
 
 

 

 

 

 

อญัมณีแห่งเทือกเขาคอเคซสั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

 วนัแรก กรงุเทพฯ-อิสตนับลู   - 
บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วนัท่ีสอง  
อิสตนับลู – ทบิลิซี – โบสถเ์มเตหคี์ – อะบานูออูบา

นิ – JAN SHARDEN STREET 

IVERIA INN TBILISI  

(4 ดาว) หรือเทียบเท่า 
-     

วนัท่ีสาม 
กดูาอูรี–ป้อมอนานูรี -มิสเคตา้–อนุสาวรียมิ์ตรภาพ

จอรเ์จีย -คาซเบก้ี–โบสถเ์กอรเ์กต้ี-เมืองกดูาอูรี 

GUDAURI INN  

(4 ดาว) หรือเทียบเท่า 
      

วนัท่ีส่ี 
เมืองกอรี – พิพิธภณัฑข์องสตาลิน – เมืองบอรโ์จมี 

– กระเชา้ชมวิวบนหนา้ผาเมืองบอรโ์จมี 

BORJOMI PALACE  

(4 ดาว) หรือเทียบเท่า 
      

วนัท่ีหา้ 
คูไทซี – โบสถบ์ากราติ – อารามเกลาติ -เมืองบาทู

มิ – จตุรสัเปียซซ่า – รปูป้ันอาลีและนีโน่ 

BEST WESTERN 

PREMIER  

(4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

      

วนัท่ีหก 

บาทูมิ – เมืองมิสเคตา้ – วิหารสเวทิตสโคเวลี – 

อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย – อนุสาวรีย์

ประวติัศาสตรจ์อรเ์จีย - ชมโชวร์ะบ าพ้ืนเมือง 

IVERIA INN TBILISI  

(4 ดาว) หรือเทียบเท่า 
      

วนัท่ีเจ็ด 
ทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถท์รินิต้ี – ป้อมนาริ

คาล่า - ทบิลิซีมอลล ์– สนามบินอิสตนับูล 
-     - 

วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ - 
บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท (คณะผูเ้ดินทาง 30 ท่าน) 

วนัเดินทาง หมายเหตุ ราคาต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียว จ่ายเพ่ิมท่านละ 

27 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563  39,999 8,000 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 2563 วนัฉัตรมงคล/วนัวิสาขบูชา 42,900 8,000 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

ราคาไม่รวม ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 65 USD ต่อท่าน 

ตลอดทริป 



 
 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ีหน่ึง  กรุงเทพฯ-อิสตนับลู 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู

หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์(TURKISH AIRLINES) เจา้หนา้ท่ีให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่  สนามบินอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ โดย

เท่ียวบินท่ี TK 069 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พรอ้มจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีน่ัง, กระเป๋าจะ

ท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินทบีลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย น ้าหนักกระเป๋าโหลด

ใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสูงสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ 1 

ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ) 

 

วนัท่ีสอง  อิสตนับลู – ทบิลิซี – โบสถเ์มเตหคี์ – อะบานูออูบานิ – JAN SHARDEN STREET 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู เพ่ือท าการเปล่ียนเคร่ือง 

07.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย  

11:15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับ ผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าคณะข้ึนรถโคช้ท่ีรอรับ (เวลาท่ีจอร์เจีย ชา้กวา่

ประเทศไทย 3 ชั่วโมง ขอแนะน าใหลู้กคา้ท าการปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึง เพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลา

นัดหมาย)  

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัเดินทาง เท่ียวบิน ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

 

 

วนัแรก TK 069 กรงุเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) 23:30 06:25+1 

วนัท่ีสอง TK 378 อิสตนับูล (IST) ทบิลิซี (TBS) 07:45 11:15 

วนัท่ีเจ็ด TK 383 ทบิลิซี (TBS) อิสตนับลู (IST) 17:25 18:55 

วนัท่ีเจ็ด TK 064 อิสตนับูล (IST) กรงุเทพฯ (BKK) 20:15 09:50+1 



 
 

 

 

น าทา่นสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู ่

ระหวา่งสองฝั่งแมน่ ้าคูรา KURA หรือแมน่ ้าซควารี MTKVARI ในภาษาถ่ิน กอ่ตัง้ในราวศตวรรษท่ี 5 

เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบีเรีย ท่ีอยูร่อดทา่มกลางสองอาณาจกัรโรมนั และแซสซานิค 

กรุงทบิลิซี มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย 

กษัตริยว์าคตงั จอร์กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI) กษัตริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตลี ไดก้อ่ตัง้เมือง

น้ีข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิ เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมใน

ภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมี

บทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่

ท่ีต ัง้ท่ีเป็นจุดติดระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป         

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นสู ่โบสถเ์มเตหคี์ (METEKHI CHURCH) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

20 นาที)  เป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานอยูคู่บ่า้นคูเ่มืองของทบิลิซี ตัง้อยูบ่ริเวณริมหนา้ผา

ของแมน่ ้าทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสรา้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมี

มาแตก่อ่นกษัตริยว์าคตงัท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี ตอ่มาในปี ค.ศ.

1278-1284 ไดมี้การสรา้งขยายโดยกษัตริย ์ เซนต ์เดมิท รีอสัท่ี 2 ใหมี้โดมสูงเป็นสญัลกัษณ์ของ

โบสถใ์นนิกายออร์โธดอกซ ์ตอ่มาไดถู้กท าลาย และไดมี้การกอ่สรา้งข้ึนอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ.

1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งข้ึนใหมอ่ีกครั้ง 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทา่นไปยงัเขตเมืองเกา่ อะบานูออูบานิ (ABANOTUBANI) เป็นสถานท่ีส าหรับแชน่ ้าพุ

รอ้นท่ีมีแร่ก ามะถนั ตามต านานเลา่ขานวา่ในสมยักษัตริยว์าคตงัท่ี 1 กอร์กซัลี นกเหย่ียวของพระองค์

ไดต้กลงไปในบริเวณดงักลา่ว จึงท าใหค้น้พบบอ่น ้าพุรอ้นแหง่น้ีข้ึน ลกัษณะของโรงอาบน ้าคลา้ยๆ กบั

การออนเซนของชาวญ่ีปุ่นผสมรวมกบัการอาบนา้แบบตุรกี น าชมหมูโ่รงอาบน้าท่ีมีการสรา้งและ

ใหบ้ริการตัง้แตยุ่คกลางจนถึงปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็นหลงัโดม 

บางแห่งมีหอมินาเร่ตข์นาบขา้ง ประดบัดว้ยโมเสคช้ินเล็กสวยงามย่ิง ระหวา่งทางสามารถเห็นโบสถ์

นิกายออร์โธด็อกซท่ี์เกา่แกม่ากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หลงัจากน้ันอิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงท่ี JAN SHARDEN STREET ถนนคนเดินยา่นเมืองเกา่ท่ีเป็นแหลง่

ศูนยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศตวรรษท่ี 9 ตอ่มาจึงเปล่ียนช่ือถนนมาเป็น Chardin 

Street เพ่ือเป็นเกียรติแกนั่กทอ่งเท่ียวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายน้ีเต็มไปดว้ยรา้น 

คา้ ร้านอาหารพ้ืนเมือง ร้านกาแฟและมากมายดว้ยผูค้นพ้ืนเมืองกบันักท่องเท่ียว บริเวณน้ีจะมี

บา้นเมืองเกา่ในแบบทบิลิซีท่ีโดดเดน่ นอกจากดา้นอาหารแลว้ยงัมีพอ่คา้แมค่า้นาส่ิงของต่างๆมา

วางขายมากมาย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั          IVERIA INN TBILISI ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม     กูดาอูรี – ป้อมอนานูรี - มิสเคตา้ – อนุสาวรียมิ์ตรภาพจอรเ์จีย– เมืองคาซเบก้ี – 

โบสถเ์กอรเ์กต้ี - เมืองกดูาอูรี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)  ป้อมปราสาทตัง้อยูริ่มฝั่งซา้ยของแมน่ ้าอรักวี เป็นท่ีประทบัของ เอริส

ตาวิส หรือ ดยุคแหง่อรักวี ราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุม่แมน่า้อรักวี และเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิง

อ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้อ่ืน ๆ หลายตอ่หลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาท 2 

หลงั โบสถ ์2 แหง่คือ โบสถแ์มพ่ระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์มพ่ระเสด็จข้ึนสวรรค ์(อสัสมัชญั) และท่ี

ฝงัศพของดยุคแหง่อรักวี ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

น า ทุ กท่านถ่า ย รู ป  อ นุสาว รี ย์ มิ ต รภาพจอร์ เ จี ย ( RUSSIA-GEORGIA FRIENDSHIP 

MONUMENT) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เป็นอนุสาวรียท่ี์สรา้ง



 
 

 

ข้ึนในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสัญญา GEOGIEVSK และมิตรภาพท่ีต่อเน่ือง

ระหวา่งโซเวียตจอร์เจียกบัโซเวียตรัสเซีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู ่เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่ ว โ ม ง )  ซ่ึ ง เ ป็ น ช่ื อ เ มื อ งดั้ ง เ ดิ ม  แต่ปั จ จุ บัน ได ้เ ป ล่ี ยนมา เ ป็น ช่ื อ  ส เ ตพ านท์ส มินด ้า 

(STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและ

กอ่สรา้งสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตัง้อยูต่ามริมฝั่งแมน่ ้าเทอร์ก้ี

ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยูบ่นความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ใน

ฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยูป่านกลางมีความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดู

หนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาว

เย็นท่ีสุด 

น าทา่นเปล่ียนการเดินทางเป็น รถจ๊ีบ 4WD เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอร์เกต้ี 

(GERGETI TRINITY CHURCH) ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัวา่ ทส

มินดา ซามีบา (TSDA SAMEDA) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแหง่น้ีสถานท่ีแหง่น้ีตัง้อยู ่

ริมฝั่งขวาของแมน่ ้าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี ซ่ึงเป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจียร์  

(การเดินทางโดย 4WD มายงัสถานท่ีแห่งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกัน้ได ้

ดว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แตจ่ะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางใหม้ากท่ีสุด ทางบริษัทฯจะคืนคา่ใชจ้า่ยในกรณีเดินทางไมไ่ด ้4 USD ตอ่ทา่น เน่ืองจากสภาพ

อากาศ)  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองกดูาอรีู (GUDAURI) (ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 

นาที)  ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่

ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหง่น้ีเป็นแหลง่ท่ีพกัผอ่นเลน่สกีของชาว

จอร์เจียท่ีจะนิยมมาเลน่ในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชว่งท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุม

อยูต่ลอดเวลา 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั          GUDAURI INN ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี        เมืองกอรี – พิพิธภณัฑข์องสตาลิน – เมืองบอรโ์จมี – กระเชา้ชมวิวบนหนา้ผาเมือง 

  บอรโ์จมี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

20 นาที) เมืองท่ีตัง้อยูบ่นเนินเขา ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตัง้ของ

กองก าลงัท่ีอยูบ่นถนนสายส าคญั (GERGIAN MILI-TARY HIGHWAY) นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็น

เมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซาน

เดอร์ นาดีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าทา่นเขา้ชม 

พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต้า่งๆ 

พรอ้มทัง้เร่ืองราวตา่งๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตัง้แตเ่กิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

ดา้นขา้งพิพิธภณัฑย์งัมีขบวนรถไฟท่ีใชเ้ป็นท่ีบญัชาการในการรบ ภายในรถไฟมีหอ้งท างาน หอ้งนอน 

ของสตาลิน 



 
 

 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

จากน้ันน าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองบอรโ์จมี (BORJOMI) (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจีย เป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองของน ้าแร่ธรรมชาติ โดยน ้าแร่ย่ีหอ้บอร์โจไดมี้การบรรจุ ณ ธาร

น ้าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURINI MOUNTAIN) โดยในอดีตชาวเมืองไดเ้ช่ือ

วา่ถา้ไดด่ื้มธารน ้าแห่งน้ี จะท าใหมี้สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้จากน้ันน าทา่น ข้ึน

กระเชา้ชมวิวบนหนา้ผาเหนือเมืองบอรโ์จมี อิสระใหท้า่นเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูง 

ตามอธัยาศยั น าทา่นชม อนุสาวรีย ์(THE CHRONICLE OF GEORIA) หรือแทง่หินสีดาแกะสลกั

ขนาดใหญย่กัษ์ บนแทน่หินจะแกะสลกัออกมาเป็นรูปตา่งๆและบอกเลา่เร่ืองราวของประเทศจอร์เจีย

ในอดีต สรา้งข้ึนโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสรา้งข้ึนเม่ือปี 1985 CHRONICLE OF GEORIA 

ประกอบไปดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สูง 35 เมตร โดยท่ีแตล่ะเสาจะแบง่บอกเลา่เร่ืองราว

ออกเป็น 3 สว่น คือ ลา่งสุดเกี่ ยวกบัพระคมัภีร์  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ฟรี น ้าแร่ขวดแกว้ จากเมืองบอรโ์จมี ท่านละ 1ขวด 

ท่ีพกั          BORJOMI PALACE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ คูไทซี – โบสถบ์ากราติ – อารามเกลาติ -เมืองบาทูมิ – จตุรสัเปียซซ่า – รูปป้ัน

อาลีและนีโน่  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง คูไทซี (KUTAISI) (ระยะทาง 129 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 15 ชัว่โมง ) มหานครท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยูท่างทวีปตะวนัตกของ

ประเทศ  



 
 

 

  น าทา่นเขา้ชม โบสถบ์ากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) โบสถแ์ห่งน้ีตัง้อยูบ่นเนินเขาภายใน

เมือง สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เป็นโบสถเ์กา่แกท่ี่ถูกสรา้งข้ึนในชว่งตน้ศตวรรษท่ี 11 ในสมยัของ

กษัตริย ์BAGRAT ท่ี 3 จึงถูกเรียกว่า “BAGRATI” ตามช่ือของผูส้ร้าง แต่ต่อมาโบสถแ์ห่งน้ีได ้

พงัทลายลงจากแรงระเบิดของกองทพัออ๊ตโตมนัท่ีบุกเขา้มาจนท าใหก้  าแพงดา้นตะวนัออกรวมถึงโดม

และเพดานพงัทลายลงมาจนหมดส้ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากน้ันน าทา่นชม อารามเกลาติ (GELATI MONASTERY) อารามหลวงของเมืองคูไทซึ ซ่ึงไดร้บั

การข้ึนทะเบียน ใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกสถาน จากองคก์ร UNESCO ในปี ค.ศ.1944 สรา้ง

ข้ึนตามพระประสงคข์องกษัตริยเ์ดวิดท่ี 4 กษัตริยผู์ป้กครองประเทศจอร์เจียเม่ือชว่งศตวรรษท่ี 10-11    

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 จากน้ันน าทา่นเดินทางไปยงั เมืองบาทูมิ (BATUMI) (ระยะทาง 158 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  3 ช ั่วโมง) เมืองเศรษฐกิจส าคญัของจอร์เจีย ตัง้อยูใ่นเขตรอ้นริมทะเลด าของประเทศ

จอร์เจีย มีอุตสาหกรรมส่งออกผลิตผลทางการเกษตร และ อาหารแปรรูปทะเล น าทา่นน่ังรถผา่นชม

ความสวยงามของ ถนนบาตูมี บูเลวารด์ (BATUMI BOULEVARD) บริเวณท่ีมีความเกา่แกท่ี่

ไดร้ับความสนใจถูกสรา้งข้ึนในราวปี ค.ศ. 1881 มีการตกแตง่และประดบัตน้ไมส้วยงามไปตามความ

ยาวของหาดประมาณ 7 กิโลเมตร ซ่ึงไดถู้กแบง่ออกเป็นสองสว่น สว่นเกา่ดัง้เดิมท่ียงัคง  เก็บรักษาไว ้

และไดเ้พ่ิมพ้ืนท่ีของสว่นใหมใ่หมี้ความสวยงาม โดยการเพ่ิมมา้น่ังและน ้าพุ ในหนา้รอ้นจะไดร้ับความ

นิยมและเต็มไปดว้ยนักทอ่งเท่ียวท่ีบริเวณชายหาด นอกจากน้ันยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร คลบั  ตาม



 
 

 

ชายหาดอีกมากมาย และในเวลายามเย็นทา่นสามารถชมดวงอาทิตยก์  าลงัจะจมลงไปในทะเลด าไดอ้ีก

ดว้ย ชมบรรยากาศของบา้นเรือนใน ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN OF BATUMI) อาคารท่ีไดร้ับ

การออกแบบโดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงสรา้งข้ึนในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกนัเป็น

พิเศษท่ีมีความสวยงามน่ารัก ชม จตุรสัเปียซซ่า (PIAZZA SQUARE) หน่ึงในจตุัรัสส าคญัของ

เมืองบาตูมี ซ่ึงรายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเน้ือท่ีกวา่ 5,700 ตารางเมตร ใกลริ้ม

อา่วทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนับวา่ไดแ้รงบนัดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท ้ สงัเกตไดจ้าก

ภาพโมเสคและงานกระจกสีท่ีหาดูไดต้ามอาคารรอบจตุัรัส 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันแวะถ่าย รูปกับไฮไลท์ส าคัญของบาทู มิ  รูป ป้ันอาลีและนีโน่  (ALI AND NINO 

SCULPTURES) สูง 8 เมตร ริมทะเลด าท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดทุ้ก ๆ 10 นาทีจุดประสงคท่ี์ถูกสรา้ง

ข้ึน เพ่ือแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวตา่งเช้ือชาติและศาสนา และยงัแสดงถึงสันติภาพระหว่าง

ประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานดว้ย ในยามค ่าค่ืนบริเวณน้ีจะประดบัไฟท่ีดูงดงามเหมือนลาสเวกสั 

โดยเฉพาะโรงแรมเลอเมอร์ริเด้ียนท่ีออกแบบสูงสุดเหมือนประภาคารโบราณของเมืองอเล็กซานเดรีย

ของประเทศอียิปต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั BEST WESTERN PREMIER, BATUMI ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก  บาทูมิ – เมืองมิสเคตา้ – วิหารสเวทิตสโคเวลี – อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย – 

อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย - ชมโชวร์ะบ าพ้ืนเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 จากน้ันน าทา่นออกเดินทางไปยงัเมืองมิสเคตา้ (MTSKHETA) (ระยะทาง 353 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที) อดีตเมืองหลวงแห่งอาณาจกัรไอบีเรีย กอ่นยา้ยไปตัง้ท่ี ทบิลิซิ 

มีความเกา่แกม่ากถึงสองพนักวา่ปี และเป็นจุดก าเนิดศาสนาคริสต ์ORTHODOX ในประเทศจอร์เจีย 

ตัง้อยูท่างดา้นเหนือของ กรุงทบิลิซี ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจีย เมืองน้ีนับวา่เป็นเมืองท่ีมีความเกา่

แห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มิสเคตา้ และเทียนิต้ี มี

ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมาย

หลายแหง่และ ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ร UNESCO ในปี ค.ศ.1994  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นชม วิหารสเวทิตสโคเวลี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์อยูใ่นบริเวณ

ของเมืองมิสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อก ถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 11 โดย มี

สถาปัตยกรรมของจอร์เจีย สญัลกัษณ์ของการเปล่ียนความเช่ือมานับถือศาสนาคริสตซ่ึ์งกลายมา

เป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ. 337 และเป็นส่ิงกอ่สรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุด

ของจอร์เจีย สรา้งข้ึนใน คริสตวรรษท่ี 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกท่ี้งดงาม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

น าทา่นชม อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) ซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นแทง่หินสีด าขนาดใหญ ่แกะสลกัเป็นรูปตา่ง ๆ ท่ีส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สรา้ง

ข้ึนโดยชาวจอร์เจีย ZARAB TSERETELI สถาปนิกช่ือดงักอ่สรา้งเม่ือปี 1985 เพ่ือเฉลิมฉลองการ

ครบรอบ 3 ,000 ปีแห่งอ านาจอธิปไตย และครบรอบ 2 ,000 ปี ของคริสตจักรในจอร์ เ จีย 

ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สูง 35 เมตร แตล่ะเสาแบง่เร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน น่ันคือ 

สว่นลา่งสุดเกี่ ยวกบัพระคมัภีร์ของศาสนาคริสต ์ส่วนกลางเกี่ ยวกบัเร่ืองของขา้ราชการชนชัน้สูงของ

จอร์เจีย และสว่นบนเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัตา่ง ๆ ของประเทศ ทา่นสามารถชมวิวเมืองทบิลิซีจาก

มุมสูงไดจ้ากสถานท่ีแหง่น้ีอกัดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พรอ้มชมโชวร์ะบ าพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั  IVERIA INN HOTEL, TBILISI ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจ็ด ทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ทรินิต้ี – ป้อมนาริคาล่า - ทบิลิซีมอลล์ – 

สนามบินอิสตนับูล 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นข้ึน กระเชา้ไฟฟ้า สู่ป้อมนาริคาล่า(NARIKALA FORTRESS) ใหท้า่นชมวิวกรุงทบิลิซีจาก

ป้อมปราการ ซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของ ชูริส -ทซิ-เค อนั

หมายถึง รูปแบบท่ีไมมี่ความสม ่าเสมอกนั และตอ่มาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาด ได ้

มีการกอ่สรา้งขยายออกไปอีก และตอ่มาในสมยัของกษัตริยเ์ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ไดมี้การ

สรา้งเพ่ิมเติมข้ึนอีก ตอ่มาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครองก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีวา่ นารินกาลา 

(NARIN QALA) ซ่ึงมีความหมายถึงป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS) ตวัป้อมประกอบดว้ยก าแพง

ยาว 4 กิโลเมตร สูง 25 เมตร และหอคอย 25 หลงั ตอ่มาบางส่วนก็ไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกิด

แผน่ดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมวิหารศกัด์ิสิทธ์ิของทบิลิซี โบสถท์รินิต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) หรือท่ีเรียก

กนัว่า มหาวิหารซาเมบา SAMEBA เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจักรนิกายออร์โธดอกจอร์เ จีย      



 
 

 

สรา้งข้ึนระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุดสูงท่ีสุดในจอร์เจีย และโบสถอ์อร์โธ

ดอกท่ีสูงเป็นอนัดบัสามในยุโรป มีความสูงถึง 101 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

ไดเ้วลาน่าทา่นเดินทางสู ่ทบิลิซีมอลล ์(TBILISI MALL) ชอ้ปป้ิงมอลลแ์ห่งนครหลวงทบิลิซ่ี อิสระ

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบัสินคา้แบรนดเ์นมและสินคา้แบรนดท์อ้งถ่ิน อาทิ เชน่ ZARA, PULL & 

BEAR, TOPSHOP, GAP,MARKS&SPENCER, SAMSONITE, ฯลฯ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางไปยงั สนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอรเ์จีย 

17.25 ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอรเ์จีย สู ่สนามบินอิสตนับลู โดยสาย

การบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์โดย เท่ียวบินท่ี TK 383  (กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินทบิลิช 

จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักรวม

สูงสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ   1 ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ) 

18:55 เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู ประเทศตุรกี เพ่ือท าการเปล่ียนเคร่ือง 

20.15 ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับลู ประเทศตุรกี สู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย

สายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์โดยเท่ียวบินท่ี TK 064 

(รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 

 

 



 
 

 

 

วนัท่ีแปด  อิสตนับูล – กรุงเทพฯ 

09:50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 **************** End of Program ****************** 

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั**** 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 

และท่ีมีเอกสารยืนยนัเทา่นั้น โดยราคาท่ีเสนอคิด ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

o ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

o ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตราฐานทอ้งถ่ินของประเทศจอร์เจียระดบั 4 ดาว ซ่ึงอาจมีความแตกตา่งจากระดบั

สากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้น ๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งาน

แสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

o กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได  ้

o กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก., ฝวกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไมเ่กิน 7 ก.ก.  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัช ัน้นักทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ (ECONOMY CLASS เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการบิน 

เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) (กระเป๋าสัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง

น ้าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม ตอ่ทา่น) 

✓ คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

✓ คา่ประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงินคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเน่ืองจาก

อุบติัเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 ปี)  

✓ คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเท่ียว, คา่เขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 

✓ บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น 

✓ ไกดท์อ้งถ่ิน ผูมี้ประสบการณ ์คอยดูแลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

✓ หวัหนา้ทวัร์ (ไกดไ์ทย) ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 65 USD ต่อท่าน ตลอดทริป  

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตนเอง ตามธรรมเนียมการเขา้

พกัในโรงแรมทุกแห่ง หากทา่นใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปส่งท่ีหอ้งพกั  พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้ับทิปตอบแทนเม่ือใหบ้ริการ ข ัน้ต ่า 

2 ยูเอสดอลลา่ห ์หรือเทียบเทา่ ตอ่กระเป๋า 1 ใบ (แนะน าใหทุ้กทา่นรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก, 

รวดเร็ว และปลอดภยั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงานยก

กระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนดใหสู้งสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

การช าระเงิน  

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุป๊เดินทางแน่นอน 

พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง  (***ส าคญัมาก กรุณาอยา่ ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณ์อะไรก็ตาม

ลงในเลม่พาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (กรณียงัไมไ่ดมี้คา่ใชจ้า่ยใดๆเกิดข้ึน)   

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45-59 วนั หกัคา่มดัจ า 5,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัคา่มดัจ าทัง้หมด + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ผูเ้ดินทางท่ีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแลว้ถกูปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ยกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม เป็นตน้   

 



 
 

 

หมายเหตุ 

1. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท จะ

ถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 25 ทา่น แตไ่มน่อ้ยกวา่ 20 ทา่น ราคาทวัร์ปรับเพ่ิม 

4,000 บาทตอ่ทา่น และหากกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 20 ทา่น แตไ่มน่อ้ยกวา่ 15 ทา่น ราคาทวัร์ปรับเพ่ิม 6,000 บาทตอ่ทา่น 

หรือทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริงซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วนั

ท าการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

3. กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจ าตามเง่ือนไขทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยและช าระเงินลว่งหนา้เบ็ดเสร็จกบั

บริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ

กอ่นการเดินทาง 

5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายลว่งหน้า 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก 

หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดทอ่งเท่ียวประการ กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ 

การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร 

ฯลฯ   ท ัง้น้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเขา้ / ออก เมือง จากดา่นตรวจคนเขา้/ออกเมือง บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เทา่นั้น 

10. โรงแรมท่ีพกั ในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่น



 
 

 

ไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและ

มาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการ

มาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผู ้

เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund 

ไดเ้ทา่นั้น) 

b. ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการ

เดินทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 

บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได  ้

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

o กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

o วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ

สายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 



 
 

 

o ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได  ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีสดัสว่นไม่

เ กิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด  “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด  “เซนติเมตร” 

(Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตส่ายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก

สว่นเกิน 

o กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

o ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทัง้น้ีจะชดเชยสูงสุดไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน้

ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีคา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางท่ีบริษัททวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย ทุกทา่นตอ้งดูแลและ

ระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้ดงันัน้

ทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

 

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


