัวกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนช้ันธรุกิจได หากตองการน่ังช้ันธุรกิจ ทานจะตองจองต๋ัวเด่ียว กรุณา
เช็คราคากบัเจาหนาที่อีกคร้ัง 
  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  รถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีชํ่านาญเสนทาง  
  โรงแรมที่พกัตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พกัหองละ 2 หรือ 3 ทาน  
(หมายเหต ุ: เน่ืองจากทวปียุโรปอยูในแถบอุณหภมูิตํา่ โรงแรมบางเมืองจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ
ใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเคร่ืองปรับอากาศ หากวันเขาพกัตรง
กับงานเทศกาลเทรดแฟรหรืองานประชุมตางๆ ทางบริษัทอาจมกีารปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือยาย
เมือง โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนของลูกคาเปนสาํคญั)  
  คาอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการทองเที่ยว 
  คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
  ไกดทองถิ่น ชํานาญการ  
  หัวหนาทวัร จากประเทศไทย ผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม 
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อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Turkish Airline 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ือง ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 20 ก.ก.)  
  คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทาน เน่ืองจากป�องกัน
การสญูหายจากมิจฉาชีพทีแ่ฝงตวัเขามาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา
หองพักสําหรับทุกทาน) 
  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซกัรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทวีีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%  
  คาธรรมเนียมทปิ คนขับรถ และไกดทองถิน่ ทานละ 1,800 ตลอดทริป 
 
เงื่อนไขในการจองทวัร 
  กรุณาชําระคามัดจาํ ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
  สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทัฯ 
  ชําระเงินคาทวัรสวนที่เหลือภายใน 30 วนั กอนออกเดินทาง 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
  ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  50 - 46 วัน คืนคาใชจายทัง้หมด (ยกเวนกรุปที่เดินทาง
ชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือกรุปทีม่ีการการันตีคามดัจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจขอคืนเงินได) 
  ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยดึมัดจาํเต็ม
จํานวน 
  ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% 
ของราคาทวัรทั้งหมด 
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  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษทัฯ 
ตองมกีารการันตีมัดจาํที่น่ังกับทางสายการบิน และโรงแรมทีพ่กัตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคามัดจาํ หรือ คาทัวรทัง้หมด ไมวายกเลกิกรณีใดกต็าม 
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 
  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตัว๋
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 
ขอมูลเกี่ยวกับ สายการบิน Turkish Airline  
  เน่ืองจากบัตรโดยสารเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป สายการบนิขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก
ที่น่ังบนเครื่องบินทกุกรณ ีทกุทานตองไปเช็คอินเพื่อออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขที่น่ังตอน
ไดบัตรโดยสารเทาน้ัน   
แตทางบริษัทจะพยายามชวยใหลกูคาที่เดินทางดวยกันไดน่ังดวยกัน หรือใกลกันใหมากที่สดุเทาที่
จะทําได 
  กรณีทีท่านตองการอาหารพิเศษ เชน เปนอิสลาม, แพอาหารบางประเภท หรือทาน
มังสวิรัติ โปรดแจงและระบุมาใหชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษัทตองสงเร่ืองแจงใหทางสาย
การบินทราบลวงหนา เพือ่จัดเตรียมอาหารใหแกทาน กรณีทีท่านแจงกอนเดินทางกะทนัหัน อาจมี
คาใชจายเพิม่เพื่อชําระเมนูใหม หรืออาจจะไมไดรับเมนูพิเศษเลย เน่ืองจากสายการบินไมได
เตรียมสํารองไว หรืออาจเตรียมไมทัน 
  สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน หากตองการรีเควสมคีาใชจาย
เพิ่มเติม (โปรดสอบถามอีกคร้ัง)  และตองเปนผูโดยสารทีม่คุีณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เทาน้ัน เชน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อายุไมเกิน 65 ป / เด็กตองอายุเกิน 18 ป ที่น่ัง Long Leg ตองสํารอง
ลวงหนากอน 48 ชม.กอนบิน หรือทานสามารถไปแจงกับเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน 
และการใหที่น่ังขึ้นอยูกับดุลพินิจของทางเจาหนาที่สายการบินเทาน้ันและที่น่ังวางของเที่ยวบินน้ัน 
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ขอควรทราบกอนเดินทางไปทองเที่ยวจอรเจีย 
  ในกรณีทีท่านจองหองพัก 3 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 เตียง หากทาน
ตองการความสะดวกสบาย ทางบริษัทแนะนําใหทานจองหองพัก แบบ 1 Twin และ 1 Single 
หากมกีารจอง 3 ทาน และรีเควสเปน 3 เตียง ทางบริษทัตองขออภัยหากไมสามารถจดัหาใหทาน
ได 
  โรงแรมในแตละแหง มกีารวางแผนผงัหองพกัแตกตางกัน จงึทาํใหหองพกัแตละประเภท 
อาจจะหองไมติดกนั หรืออยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน ซึง่ถา
ตองการเขาพกั 3 ทาน อาจตองเปน  
1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม (Sofa bed) หรืออาจมีความจาํเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 
1 หอง (Twin/Double) และหองเด่ียว 1 หอง (Single)  
  เน่ืองจากประเทศจอรเจียอยูในแถบอุณหภมูิตํา่ โรงแรมบางเมืองจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ
ใหบริการ และในชวง 
ฤดหูนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเคร่ืองปรับอากาศ ซึง่จะมฮีตีเตอรไวใหบริการแทน 
  กรณีทีม่งีานเทศกาลหรือการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทําใหคาโรงแรมสงูขึ้น
มากและหองพกัในเมอืงจะคอนขางเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือยายเมอืง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
  โรงแรมในจอรเจียบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมืองเกา) มีลกัษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม 
หองอาจจะมขีนาดเล็ก 
กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา หรืออาจจะไมมลีิฟท รวมถงึพนักงานยกกระเป�า และหองแตละหอง
อาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
  อาหารสําหรับทวัรเกือบทกุมื้อจะเปนอาหารทองถิ่น ดังน้ันอาจจะไมถกูปากสําหรับคนไทยที่
ทานอาหารรสจัดจาน  
แตหวัหนาทวัรจะเตรียมน้ําพริกน้ําจิม้ไปบริการทาน 
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หมายเหต ุ
  ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีทีผู่เดินทางไม
ถึง 30 คน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม โดย
บริษัทฯ จะคาํนึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก  
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้นตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากเหตุจําเปนสุดวิสัย และอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การประทวง  
การปฏวิัต ิอุบัติเหตุ การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง การยกเลกิเที่ยวบินหรือการบริการของสายการบิน ความสูญเสีย ทรัพยสินสูญหาย 
อุบัติเหตหุรือไดรับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทานเอง และเหตุสดุวิสัยอืน่ๆทีอ่ยูเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ เปนตน 
  ต๋ัวเคร่ืองบินเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 
  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตางๆ หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น 
  เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคนืเงินในทกุกรณี  
  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) เชน 
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) หรือหนังสือเดินทางทตู (เลมสแีดงสด) เดินทางเพื่อการ
ทองเที่ยวกับคณะทัวรหากไมผานการอนุมติัจากสายการบิน และถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ 
ดวยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาทัวรและไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 
  กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจาย
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ในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง หรือทานเดินทางมาเช็คอินไม
ทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทัวรใหแกทาน 
  ลูกคาที่จอยแลนด (ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานตองจองเคร่ืองบินลงประเทศปลายทางกอนเวลา
หรือเวลาใกลเคียงกับคณะทวัร หรือไปถงึปลายทางลวงหนากอนคณะทวัรอยางนอย 1 วัน ถาทาน
มาถึงหลังคณะทวัร ทานตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปพบกับคณะทวัรในสถานที่ทีค่ณะทัวร
กําลงัออนทัวรอยูดวยตนเอง และกอนการจองทัวรหรือจองต๋ัวเคร่ืองบินควรสอบถามโดยละเอียด
กับทางบริษัทอีกคร้ัง หากทานจองทัวรหรือต๋ัวเคร่ืองบินผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม
รับผดิชอบใดๆทัง้สิ้นและไมคืนคาทวัรใหแกทาน 
  เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 


