
 
 

 

 แกรนด ์จอรเ์จีย 8 วนั 5 คืน 



 
 

อญัมณีแห่งเทือกเขาคอเคซสั 
(โดย สายการบิน Turkish Airlines คนไทยเท่ียวไดเ้ลย ไม่ตอ้งใชวี้ซ่า) 

บินเขา้ - ออก ทบีลิซ่ี ถึงเชา้ – กลบัเย็น ท่องเท่ียวสุดคุม้ พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ-อิสตนับลู 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู

หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์(TURKISH AIRLINES) เจา้หนา้ท่ีให ้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่  สนามบินอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรกิ์ชแอรไ์ลน์  โดย

เท่ียวบินท่ี TK 069 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  พรอ้มจอทีวีสว่นตวัทุกท่ีน่ัง , กระเป๋าจะ

ทาํการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินทบีลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย น้ําหนักกระเป๋าโหลด

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัเดินทาง เท่ียวบิน ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

 

 

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

วนัท่ีสอง TK 378 อิสตนับูล (IST) ทบิลิซี (TBS) 07:45 11:10 

วนัท่ีเจ็ด TK 383 ทบิลิซี (TBS) อิสตนับลู (IST) 18:05 19:45 

วนัท่ีแปด TK 064 อิสตนับูล (IST) กรงุเทพฯ (BKK) 20:55 10:15 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท (คณะผูเ้ดินทาง 30 ท่าน) 

วนัเดินทาง ราคาผูต่้อท่าน พกัหอ้งคู ่ต่อท่าน พกัเด่ียว จ่ายเพ่ิมท่านละ 

11 – 18 มีนาคม 2563 

24 – 31 มีนาคม 2563 

27 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 

45,900 8,000 

30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 48,900 8,000 

ราคาเด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

ราคาไมร่วม ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม ข ัน้ตํ่า USD35 ตอ่ทา่น 

ราคาไมร่วม ทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย ตามธรรมเนียม ข ัน้ตํ่า 800 บาท ตอ่ทา่น  



 
 

ใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักรวมสูงสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ 1 

ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ) 

 

วนัท่ี 2  อิสตนับลู-ทบิลิซี-บอรโ์จมิ-สวนบอรโ์จมิ-ข้ึนกระเชา้สู่จุดชมวิว 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู เพ่ือทาํการเปล่ียนเคร่ือง 

07.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย  

11:10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ 

  จากน้ันนําทา่นเดินทางสูเ่มืองบอรโ์จมิ (Borjomi) (ระยะทาง 161  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชม.) เมืองแหง่ธรรมชาติ อนัสวยงามของจอร์เจีย เมืองท่ีมีสายน้ําแร่อนับริสุทธ์ิ สง่ออกน้ําแร่

ไปขายหลายประเทศทัว่โลก นําทา่นไปยงั สวนบอรโ์จมิ (Borjomi Central Park) ชมบรรยากาศ

สดช่ืนดว้ย  สีสนัของมวลดอกไมน้านาชนิด โดยเฉพาะวิสทีเรียสีมว่งท่ีหอ้ยระยา้ตอ้นรับแขกผูม้าเยือน 

ทัง้ยงัสง่กล่ินหอมชวนใหห้มูภ่มรบินมาดอมดม จากน้ัน  นําทา่น ข้ึนกระเชา้สู่จุดชมวิว บนหนา้ผา

เหนือสวนบอร์โจมิ ใหท้า่นถา่ยภาพตามอิสระ’ 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

ท่ีพกั BORJOMI PALACE, BORJOMI ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัท่ี 3        บอรโ์จมิ-วาดเซีย- Church of Dormition-บาทมิู 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                  นําทา่นออกเดินทางสู ่ วาดเซีย (Verdzia)  

(ระยะทาง 104 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

2 ชม.)   แวะถา่ยภาพความงามของ โบสถ์  

เก่าแก่ (Church of Dormition) สถานท่ีท่ี

ตอ้งแวะมาชมของจอร์เจีย หน่ึงในสถานท่ีท่ีไดมี้

การกลา่วถึงไวใ้นวรรณกรรม อศัวินหนังเสือดาํ 

(The Knight in the Panther’s skin) โดยกวี 

รัสตเวล่ี ในยุคการปกครองของ ทามาร์มหาราช

ราชินีผูย่ิ้งใหญผู่นํ้าแสงทองมาสูจ่อร์เจียน 

อารามดงักลา่วตัง้อยูบ่นหนา้ผาสูง มีถํา้มากมาย 

มีโถงโบสถท่ี์มีภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ ยวกบัเร่ืองราวศาสนานิกายจอร์เจียนออร์โธดอ๊กซ ์และตอ่ มา

ไดร้ับการท้ิงรา้ง จนปัจจุบนัไดมี้การทาํเป็นแหง่ทอ่งเท่ียวสาํคญั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันนําทา่นเดินทางไปยงั เมืองบาทมิู (Batumi) (ระยะทาง  198 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

3.30 ชม.)   

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

ท่ีพกั WORLD PALACE, BATUMI ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4  ชมเมืองบาทมิู -ล่องเรือชมเมืองบาทมิู -รูป

ป้ันอาลีและนีโน่ - Alphabetic Tower -

จตุรสัเปียซซ่า-ถ้ําโพรมีธีอุส-คไูทซี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแ นํา

ทา่น ชมเมืองบาทมิู  เมืองบาทูมิเป็นเมือง

เศรษฐกิจสาํคญัของจอร์เจีย ตัง้อยูใ่นเขตอดัยา

รา เป็นเมืองท่ีตัง้อยูใ่นเขตรอ้นริมทะเลดาํของ



 
 

ประเทศจอร์เจีย มีอุตสหากรรมสง่ออกผลิตผลทางการเกษตร และ อาหารแปรรูปทะเล นําทา่นแวะ

ถา่ยรูปกบัไฮไลทส์าํคญัของบาทูมิ จากน้ันนําทา่นเดินทางสู ่ท่าเรือบาทมิู นําทา่น ล่องเรือชมเมือง

บาทมิู และชมความงามของทะเลดาํ ทา่นจะไดช้มความงามของเมืองและเห็นถึงความสวยงามของ

ทะเลดาํ ทะเลดาํเกิดจากดินชายฝั่งบริเวณน้ีมีแร่ธาตุจากพืชพ้ืนเมืองจนทาํใหท้รายและดินกลายเป็นสี

ดาํดูแปลกตา นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั รูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูป

ปั้นพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลดาํท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดทุ้กๆ 10 นาทีจุดประสงคท่ี์ถูกสรา้งข้ึนเพ่ือ

แสดงถึงความรักของหนุ่มสาวตา่งเช้ือชาติและศาสนา และยงัแสดงถึงสนัติภาพระหวา่งประเทศ

จอร์เจียและอาร์เซอไบจานดว้ย  นําทา่นถา่ยรูปภายนอกกบัตึก Alphabetic Tower เป็นตึกสูง

ตระหงา่ เป็นแลนดม์าร์คท่ีสาํ คญัของเมือง  นําทา่นเดินชม  จตุรสัเปียซซ่า (Piazza Square) หน่ึง

ในจตุัรัสสาํคญัของเมืองบาตูมี ซ่ึงรายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรม มากมายบนเน้ือท่ีกวา่ 5,700 

ตารางเมตร ใกลริ้ม  อา่วทะเลดาํ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับวา่ไดแ้รงบนัดาลใจจากประเทศอิตาลีโดย

แท ้สงัเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสีท่ี

หาดูไดต้ามอาคารรอบจตุรัส  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันนําทา่นเดินทางสูเ่มือง คไูทซี (Kutaisi) 

(ระยะทาง 154ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชม.) มหานครท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศ

จอร์เจีย ตัง้อยูท่างทวีปตะวนัตกของประเทศ 

  นําทา่นเขา้ ชม  ถ้ําโพรมีธีอุส (Prometheus 

Cave) ถํา้ท่ีมีหินงอกหินยอ้ย เกิดเป็น   ความ

งดงามตามธรรมชาติท่ีหาชมไดย้าก ถํา้แหง่น้ี

คน้พบครั้งแรก เม่ือราวคริสตศกัราช 1984 และ

ในปี 2012 ไดมี้การปรับปรุงดา้นในใหเ้หมาะแก่

การทอ่งเท่ียวซ่ึงมีการประดบัไฟงดงามตระการ

ตา ตวัถํา้มีแบง่ออกเป็นทัง้หมด 22 หอ้ง ความ



 
 

ยาวทัง้หมด 11 กิโลเมตร แตส่ว่นท่ีเปิดใหเ้ขา้ชมเพียง 6 หอ้งระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สว่นช่ือ

ของถํา้โพรมีธีอุสเป็นหน่ึงในช่ือของเทพในปรนัม กรีก เป็นเทพผูนํ้าไฟมาใหม้นุษยใ์ช ้ทาํใหม้นุษยเ์กิด

การพฒันา 

 คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

ท่ีพกั TSKALTUBO PLAZA, TSKALTUBO ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 5  อารามเกลาติ -เมืองโกรี -พิพิธภณัฑ ์โจเซฟ สตารลิ์น  -เมือง อพัลิสตซิ์เคห ์ -เมือง

มคัเคตา้-วิหารสเวทิตสโคเวลี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันนํา ชม อารามเกลาติ (Gelati 

Monastery) อารามหลวงของเมือง คูไทซ่ี 

(Kutaisi) สรา้งข้ึนตามพระประสงคข์องกษัตริย ์

เดวิดท่ี 4 กษัตริยผู์ป้กครองประเทศจอร์เจียเม่ือ

ชว่งศตวรรษท่ี 10-11 อารามประกอบดว้ย

โบสถ ์ 2 แหง่คือโบสถพ์ระแมม่ารี และโบสถ์

เซนตจ์อร์จ /เซนตนิ์โคลสั ภายในตวัโบสถมี์

ภาพเขียนเฟรสโกอ้นัสวยงามมากมายหลายภาพดว้ยกนั นอกจากน้ีอารามเกล าติยงัเป็นสถาบนัชัน้

นําของประเทศท่ีผลิตนักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญช่ื์อดงัมากมาย องคก์รยูเนสโกไ้ด ้

ประกาศใหอ้ารามแหง่น้ีเป็นหน่ึงในมรดกโลกสถานเม่ือปี ค.ศ.1944 

จากน้ัน นําทา่นเดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) 

(ระยะทาง  150 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.30ชม .)  นําทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑ ์โจเซฟ 

สตารลิ์น (Joseph Stalins Museum) เป็น

สถานท่ีเก็บรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้บอกเลา่

เร่ืองราวของ สตาร์ลิน อดีตผูนํ้าคอมมิวนิสโซ

เวียตท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก อีกทัง้ยงัมีการ

แสดงอตัชีวประวติัตัง้แตเ่กิดจนตาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

นําทา่นออกเดินทางสูเ่มือง อพัลิสตซิ์เคห ์

(Uplistsikhe) (ระยะทาง 14.1 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  30 นาที)  เมืองแหง่น้ีดดัแปลงจาก

ถํา้มาเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยยุ์คกอ่นคริสตกาล ซ่ึงเป็นสถานท่ีโบราณมีคุณคา่ทางประวติัศาสตร์

ของจอร์เจีย นําทา่นชมหมูบ่า้นถํา้ โดยแบง่ออกเป็น 3สว่น สว่นกลางน้ันมีพ้ืนท่ีกวา้งและใหญท่ี่สุด มี

สถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย โดยสรา้งจากการตดัหิน และเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษย ์

ภายในถูกสรา้งใหเ้ช่ือมโยงกนัผา่นชอ่งอุโมงคแ์ละทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการทาํข ัน้บนัได ไปยงั

จุดตา่งๆภายในถํา้ จากการสาํรวจโดยนักโบราณคดีไดพ้บเคร่ืองใชม้ากมาย รวมทัง้เคร่ืองทอง

เคร่ืองเงินโบราณ ยงัมี ของใชท้าํจากเซรามิคและแกะสลกัลวดลายท่ีสวยงามอีกดว้ย ขา้วของตัง่ตา่ง

เหลา่น้ีไดถู้กนําไปเก็บไว ้ ในพิพิธภณัฑส์ตาร์ลิน  จากน้ันมุง่หนา้สู่  เมืองมคัเคตา้ (Mtskheta) 

(ระยะทาง 59.8 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เมืองทางดา้นเหนือของทบิลิซ่ี  ชม

วิหารสเวทิตสโคเว ลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอ์ีกแหง่หน่ึงท่ีอยู ่  ในบริเวณของ    

มตัสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธดอ๊กถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 11 โดย มีสถาปัตยกรรม

ของจอร์เจีย  จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สู ่ “กรุงทบิลิซี” (ระยะทาง  25 กิโลเมตร  ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่สุดของจอร์เจียตัง้อยูริ่มฝั่งแมน้ํ่าคูรา (Kura) หรือ

เรียกวา่แมน้ํ่ามั ตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน กรุงทบิลิซิมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมี

ประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดยวาคตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย ์

จอร์เจียแหง่คาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก้อ่ตัง้เมืองน้ีข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการ

ทาํอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ใน ประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึง

ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทสาํคญัใน ฐานะศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ 

เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแงท่ี่ตัง้ท่ีเป็นจุดตดัระหวา่งทวีป เอเชียกบัทวีปยุโรป 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

ท่ีพกั  ASTORIA TBILISI, TBILISI ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 6  เมืองซิกนากิ-สํานกันกับวชจอรเ์จียออรโ์ธด็อก – กรุงทบิลิซี - ย่านเมืองเก่าของจอรเ์จีย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองซิกนากิ (Sighnaghi) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) เมืองท่ีมีขนาดเล็กเมืองหน่ึงของจอร์เจีย

ตัง้อยูบ่นภูเขาสูง  790 เมตร จากระดบัน้ําทะเล 

หา่งจากกรุงทบิลิซีไปทางทิศตะวนัออก 110 

กิโลเมตร เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น “City of 

Love” เมืองแหง่คูร่ักแหง่จอร์เจียเพราะมีคูร่ัก

หลายคูเ่ดินทางมาแตง่งานกนัท่ีเมืองน้ี ตวัเมอง

ของซิกนากิลอ้มรอบดว้ยกาํแพงเมืองโบราณท่ี

สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 18 โดยพระบญัชาของ

กษัตริย ์Heraclius 2 เพ่ือป้องกนัการโจมตีของ

ชนเผา่จาก Dagestan กาํแพงเกา่แกน้ี่กวา้ง 1.5 

เมตร สูง 4.5 เมตร ยาวถึง 4.5 กิโลเมตร และ

ป้อมปราการทัง้หมดถึง 23 ป้อม  ชม สํานกั

นกับวชจอรเ์จียออรโ์ธด็อก  (Bodbe 

Monastery) ท่ีสรา้งข้ึน   ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 9 ภายในไดร้ับบูรณะใหมใ่นศตวรรษท่ี 17 เป็นสถานท่ีฝงั

ศพของนักบุญบุคคลสาํคญัของจอร์เจียนามวา่ St.Nino ปัจจุบนัมีผู ้แสวงบุญเดินทางมาท่ีน่ี จาํนวน

มาก  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ทา่นเดินทางกลบัเขา้สู ่“กรุงทบิลิซี”  นําท่านชมเมืองทบิลิซี  เมืองหวัใจแหง่จอร์เจีย โดยเร่ิมตน้ท่ี 

วิหารศกัด์ิสิทธ์ิของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ท่ีเรียกกนัวา่ Sameba ซ่ึงตัง้อยูบ่นเนินเขา 

Elia เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรนิกายออร์โธดอกจอร์เจีย สรา้งข้ึนระหวา่งปี 1995 และปี 2004 

และเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุดสูงท่ีสุดในจอร์เจีย และโบสถอ์อร์โธดอกท่ีสูงเป็นอนัดบัสามในยุโรป มีความสูง

ถึง 101 เมตร ชม โบสถเ์มเตคี (Metekhi Church) โบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์อยูคู่บ่า้นคูเ่มืองของท
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ลิ
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สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ีหา้ ตัง้อยูบ่ริเวณริมหนา้ผาของแมน้ํ่ามตัควารี โดยกษัตริยว์าคตงัท่ี 1 แหง่จอร์

กาซาลี ตอ่มาในปี ค .ศ.1278-1284 ไดมี้การตอ่เติมโดยกษัตริย ์เซน้ต ์เดมิทรีอสั ท่ี 2 ใหมี้โดมสูง

เป็นสญัลกัษณ์ของโบสถใ์นนิกายออร์โธดอ๊ก และมีชะตาเชน่ เดียวกบัคริสตจกัรคริสเตียนอ่ืน ๆ ใน

จอร์เจียทัง้หมด ท่ีถูกทาํลายและถูกสรา้งข้ึนใหมอ่ีกหลายครั้ง กอ่สรา้งข้ึนอีกหลายครั้ง จนกระทัง่ในปี 

ค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกเขา้ทาํลาย และก็ไดส้รา้งข้ึนใหมใ่นชว่งระหวา่งปี ค .ศ.1278 ถึงปี 

ค.ศ. 1289   

 

นําทา่น ข้ึน กระเชา้ไฟฟ้า สู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท้า่นชมป้อมปราการ ซ่ึงเป็น 

ป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของ ชูริส-ทซิ-เค อนัหมายถึง รูปแบบท่ีไมมี่ความ

สมํ่าเสมอกนั และตอ่มาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาด ไดมี้การกอ่สรา้งขยายออกไป

อีก และตอ่มาในสมยัของกษัตริยเ์ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสรา้งเพ่ิมเติมข้ึนอีก ตอ่มาเม่ือ

พวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครองก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแหง่น้ี วา่ นาริน กาลา (Narin  Qala) ซ่ึงมีความ

หมายถึง ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) ตวัป้อมประกอบดว้ยกาํแพงยาว 4 กิโลเมตร สูง 25 เมตร 

และหอคอย 25 หลงั ตอ่มาบางสว่นก็ไดพ้งัทลายลงเพราะวา่เกิดแผน่ดินไหวและไดถู้กร้ือทาํลายไป  

 

 

 

จ

า

ก

น้ันนําทา่นถา่ยรูปกบั สะพานสนัติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซ่ึงเช่ือม

ระหวา่งตวัเมืองเกา่และเมืองใหม ่เปิดใชง้านครั้งแรกเม่ือปี ค .ศ. 2010 ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

อิตาลีและประกอบดว้ยแสงไฟนอ้ย 10,000 ดวงซ่ึงสวยงามมากในตอนกลางคืน จดัวา่เป็นงาน

สถาปัตยกรรมยุคใหมท่ี่สวยงามช้ินหน่ึงซ่ึงพาดผ่ านแมน้ํ่าคูรา ผา่นถนนชาร์ดี (Shardeen street) ซ่ึง

สวมช่ือนักอญัมณี และนักเดินทางชาวฝรั่งเศส ฌองชาร์ดี เป็นถนนคนเดินท่ีมีรา้นอาหารและรา้น

กาแฟมากมาย ผา่นชม หอนาฬิกา “Gabriadze Theatre” ซ่ึงสรา้งข้ึนในปี 2010 โดย Rezo 



 
 

Gabriadze และทุก ๆ ช ัว่โมง จะไดยิ้นเสียงระ ฆงั ซ่ึงชาวพ้ื นเมืองเรียกวา่เป็นเสียงจากทูตสวรรค ์

ในชว่งเวลาเท่ียงตรง และ หน่ึงทุม่ จะมีการแสดงหุน่ละครเล็ก "วงกลมแหง่ชีวิต" ในบริเวณน้ี 

   

จากน้ันนําทา่นเดินชมความสวยงามของ ถนนรสัเทเวลี (Rusteveli Avenue) ท่ีต ัง้อยูใ่จกลางเมือง 

เร่ิมตน้ท่ี แยกแหง่เสรีภาพ (Freedom Square)อาคารแรกบนถนนจะเป็น โรงภาพยนตร์รัสเทเวลี ซ่ึง

เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีใหญท่ี่สุดในจอร์เจีย ฝั่งตรงขา้มโรงภาพยนตร์ คืออาคารรัฐสภาเกา่ของจอร์เจีย        

และมีอาคารท่ีสวยงามอีกมากมายบนถนนแหง่น้ีหน่ึงในน้ันคือ Tbilisi Opera House และโรงละคร 

Rustaveli ถนนสายน้ีเต็มไปดว้ย รา้นกาแฟ รา้นคา้ รา้นอาหาร และสถานบนัเทิงตา่ง ๆ มากมาย 

เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมในยุคกอ่นและหลงัโซเวียตเขา้มาปกครอง อีกทัง้

สถาปัตยกรรมสมยัใหมใ่นศตวรรษท่ี 20 เป็นสถานท่ีจดันิทรรศการกลางแจง้ การแสดง และอ่ื น ๆ 

อีกมากมาย ถนนสายน้ีเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีดีท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวของทบิลิซี 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบําพ้ืนเมือง จากน้ันนําทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

ท่ีพกั  ASTORIA TBILISI, TBILISI ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 7  ทบิลิซี -ป้อมอนานูรี-อิสระช็อปป้ิงท่ีหา้ง-ทบิลิซี -อิสตนับลู  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นออกเดินทางสู ่เมืองอนานูรี (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 

นาที) เขต เทือกเขาคอเคซสัใหญ่  (Greater Caucasus) โดยใชท้างหลวงท่ีสาํคญัซ่ึงถูกสรา้งข้ึน

โดยสหภาพโซเวียต  เป็นเสน้ทาง สาํหรับใชใ้นดา้น

การทหาร  (Georgian Military Highway) ในสมยั

ท่ีจอร์เจียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง  สาํหรับใชเ้ป็น

เสน้ทางมายงัภูมิภาคแหง่น้ี  และเป็นถนนเสน้ทาง



 
 

เดียวท่ีจะนํา ทา่น สู ่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่  มีความยาวปร ะมาณ 1,100 กิโลเมตร เป็นเสน้ก ัน้

พรมแดนระหวา่ง รัสเซียและจอร์เจีย  ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีกอ่สรา้ง

อนัเกา่แกมี่กาํแพงลอ้มรอบและตัง้อยูริ่มแมน้ํ่า อรักวี ท่ีตัง้อยูห่า่งจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูก

สรา้งข้ึนให ้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์ 2 หลงั ท่ีถูกสรา้งไดอ้ยา่งงดงาม

และยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญต่ัง้ตระหงา่นอยู ่ทาํใหเ้ห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบ้ืองลา่ งและอ่างเก็บ

น้ําซินวาลี  (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีสาํคญัสาํหรับนําน้ําท่ีเก็บไวส้ง่

ตอ่ไปยงัเมืองหลวง พรอ้มกบั ผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย  จากน้ันนําทา่นออกเดินทางตอ่ไปโดยว่ิงไป

ตามหุบเขาท่ีอยูบ่นสองฝากฝั่งของแมน้ํ่าอรัก  

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากน้ันนําทา่นเดินทางกลบัเขา้สู ่“กรุงทบิลิซี” ให ้

ทา่นมีเวลา  อิสระในการช็อปป้ิง ท่ีหา้ง East Point 

ซงเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ ่ใหเ้วลาทา่นได ้  

อิสระชอ้ปป้ งสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ 

ADIDAS,ALDO,BERSHKA,COLUMBIA,MINI SO, NEW BALANCE,CHARLES & 

KEITH,CONVERSE, H&M,LOREAL,LEVI’S, LOTTO, MANGO,NEW 

YORKER,SAMSONITE,OVS,POLO,ZARA และอ่ืนๆ อีกมากมาย จนกระทัง่ถึงเวลาอนัสมควรนําทา่น

เดินทางไปยงั สนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอรเ์จีย 

18.05 ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอรเ์จีย สู ่สนามบินอิสตนับลู โดยสาย

การบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์โดย เท่ียวบินท่ี TK 383  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง พรอ้ม

จอทีวีสว่นตวัทุกท่ีน่ัง, กระเป๋าจะทาํการเช็คทรูจากสนามบินทบิลิช จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

ประเทศไทย น้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักรวมสูงสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 

และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกทา่นละ   1 ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ) 

19:45 เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู ประเทศตุรกี เพ่ือทาํการเปล่ียนเคร่ือง 

20.55 ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับลู ประเทศตุรกี สู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย

สายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์โดยเท่ียวบินท่ี TK 064 

(รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 



 
 

วนัท่ี 8  อิสตนับลู – กรุงเทพฯ 

10:15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

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

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั **** 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามนัท่ีปรับข้ึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และท่ีมีเอกสารยืนยนัเทา่นัน้ โดยราคาท่ีเสนอคิด ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 ** 

 

ขอ้แนะนําและแจง้เพ่ือทราบ 

o สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น แนะนําใหท้า่น 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 น้ําหนักไมเ่กิน 20 ก.ก.  

o กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไมเ่กิน 7 ก.ก.  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

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

เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) (กระเป๋า สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง

น้ําหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม ตอ่ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงินคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเน่ืองจาก

อุบติัเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี)  

 คา่อาหารทุกม้ือตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเท่ียว, คา่เขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 

 บริการน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น 

 ไกดท์อ้งถ่ิน ผูมี้ประสบการณ ์คอยดูแลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 

 หวัหนา้ทวัร์ (ไกดไ์ทย) ผูมี้ประสบการณนํ์าเท่ียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
 



 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม ขัน้ตํา่ USD35 ต่อท่าน  

 ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตามธรรมเนียม ขัน้ตํา่ 800 บาท ต่อท่าน  

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ทาํเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตนเอง  ตามธรรมเนียมการเขา้

พกัในโรงแรมทุกแหง่ หากทา่นใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปสง่ท่ีหอ้งพกั  พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้ับทิปตอบแทนเม่ือใหบ้ริการ ขัน้ตํ่า 

2 ยูโร หรือเทียบเทา่ ตอ่กระเป๋า 1 ใบ (แนะนําใหทุ้กทา่นรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก , รวดเร็ว และ

ปลอดภยั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด, คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, คา่พนักงานยก

กระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนดใหสู้งสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น (1 ช้ิน)  

 

การชําระเงิน  

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

พรอ้มสําเนาหนังสือเดินทาง  (***สาํคญัมาก กรุณาอยา่ ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณ์อะไรก็ตาม

ลงในเลม่พาสปอร์ต, หรือทาํพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทาํใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

งวดท่ี 2 : ชําระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (กรณียงัไมไ่ดมี้คา่ใชจ้า่ยใดๆเกิดข้ึน)   

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

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัคา่มดัจาํทัง้หมด + 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 ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง เป็นภาษาองักฤษ  ทัง้น้ีทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแลว้ถกูปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ยกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม เป็นตน้   



 
 

 

หมายเหตุ 

1. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท 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

ทาํการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

3. กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจาํตามเง่ือนไขทางบริษัทจะดาํเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยและชาํระเงินลว่งหนา้เบ็ดเสร็จกบั

บริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  ยกเวน้ทา่นไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบกอ่นการเดินทาง 

5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด  ๆ ท่ีระบุในโปรแกรม ปิดทําการ เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายลว่งหนา้ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน  ๆ เพ่ือทดแทนเป็นลาํดบัแรก 

หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ รายละเอียด ทอ่งเท่ียวประการ กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ 

การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร 

ฯลฯ   ท ัง้น้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเขา้ / ออก เมือง จากดา่นตรวจคนเขา้/ออกเมือง บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชาํระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีสอ่ไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน้ําเงิน ) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG  หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน

กาํหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง  LONG LEG  ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เทา่นั้น 

10. โรงแรมท่ีพกั  ในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั  ซ่ึงอาจจะทาํใหท้า่น



 
 

ไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและ

มาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการ

มาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งชาํร ะ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ  ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง  ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผู ้

เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น  (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund 

ไดเ้ทา่นั้น) 

b. ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  ยืนยนัการ

เดินทาง  แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก  

บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได  ้

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

o กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด  ตะไบเล็บ  

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

o วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว  อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟนั  เจล สเปรย์ และเหลา้ เป็นตน้  จะถูกทาํการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง  โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน  10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใสร่วม

เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

o สาํหรับน้ําหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน ) การเรียกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิท ธ์ิของ

สายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 



 
 

o สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนํ้าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน้ําหนักไมเ่กิน  7 กิโลกรัมและมีสดัสว่นไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั  “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั  “เซนติเมตร ” 

(Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร ์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตส่ายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนกั

สว่นเกิน 

o กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

o ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋า

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

ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะนําใหโ้หลดของมีคา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางท่ีบริษัททวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย ทุกทา่นตอ้งดูแลและ

ระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้ดงันั้น

ทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

 

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


