
 

 

รหัสทัวร ZAT2000595 

ทัวรจอรเจยี ทบลิิซ ีอุพลซิิเค 6 วนั 3 คืน (TK) 
วิหารโฮลี่ทรินิตี ้– เมืองเกาทบิลิซ ี– นั่งกระเชาไฟฟ�าสูป�อมปราการนาริคาลา – รูปปم�น Mother of 
Georgia – โรงอาบนํ้าโบราณ – สะพานแหงสันติภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอน
เฟรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 

หากทานตองการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟรมกับ
เจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและ
เวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของ
เท่ียวบิน  
การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา  
อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณชิย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย เปน
ตน เหตุผลตางๆท่ีอยู เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคนื
คาใชจายตางๆไดในทกุกรณ ี

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 
พักหองเดี่ยว 

::ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเดก็:: 
16 – 21 เม.ย. 63 33,990 6,900 
21 – 26 เม.ย. 63 34,990 6,900 
04 – 09 พ.ค. 63 *วันฉัตรมงคลและวิ
สาขบูชา* 

35,990 
6,900 

12 – 17 พ.ค. 63 34,990 6,900 
19 – 24 พ.ค. 63 34,990 6,900 
31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63  
*วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
ราชินี* 

35,990 6,900 

**ราคาตั่วกรุปโปรโมชั่น ไมสามารถสะสมไมลได**  

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

ขากลับ TK383 TBS - IST 17.25 – 19.00 
ขากลับ TK064 IST - BKK 20.15 – 09.50 



 

 

 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ  

 
18.30 น.        คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 
เคานเตอร U  
  สายการบินเตอรกิช แอรไลน  
  พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้น
เครือ่ง 
21.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเท่ียวบินที ่TK065 
  สายการบิน Turkish Airlines 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 
      อิสตันบูล – ทบิลีซี – วิหารโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองเกาทบิลซิ ี–  
      นั่งกระเชาไฟฟ�าสูป�อมปราการนาริคาลา – รูปปم�น Mother of Georgia –  
      โรงอาบนํ้าโบราณ – สะพานแหงสนัตภิาพ 

 
04.10 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตรุกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
06.15 น. ออกเดินทางสู Tbilisi International Airport ประเทศจอรเจีย โดยเท่ียวบินที ่
TK378  
09.35 น. เดินทางถึง ทบิลีซี ประเทศจอรเจีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

พรอมรับกระเป�าสัมภาระแลวนําทานเดินทางสู ทบิลีซี (Tbilisi) ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าคู
รา (Kura) หรือเรียกวา แมนํ้ามตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น กอตั้งขึ้นในชวง
คริสตศตวรรษที ่4 เมืองแหงนี้เปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม และวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคคอเคซัสมาตั้งแตในอดีต ในปจจบุันเปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด อีกทั้ง
ยังเปนศูนยกลางการปกครองและเศรษฐกิจที่สําคัญของจอรเจีย  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร (1) 
 นําทานเขาชม วิหารโฮลี่ทรินิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารที่สําคัญของ

คริสตจักรออรทอดอกซแหงจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป ค.ศ.1995 – 2004 เปน
วิหารคริสตออรโธดอกซที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก จุดเดนของวิหารจะเหมือนมี
หลังคาซอนกันหลายชั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 นําทานชม เมืองเกาทบิลิซ ี(Old town) ที่มีประวัตศิาสตรมาอยางยาวนาน ซึ่งทาน

ไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนท่ีเปนสถาปตยกรรมอันโดดเดน
โดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป นําทาน นัง่กระเชาไฟฟ�าสู
ป�อมปราการนาริคาลา (Narikala Fortress) ป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญ 
ตั้งอยูบนเนินเขา สรางขึ้นตั้งแตในชวงคริสตศตวรรษที ่4 เพ่ือใชปกป�องเมือง ซึ่งใน
อดีตเปนป�อมปราการท่ีที่มีความแข็งแกรงและตีไดยากมาก แลวนําทานชม รูปปم�น 
Mother of Georgia รปูปم�นผูหญิงในชุดพืน้เมืองจอรเจียขนาดใหญ สรางจาก
อลูมิเนียมสูง 20 เมตร ตั้งอยูบนเนินเขา สรางขึ้นในป ค.ศ. 1958 เพ่ือเฉลิมฉลอง



 

 

ครบรอบ 1,500 ปของทบิลีซ ีมือซายถือชามใสไวนแสดงถึงไมตรีที่หยิบยื่นใหมิตร 
มือขวาถือดาบหยิบยื่นใหแกผูท่ีเปนศัตร ู
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม โรงอาบนํ้าโบราณ (Sulphur Baths) สถานที่สําหรับแชนํ้าพุรอนท่ีมี
สวนผสมของแรกํามะถัน ซึ่งเชื่อกันวาในนํ้าพุรอนมีแรธาตุตางๆท่ีชวยกําจัดของเสีย
และทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง ลักษณะคลายโรงอาบนํ้าเหมือนกับการออนเซ็นของชาว
ญี่ปุ�นผสมรวมกับการอาบนํ้าแบบตรุกี จากนั้นนําทานชมความสวยงามของ สะพาน
แหงสันติภาพ (Bridge of peace) มีความยาว 150 เมตร เปนสะพานขามขาม
แมนาคูลา โครงสรางทาํจากเหล็กและแกว เปรียบดัง่เปนสัญลักษณของความทันสมัย
ในเมืองที่อุดมไปดวยประวัตศิาสตรแหงนี้  

 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร (2)  
พักโรงแรม GREEN QUEEN BOUTIQUE HOTEL หรือในระดับเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 
      ทบิลีซี – ถนน Georgian Military Highway – ป�อมอันนานูรี – คาซเบก้ี – 
      นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ – ทบิลีซี 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสูทางเหนือของประเทศจอรเจีย ไปตามเสนทางหลวงของประเทศ
จอรเจียท่ีมีชื่อวา Georgian Military Highway ถนนสายนี้เปนถนนสายท่ีสําคัญที่
ถูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเปน
เสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซสั จากรัสเซียมายังจอรเจีย เสนทางนี้นั้นจะถูก
โอบลอมไปดวยเทือกเขาคอเคซัสซ่ึงกั้นแบงระหวางทวีปเอเชียและยุโรป  ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงามอลังการเปนอยางยิ่ง  
 
 
 
 
 

 
 

ระหวางทางแวะชม ป�อมอันนานูร ี(Anauri Fortress) ป�อมปราการเกาแก มี
กําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าอารักวี ซึ่งเปนแมนํ้าสายสําคัญของจอรเจีย สราง
ขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 16-17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แลวนําทานเดินทางสู คาซเบก้ี (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเปน สเตปนสมินดา 
(Stepantsminda)  
เมืองทีต่ั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ มีพรมแดนใกลกับประเทศรสัเซีย ตั้งอยูบน
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร (4) 
นําทาน นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity 
Church) โบสถแหงนีส้รางขึ้นในคริสตศตวรรษที ่14 ดวยหินแกรนติขนาดใหญ 
ตั้งอยูบนยอดเขาท่ีมีความสูงกวา 2,170 เมตรจากระดบันํ้าทะเล เปนโบสถชื่อดัง
กลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปรียบดั่งเปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงหนึ่งของจอรเจีย จาก
ตัวโบสถตั้งอยูอยางโดดเดนและสวยงาม พรอมดวยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขา
คอเคซัส จึงทําใหสถานที่แหงนี้เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกันอยาง
มากมาย 
(*** หมายเหต ุหากสภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือถนนปดใหบริการกะทันหัน ทํา
ใหไมสามารถขึ้นไปชมโบสถได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไมคืนเงินคาทัวร ไมวาสวน
ใดสวนหนึง่ในทุกกรณ ีเนื่องจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนไปแลวทั้งหมด 
ทั้งนี้บริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ทั้งนี้เพ่ือ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ***)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 

 

 
  ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลบัทบิลีซ ี

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร (5)  
พักโรงแรม GREEN QUEEN BOUTIQUE HOTEL หรือในระดับเดียวกัน  

 
วันที่ 4       ทบิลีซี – เมืองถํ้าอุพลิซิเค – กอรี – พิพิธภัณฑโจเซฟ สตาลิน – ทบิลีซี 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู อุพลิซิเค (Uplistsikhe) เมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย สรางโดยการ
ตัดหินและเจาะลึก 
เขาไปเปนที่อยูอาศัย สันนิษฐานวามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานแลวกวา 
3,000 ปกอน ในอดีตชวงยุคโบราณ ชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้
เปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม กอนจะถูกรกุรานโดยชาวมองโกลในชวง
คริสตศตวรรษที1่3 กอนตอมาถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากนั้น นําทานเดินทางสู กอร ี(Gori) เมืองบานเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph 
Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเปนผูปกครองของสหภาพโซเวียต ในชวง ค.ศ. 1920 
ถึง 1950 และเปนผูนําท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของสหภาพโซเวียตอีกดวย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร (7) 
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑโจเซฟ สตาลิน (Stalin Museum) ซึ่งเปนสถานที่
รวบรวมเรื่องราวและส่ิงของเครื่องใชตางๆ ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคาร
ที่สตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน จัดแสดงชีวประวตัิของสตาลินตั้งแตเกิด
จนกระทั่งเสียชีวิต 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  จากนั้น นําทานเดินทางกลับทบิลีซ ี

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร (8)  
พิเศษ...ชิมไวนทองถิน่และชมโชวพื้นเมืองจอรเจียน 
พักโรงแรม GREEN QUEEN BOUTIQUE HOTEL หรือในระดับเดียวกัน  
 

วันที่ 5 
      ทบิลีซี – มิทสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ลิ้มลองชิมไวนของ
จอรเจีย – 
      ทาอากาศยาน Tbilisi International Airport – อิสตันบูล 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสู มิทสเคตา (Mtskheta) เมืองที่มีความเกาแกและมีประวัตศิาสตร
มาอยางยาวนาน  
เปนเมืองที่มีโบราณสถานมากมายหลายแหง จึงไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
จากองคกรยูเนสโกในป ค.ศ.1994 นําทานชม วิหารจวาร ี(Jvari Monastery) 
หรืออีกชื่อวา อารามแหงไมกางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิ์
ของศาสนาคริสตนิกายออรทอดอกซ ภายในมีไมกางเขนขนาดใหญตั้งอยูใจกลางโถง 
สรางขึ้นในชวงคริสตศวรรษที ่6 ชาวจอรเจียใหความเคารพนับถือวหิารแหงนี้เปน
อยางมาก ซึ่งกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งใน
ประเทศตรุกีในปจจุบัน) เปนผูนําไมกางเขนนี้เขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนครั้ง
แรก 
 
 
 
 
 



 

 

 
นําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สรางขึ้นราว
คริสตศตวรรษที ่11 โบสถแหงนี้ถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธ์ิที่สุดของ
จอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze เปนโบสถที่มีขนาดใหญ
เปนอันดับสองของประเทศ และเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีทําให 
ชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานบัถือศาสนาคริสต และทําใหศาสนาคริสตมา
เปนศาสนาประจําชาตขิองจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่
มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ  
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร (10) 
  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน Tbilisi International Airport เพ่ือเดินทาง
กลับสูประเทศไทย 
17.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเท่ียวบินที ่TK383 
  สายการบิน Turkish Airlines 
19.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตรุกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
20.15 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที ่TK064 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ 
 

วันที่ 6       อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 
 
09.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

หมายเหตุ :  รายการทองเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ

ควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานงึถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

*ภาพถายเพื่อการนําเสนอโปรแกรมทัวรเทานั้น* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดงักลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เลื่อนการเดินทางหรือ
เปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทางได) ** 



 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของ
ภาษีนํา้มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 

 
ยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถ และหัวหนาทัวร (ไทย) ทานละ 1,800 ตลอดท

ริป 
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวนัที่กําหนด ทางบริษทัขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 
***กอนตัดสินใจจองทัวร กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ 

แลวจึงวางมัดจํา เพื่อประโยชนของทานเอง เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร  
ทางบริษัทถือวาทานรบัทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัททั้งหมดแลว*** 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบวุนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น 
ตั๋วกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนชั้นธุรกิจได หากตองการนั่งชั้นธุรกิจ ทานจะตองจองตั๋ว
เดี่ยว กรุณาเชค็ราคากบัเจาหนาท่ีอีกครั้ง 

 คาภาษีสนามบิน ภาษีนํ้ามัน 
 รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือในระดบัเดียวกนั พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า โรงแรมบางเมืองจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปด
เครื่องปรบัอากาศ หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรืองานประชุมตางๆ 
ทางบริษัทอาจมีการปรบัเปลี่ยนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ)  

 คาอาหารทกุมื้อ ตามที่ระบุในรายการทองเท่ียว 
 คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 ไกดทองถิ่น ชํานาญการ  
 หัวหนาทัวร จากประเทศไทย ผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดนิทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม 

 
 



 

 

อัตราคาบริการนีไ้มรวม 
 คาธรรมเนียมในการทําหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาภาษีนํ้ามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาระวางกระเป�านํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Turkish 

Airline อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่อง ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 20 
ก.ก.)  

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เนื่องจากป�องกัน
การสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,800 ตลอดทริป 

 
เงื่อนไขในการจองทัวร 

 กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  50 - 46 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่
เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการกา
รันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตวัแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจ
ขอคืนเงินได) 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจํา
เต็มจํานวน 

 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% 
ของราคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 
ตองมีการการันตีมัดจําท่ีนั่งกับทางสายการบนิ และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 



 

 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคา
ตั๋วได เนื่องจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

ขอมูลเก่ียวกับ สายการบิน Turkish Airline  
 เนื่องจากบัตรโดยสารเปนแบบหมูคณะหรือตัว๋กรุป สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลือกที่นั่งบนเคร่ืองบินทกุกรณ ีทุกทานตองไปเช็คอินเพ่ือออกบัตรโดยสาร และรับ
หมายเลขที่นั่งตอนไดบตัรโดยสารเทานั้น   
แตทางบริษัทจะพยายามชวยใหลูกคาท่ีเดินทางดวยกันไดนั่งดวยกัน หรือใกลกันใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได 

 กรณีที่ทานตองการอาหารพิเศษ เชน เปนอิสลาม, แพอาหารบางประเภท หรือทาน
มังสวิรัต ิโปรดแจงและระบุมาใหชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษทัตองสงเรื่องแจงให
ทางสายการบินทราบลวงหนา เพ่ือจัดเตรียมอาหารใหแกทาน กรณีทีท่านแจงกอน
เดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระเมนูใหม หรืออาจจะไมไดรับเมนูพิเศษ
เลย เนื่องจากสายการบินไมไดเตรียมสํารองไว หรืออาจเตรียมไมทัน 

 สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน หากตองการรีเควสมี
คาใชจายเพ่ิมเติม (โปรดสอบถามอีกครัง้)  และตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่
สายการบินกําหนดเทานั้น เชน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ 
สามารถชวยเหลือผูอื่นไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อายุไมเกิน 65 ป / เด็กตองอายุเกิน 
18 ป ที่นั่ง Long Leg ตองสํารองลวงหนากอน 48 ชม.กอนบิน หรือทานสามารถไป
แจงกับเจาหนาท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน และการใหท่ีนั่งขึ้นอยูกับดุลพินิจของทาง
เจาหนาท่ีสายการบินเทานั้นและที่นั่งวางของเท่ียวบินนั้น 

 
ขอควรทราบกอนเดินทางไปทองเที่ยวจอรเจีย 
 ในกรณีที่ทานจองหองพัก 3 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียง หากทาน

ตองการความสะดวกสบาย ทางบริษัทแนะนําใหทานจองหองพัก แบบ 1 Twin และ 1 
Single หากมีการจอง 3 ทาน และรีเควสเปน 3 เตียง ทางบริษัทตองขออภัยหากไม
สามารถจัดหาใหทานได 

 โรงแรมในแตละแหง มีการวางแผนผังหองพักแตกตางกัน จึงทําใหหองพักแตละประเภท 
อาจจะหองไมติดกัน หรืออยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจตองเปน  



 

 

1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสรมิ (Sofa bed) หรืออาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน 
หองคู 1 หอง (Twin/Double) และหองเดี่ยว 1 หอง (Single)  

 เนื่องจากประเทศจอรเจียอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า โรงแรมบางเมืองจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ
ใหบริการ และในชวง 
ฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเครื่องปรบัอากาศ ซึ่งจะมีฮีตเตอรไวใหบรกิารแทน 

 กรณีที่มีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) ทําใหคาโรงแรมสูงขึ้น
มากและหองพักในเมืองจะคอนขางเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือยาย
เมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในจอรเจียบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมืองเกา) มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม 
หองอาจจะมีขนาดเล็ก 
กะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า หรืออาจจะไมมีลิฟท รวมถึงพนักงานยกกระเป�า และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 อาหารสําหรับทัวรเกือบทุกมื้อจะเปนอาหารทองถิ่น ดังนั้นอาจจะไมถูกปากสําหรับคนไทยท่ี
ทานอาหารรสจัดจาน  
แตหัวหนาทัวรจะเตรียมนํ้าพริกนํ้าจิ้มไปบริการทาน 
 

หมายเหตุ 
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทาง

ไมถึง 30 คน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม 

โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่

เกิดขึ้นจากเหตุจําเปนสุดวิสัย และอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การประทวง  
การปฏิวตั ิอุบัติเหต ุการโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเท่ียวบินหรือการบริการของสายการบิน ความสูญเสีย ทรัพยสิน
สูญหาย อุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทานเอง และเหตุสดุวิสัย
อื่นๆท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน 

 ตั๋วเครื่องบินเปนแบบหมูคณะหรือตั๋วกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง 



 

 

 กรณีทีส่ถานที่ทองเท่ียวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมได เนื่องจากเหตุสุดวิสัยตางๆ หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคนื
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เนื่องจากรายการทัวรนีเ้ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสอืเดินทางธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) เชน 
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีแดงสด) เดินทาง
เพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร             หากไมผานการอนุมัติจากสายการบิน และถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาทัวรและไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือ
พาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดนิทางมาสนามบินฯ ทางบริษทัฯ จะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง หรือทาน
เดินทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน            คาทัวรใหแกทาน 

 ลูกคาท่ีจอยแลนด (ไมใชตั๋วเครื่องบิน) ทานตองจองเครื่องบินลงประเทศปลายทางกอน
เวลาหรือเวลาใกลเคียงกับคณะทัวร หรือไปถงึปลายทางลวงหนากอนคณะทัวรอยาง
นอย 1 วัน ถาทานมาถึงหลังคณะทัวร ทานตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปพบกับ
คณะทัวรในสถานที่ท่ีคณะทัวรกําลังออนทัวรอยูดวยตนเอง และกอนการจองทัวรหรือ
จองตั๋วเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีกครัง้ หากทานจองทัวรหรือตั๋ว
เครื่องบินผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและไมคืนคาทัวร
ใหแกทาน 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบไุวโดยทั้งหมด 

 


