
 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่วเลขที ่ 11/01967 

    
 

 

 
 

 

  

 
 

 
  

 
 
 
 

ทบลิซิี ่(โบสถ์เมเตคี + นัง่กระเชา้) 

มทิสเคต้า (อารามจวารี + วหิารสเวตสิโคเวลี)  

คาสเบก.ิ...หุบเขาคอเคซัส  

(นัง่รถ 4WD…โบสถ์เกอร์เกตสิเมบา) 

ปอ้มปราสาทอันนานูรี – โกรี (พพิธิภัณฑส์ตาลนิ) 

ถ้ำอุพลสิชเิค – บอร์โจมี (สวนบอรโ์จมี + กระเชา้) 

 คูไทซี (อารามเกลาต ิ+ ถำ้โพรมธิีอุส) 

บาทูม ิ (ลอ่งเรือทะเลดำ + ปอ้มโกนีโอ)้ 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดินทาง  17-24 ก.ย. /  

12-19 ต.ค. / 22-29 ต.ค. / 5-12 ธ.ค. /  

27 ธ.ค. 2565 – 3 ม.ค. 2566  (ราคาโปรดสอบถาม) 

22-29 ม.ค. 2566 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – ทบลิซิี ่
 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที่ 10 

เคาน์เตอร์แถว U  สายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์  (TK .. TURKISH AIRLINE) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรยีมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
❖  

23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับูล  ประเทศตุรกี  โดยเท่ียวบินท่ี  TK 069 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชั่วโมง 25 นาที) 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    ทบลิซิี ่ (โบสถ์เมเตคี + นัง่กระเชา้ + ชอ้ปปิง้) 
 

05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 
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06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่  ประเทศจอร์เจยี  โดยเที่ยวบินที่  TK 378 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  2 ชั่วโมง 25 นาที) 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองทบีลซิี่ (TBILISI) ย่านเมอืงเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of 

Tbilisi) ซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสีสันอาคารบ้านเรอืน สถาปตัยกรรมอัน

โดดเด่นท่ีผสมผสานศิลปะแบบเปอรเ์ซียและยุโรป อาจกลา่วได้ว่า นีค่อืการบรรจบกันของ

ตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ต้ังอยู่ระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจยี เกิดเป็นศิลปะแบบ

จอร์เจยีที่มีเอกลักษณ์ 

(เวลาทีป่ระเทศจอร์เจีย  ชา้กวา่ประเทศไทย  3 ชัว่โมง) 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน เขา้ชมโบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์

เก่าแก่อายุราว 800 ปี ซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี 

จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันตภิาพ (Peace 

bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซ่ึงเชื่อมระหว่างตัว

เมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 

จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซ่ึง

พาดผ่านแมน่้าคูรา  

จากนั้น นำท่าน นัง่กระเชา้เคเบิล้ขึน้ชมปอ้มนารกิาลา (Narigala 

Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษท่ี 4 ซึ่งนัก

ประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบน

เส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่ง และตไีด้ยากที่สุด มีเวลาอิสระ

ให้ทา่นได้เก็บภาพมุมสูงของเมือง    ทบิลิซี่ได้ตามอธัยาศยั  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทบลิซิีม่อลล์ (Tbilisi mall) ชอ้ปปิ้งมอลล์แห่งนครหลวงทบิลิซี่ จากนั้น มีเวลา

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศยักับสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าแบรนดท้์องถิ่น อาท ิ เช่น 

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

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ASTORIA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง ทบลิซิี ่– มทิสเคตา้   

 (อารามจวารี + วหิารสเวตสิโคเวลี) 

 คาสเบก.ิ...หบุเขาคอเคซัส  (นั่งรถ 4WD…โบสถ์เกอร์เกตสิเมบา) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองมทิสเคตา้ (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย 

ปจัจุบันเป็นเมืองสาคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์

ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรกช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้

ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมอืงมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) 

เมื่อป ีค.ศ.1994 
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จากนั้น นำท่าน เขา้ชมอารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานทีศั่กดิส์ิทธิ์ยุค

ศตวรรษที ่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจยีสักการะนบัถือบชูาเป็นอย่างมาก 

ภายในโบสถ์มีไมก้างเขนขนาดยักษ์ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า 

นักบญุนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่งปจัจุบนัเป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่

สาคัญมากของประเทศตุรกี) ได้นำไมก้างเขนนี้เข้ามาพร้อมกับ

การเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล 

จากนั้น อิสระให้ท่านเกบ็ภาพทิวทัศนข์องเมืองมิทสเคต้า และ

จดุบรรจบของแม่น้าคูราและ แม่น้าอะรักวี ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก  

จากนัน้ นำท่าน เขา้ชมวหิารสเวตสิโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) 

สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศานาคริสต์ ซึ่งกลาย

มาเป็นศาสนาประจาชาติของจอร์เจยีเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็น

สิ่งก่อสร้างยคุโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นใน 

คริสตวรรษที ่11 ภายในมภีาพเขียนเฟรสโก้ที่งดงาม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเบก ิ (Kazbegi) เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทอืกเขาคอเคซสั 

(Caucasus mountains) เมืองนี้ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซสัที่สาคัญของ

จอรเ์จีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคสาหรับการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุด

ชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส  

จากนั้น นำท่านเปลี่ยนอริยาบถ นัง่รถขับเคลือ่น 4 ลอ้ (Jeep 4 Wheels Drive) เพื่อเดินทางไป เขา้ชม 

โบสถ์เกอร์เกตสิเมบา (Gergeti Semeba church) สถานที่ท่องเท่ียวและจุดถ่ายรูปท่ีโด่งดังมาก

ที่สุดของประเทศจอร์เจยี เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส 

สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที ่ 15 ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ 

บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดบัน้าทะเล รอบตวัโบสถ์แห่งนี้

สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัสได้รอบด้าน ตลอดการเดินทาง

ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ และวิวอนังดงามของธรรมชาติ

เทือกเขาคอเคซสั ระหว่างขากลับแวะให้ท่านถ่ายรูปกับ อนุสรณ์

แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship) กาแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งแต่งแต้มศิลปะบนกาแพง

มากมายสีสันอันสวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณแ์ห่งมิตรภาพระหว่างรสัเซียและจอร์เจีย 

(*** ในชว่งทีม่ีอากาศเปลีย่นแปลง จะไมส่ามารถขึน้ไปชมอารามนีไ้ด้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับสภาพอากาศแตล่ะวัน 

หากขึน้เขาไปดูอารามนีไ้มไ่ด้ ทางทวัร์จะคืนเงนิคา่ 4WD ใหท้า่นละ 300 บาท ***) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GUDAURI LOFT  หรือเทียบเทา่ 
 

*** หมายเหตุ *** โรงแรมทีพ่ักอยูใ่นเมอืงคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึง่ตัง้อยูใ่นเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) 

ในกรณีทีโ่รงแรมเตม็ หรือในกรณีทีห่มิะตกหนัก จนไมส่ามารถเดนิทางขึน้ไปได ้ ทาง

บรษิัทขอสงวนสทิธิ์ ขอยา้ยไปพักทีเ่มืองทบลิซิี่แทน *** 
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วันทีส่ีข่องการเดนิทาง คาสเบก ิ– ปอ้มปราสาทอันนานูรี –  

 โกรี  (พพิธิภัณฑ์สตาลนิ) – ถำ้อุพลสิชเิค – บอร์โจมี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครอง

โดยสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph stalin) จอมเผด็จ

การที่ทรงอิทธิพลและอันตรายที่สุดคนหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 ระหว่างการเดินทาง 

นาท่านแวะถ่ายรปูกับ ปอ้มปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) สร้างขึน้สมัยศตวรรษที ่ 13 

ถูกออกแบบให้มีหอคอยสงูและมีความแข็งแกร่งเพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็น

ป้อมปราการของชาวคริสตใ์นอตีตกาลที่อาศยัอยู่ในภูมิภาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้

อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซยีซึ่งเป็นชาวมุสลิม  

จากนั้น นำท่าน เขา้ชมพพิธิภัณฑ์สตาลนิ (Stalin Museum) ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจ

กลางเมืองโกร ี เรื่องราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรกัษาไว้ที่นี่ 

ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว และของขวัญ ของ

กำนัล จากบรรดามิตรประเทศ นำท่านเข้าชมบา้นซึ่งสตาลินเคย

พักสมัยยังวัยเยาว์ จากนั้นนำท่านชมขบวนรถไฟโบราณซึ่งเดิม

เป็นรถไฟของจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที ่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ 

ต่อมาได้กลายเป็นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้อง

เล็กๆ ทั้งห้องทางานของ สตาลิน, หอ้งพักผ่อน เป็นต้น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นาท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลสิชเิค () เพื่อนำท่านเท่ียว เขา้ชมถำ้อุฟลสิชเิค ซึง่มีความเก่าแก่ของ

จอร์เจยี ซึ่งตามประวัติศาตรไ์ด้บนัทึกว่ามีการตั้งถิ่นฐานใน

ดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองนี้มีความเจริญถึง

ขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที ่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานและ

ทาลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที ่ 11 หินผาขนาด

ใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้ง

ของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 

เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่

เชื่อมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองถ้า

ที่สาคัญของประเทศจอร์เจยี  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ในหบุเขาทางตอนใต้ของ

ประเทศจอร์เจยี มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มชีื่อเสียงระดบัโลกใน

เรื่องน้ำแร ่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจ ุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขา    

บาคุเรียน ี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศท่ัวโลก โดยในอดีต

ชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถลิ้มลอง

น้ำแร่จากธรรมชาติของเมอืงบอร์โจม ี
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  BORJOMI  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง บอร์โจมี  (สวนบอร์โจมี + กระเชา้) – 

 คูไทซ ี (อารามเกลาต)ิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่าน เขา้ชมสวนบอร์โจมี (Borjomi city park) สถานที่

ท่องเที่ยวและพักผ่อน ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดย

การแช่น้าแร่ในวันหยดุ จากนั้น นำท่าน ขึน้กระเชา้ สู่จุด

ชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพ

วิวทิวทัศนธ์รรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศจอร์เจยี ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตกของประเทศ จากนั้น นำท่าน เขา้ชมอารามเกลาต ิ(Gelati monastery) อาราม

หลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์เดวดิท่ี 4 

กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจยี ในช่วงศตวรรษที ่ 10-11 

อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระแม่มารี และ

โบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนตน์ิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียน   

เฟรสโก้อันสวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนีอ้ารามเกลา

ติยังเป็นสถาบันชั้นนาของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร,์ นัก

เทววิทยา, และนกัปราชญช์ื่อดังมากมาย องค์กรยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหอ้ารามแหง่น้ีเปน็หนึง่ใน

มรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  TSKALTUBO  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง    คูไทซ ี– ถำ้โพรมธิีอุส – บาทมู ิ (ลอ่งเรือทะเลดำ) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่าน เขา้ชมถำ้โพรมธิีอุส (Prometheus cave) 

หนึ่งในถ้าอันน่าอัศจรรยข์องชาวจอร์เจยี ถูกค้นพบ

ครัง้แรกปี ค.ศ. 1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ. 

2012 เพื่อรองรบันกัท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายใน

แต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยสะทอ้น

แสงสีตระการตาในตวัถ้า 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจท่ีสาคัญของ

ประเทศจอร์เจีย ตวัเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ  

จากนั้น นำท่านชมเมืองบาทูมิ ยงัได้รบัการสนับสนุนให้เป็น

เมืองท่องเท่ียวต้ังแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรบัรูปโฉม

อาคารและตัวเมืองเก่า อีกทั้งยังมีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่มากมาย 

เพื่อรองรบัการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย จากนั้น นำท่าน ลอ่งเรอืใน

ทะเลดำ เพือ่ชมอ่าวเมอืงบาทูมิ เหตทุี่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลน

ชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดาอันเนื่องมาจากสาร

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GRAND GLORIA   หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง    บาทูม ิ (ปอ้มโกนีโอ)้ – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่จดุท่ีได้ชื่อว่าเป็นเขตชายแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศจอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั้น

นำท่าน เขา้ชมปอ้มโกนีโอ ้ (Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณ

ชายฝั่งทะเลดำ ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน 

การรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็น

สถานที่ฝงัร่างของนักบญุมัทธีอัส หนึ่งใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู 

แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เนื่องจากคำสั่งห้าม

ของรัฐบาลจอร์เจีย เหตเุกรงว่าจะเป็นการทำลายโบราณสถานให้ทรุด

โทรมลง  

จากนั้น นำท่านสู่ตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ ท่านสามารถเลือกซือ้ผลไม้สดใหม่ และผลไมข้องประเทศจอร์เจีย 

ซึ่งที่ตลาดแห่งนี้มีสินค้าวางจำหน่ายมากมาย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน เดนิเลน่ชมจตุรสัปอิาซซา่ (Piazza Square) หนึ่งในจตุรัสสำคัญของเมืองบาทูม ิซึ่งราย

ล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 

ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดำ สถาปตัยกรรมโดยรอบนับว่าได้

แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสก 

และงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรสั แวะถ่ายรปูกับ รูป

ปั้นอาลีและนีโน่    (Ali and Nino moving sculptures) รูปป้ัน

พิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวไดทุ้ก ๆ 10 นาที 

(เริ่มต้ังแต ่ 19.00 น.) จดุประสงค์ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุม่สาวต่างเชื้อชาติ 

ศาสนา และยงัแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับลู  ประเทศตุรกี  โดยเที่ยวบินที่  TK 393 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  2 ชัว่โมง 25 นาที) 

21.30 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TK 68 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  9 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ……………… 

 
****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สดุวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภยัธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

 

สกุลเงนิ  จอร์เจีย  ใชเ้งนิสกุล จอรเ์จียน ลารี  (Georgian Lari)  

 ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบนัที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดมิ 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไมส่ามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแท้กอ่น 
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อัตราคา่บรกิาร .... แกรนด์จอร์เจีย  8  วัน  (TK) 

   

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ  64,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ  58,900.- บาท 

 ผูใ้หญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม    12,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชื่อ หรือเรียกเงนิคืนได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

3. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

4. คา่โรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเปน็ผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยหัวหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอบุัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุ้มครอง *** 

สำหรบัครอบคลุมเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดนิทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนัน้ๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหนา้ที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขับรถยุโรป (คนละ 3 USD x 6 วัน)   =  ทา่นละ 18 USD     

10. คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่ (คนละ 3 USD x 6 วัน)   =  ทา่นละ 18 USD     

11. คา่ทปิหัวหนา้ทวัร์คนไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วัน) =  ทา่นละ 800 บาท  

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 30,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้่านชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบุคคล 

กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 



 

 

จอร์เจีย (TK)  -13- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คนืค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จา่ย 65% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดนิทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. แกรนด์จอร์เจีย 8 วนั (TK) .............วนัเดินทาง............................................................................. 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


