
 

 

 

Gorgeous of Georgia!!8D5N/TK, 13-20May, 10-17Jun2023    1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สมัผสัความงาม สมัผสัจอรเ์จีย  วนั  คืน 

ทบิลิซี-บาทูมี 
ท่องเทียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี 

และความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซสั 

เข้าทบิลิซี ออกบาทูมี เทียวแบบไม่ย้อนเส้นทาง 
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Fly with The Best – Fly with TURKISH AIRLINES 

Fly with The Best – Fly with TURKISH AIRLINES 
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กาํหนดการเดินทาง   -  พ.ค. / -  มิ.ย.  
 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภมิู 

.  น. คณะพรอ้มกนัทีสนามบินสวุรรณภมิู ชนั 4 ประตูทางเขา้หมาย  ROW U เคาน์เตอรส์ายการบิน Turkish 

Airlines เจ้าหน้าทีคอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านในการเชค็อินบตัรโดยสารและโหลด

สมัภาระ (กรณุาตรงเวลา เนืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง)  

23.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Turkish Airlines เทียวบินที TK069 
 

วนัทีสอง สนามบินอิสตนับุล (ตุรกี)-สนามบินทบิลิซี (จอรเ์จีย) 

05.15 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับุล ประเทศตุรกี จากนันให้ท่านเปลยีนเครือง 

06.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับุล โดยสายการบิน Turkish Airlines เทียวบินที TK378 

.  น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาประเทศจอร์เจยีชา้กว่าไทยประมาณ  

ชวัโมง) นําท่านผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแล้ว รถโคช้รอรบัท่านทสีนามบนิ

วนัที / 

2023 
โปรแกรมทวัร ์

อาหาร โรงแรม 

เช้า เทียง เยน็  

   TK069     BKK-IST     2305-0515+1 

TK378     IST-TBS     0640-0955 

TK393     TBS-IST     2055-2200 

TK068     IST-BKK     0145-1520 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ    - 

2 

สนามบนิอสิตนับุล-สนามบนิทบลิิซ-ีโบสถ์เมเตหค์-ีชมเมอืงเก่าทบลิซิ-ี 

ถ่ายรูปโรงอาบนําแร่เก่าแก่-นังกระเชา้ไฟฟ้าชมป้อมนารกิาล่า-สะพานสนัตภิาพ-

โบสถ์ทรนิิต-ีเดนิเล่นย่านถนนคนเดนิจานชาร์เดนี 

พเิศษ!! อาหารคาํพรอ้มชมการแสดง 

   
Iveria Inn Tbilisi  

หรอืระดบัเทยีบเท่า  * * * * 

3 

ทบลิซิ-ีอนุเสาวรยีป์ระวตัศิาสตร์จอรเ์จยี-มทิสเคต้า-วหิารจวาร-ีวหิารสเวตสิเคอเวร-ี 

วหิารจวาร-ีทบลิซิ-ีฟรดีอมสแควร์-ชอ้ปปิงย่านถนนรสัตาเวล ี

พเิศษ!! ไวน์ท่านละ  แก้ว 
   

Iveria Inn Tbilisi  

หรอืระดบัเทยีบเท่า  * * * * 

4 
ทบลิซิ-ีเดนิทางสู่เสน้ทางคอเคซสั-ป้อมอนานูร-ีชมววิอ่างเกบ็นําซนิวาฃ-ีกูดาอูร-ี

อนุสรณ์สถานจอรเ์จยีรสัเซยี-คาซเบก-ี WD ชมโบสถ์เกอร์เกตทีรนิิต-ีกูดาอูร ี    
Gudauri Inn 

หรอืระดบัเทยีบเท่า  * * * * 

5 กูดาอูร-ีกอร-ีพพิธิภณัฑส์ตาลนิ-เมอืงถําอุพลสิชเิค่-บอรโ์จม ี    
Borjomi Palace 

หรอืระดบัเทยีบเท่า  * * * * 

6 
บอรโ์จม-ีสวนบอรโ์จม-ีขนึกระเชา้สู่จุดชมววิ-คทูายซ-ีอารามจลิาต-ิวหิารบากราต-ิ 

บาทูม-ี    
Best Western Batumi 

หรอืระดบัเทยีบเท่า  * * * * * 

7 
บาทูม-ีล่องเรือทะเลดํา-ถ่ายรูปกับรูปปันอาลีและนิโน-ชมเมืองเก่าบาทูมี, จตุัรสั

ยุโรป-ชอ้ปปิงเมโทรซติมีอลล-์สนามบนิบาทูม ี    - 

8 สนามบนิอสิตนับุล-สนามบนิสุวรรณภูม ิ    - 
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นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ทมีคีวามสําคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย

และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทสีวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอร์เจยี ตงัอยู่รมิฝังแม่นําครูาหรอืเรยีกว่าแม่นํา

มติควาร ีนําท่านชมโบสถเ์มเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทมีปีระวตัศิาสตรอ์ยูคู่่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตงัอยู่

บรเิวณรมิหน้าผาของแม่นํามทวาร ีเป็นโบสถ์หนึงทสีรา้งอยูใ่นบรเิวณทมีปีระชากรอาศยัอยู่ ซงึเป็นประเพณีโบราณ

ทมีมีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงั ท ี  แห่งจอร์กาซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้บีรเิวณนี ต่อมาในปี ค.ศ. -  

ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษตัรยิ ์เซน็ต์ เดมทิรอีสั ท ี  ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมา

ไดถู้กทาํลายและไดม้กีารก่อสรา้งขนึอกีหลายครงั จนในปีค.ศ.  ไดถู้กพวกมองโกลบุกทาํลายและกไ็ดส้รา้งขนึ

ใหม่อกีครงั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย  ใหท้่านเดนิเทยีวชมย่านเมอืงเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซงึจะทาํท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและ

สสีนัของอาคารบ้านเรอืนทเีป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ทาํ

ใหจ้อร์เจยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว แวะชมและถ่ายรปูภายนอกกบั

โรงอาบนําแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซงึทนีีมชีอืเสยีงโด่งดงัในเรอืงบ่อนํารอ้นกํามะถนัธรรมชาต ิ

จากนันนําท่านชมกรุงทบลิซิ ีซงึเป็นศูนยก์ลางการทาํอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ใน

ประวตัศิาสตรเ์มอืงนอียูใ่นเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจบุนัยงัมบีทบาทสาํคญัในฐานะศูนยก์ลางการ

ขนส่งและการคา้ เนอืงจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ตีงัทเีป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัยุโรป จากนัน

นําท่านนังกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขนึชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขนึครงัแรกช่วง

ครสิต์วรรษท ี  ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทไีม่มคีวามสมาํเสมอกนั ต่อมาในราวศตวรรษท ี  

สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดมกีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายออกไปอกี และในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ. -  มี

การสรา้งเพมิเตมิอกี เมอืพวกมองโกลเขา้มายดึครอง จงึเรยีกชอืป้อมแห่งนีว่านารนิกาลา Narin Qala ซงึมคีวาม

หมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางส่วนไดพ้งัทลายลงเพราะเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรอืทําลายไป นําท่าน

ถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว  เมตรซงึเชอืมระหว่างตวัเมอืงเก่าและ

เมอืงใหม่ เปิดใชง้านครงัแรกเมอืปี ค.ศ.  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทสีวยงามชนิหนึงซงึพาดผ่าน

แม่นําครูา จากนันนําท่านชมโบสถท์รินิตี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดสิทิธขิองทบลิซิ ีทเีรยีกกนัว่า 

Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอร์เจยีตงัอยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขนึระหว่างปี 

ค.ศ.1995 ถงึ ปี ค.ศ.2004 และเป็นวหิารทสีูงทสุีดอนัดบัท ี3 ของโบสถ์ออร์โธดอกซ์ในโลก ใหท้า่นเดนิเล่นในย่าน

ถนนจานซารเ์ดนี Jan Shardeni Street ถนนคนเดนิสายเลก็ๆ ศูนยร์วมทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมหลงัจาก
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ช่วงยุคฟืนฟูในช่วงศตวรรษท ี  ต่อมาไดม้กีารเปลยีนชอืถนนเป็นซาร์เดนีเพอืเป็นเกยีรตแิก่นกัท่องเทยีวชาว

ฝรงัเศส Jean Chardin ปัจจุบนัสายนีเตม็ไปดว้ยรา้นคา้แฟชนั รา้นอาหารและรา้นกาแฟเก๋ๆ มากมาย 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมืองพร้อมชมการแสดงโชว ์

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั Iveria Hotel Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

 

วนัทีสาม ทบิลิซี-อนุสาวรียจ์อรเ์จีย-มิทสเคต้า-วิหารเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ช้อปปิงย่านฟรีดอมสแควร ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําท่านชม อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย The 

Chronicle of Georgia มลีกัษณะเป็นแท่งหนิสดีาํขนาดใหญ่

แกะสลกัเป็นรปูต่างๆ ทสีอืถงึเรอืงราวในอดตีของประเทศ

จอร์เจยี สรา้งขนึโดยซุราป สถาปนิกชอืดงัก่อสรา้งเมอืปี ค.ศ.

1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร 

แต่ละเสาจะแบ่งเรอืงราวออกเป็น 3 ส่วนนันคอื ส่วนล่างสุด

เกยีวกบัพระคมัภรีข์องศาสนาครสิต์ ส่วนกลางเกยีวกบัเรอืง

ของขา้ราชการชนชนัสงูของจอรเ์จยี และส่วนบนเกยีวกบั

เหตุการณ์สําคญัต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมววิเมอืง

จากมมุสงูไดจ้ากสถานทแีห่งนี จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมือง

มิทสเคต้า Mtskheta  ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศ

จอร์เจยี เมอืงทเีก่าแก่ทสุีดของจอร์เจยีอายุกว่า 3,000 ปี 

ตงัอยู่ห่างจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 35 นาท)ี จากนันนําทา่นชมเมอืงมทิสเคต้าทเีคยเป็น

เมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซงึเป็นราชอาณาจกัรเก่า

ของจอรเ์จยีในช่วง 400-  500 ปีก่อนครสิตกาล พรอ้มใหท้่าน

ชมวิหารสเวติสเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral ทสีรา้ง

ราวศตวรรษท ี11 ถอืเป็นศูนย์กลางทางศาสนาทศีกัดสิทิธิ

ทสุีดของจอรเ์จยีสรา้งขนึโดยสถาปนิกชาวจอร์เจยี ชอื 

Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทงัยงั

เป็นศูนยก์ลางททีาํใหช้าวจอรเ์จยีเปลยีนความเชอืและหนัมา

นับถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจาํ

ชาตขิองจอร์เจยีเมอืปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสงิก่อสรา้งยุคโบราณทมีขีนาดใหญ่ทสุีดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมี

ภาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง Chamber of Wine พเิศษ!! พรอ้มไวน์ท่านละ  แกว้ 

บ่าย นําท่านชมวิหารจวาร ีJvari Monastery ซงึเป็นวหิารในรปูแบบของครสิต์ศาสนานิกายออรโ์ธดอกทถีูกสรา้งขนึใน

ราวศตวรรษท ี  วหิารแห่งนีตงัอยู่บนภูเขาทมีแีม่นําสองสายไหลมา  บรรจบกนั คอื แม่นํามคิวาร ีและแม่นําอรกัว ี

ซงึถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทกีวา้งใหญ่ซงึในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี สมควรแก่เวลานําท่าน

เดนิทางกลบัเขา้สู่เขตเมอืงทบลิซิ ีอสิระใหท้่านเดนิเล่น ย่านฟรดีอมสแควร ์Freedom Square จตุัรสัทสีะทอ้นถงึ

การเป็นอสิระของชาวจอรเ์จยีหรอืชาวจอรเ์จยีเรยีกว่าจตุัรสัแห่งเสรภีาพ Liberty Square และยงัสมมารถเดนิเล่นใน

ย่านถนนรสัตาเวลี Rustaveli Street ทเีตม็ไปดว้ยสถานทสีําคญัๆ และสถาปัตยกรรมสวยงาม อาท ิอาคาร



 

 

 

Gorgeous of Georgia!!8D5N/TK, 13-20May, 10-17Jun2023    5 

รฐัสภา โรงละคร โรงโอเปร่า อนุเสาวรยีโ์ชทา โรงยมิทมีสีไตล์การก่อสรา้งแบบคลาสสคิ สถานีรถไฟ และยงัมี

รา้นคา้พนืเมอืงต่างๆ  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั Iveria Hotel Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี ทบิลิซี-คอเคซสั-กดูาอรีู-คาซเบกี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 

นําท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทสีําคญัซงึเป็นเสน้ทางสําหรบัใชใ้นดา้นการทหารทเีรยีกว่า Georgian Military 

Highway ทสีรา้งขนึในสมยัทจีอร์เจยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทจีะนํา

ท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทมีคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทเีป็นเสน้กนั

พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี เดนิทางสู่ อนานูรี Ananuri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) นําท่าน

ชม ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทอีนัเก่าแก่มกํีาแพงลอ้มรอบและตงัอยู่รมิแม่นําอรกัว ีเป็นป้อมปราการ 

ในศตวรรษท ี16-17 ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทถีูกสรา้งอย่างงดงามและยงัมหีอคอยทสีูงใหญ่ตงัตระหงา่นท่ามกลาง

ธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนีเองทาํใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบอืงล่างและอ่างเกบ็นําซนิวาล ี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองกดูาอรีู Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) เมอืงสกรีสีอรท์ทมีชีอืเสยีงทตีงัอยู่

บรเิวณทรีาบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทมีคีวามสูงจากระดบันําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทแีห่งนี

เป็นแหล่งทพีกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทจีะนิยมมาเล่นในเดอืน ธ.ค.-เม.ย. นําท่านแวะชมและถ่ายรูปกบั 

Memorial of Friendship หรอือกีชอืคอื Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทสีรา้งขนึมาใน

ปี ค.ศ.1983 เพอืเป็นสญัลกัษณบ์ง่บอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอร์เจยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์

สถานนีตงัอยู่บน Devil’s Valley ระหว่างเมอืงกูดาอูรแิละคาซ

เบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทมีคีวามสวยงามมาก 

ภายในมกีารวาดภาพประวตัศิาสตรข์องประเทศจอร์เจยีและ

ประเทศรสัเซยีและดว้ยความทอีนุสรณ์สถานแห่งนตีงัเด่นเป็น

สงา่อยู่บนหุบเขาทมีคีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั 

ประกอบกบัตงัอยู่ใกล้ถนนใหญ่ จงึทาํใหส้ถานทแีห่งนีมผีูค้น

แวะมาเยยีมเยยีนและถ่ายรูปกนัตลอดทงัวนั จากนันนําท่าน
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เดนิทางสู่ เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกเีป็นชอืเมอืงดงัเดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลยีนมาเป็นเมอืงสเตพานท์

สมนิดา้ ตงัอยู่บนความสูงจากระดบั 

นําทะเลประมาณ ,  เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทงั

ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ  องศาเซลเซยีสเลย

ทเีดยีว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) ใหท้่าน

เปลยีนเป็น นังรถจีป WD เพอืชมความสวยงามของโบสถ์

เกอรเ์กตี Gergeti Trinity Church ซงึถูกสรา้งขนึในราว

ศตวรรษท ี  หรอืมอีกีชอืเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 

Tsminda Sameba ซงึเป็นชอืเรยีกทนิียมกนัของโบสถ์ศกัดิ

แห่งนีสถานทแีห่งนีตงัอยู่รมิฝังขวาของแม่นําชคเฮร ีอยู่บน

เทอืกเขาของคาซเบก ี(การเดินทางมายงัสถานทีแห่งนี ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ ซึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกนั

ด้วยหิมะทีปกคลมุอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึงอาจจะเป็นอปุสรรคแก่การ

เดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงความปลอดภยั

และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั)   

 สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางกลบัสู่ เมืองกดูาอรีู Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง)  

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั Gudauri Inn หรอืระดบัเทยีบเท่า 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารในโรงแรมทพีกั จากนันใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีห้า กดูาอรีู-กอร-ีบอรโ์จม ี

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูเ่มืองกอรี Gori (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) เมอืงแห่งประวตัศิาสตรท์เีป็นทรีูจ้กักนัดว่ีา

เป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทใีนอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษท ี1920 ถงึ 

1950 และขนึชอืเรอืงความโหดเหยีมในการปกครอง นําท่านชมพิพิธภณัฑ์ท่านสตาลิน Stalin Museum ซงึ

รวบรวมเรอืงราว และสงิของต่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคารทสีตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตา

ลนิ มกีารจดัแสดงประวตัชิวีติของสตาลนิทใีชใ้นระหว่างในช่วงทมีชีวีติอยู่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําท่านชมเมืองถาํอพุลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town หนึงในเมอืงถําเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทมีหีลกัฐานการตงัถนิ

ฐานในดนิแดนแถบนีกนัมานานแลว้กว่า 3,000 ปี ก่อนช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาล - ค.ศ.500 เมอืงนีเป็นศูนยก์ลาง

ทางศาสนาและวฒันธรรมและมคีวามเจรญิถงึขดีสุดในช่วงครสิตวรรษท ี9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล

ในช่วงครสิต์ศตวรรษท ี13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง ชมศาสนสถานทมีหีอ้งโถงขนาดใหญท่ชีาวเพเกน้ Pagan 

ใชเ้ป็นทปีระกอบพธิกีรรมซงึเป็นลทัธบิูชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนีก่อนทศีาสนาครสิตจ์ะเขา้เมอื 1,700 ปีก่อน 

และยงัมหีอ้งต่างๆ ซงึคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแกข่องชาวครสิต์ทสีรา้งขนึในช่วงครสิตศ์ตวรรษท ี9  จากนันนําท่าน

เดนิทางสู่ บอรโ์จมี Borjomi เมอืงตากอากาศเลก็ๆในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศยัอยู่

ไม่ถงึ ,  คน แต่เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงระดบัโลกในเรอืงนําแร่ โดยนําแร่ยหีอ้บอร์โจมไีดม้กีารบรรจุ ณ ธารนําแร่

บรสุิทธทิไีหลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีนี Bakuriani Mountain และส่งออกไปขายกว่า  ประเทศทวัโลก โดยในอดตี

ชาวเมอืงเชอืกนัว่าจะทาํใหม้สีุขภาพแขง็แรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง)   

  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั Borjomi Palace Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารในโรงแรม จากนันใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัทีหก บอรโ์จมี-คไูทซี-บาทูม ี

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําท่านชมสวนบอรโ์จมี Borjomi Central Park สถานทที่องเทยีว และพกัผ่อนของชาวเมอืงบอร์โจมทีนิียมมา

เดนิเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นําแร่ในวนัหยุด จากนันนําท่านขึนกระเช้าสู่จดุชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์

โจมอีสิระใหท้่านเกบ็ภาพววิทวิทศัน์ธรรมชาตจิากมุมสูงตามอธัยาศยั จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคไูทซี 

Kutaisi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง)  เมอืงทเีคยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ สมยัครสิต์ศตวรรษท ี12-13 

ของอาณาจกัรโคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัรจอร์เจยีนโบราณ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําท่านชมอารามจลีาติ Gelati Monastery ของเมอืงคไูตซ ีถูกคน้พบในช่วงครสิตศ์ตวรรษท ี12 ซงึทางองค์การ

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจลีาตเิป็นมรดกโลกเมอื ปี ค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอืโบสถ์

เซนต ์นิโคลาส และโบสถ์เซนตจ์อร์จ  ซงึในโบสถ์เซนตนิ์โคลสันัน มภีาพเขยีนสเีฟรสโกเล่าเรอืงราวเกยีวกบัครสิต์

ศาสนาทสีวยงามตระการตามากมายหลายภาพและยงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทสีําคญัตรงบรเิวณโดมขนาดใหญ่ของ

โบสถ์ซงึเป็นภาพพระแม่มารนัีน ใชก้ระเบอืงโมเสกสทีองประดบัประดากว่า 2 ล้านชนิ  จากนันนําท่านชมวิหารบา 

กราติ Bagrati Cathedral โบสถ์ทแีสนสวยงามตงัอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ซงึท่านสามารถมองเหน็ทศันียภาพ

เมอืงคไูตซทีสีวยงามไดโ้ดยรอบ จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มืองบาทมูี Batumi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  

ชวัโมง) เมอืงทตีงัอยู่รมิทะเลบนชายฝังตะวนัออกของทะเลดาํ เป็นเมอืงหลวงของอตัจารา เป็นสาธารณรฐัอสิระที

ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศจอร์เจยี เมอืงบาทมู ิเป็นเมอืงทมีที่าเรอืสาํคญั ขนาดใหญ ่ 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง  

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั Best Western Hotel Batumi ( *)หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีเจด็ บาทูม-ีล่องเรือทะเลดาํ-รปูปันอาลีและนิโน-เดินเมืองเก่า-ช้อปปิง-สนามบินบาทูมี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืสาํคญัขนาดใหญ ่เพอืนําท่าน ล่องเรอืในทะเลดาํ ชมอ่าวเมอืงบาทมู ี(Black Sea) เหตุที

ไดช้อืว่าเป็นทะเลดาํ ทไีดช้อืว่าทะเลดาํกเ็พราะดนิโคลนชายฝังและดนิทรายชายหาดของทะเลแห่งนีเป็นสดีาํ อนั

เนืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์หรอืทเีรยีกว่าก๊าซไขเ่น่า สารเคมตีวันีเกดิมาจากแบคทเีรยีทอียู่ในทะเลผลติก๊าซ

ไขเ่น่าขนึมา เมอืไปจบักบัดนิโคลน  หรอืทรายชายฝัง  จงึทาํใหด้นินันเป็นสดีํา ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเกบ็

ภาพบรรยากาศและชมความสวยงามของอ่าวเมอืงบาทมู ีจากนนั แวะชมและถ่ายรปูกบัรปูปั้นอาลีและนิโน Ali 

and Nino Moving Sculptures รูปปั้นสูง  เมตร รมิทะเลดําทสีามารถเคลอืนไหวได ้สรา้งขนึเพอืแสดงถงึความรกั

หนุ่มสาวต่างเชอืชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหว่างประเทศจอร์เจยีและอาร์เซอไบจนัดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําท่านชมบรรยากาศ ย่านเมอืงเก่า ชมจตัุรสัปิแอสซ่า Piazza Square สรา้งขนึในปี ค.ศ.  เป็นอาคารทไีดร้บั

การออกแบบโดยสถาปนิกชอืดงัชาวจอรเ์จยี Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและ

จนิตนาการนิทานทาํใหเ้มอืงนีมคีวามน่ารกัและในปี 2011 ทผี่านมาไดเ้รมิปรบัปรุงเพอืใหเ้ป็นแหล่งบนัเทงิและ

พกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหมข่องเมอืงประกอบไปดว้ยภตัตาคาร ,โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ และชม Europe Square อกี

หนึงจตัรุสัทสีําคญัประจําเมอืง จากนันมเีวลาใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้จากตลาดผลไม ้รวมถงึใหท้่านชอ้ปปิงทหีา้ง  

เมโทร ซิตี มอลล ์Metro City Mall หา้งใหญ่ประจาํเมอืงเพอืเลอืกซอืสนิคา้ราคาถูก 

.  น.  ให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินบาทูม ี

20.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินบาทูม ีโดยสายการบิน Turkish Airlines เทียวบินที TK393 

22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับุล ประเทศตุรกี จากนันให้ท่านเปลยีนเครือง 

 

วนัทีแปด สนามบินอิสตนับุล-สนามบินสุวรรณภมิู 

01.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับุล โดยสายการบิน Turkish Airlines เทียวบินที TK068 

15.20 น.  เดินทางถึง เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไม่คาดคิดหรือ

มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์หรือสถานทีใดทีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ  

หรือสถานทีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลียนแปลงสถานทีอืนๆ ทดแทนให้ ทงันีเพอืประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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หมายเหตุ สถานทีท่องเทียวต่างๆ ในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรยี,์ โบสถแ์ละสถานทีสาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรอืแม้แต่สถานทีท่องเทียวสาํคญัอืนๆ อาจปิด

โดยไม่ไดม้กีารแจ้งลว่งหน้า หรือการเข้าชมทีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล, หรือกรณีทีผู้ปกครอง

รฐัเข้าเยยีมชม อาจปิดโดยไมไ่ดม้ีการแจ้งลว่งหน้า เป็นต้น 

- เนืองจากเป็นประเทศทีเคยถกูปกครองจากหลายเชือชาติทงัรสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันันอาหารส่วนใหญจ่ะ

ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญใ่นจอรเ์จีย โดยเฉพาะมอืกลางวนัอาจจะเริมทีประมาณ . - .  น. ส่วนมือคาํเรว็

ทีสุดคือเริมเวลา .  น.เป็นต้นไป 

- เนืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรสว่นใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอกซ์เป็นหลกัมาตงัแต่ในอดีต ทาํให้

ประเทศแห่งนีมีโบสถแ์ละวิหารทีเก่าแก่ทีเปิดให้นักท่องเทียวเข้าชม ซึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผา้คลมุศีรษะ 

ดงันันกรณุาเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปดว้ย หรือกรณีทีไม่ได้นําติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผา้คลุมให้ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ                          Gorgeous of Georgia 8 วนั  คืน (ทบิลิซี-บาทูมี) - TK 

วนัเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ พกัเดียวเพิมท่านละ ราคาไม่รวมตวัโดยสาร 

-  พ.ค.  58,900 5,900 30,900 

-  มิ.ย.  58,900 5,900 30,900 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํามนั ในกรณีทีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในจอรเ์จีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุาํกว่า  ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดนิทางนตีอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญจ่ํานวนไมน้่อยกว่า  ท่าน  **ไมม่รีาคาเดก็** ตามขอ้กําหนดและเงอืนไขของ

บรษิทัฯ และจะตอ้งชาํระมดัจาํหลงัจากยนืยนัการจองทวัร์ทนัท ี

 

อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Turkish Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อสิตนับุล-ทบลิซิ ี// บาทมู-ีอสิตนับุล-กรุงเทพฯ ชนั
ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทสีายการบนิกําหนดท่านละ  กโิลกรมั / ท่าน (และสําหรบัถอืขนึเครอืงไม่เกนิ  กโิลกรมั / 
ท่าน) 

 ค่าภาษนํีามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยคาํนวนจากวนัทจีองและออกตวัโดยสาร 

หากมเีปลยีนแปลงตวัโดยสารหรอืเพมิเตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลยีนแปลงอตัราการผกผนัค่านํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีาร

ชาํระเพมิตามกฎและเงอืนไขของสายการบนิ (อตัราค่านํามนัเชอืเพลงิคาํนวณไว ้ณ วนัท ี  ธ.ค. ) 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (2 ท่าน /  หอ้ง) เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที
เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดยีวเพมิ 

 ค่าเขา้ชมสถานท,ี ค่าอาหารและเครอืงดมื, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
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 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถนิ, หวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางใน

ต่างประเทศ 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ / มคัคุเทศก์ทอ้งถนิ / หวัหน้าทวัรท์บีรกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 

 ค่านําดมืวนัละ  ขวด (จาํนวน  วนัทวัร)์ 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมีแีละภาษสีาํหรบันักท่องเทยีวหรอืภาษีเมอืงสาํหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,000,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านนั 

ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ่้ายอนือนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตวัโดยสาร, ค่าทพีกั, ค่าอาหารหรอือนืๆ ทงันเีป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทั

ประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้่ายระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนืองจากโควดิ19 หรอืเทยีวบนิล่าชา้ ทรพัยส์นิสูญหายหรอื

เสยีหายและเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั) 

 ค่าภาษมีลูค่าเพมิค่าบรกิาร %  

 

 

อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก
กระเป๋าจะตอ้งชําระค่าทปิตามทโีรงแรมนันๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่าอาหารหรอืเครอืงดมืทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์นต็ในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพนืทสีาธารณะภายในโรงแรมทมีกีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรมอาจมี
ใหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขนึอยูก่บันโยบายของแต่ละโรงแรม)   

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทสีงัเพมิเองคา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ย
อนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทนีอกเหนือจากทรีะบหุรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทเีกยีวกบัวซีา่ 
(สาํหรบัต่างชาต)ิ หรอือนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทนีอกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุที
ทางบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซอืประกนัเพมิเตมิได ้

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชวัโมงก่อนเดนิทาง (กรณีทสีายการบนิ / 

ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชวัโมงก่อนเดนิทาง (กรณีทปีระเทศไทย

ตอ้งการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกยีวกบัการดาํเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอนืๆ ตามทภีาครฐักําหนด (อาจมี

การเปลยีนแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลยีนแปลงจากภาครฐัเป็นสําคญั)  

 ค่าใชจ้่ายเกยีวกบัการทาํ Vaccine Passport 

 ค่าใชจ้่ายเกยีวกบัการกกัตวัเมอืมกีารตรวจพบโควดิในช่วงใดๆ 
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การชาํระเงิน   

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน  20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สําหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทเีหลอืจะขอเกบ็ทงัหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการ

คนืเงนิค่ามดัจาํทงัหมด 

 

 

 

 

การยกเลิก 

. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า  วนัก่อนวนัทนํีาเทยีว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการ

เกบ็ค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ อาท ิค่ามดัจาํตวัโดยสารเครอืงบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และค่าใชจ้่ายทจีําเป็น

อนืๆ 

. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า  วนัก่อนวนัทนํีาเทยีว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ % ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธใินการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทเีกดิขนึจรงิ อาท ิค่ามดัจาํตวัโดยสารเครอืงบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และ

ค่าใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ 

. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า  วนัทาํการก่อนวนัทนํีาเทยีว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

. กรณีทตีอ้งการออกตวัภายในประเทศ กรณีทลูีกคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าททีวัร์ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครงั หากออก

บตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าททีางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

 

 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมเีหตุทาํ

ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ

บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอนืๆ ทมีเีหตุทาํใหไ้ม่

สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกําหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถ้วน หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืง

พจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีสีถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทพีํานักอยูใ่นประเทศไทย 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซงึจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ

ใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบนิกําหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทยีวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิ 

o ในบางรายการทวัร์ ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํากว่ามาตรฐานได ้ทงันี

ขนึอยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในนําหนักส่วนทเีกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตี่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดทชีดัเจนในเรอืง

การสูบบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสําหรบัผูส้บูบหุร ีทงันเีนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 

และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า  -  ชวัโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์

ทงัหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทสีถานทเีขา้

ชมนันๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง

ผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน ๆ ตาม

เงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนันๆ แตห่ากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนงึเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล

ทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน เนืองจากไดช้าํระค่า Reservation 

Fee ไปแลว้  

o เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศไม่

ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัร์ทงัหมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทงัหมด 

o หากช่วงทเีดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซงึเป็นช่วงวนัหยุดสากล รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันันขอใหพ้จิารณา

ก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจไมม่ี

ห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กบั  เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น  ห้องคู่และ 

 ห้องเดียว กรณีทีมา  ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอุีณหภูมตํิา  

3. กรณีทมีงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํา ซงึ

ขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทพีกันันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. โรงแรมทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํา ซงึ

ขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทพีกันันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 


