
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 สาธารณรฐัจอรเ์จีย ไดก้่อตั้งขึ้ นในปี ค .ศ.1918 หลงัจกัรวรรดิรสัเซียล่มสลาย ซ่ึงจอรเ์จียตกเป็นส่วนหน่ึงของ

ประเทศรสัเซียมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 และมีปัญหาความขดัแยง้เร่ืองการแบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอด 

หลงัจากแยกประเทศแลว้ จอรเ์จียก็ประสบปัญห าทางการเงินต่อมาอีกเจ็ดสิบกว่าปี  

 เทือกเขาคอเคซสั  (Caucasus) เป็นเทือกเขาสงูขนาดใหญ่ ทาํหน้าท่ีแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย 

ทาํใหเ้กิดกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในสองทวีปขึ้ น คือ รสัเซีย จอรเ์จีย อารเ์มเนีย และอาเซอรไ์บจาน โดยมียอดเขาสงูสุด

คือ ยอดเขาเอลบรุส  (Mount Elbrus) ซ่ึงสงู 5,642 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล  

 คนไทยเท่ียวประเทศจอรเ์จีย  ไม่ตอ้งขอวีซ่า อยู่ไดไ้ม่เกิน 365 วนั  

 จากประเทศไทย  ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอรเ์จีย ตอ้งต่อเคร่ืองท่ีประเทศใกลเ้คียงเช่น ตุรกี หรือรสัเซีย 

โดยรวมแลว้ใชเ้วลาประมาณ 12-14 ชัว่โมง  

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 11 เม.ย.63           กรุงเทพ –  อิสตัลบูล   (-/-/-)                         ✈ - -  

2 12 เม.ย.63 อิสตันบูล – บาทูมี  (-/L/D) X X X 
WORLD PALACE HOTEL 

@BATUMI  DAYS 1   

3 
13 เม.ย.63 BATUMI    - KUTAISI - TBILISI  
(B/L/D) 

X X X 
BEST WESTERN 

HOTEL@TBILLISI DAYS 3 

4 14 เม.ย.63  ทบิลิซี    (B/L/D) X X X 
BEST WESTERN 

HOTEL@TBILLISI DAYS 3 

5 
15 เม.ย.63           ทบิลิซี –อ่างเก็บน ้าชินวารี – คสัเบกิ –      
GUDAURI            (B/L/D) 

X X X 
GUDAURI LOFT  

HOTEL@GUDAURI DAYS4 

6 16 เม.ย.63          TBILISI   - ISTANBUL    (B/L/-) X X -  

7 17 เม.ย.63          BKK    (-/-/-)                 ✈ ✈ -  

 

 

 

 

 



 

 

ตารางไฟลบิ์นโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES TK 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 

BKK - IST 2300 0520 TK69 

IST - BUS 0625 0920 TK390 

TBS - IST 1725 1900 TK383 

IST - BKK 0125 1500 TK68 

 

จอร์เจีย เป็นประเทศท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย คร้ังหน่ึงจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพนัธรัฐรัสเซียมาก่อน 

ซ่ึงประเทศจอร์เจียมีประวติัศาสตร์ที่ถูกปกครองโดยหลายชาติพนัธ์มาอยา่งยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง 

และรัสเซีย จนกระทัง่ไดเ้ป็นประเทศจอร์เจียอยา่งในปัจจบนั ดว้ยประวติัศาสตร์ของจอร์เจียท่ีผา่นการปกครองมาหลายชาติ

หลายวฒันธรรม ท าให้จอร์เจียมีวถีิการกินด่ืมท่ีผสมผสาน อาหารมีเน้ือสัตวแ์ละผกัสลดัแบบยโุรปในขณะเดียวกนัก็เนน้การ

กินแป้งแบบชาวเอเชียกลาง ผูค้นจอร์เจียมีผวิขาวใสแบบยโุรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแลว้ก่ึงยโุรป

ก่ึงแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสัตวห์ลากชนิดและผกัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแทบทุกม้ืออาหารจะมีแป้งเป็นจานน าไม่เนน้ขา้ว

เหมือนไทยเรา 

 เรียนรู้ วฒันธรรม วถีิความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมดงัเดิมของชาวจอร์เจียกนั  

สัมผสัอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีอุดมไปดว้ยผกัและเคร่ืองเทศ ซ่ึงจอร์เจียเป็นประเทศทางตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย 

อาหารจะไดรั้บอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียกลางผสมกนัแบบลูกคร่ึง และกลายเป็นอาหารยอดนิยมและรู้จกั

แพร่หลายตั้งแต่สมยัสตาลิน ผูน้ าสหภาพโซเวียตผูสื้บอ านาจต่อจากเลนิน ท่ีน าเอาอาหารชาติตวัเองเขา้มา จนเกิดเป็น

ร้านอาหารจอร์เจียมากมาย 
 

นอกจากนี้จอรเ์จยียงัมชีื่อเสยีงมาก เกีย่วกบัไวน์และน ้าแร ่เเตเ่สยีดายทีเ่ราจะไมพ่บเจอสนิคา้เหล่านี้มากนกั 

เพราะความขดัแยงัทางนโยบายทางการเมอืงตัง้แตส่ิน้สุดสหภาพโซเวยีต 

โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็น ของทานเล่นก่อนม้ืออาหาร, อาหารจานหลกั, ซุป, สลดั,ขนม

หวาน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20.00 น.คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการตรวจ

เอกสารการเดินทาง เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 ของสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์  

23.00 น.✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชัน่แนล 

           โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK69 (ใชเ้วลาเดินทาง 10 ชัว่โมง) 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.20 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูล (รอต่อเคร่ืองประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

06.25 น. ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชิประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES  

  เท่ียวบินท่ี TK390  (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชัว่โมง 20 นาที พกัผอ่นรับประทานอาหารบนเคร่ือง)  
09.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตบิาทูมี (BUS) ประเทศจอรเ์จยี 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ  

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

 

 

 

 

 

วนัแรก  11  เม.ย.63 กรุงเทพ –  อิสตลับูล   (-/-/-)                           

   

วนัท่ีสอง 12 เม.ย.63 อิสตนับูล – บาทูมี  (-/L/D) 



 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางต่อไป ยงัเมืองบาทูม่ี (BATUMI) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝัง่ตะวนัออกของ

ทะเลดาํ เป็นเมืองหลวงของ อตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศ

จอรเ์จียครอบคลุมพื้ นท่ีบริเวณกวา้งปละมีสภาพภมูิทศัน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณเทือกเขาสงูท่ีอุดมไปดว้ย

ป่าไมเ้ขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยท่ีสุดของจอรเ์จีย มีความงามของธรรมชาติท่ี

น่าตื่นตาตื่นใจ พื้ นท่ีดา้นหน่ึงของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลดาํ เมืองบาทมูิ (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือ

สาํคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

นําท่านชมรูปป้ันความรกัในบาทมูีเป็นอนุสาวรียท่ี์โรแมนติกท่ีสุดในเมืองชายทะเลบาตมูี ซ่ึงเป็นรูปป้ันขนาดใหญ่ท่ี

แสดงถึงความรกัท่ีแทจ้ริง ประวตัขิองประตมิากรรม "Ali and Nino" ดว้ยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่สามารถ

อยู่ดว้ยกนัไดเ้พราะผูช้ายคนน้ันเป็นมุสลิมและผูห้ญิงคนน้ันเป็นคริสเตียน พวกเขาตอ้งอดทนทั้งการปฏิวติัและสงคราม

กลางเมืองเพื่อเป็นพยานในการก่อตวัของสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน โดยอาลีและนีโม่จะค่อยๆขยบัเขา้หากนั เปล่ียนท่า

ทุก ๆ 10 นาทีจนกระทัง่พวกเขาพบกนัและรวมเขา้เป็นหน่ึงเดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถ่ิน 

น าทุกทา่นชมเมืองทา่แห่งบาทูมิ และน าทุกทา่นไดล้่องเรอืชมเมืองบาทูมิซ่ึงตั้งอยู่ริมทะเลดาํ เป็นจุดหมาย

ปลายทางสาํหรบัการพกัผ่อนสุดพิเศษในจอรเ์จียเมืองบาทูม่ี (BATUMI) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝัง่

ตะวนัออกของทะเลดาํ เป็นเมืองหลวงของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวนัตก

ของประเทศจอรเ์จียครอบคลุมพื้ นท่ีบริเวณกวา้งปละมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณเทือกเขาสงู

ท่ีอุดมไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยท่ีสุดของจอรเ์จีย มีความงาม

ของธรรมชาติท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ พื้ นท่ีดา้นหน่ึงของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลดาํ เมืองบาทมูิ (Batumi) เป็น

เมืองท่ีมีท่าเรือสาํคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมบรรยากาศของบา้นเรอืนเก่า ในยา่น Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สรา้งขึ้ นในปี 2009 

เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ร่ิมปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจแห่ง

ใหม่ของเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ  
ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม  WORLD PALACE HOTEL @BATUMI  DAYS 1  ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้ันนําท่านเดินทาง สู่เมืองคูไตซี(KUTAISI) ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง 39 นาที  พาท่านยอ้นกลบัไปเมื่อสมยั

คริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเกา่แก ่ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจกัร

จอรเ์จียนโบราณนัน่เอง 

นําทุกท่านชมตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของต่างๆยามเชา้ ใหไ้ดรู้จ้กัผลไมอ้นัขึ้ นชื่อของจอรเ์จีย สินคา้พื่นเมือง  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม 13 เม.ย.63 BATUMI    - KUTAISI - TBILISI  (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


 

 

และสถานท่ีสาํคญัท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของ จอรเ์จียคือ “มหาวิหารบากราติ” ตั้งอยู่

ในเมืองคูไตซี เชน่กนั แมจ้ะถูกทาํลายไปบา้งจากพวกเติรก์ แต่บางส่วนก็ยงัคงอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  สรา้งในปี

ศตวรรษท่ี 11 สะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอยา่งเด่นชดั แมว้า่ตวัโบสถ์จะไดร้บัความเสียหายทั้งจากศตัรูผู้

รุกรานและภยัธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ไดม้ีการบรูณะมาโดยตลอด และสามารถชมวิวทิวทศัน์โดยรอบ

เน่ืองจากโบสถ์ตั้งอยูบ่นเนินเขา Ukimerioni ทาํใหส้ามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามไดโ้ดยรอบ 
 
 
 
 
 

 
 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถ่ิน  

นําท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตั้งถ่ิ นฐานในดินแดน

แถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) 

ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค .ศ.500 เมืองน้ีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญ

สุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และถูกปล่อยให้

เป็นเมืองรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานท่ีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึง

เป็นลทัธิบชูาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซ่ึงคาดว่า

เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 จาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากน้ันนําท่านชม พพิธิภณัฑข์องสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 

พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมกีารแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซ ี 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 2 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชมวิหารศกัดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกนัว่า HOLY SAMEBA เป็นโบสถห์ลกั

ของคริสตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึ้ นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็น

วิหารท่ีสงูท่ีสุด อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี  14 เม.ย.63  ทบิลซีิ    (B/L/D)                                      



 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้ สู่ตวัเมืองทบิลิซีชมสะพานแห่งสนัตภิาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหน่ึงงาน

สถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย 

สถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมี

ความยาวที่ 150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั 

เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010 

โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบและสรา้งท่ีอิตาลี และนําเขา้มา

โดยรถบรรทุก 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมือง Tbilisi 

ท่ีตั้งน้ันอยู่บนแม่น้ํา Mtkvari River สามารถมองเห็นได้

หลายมุมจากในเมือง และยงัมี illuminating ท่ีจะแสดงแสง

สีจากไฟ LED ท่ีติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาที

ก่อนท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า 

เมืองทบิลิซี ถูกสรา้งโดยกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสตศรรษท่ี 5 หรือเมือประมาณ 

1,500 ปีก่อน เมืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทสาํคญัในฐานะศนูยก์ลางการ

ขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกทา่นนัง่กระเชา้ลอยฟ้าจากสถานีทีส่วน RIKE ใกล ้EVROPIS MOEDANI ฝัง่ตรงขา้มแม่น ้า ขึ้ นไปยงัป้อม   

ดูวิวทิวทศัน์ ค่อยๆ ไต่ระดบัความสงูขึ้ นเร่ือยๆ ทาํใหเ้ราไดเ้ห็นวิวของเมืองทิบิลิซีไดอ้ย่างเต็มตา ซ่ึงถา้มองจากดา้น

ป้อมดา้นบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมารค์หลกัๆ ท่ีสาํคญัในเมืองเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สะพานสนัติภาพ (The 

Bridge of Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ท่ีสรา้งพาดผ่านแม่น้ําคูราเพื่อเช่ือมระหว่างตวัเมืองเก่าและเมืองใหม่ 

ทบิลิซี, โบสถเ์มเตคี (Metekhi Cathedral), รูปป้ันของกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถท์

รินิต้ีโลเคชัน่ดว้ย 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


 

 

นําท่านเท่ียว ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI)  

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

นาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครอง

มาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอ์ุมยัยดั (Umayyad 

Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใ้หม่ว่า NARIN QALA 

แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ี

แข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ่านชมโรงอาบน ้า SULFUR BATH บริเวณน้ีเป็นโรงอาบน้ํามีทั้งท่ีเป็นสาธารณะและส่วนตวั เน่ืองจากบริเวณใกลเ้คียง

มีลาํธารท่ีมีสายแร่กาํมะถนั ปะปนอยู่ หากลงไปเดินตรงลาํธารเล็กๆ เราก็จะไดก้ล่ินของกาํมะถนัดว้ย 

บริเวณน้ีจะเห็นเป็นโดม แต่ะละโดมคือ 1 หอ้งอาบน้ํา โดยเชื่อว่าการมาอาบน้ําผสมกาํมะถนัน้ี จะทาํใหร่้างกายสะอาด

และดีต่อสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 3 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จียท่ีมีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเป็นถนนสาย

สาํคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัท่ีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางหลกัในการขา้ม

เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภมูิภาคน้ี ถนนแห่งประวติัศาสตรน้ี์เป็นเสน้ทางท่ีจะ  

น าทา่นขึ้ นสู ่เทอืกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย  ระหว่างทางนําท่านแวะ ชมป้อมอนันานูร ี

(Anauri Fortress) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซากกาํแพงท่ีลอ้มรอบ

ป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยู่ภายใน ซ่ึงเป็นโบสถของชาว

เวอรจิ์น ภายในยงัมี หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสงูของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงาม

ของ อ่างเก็บน ้าชินวาร ี(ZHINVALI)ท่ีซ่ึงทาํใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละชื่นชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภเูขา

ลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี จากน้ันออกเดินทางต่อไปตามเสน้ทางหลวง ริมฝัง่แม่น้ํา Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดบัความ

สงู 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสงูท่ี 1,700เมตร หรือใน

ปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่งเปล่ียนเมื่อปี 2006 น้ีแต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยู่

ว่า คสัเบกิอยู่ เมืองน้ีอยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขา

คอเคซสัท่ีสาํคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างทาง น าทา่นชมและแวะถ่ายภาพที ่ 

อนุสรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument)  

อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินท่ีแผ่เต็มพื้ นท่ีดา้นในของอนุสรณ์

ทั้งหมด บอกเล่าประวติัศาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหว่างจอรเ์จียและรสัเซีย 

สรา้งขึ้ นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธิสญัญาจอรจี์เอฟสกี  

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

สถานในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นสญัลกัษณข์องมิตรภาพระหว่างรสัเซียและจอรเ์จียอีกต่อ เน่ืองดว้ยเหตุการณใ์นประวติัศาสตร์

ท่ีทาํใหค้วามสมัพนัธข์องสองประเทศน้ีตอ้งสัน่คลอนอย่างรุนแรง 

วนัท่ีหา้ 15 เม.ย.63     ทบิลซีิ –อา่งเก็บน ้าชินวารี – คสัเบกิ – GUDAURI            (B/L/D)                                  

    



 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถ่ิน  

จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขบัเคลื่อน 4 ลอ้ นัง่รถจิ๊ป 4X4 1คนั ขึ้ นไดป้ระมาณ 6 ทา่นเทา่นั้น  

เพือ่ขึ้ นเขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาท ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทุกท่านขึ้ นสู่เนินเขา ทีต่ั้งของโบสถส์มินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรอื โบสถเ์กอเกต ิ(GERGETI TRINITY 

CHURCH)  คือโบสถช์ื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์าํคญัแห่งหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย โบสถค์ริสตนิ์กาย

จอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซเ์ก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาท่ีมีความสงูถึง 

2,170 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ดว้ยทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและโบสถเ์ล็กๆท่ีตั้งอยู่อย่างโดด

เด่ียวเปล่ียวเหงาจึงทาํใหท่ี้น่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ีจอรเ์จียยงัอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซ

เวียตซ่ึงตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ที่ระดบัความสงู 2,170 เมตร  

***หมายเหต ุเน่ืองดว้ยเดือนพฤศจกิายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอรเ์จยี หิมะ

จะตกเป็นจ  านวนมากและแตล่ะปีความความหนาวเยน็ของน ้าแข็ง หิมะก็ไม่เทา่กนั ท  าใหท้างขึ้ นเขาสู่โบสถส์มิน

ดา วาเมบานั้นปิดเพราะถนนลื่น ก่อใหเ้กินอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่สามารถขึ้ นไปไดแ้ละรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่

สามารถขึ้ นไปบนยอดเขาสมินดาไดเ้ช่นกนั  โดยหนา้งานในแตล่ะครั้งจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น

ส าคญั **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม GUDAURI LOFT  HOTEL@GUDAURI DAYS4 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคดา้ (MTSKHETA) ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมืองท่ีเก่าแก่ที่สุดของ

จอรเ์จียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต

เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึวเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปี

ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ีไม่มีอะไรจากสมยัน้ันหลงเหลืออยู่แลว้ ศาสนาคริสตเ์ขา้มาเผยแผ่ในเมืองน้ี

ช่วงศตวรรษท่ี 4 องคก์ารยูเนสโก ไดข้ึ้ นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคดา้ (HISTORICAL MONUMENT OF 

MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคก์ารยูเนสโกไดขึ้ นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส

เคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) 

 

 

 

วนัท่ีหก 16 เม.ย.63     TBILISI   - ISTANBUL    (B/L/-)      



 

 

 

นําท่าน ชมวิหารสเวตสิเคอเวร ี(SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีทาํใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเชื่อและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์และ

ใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจาํชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถ่ิน 

น าทา่นชมมหาวิหารจวาร ี(JVARI MONASTERY) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสตนิ์กาย 

ออโธดอ๊ก สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขน 

ขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ได ้

นําไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงหา้งดงั ก่อนเขา้สนามบิน 

East Point เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีรา้นคา้มากมาย รา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม,เส้ือผา้ 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตทิบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอรเ์จยี 

17.25 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตรูก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล 

   โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 383 

19.00 น.เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตรูก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล (รอเปลียนเครือ่ง 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

01.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 68 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

อตัราค่าบริการ ขัน้ต า่ 15 ท่าน  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

11 – 17 เม.ย.63   45,888.-  9,000 บาท 

 UPDATE 26FEB20 
 
*** หมายเหต ุรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั *** 

ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกวา่ 15 – 20 ท่านข้ึนไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐาน

ของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีตํา่กว่า 15 ท่าน ทางคณะทวัรจ์ะแจง้ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้ นในกรณีท่ีคณะทวัรทุ์ก

ท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหน้าทวัรไ์ทย อาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีเจด็  17 เม.ย.63    IST –กรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

 

งวดท่ี 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัจากที่มีการจอง  

        พรอ้มส่งรายชื่อและหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีที่ตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น  

หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนที่บริษทัฯ จะทาํการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อนการเดินทาง 

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

 ค่าที่พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทั้งส้ิน  4 คืน 

 ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ 

  ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

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

เอาประกนัภยั อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % 

ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสงูกว่า 85 ปี ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตอ้งไม่เกิน  

7 ก.ก. 1ใบ  

 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยต่างๆอนัสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยัทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคน

เขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัท 

 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  

เง่ือนไขการจอง 



 

 

 พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมท่ีพกั  

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

เมืองไทย USD/วนั ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 3 USD / ทา่น ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  x 5 วนั =15 USD 

 2 USD / ทา่น ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั  x 5 วนั = 10 USD 

 3 USD /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย  x 7 วนั = 21USD 

รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,520 บาทไทย 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง  

บริษัทจะทาํเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี 

อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซ่ึงไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ไมไ่ดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 

 

 

กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน ทางคณะ

ทวัร ์ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีไกด ์อาํนวยความสะดวก ** 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15ท่าน หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบอีกที 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับาง

ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน  

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุโปรดอา่น !! 

 



 

 

เครื่องบินรเีลย ์ ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุของทางบรษิัทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อุบติัเหตตุา่ง  

เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสทิธ์ิการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี 
เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิัทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ 
จะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ 
ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยน แปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิัทฯ จะยดึถือผลประโยชน ์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั  
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมือง 
ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรอื การ
แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษิัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ดา่นตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เขา้และออก  

หากท่านจองรายการทวัร ์ของเรา ถือได้วา่ท่าน ได้ยอมรับ และตกลง ตามในรายการ ทวัรทุ์กอย่ างตามท่ีแจง้ไวต้ามเอกสาร

ดา้นบนแลว้  

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้าํการจองไวก้บั

ทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


