
 

 

 

MAGICAL OF GEORGIA จอรเ์จีย 8 วนั 5 คนื บิน Turkish Airlines TK 

 



 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง คํา่ โรงแรมท่ีพกั/หรอืเทียบเท่า 

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

2 

อิสตนับูล – บาทูมี-ชมน้ําตก MAKKUNTSESI- ประติมากรรม 

"Ali and Nino" – ล่องเรือในทะเลดาํชมอา่วเมืองบาทูมี - Old 

Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square 

   
ADMIRAL HOTELระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

3 

บาทูมี - เมืองบอรจ์อมี (BORJOMI) –สวนบอรจ์อมี (BORJOMI 

CITY PARK)-นัง่กระเชา้ ข้ึนยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา 

และสวนโดยรอบ  (B/L/D)                                   

   
BORJOMI PALACE HOTELระดบั 4 

ดาวหรอืเทียบเท่า 

4 
บอรจ์อมี-เมืองกอรี (GORI)-พพิิธภณัฑส์ตาลิน- 

ชมวิหารสเวติสโคเวร ี
   

ASTORIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

5 

เมืองซิคนาคลี (Signagi) –ชิมไวน์-ป้อมนาริกาลา่ -อนุสาวรีย์

พระแม่จอรเ์จีย (MOTHER OF  GEORGIA) –ชมป้อมนาริกาลา่-

ผ่านชมโรงอาบน้ํา- โบสถเ์มทเตหคี์ -ถนนคนเดินชาเดอน่ี –

ทบิลิซ่ี 

   
ASTORIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

6 
เทือกเขาคอเคซสั-ชมป้อมอนานูรี-อา่งเก็บน้ําชนิวาลี – คาซเบ

กิ – โบสถเ์กอรเ์กติ -อนุสรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย            
   

ASTORIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

7 

มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิทบิลิซ่ี -สะพานแห่งสนัติภาพ (THE BRIDGE 

OF PEACE)-ช็อปป้ิงสินคา้พื้ นเมือง ณ FLEA MARKET-ถนนคน

เดินรุสตาเวล-ียา่นฟรีดอมสแควร ์TBILISI   - ISTANBUL     

  -  

8 BKK    (-/-/-)                 ✈ ✈ -  

 

ตารางไฟลบ์ินโดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TURKISH AIRLINES TK 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 

BKK - IST 2300 0520+1 TK69 

IST - BUS 0645 0935 TK390 

TBS - IST 1725 1855 TK383 

IST - BKK 0145 1525 TK68 



 

 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการตรวจ

เอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร ์U ประตู 9 ของสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์  

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

            โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK69 (ใชเ้วลาเดินทาง 10 ชัว่โมง) 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล IST (รอต่อเคร่ืองประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

06.45 น.  ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

TK390 IST-BUS (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชัว่โมง 20 นาที พกัผ่อนรบัประทานอาหารบนเคร่ือง)  

09.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี (BUS) ประเทศจอรเ์จีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

จากน้ันนําท่านเดินทางต่อไป ยงัเมืองบาทูม่ี (BATUMI) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเล บนชายฝั่งตะวนัออก

ของทะเลดาํ เป็นเมืองหลวงของ อตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระท่ีปกครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตก

ของประเทศจอรเ์จียครอบคลุมพื้ นท่ีบริเวณกวา้งและมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณ

เทือกเขาสูงท่ีอุดมไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยท่ีสุดของ

จอรเ์จีย มีความงามของธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พื้ นท่ีดา้นหน่ึงของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลดาํ 

เมืองบาทูม่ี (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือสาํคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพ –  อิสตลับลู   (-/-/-)                              

วนัท่ีสอง อิสตนับลู – บาทูมี-ชมนํ้าตก MAKKUNTSESI- ประติมากรรม "Ali and Nino" – Old 

Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square (-/L/D) 



 

 

 

 

เร่ิมสถานท่ีเท่ียวแรกดว้ยการนําท่าน ชมนํ้าตก MAKKUNTSESI  เป็นน้ําตกท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในจอรเ์จีย ตั้งอยูใ่น ADIJARA ในหมู่บา้น MAKKUNTSESI คุณยงัสามารถซื้ อผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติของ

ชาวบา้นไดท่ี้น่ี เช่น น้ําผ้ึง เชิรช์เคลา และอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

นําท่านชมรูปป้ันความรกัในบาทูมีเป็นอนุสาวรียท่ี์โรแมนติกท่ีสุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปป้ันขนาดใหญ่ท่ี

แสดงถึงความรกัท่ีแทจ้ริง ประวติัของประติมากรรม "Ali and Nino" ดว้ยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่สามารถ

อยูด่ว้ยกนัไดเ้พราะผูช้ายคนน้ันเป็นมุสลิมและผูห้ญิงคนน้ันเป็นคริสเตียน พวกเขาตอ้งอดทนทั้งการปฏิวติัและสงคราม

กลางเมืองเพื่อเป็นพยานในการก่อตวัของสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน โดยอาลีและนีโม่จะค่อยๆขยบัเขา้หากนั เปล่ียนท่า

ทุก ๆ 10 นาทีจนกระทัง่พวกเขาพบกนัและรวมเขา้เป็นหน่ึงเดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํทุกท่านชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ ซึ่งตั้งอยูริ่มทะเลดํา เป็นจุดหมายปลายทางสาํหรบัการพกัผ่อนสุดพิเศษในจอรเ์จีย

เมืองบาทูม่ี (BATUMI) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเล บนชายฝั่งตะวนัออกของทะเลดาํ เป็นเมืองหลวงของอตัจารา 

(Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระท่ีปกครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จียครอบคลุมพื้ นท่ีบริเวณกวา้ง 



 

 

 

 

และมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงท่ีอุดมไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ี

เขียวชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยท่ีสุดของจอรเ์จีย มีความงามของธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พื้ นท่ีดา้นหน่ึง

ของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลดาํ เมืองบาทูม่ี (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือสาํคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ี

เต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

นําทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดาํชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุท่ีไดช้ื่อวา่ทะเลดาํก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดิน

ทรายชายหาด ของทะเลแห่งน้ีเป็นสีดํา อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชมความงามของ

อ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) นําท่านชอ้ปป้ิงท่ี THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ท่ีทอดยาวไปตามริมอ่าว

ทะเลดาํ และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่ มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ่้อนคลายและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 

 

นาํท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square 

สรา้งข้ึนในปี 2009 เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตล ์

 



 

 

 

 

 

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ร่ิมปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและ

พกัผ่อนหยอ่นใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ  

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  ADMIRAL HOTELระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ และทาํการคืนกุญแจหอ้งพกัเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองบอรจ์อม่ี ใช้

เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง เมืองบอรจ์อม่ี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศ

จอรเ์จียมีประชากรอาศยัอยูไ่ม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลกในเร่ืองน้ําแร่โดยไดมี้การบรรจุ ณ ธาร

น้ําแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทัว่โลกโดย

ชาวเมืองเชื่อกนัวา่จะทาํใหมี้สุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้ 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นาํท่านเขา้ชมสวนบอรจ์อม่ี (BORJOMI CITY PARK) สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรจ์อม่ี ท่ีนิยมมา

เดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ําแร่ในวนัหยุด จากน้ันนําท่านข้ึนกระเชา้สู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี

อิสระใหท้่านเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอธัยาศยั พรอ้มนัง่กระเชา้ ข้ึนยอดเขาเพ่ือชมความงามของ

หุบเขา และสวนโดยรอบ  

 

 

 

 

วนัท่ีสาม  เมืองบอรจ์อม่ี (BORJOMI) -สวนบอรจ์อม่ี (BORJOMI CITY PARK)-นัง่กระเชา้ ข้ึน

ยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ  (B/L/D)                                  

    

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKqdPFr93VAhWJLo8KHULeBeYQvwUIIigA


 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม BORJOMI PALACE HOTELระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวนัน้ี เป็นเมือง

แห่งประวติัศาสตร ์เป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็น

ผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เร่ืองความโหดเหี้ ยมในการปกครองใน

เมืองกอรีแห่งน้ี จากน้ันนําท่านชม พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมสิ่งของ

เคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี ่ BAJORMI-เมืองกอรี (GORI)-พิพิธภณัฑส์ตาลิน-ชมวิหารสเวตสิเคอเวรี (B/L/D)                                  

    



 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นําท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทาง 

ศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของ

ประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีทาํใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเชื่อและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์ และใหศ้าสนาคริสต์

มาเป็นศาสนาประจาํชาติของจอรเ์จียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

จอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) หลงัจากนั้นนาํทุกท่านเดินทางกลบัสู่ ทบิลิซี 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ เมืองซิคนาคลี (Signagi) –ชิมไวน-์ป้อมนาริกาล่า -อนุสาวรยีพ์ระแม่จอรเ์จยี 

(MOTHER OF  GEORGIA) –ชมป้อมนารกิาล่า-ผา่นชมโรงอาบนํ้า-โบสถเ์มทเตหคี์ 

-ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์ –ทบิลิซี   (B/L/D)                                   

   



 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางไปยงัเมืองซิคนาคลี (Signagi) เมืองเล็กๆ ท่ียงัคงความเก่าแก่ดั้งเดิมอยู ่เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขา

สูง บา้นเรือน รา้นรวงภายในเมืองนัน่ยงัคงสภาพสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่เอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งหลงัคาบา้นแต่ละ

หลงัของท่ีน่ี ก็พรอ้มใจกนัใชส้ีแดงอิฐ ดูสวยงามโดดเด่นท่ามกลางหุบเขาท่ีลอ้มรอบ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคุณสามารถ

เดินเล่นไดเ้พลินๆตามตรอกซอกซอยใหอ้ารมณร์าวกบัเดินเล่นอยูใ่นยุโรปตะวนัออกเลยก็วา่ได ้และอีกหน่ึงสิ่งท่ีทาํให้

เมืองน้ีเป็นท่ีรูจ้กัของเหล่านักเดินทาง น้ันคือไวน์ชั้นเยี่ยม เน่ืองจากเมืองท่ีผลิตไวน์อนัดับตน้ๆของโลกก็ว่าได ้และไม่

พลาดท่ีเราจะนาํท่าน ชิมไวนท่ี์มีชื่อเสียงของเมืองน้ีดว้ย รบัฟรี ไวน์พื้ นเมือง หรือเลือกรบัเป็นแกว้ไวน์จอรเ์จียสุดเก๋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้ สู่ตวัเมืองทบิลิซีอีกครั้ง 

นําทุกท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาล่า 

(NARIKALA FORTRESS) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อม

โบราณ สรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริสท

ซิเค และต่อมาในสมยัของกษัตริย ์ เดวิด (ปีค.ศ.

1089-1125) ไดมี้การสรา้งเพิ่มเติมข้ึนอีก ซึ่งต่อมา

เม่ือพวกมองโกล ไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกชื่อ ป้อม

แห่งน้ีวา่ นาริน กาลา (NSRIN OALA) ซึ่งมี

ความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS)  

นาํทุกท่านแวะชม อนุสาวรียพ์ระแม่จอรเ์จีย (MOTHER OF  GEORGIA) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ KARTLIS DEDA เป็นรูป

ป้ันหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปป้ันน้ีสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1958 

เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปป้ันท่ีสะทอ้นถึงจิตวิญญาณและนิสยัของคนจอรเ์จียไดเ้ป็นอยา่งดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมป้อมนาริกาล่า(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรียม์ารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อม

นาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือนครทบิลิซ ีสรา้งข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครอง

มาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอุ์มยัยดั (Umayyad 

Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกล ตั้งชื่อใหใ้หม่วา่ NARIN QALA 

แปลวา่ป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ี

แข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด  

ผ่านชมโรงอาบนํ้า SULFUR BATH บริเวณน้ีเป็นโรงอาบน้ํามีทั้งท่ีเป็นสาธารณะและส่วนตวั เน่ืองจากบริเวณใกลเ้คียง

มีลาํธารท่ีมีสายแร่กาํมะถัน ปะปนอยู ่หากลงไปเดินตรงลาํธารเล็กๆ เราก็จะไดก้ล่ินของกาํมะถนัดว้ย 

บริเวณน้ีจะเห็นเป็นโดม แต่ละโดมคือ 1 หอ้งอาบน้ํา โดยเชื่อวา่การมาอาบน้ําผสมกาํมะถันน้ี จะทาํใหร่้างกายสะอาด

และดีต่อสุขภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

นาํท่านไปชม โบสถเ์มทเตหคี์ (METEKHI CHURCH) โบสถท่ี์มีประวติัศาสตรอ์ยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณ

ริมหน้าผาของแม่น้ําทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสรา้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ซึ่งเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่

ก่อน กษัตริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี 

จากน้ันใหทุ้กท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์ (SHARDEN STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีชื่อเสียงและกล่ิน

ไอแบบ และอาคารถูกสรา้งข้ึนท่ีมีรูปลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้และสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ

มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นขายของท่ีระลึกเป็นสินคา้พื้ นเมืองหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 



 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จียท่ี

มีชื่อวา่ Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเป็น

ถนนสายสาํคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยัท่ีจอรเ์จียอยู่

ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็น

เสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซีย

มายงัท่ีภูมิภาคน้ี ถนนแห่งประวติัศาสตรน้ี์เป็นเสน้ทาง

ท่ีจะ 

นาํท่านข้ึนสู่ เทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus 

Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทวีปยุโรป และ

เอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ 

และเทือกเขาคอเคซสัน้อย  ระหวา่งทางนําท่านแวะ ชมป้อมอนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูก

สรา้งข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซากกาํแพงท่ีลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อน

เรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน ภายในยงัมี หอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญ่

ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเก็บนํ้าชินวารี (ZHINVALI)ท่ีซึ่งทาํให้

ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละชื่นชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภูเขาลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี จากน้ันออกเดินทางต่อไป

ตามเสน้ทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ํา Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดบัความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพื่อ

เดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 1,700เมตร หรือในปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา 

(Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่งเปล่ียนเม่ือปี 2006 น้ีแต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยูว่่า คสัเบกิอยู ่เมืองน้ีอยูห่่างจากเมือง

หลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสัท่ีสาํคญัของประเทศจอรเ์จีย 

มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน จากนั้นเปล่ียนยานพาหนะเป็นรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ นัง่รถจ๊ิป 4X4 

1คนั ข้ึนไดป้ระมาณ 6 ท่านเท่านั้น  

เพ่ือข้ึนเขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาที  

วนัท่ีหก เทือกเขาคอเคซสั-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บนํ้าชินวาร–ี คสัเบกิ – โบสถเ์กอรเ์กติ -

อนุสรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จยี           (B/L/D)                                      



 

 

 

นําทุกท่านข้ึนสู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถส์มินดา ซา

เมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถเ์กอเกติ 

(GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช์ื่อดงั

กลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์าํคญัแห่ง

หน่ึงของประเทศจอรเ์จีย โบสถค์ริสต์นิกายจอรเ์จีย

นออรโ์ธด็อกซเ์ก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาด

ใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาท่ีมีความ

สูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ดว้ย

ทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและ

โบสถเ์ล็กๆท่ีตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเปล่ียวเหงาจึงทาํ

ใหท่ี้น่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ี

จอรเ์จียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซ

เวียตซึ่งตั้งอยูอ่ยา่งสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขา

ซึ่งลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ท่ีระดบัความสูง 

2,170 เมตร  

***หมายเหต ุเน่ืองดว้ยเดือนพฤศจิกายน – ถึง

เมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของ

ประเทศจอรเ์จีย หิมะจะตกเป็นจาํนวนมากและ

แตล่ะปีความความหนาวเย็นของนํ้าแข็ง หิมะก็

ไม่เท่ากนั ทาํใหท้างข้ึนเขาสู่โบสถน์ั้นอาจปิด

เพราะถนนล่ืน ก่อใหเ้กินอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่

สามารถข้ึนไปไดแ้ละรถรถจ๊ิป 4X4 ก็ไมส่ามารถข้ึนไปบนยอดเขาสมินดาไดเ้ช่นกนั  ผูจ้ดัจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั **** 

 

อนุสรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย (Russia-Georgia Friendship Monument)  

อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินท่ีแผ่เต็มพื้ นท่ีดา้นในของอนุสรณ์

ทั้งหมด บอกเล่าประวติัศาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งจอรเ์จียและรสัเซีย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สรา้งข้ึนในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสกี  

(Treaty of Georgie ski) และความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวียต (Soviet Union) และจอรเ์จีย (Georgia) ตวัอนุสรณ์

สถานในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นสญัลกัษณข์องมิตรภาพระหวา่งรสัเซียและจอรเ์จียอีกต่อ เน่ืองดว้ยเหตุการณใ์นประวติัศาสตร์

ท่ีทาํใหค้วามสมัพนัธข์องสองประเทศน้ีตอ้งสัน่คลอนอย่างรุนแรง 

 คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัท่ีเจด็ มหาวิหารศกัดิส์ิทธิ์ทบิลิซี -สะพานแห่งสนัติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)-ช็อป

ป้ิงสินคา้พื้ นเมือง ณ FLEA MARKET-ถนนคนเดินรุสตาเวลี-ยา่นฟรดีอมสแควร ์

TBILISI   - ISTANBUL    (B/L/-)      



 

 

 

 

นําท่านชม มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิแห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) หรืออีกชื่อหน่ึงคือโบสถ ์

SAMEBA เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จีย อีกทั้งยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิ่งก่อสรา้งทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่

มากท่ีสุดในแถบอ่าวเปอรเ์ซีย และมีความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

นําท่านสู่ สะพานแห่งสนัติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) 

เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียนชื่อ MICHELE DE LUCCHI สะพานมี

ความยาวท่ี 150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั โครงสรา้ง

น้ันถูกออกแบบ และสรา้งท่ีประเทศอิตาลี และนําเขา้

ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา่ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตั้ง

ในเมืองทะบิลิซี 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

ช็อปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ณ FLEA MARKET ตลาดนัดท่ีหากท่านเป็นคนรกัของสะสมหายากในยุคเก่าจะตอ้งถูกใจอยา่ง

แน่นอน เพราะจะมีบรรดาพ่อคา้แม่คา้ท่ีนําของเก่าหายากมาวางขายกนัในราคาท่ีต่อรองได ้ ใหทุ้กท่านไดเ้ดินชมเลือก

ซื้ อของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 

 



 

 

 

 

จากน้ันนําทุกท่านสู่ ถนนคนเดินรุสตาเวลี (RUSTAVELI STREET) ให้ทุกท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองทบิ ลิซี่            

ย่านฟรีดอมสแควร ์(FREEDOM SQUARE) หรือเดินเล่นช็อปป้ิงที่ GALLERIA MALL ศูนยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบิลิซี่ท่ี

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทะบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอรเ์จีย 

17.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล อาตาเติรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล TBS-IST 

    โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 383 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาเติรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล (รอเปล่ียนเคร่ือง 6 ชัว่โมง 45 นาที) 

 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 68 IST-BKK 

15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีแปด  IST –กรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

 

 

 

อตัราคา่บริการ ขั้นตํา่ 15 ท่าน  

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพ่ิม 

30 ก.ย.-07 ต.ค.  50,988 บาท 50,988 บาท 49,888 บาท 8,500 บาท 

08-15 ต.ค. 65 

13-20 ต.ค. 65 
51,988 บาท 51,988 บาท 49,888 บาท 8,500 บาท 

18-25 พ.ย. 65 

02-09 ธ.ค. 65 
49,988 บาท 48,988 บาท 47,888 บาท 8,500 บาท 

25 ธ.ค. – 01 ม.ค. 66 58,988 บาท 58,988 บาท 57,888 บาท 9,000 บาท 

Update : 05 AUG 22 

 

*** หมายเหต ุรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั *** 

ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกว่า 15 – 20 ท่านข้ึนไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการ

ยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีตํา่กวา่ 15 ท่าน ทางคณะทวัรจ์ะแจง้ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่าน

ตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหน้าทวัรไ์ทย อาํนวยความสะดวก 

 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

เง่ือนไขการเดินทางเขา้ประเทศจอรเ์จีย (อยา่งใด อยา่งหน่ึง) 

วคัซีน พาสปอรต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/


 

 

 

 

เอกสารยืนยนัการรบัวคัซีนครบ 2 โดส (สามารถใชจ้ากแอพฯหมอพรอ้มได)้ 

ใบรบัรองผลการตรวจโควิด-19 RT-PCR (เป็นลบ) /  Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชัว่โมง) 

 
 

งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากที่มีการจอง พรอ้มสง่รายชื่อและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทาง  

งวดที่ 2 : ชาํระสว่นที่เหลือ 20 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะทาํการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการ

เดินทาง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั  Turkish Airlines ชั้นประหยดั (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดับมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทั้งสิ้ น  5 คืน 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

  ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผู ้

เอาประกนัภยั อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กว่า 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % 

ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ/ท่าน  กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตอ้งไม่เกิน  

7 ก.ก. 1ใบ  

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  

เงื่อนไขการจอง 



 

 

 

 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายต่างๆอนัสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยัทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคน

เขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัท 

 

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

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

เมืองไทย USD/วนั ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 3 USD / ท่าน สาํหรบัมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน  x 6 วนั =18 USD 

 2 USD / ท่าน สาํหรบัคนขบัรถตอ่วนั  x 6 วนั = 12 USD 

 3 USD /ท่าน สาํหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย  x 8 วนั = 24 USD 

รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน 

 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง  

บริษัทจะทาํเรื่องย่ืนเอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี 

อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 
 

 

 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 



 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน ทางคณะ

ทวัร ์ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีไกด ์อาํนวยความสะดวก ** 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15ท่าน หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจง้ใหท้ราบอีกที 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการ

บิน  เคร่ืองบินรีเลย ์ ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึน

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง  

เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมือง 

สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธ

ในการเขา้และออก  

หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือไดว้่าท่านไดย้อมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามท่ีแจง้ไวต้ามเอกสาร

ดา้นบนแลว้  

 

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 
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