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Georgia - Land of the Greater Caucasus Mountains 

ท่องเท่ียว จอรเ์จีย 6 วนั 3 คืน  

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ 
ทบิลิซี–มทสเคทา้–กดูาอรูี–่คาซเบกี้–กอร–ีอบัลีสตซี์คห-์บาตมีู  

จอรเ์จียมีประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็น
หนึง่ในภาษาเกา่แกท่ี่สดุในโลกท่ียงัมีการใชอ้ยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซ่ึงมีอายุ

กว่า 1,500 ปี ตัง้อยู่ในหบุเขาท่ีงดงามซ่ึงถกูแบ่งโดยแมน่ า้มทควารี ใน
อดีตพ้ืนท่ีสว่นใหญ่ของจอรเ์จียถกูยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เตริก์

และมองโกล ในระหว่างคริสตศ์ตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษที่ 18 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตนับูล - ทบิลิซี                                                    

19.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์ U 

สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ (TK) พบเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK065  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

44,900.- บาท 

22-27 สงิหาคม 2562  

19-24 กนัยายน 2562 

11-16 ตลุาคม 2562 

19-24 ตลุาคม 2562 

7-12 พฤศจกิายน 2562 

21-26 พฤศจกิายน 2562 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที่สองของการเดินทาง (2)  กรุงอิสตนับูล– ทบิลิซี – อนานูรี – กูดาอูรี - คาซเบก้ี                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าไทย 4 ชัว่โมง) หลงัจากนั้นน า

ท่านแวะเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ่ สู่ทบิลิซี ประเทศจอรเ์จยี (เพื่อเปล่ียนเครื่องบิน)  

06.15 น.       ออกเดินทางจากกรุงอิสตนับูล สู่เมืองทบิลิซี โดยเที่ยวบินที่  TK378   
                   (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชม.)  
09.35 น.       เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร  

                   จากน้ันน าท่านนัง่รถต่อไปยงัเมืองมคสเคตา้ Mtskheta ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี

ประมาณ 20 กม.(นัง่รถประมาณ 1 ชม.)ในจงัหวดัคารท์ล่ีทางดา้นตะวนัออกของจอรเ์จีย เมืองน้ี

นับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการ ปกครองของ

แควน้มคสเคตา้และเทียนิต้ี  มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถาน

ทางดา้นประวติัศาสตรม์ากมายหลายแห่ง และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1994  และท่ีน่ีคือไร่ไวน์เชอตูมุกรนิ (Chateau Mukhrani)เป็นหน่ึงในไร่ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั

ดว้ยใบประกาศกิตติศพัทจ์ากเวทีโลกมาแลว้หลายเวที  จอรเ์จียน้ันนับว่าเป็นประเทศท่ีมีต านานเล่า

ขานกนัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของโลกแห่งการท าไวน์  ดว้ยฝีมือท่ีบ่มเพาะมากว่า 3 ,000 ปีจึงไม่ตอ้ง

สงสยัเลยว่ารสชาดของไวน์ท่ีน่ีคุณจะไดส้มัผัสไม่ใช่เฉพาะรสชาด แต่จะลงลึกไปถึงอารยธรรมไวน์

โลกเก่าอยา่งแทจ้ริง 

เที่ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)     

น าท่านไปชมวิหารสเวทิตสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยู่ใน

บริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมี

สถาปัตยกรรมของจอรเ์จีย  

จากน้ันน าท่านกลบัเขา้มาท่ีนครหลวง ทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอรเ์จียตั้งอยู่

ริมฝ่ังแมน่ ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา่ แม่น ้ามตควารี   Mtkvari ในภาษาทอ้งถ่ิน กรุงทบิลิซิมีเน้ือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดยวาคตงั จอรก์าซาลี 

Vakhtang  Gorgasali กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 4  เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาค

คอเคซัส ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาท

ส าคญัใน ฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ี

เป็น จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป  น าท่านชมโบสถเ์มเตคี (Metekhi Church) เป็น

โบสถ์ท่ีมีประวติัศาสตร์อยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามทวารี เป็น

โบสถห์น่ึงท่ีสรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน  กษัตริย ์

วาคตงั ที่ 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้ง ป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้

มีการสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซน้ตเ์ดมิทรีอสั ที่ 2 ใหม้ีโดมสูงเป็นสญัลกัษณข์องโบสถใ์นนิกายออร์

โธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมอง
โกลบุกท าลายและก็ได ้สรา้งขึ้ นใหมอี่ก 

น าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถห์ลงัใหญ่

ของนิกายออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในเมืองน้ี ช่ือของโบสถไ์ดน้ ามาจาก

ดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม สถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม่ี้

ช่ือเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 

6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึ้ น

ใหมห่ลายครั้งดว้ยกน้ จนกระทัง่เป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนัน้ีและ

ไดม้ีการเปล่ียนแปลงบา้งในราวศตวรรษท่ี 17-19 

น าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้

ท่านชมป้อมปราการ ซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 

ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความ

สม า่เสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศ์อูมัย

ยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษัตริย์

เดวิด (ปี ค.ศ.1089 - 1125)ไดม้ีการสรา้งเพ่ิมเติมขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมา

เมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมี

ความหมายถึง ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนก็ไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกิด

แผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป  

น าท่านไปเดินชมความสวยงามของถนนรสัเทเวลี (Rusteveli Avenue) ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองจะ

เต็มไปดว้ยรา้นคา้จ าหน่ายสินคา้ต่างๆท่ีเป็นศิลปะในยุคก่อนและหลงัโซเวียตเขา้มาปกครอง 

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

                     น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ASTORIA TBILISI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 1) 

วนัที่สามของรายการ (3)  ทบิลิซี - มคสเคตา้ – อนานูรี – กูดาอูรี – คาซเบก้ี - ทบิลิซี                                                                        

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://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
http://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
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น าท่านออกเดินกลับไปยงัเมืองมคสเคตา้ Mtskheta ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น

เหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวัดคาร์ทล่ีทางด้าน

ตะวนัออกของจอร์เจีย (ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) น าท่านไปชมวิหารจ

วารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธด๊

อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่น ้าสอง

สายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น้ามิควารีและแม่น ้าอรกัวีและถา้มองออกไป

ขา้มเมืองมคสเคตา้ไปยงัท่ีบริเวณท่ีกวา้งใหญ่ ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย Kingdom 

of Iberia ซ่ึงได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราว

คริสตศ์ตวรรษท่ี 5 

น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเสน้ทาง ส  าหรบัใชใ้นดา้นการทหาร 

(Georgian Military Highway) ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยสหภาพโซเวียตใน

สมัยท่ีจอร์เจียตกอยู่ ภายใต้การปกครองส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายัง

ภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะ 

น าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมี

ความยาวประมาณ 1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหว่าง รสัเซียและ

จอรเ์จียระหว่างทางใหท่้านไดช้มป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนั

เก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่น ้าอรักวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูก

สรา้งขึ้ นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่าง

งดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่  ท าใหเ้ห็นภาพทิวทัศน์อนัสวยงามของเบ้ืองล่าง

และอ่างเก็บน ้าซินวาลี Zhinvali Reservoirและยงัมีเขื่อน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรบัน าน ้าท่ี

เก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวง พรอ้มกบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย                                   

น าท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาท่ีอยู่บนสองฝากฝั่งของแม่น ้าอรกัวี และไปยงัเมืองกู

ดาอูรี Gudauri ซ่ึงเป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขา

คอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ี

พกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ี

สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 

เที่ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)     

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยังคาซเบกี (Kazbegi) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองอันดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้

เปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพา้นทส์มินดา้ (Stepantsminda) หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อก ช่ือ 

สเตฟานไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมือง

เล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น ้าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมีความช้ืนและแหง้แลง้
ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 

องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด  

น าท่านไปชมความสวยงามโบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ถูกสรา้งขึ้ นในราว   
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ศตวรรษท่ี 14 หรือมีช่ือเรียกกนัว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ี

นิยมกนัของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ี สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น ้าชคเฮรี ท่ีอยู่บนเทือกเขาของ

คาซเบก้ี  
(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ีตอ้งขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปก

คลุมอยู ่และการเดนิทางอาจจะมีปัญหาได ้แตจ่ะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด)  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงักรุงทบิลิซี  

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวก์ารแสดงพ้ืนเมือง (5) 

                     น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ASTORIA TBILISI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 2) 

 
วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)   ทบิลิซี – กอร ี– อพัลิสตซิ์คห ์- บาตมีู 
เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองกอรี (Gori) ท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตกของ 

เมืองทบิลิซี ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรีเป็นเมืองหลวงและ

ศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัชีดา คารท์ลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนิน

เขาใหท่้านไดช้มความสวยงามของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญั

ทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยู่บนถนนสายส าคญัท่ี

เช่ือมกบัทางดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็น 

เมืองบา้นเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีตผู้น าท่ีมีช่ือเสียงของพรรค

คอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาด ีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือ

ดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต 

น าท่านชมพิพิธภณัฑส์ตาลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใช้

ต่างๆ เร่ืองราวต่างๆ ของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต 

เที่ยง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)    

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพลิสตซิ์เคห ์(Uplistsikhe) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูกท าขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีอยู่

อาศยัของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล ซ่ึง

ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบ

หมูบ่า้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก 

ท าใหเ้กิดการพฒันาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอพัลิสตซิ์คห ์ 
ก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวพันปีก่อน

คริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวางชมหมู่บา้นท่ีถูก

สรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลาง

และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหิน

และเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั  
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นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัได

จากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่า

บางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีก

ทีหน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆทางดา้นหลงั

หรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆได้

ดว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบนของ สถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้ง

เป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานักโบราณคดีได้คน้พบส่ิง

ต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญัมณีต่างๆ และยงัมี

เคร่ืองเซรามิคสแ์ละการแกะสลักท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี                      

น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองบาตูมี (Batumi) ระยะทางห่างประมาณ 140 กม. ซ่ึงเป็นเมือง

หลวงของจงัหวดัอะจาร่าท่ีปกครองตนเอง และตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังดา้นตะวนัออกของทะเลด า เมืองน้ี

มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 200,000 คน เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัในดา้นการคา้และเป็น
ศูนยก์ลางการพาณิชย ์นอกจากน้ันยงัเป็นท่ีตั้งของเมืองในเขตรอ้นท่ีเต็มไปดว้ยผลิตผลของพืชผัก 

ผลไมต่้างๆหลายอยา่ง และท่ีส าคญัยงัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือ 

ผลิตอาหารและยงัมีการท าอุตสาหกรรมเบาอีกหลายอย่าง ซ่ึงต่อมาดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญัของเมือง

น้ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 เมืองน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

พรอ้มกับการปรับปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งสถานท่ีบันเทิงส าหรับการพักผ่อน มีการสรา้งโรงแรม 

ภตัตาคาร ไนตค์ลบัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมายหลายอยา่งฯ 

น าท่านไปชมความสวยงามของถนนบาตูมี บูเลวารด์ (Batumi Bulevard) เป็นบริเวณพ้ืนท่ีมี

ความเก่าแก่ท่ีไดร้บัความสนใจ ถูกสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ. 1881 ท่ีมีการ

ตกแต่งและประดับตน้ไมใ้หม้ีความสวยงามไปตามความยาวของหาด

ประมาณ 7 กม.ซ่ึงได ้ ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ท่ีเป็นส่วนเก่าอนัดั้งเดิม

ยงัคงเก็บรกัษา ไว ้และไดเ้พ่ิมพ้ืนท่ีของส่วนใหม่ใหม้ีความสวย โดยการ

เพ่ิมมา้นัง่และน ้าพุ ซ่ึงในหน้ารอ้นก็จะไดร้ับความนิยมและเต็มไปดว้ย

นักท่องเท่ียวท่ีบริเวณชายหาด นอกจากน้ันยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร คลับตามชายหาดอีก

มากมาย และท่ีจะท าใหป้ระทบัใจมาก ตอ้งเป็นในเวลายามเย็นเพ่ือท่ีจะไดช้มดวงอาทิตยก์ าลงัจะจม

ลงไปในทะเลด า  

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN PREMIER BATUMI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 3) 

 
วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)   บาตมีู – สนามบินบาตมีู – อิสตนับูล                                                                              
เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

ใหท่้านไดช้มบรรยากาศของบา้นเรือนในยา่นเมืองเก่า Old Town และชมอาคารท่ีไดร้บัการ

ออกแบบโดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงสรา้งขึ้ นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกนัเป็นพิเศษ

ท่ีมีความสวยงามน่ารกั ซ่ึงอาคารส่วนมากถูกตกแต่งข้ึนมาดว้ยความเพอ้ฝันอนัเล่ือนลอย เป็นรูป
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สิงโต และบางแห่งถูกสรา้งข้ึนโดยไมท่ราบช่ือและท่ีมาจากนิทานโบราณและท่ีน าความภูมิใจมาให้

ชาวบาตูเมียน ก็คือ รูปของเด็กกบัขลุ่ยตน้ออ้ A boy with the reed-pipe 

น าท่านเดินชมจตุรสัเปียซซ่า (Piazza Square) หน่ึงในจตุัรสัส าคญั

ของเมืองบาตูมี ซ่ึงรายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเน้ือท่ี

กวา่ 5,700 ตารางเมตร ใกลริ้มอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่า

ไดแ้รงบนัดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพโมเสคและ

งานกระจกสีท่ีหาดูไดต้ามอาคารรอบจตุรสั  

น าท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving 

Sculptures) รูปป้ันพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลด าท่ีสามารถเคล่ือนไหว
ไดทุ้กๆ 10 นาที จุดประสงคท่ี์ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือแสดงถึงความรกัของหนุ่ม
สาวต่างเช้ือชาติและศาสนา และยงัแสดงถึงสนัติภาพระหว่างประเทศ

จอรเ์จียและอารเ์ซอไบจานดว้ย                       

น าท่านเดินทางสู่ป้อมโกนีโอ ้(Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณ

ชายฝั่งทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศตุรกี ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโต

มนัในอดีต นอกจากน้ียงัถูกเช่ือว่าเป็นสถานท่ีฝังศพของนักบุญมทัธีอสั หน่ึงใน 12 อคัรสาวกของ
พระเยซู แต่ไมไ่ดม้ีการขุดเจาะสถานท่ีเพ่ือพิสูจน์แต่อย่างใด เน่ืองจากค าสัง่หา้มของรฐับาลจอรเ์จีย 

เหตุเกรงวา่จะเป็นการท าลายโบราณสถานใหท้รุดโทรมลง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองทบิลิซี ท่ีอยูท่างดา้นตะวนัออกระยะทางห่างประมาณ 350 กม.

ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มความสวยงามของทิวทศัน์และธรรมชาติท่ีอยูส่องขา้งทาง                     

ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ท่ีหา้งสรรพสินคา้บาตูที (BATUMI MALL&PLAZA) 

ซ่ึงเป็นหา้งสรรพสินคา้ที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งเมืองบาตมีู ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้

หลากหลายชนิดไมว่า่จะสินคา้แบรนดเ์นมหรือแบรนดพ้ื์นเมือง ก่อนท่านจะเดินทางไปสนามบิน 

15.00 น. น าท่านออกเดินทางไปสนามบินบาตมีู เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

17.30 น.      ออกเดินทางจาก บาตมีูสู่กรุงอิสตนับูล โดยเที่ยวบินที่ TK-393 

21.30 น.       เดินทางมาถึงสนามบินนิวสอ์ิสตนับูล (เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง) 

01.25 น.       ออกเดินทางจากกรุงอิสตนับูล สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK-068 

(รบัประทานอาหารและ พกัผ่อนบนเครื่องบิน)  

 
วนัที่หกของการเดินทาง (6)   กรุงอิสตนับูล - กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิฯ)                                               

15.00 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ     

 

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

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง   22-27 สงิหาคม 2562  

19-24 กนัยายน 2562  

11-16 ตลุาคม 2562 // 19-24 ตลุาคม 2562 

7-12 พฤศจกิายน 2562 // 21-26 พฤศจกิายน 2562 
 

 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน 

ณ วนัท่ี 13 มิ.ย. 62  หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต ่25 ทา่นข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กว่า20 ท่าน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** คนไทยไม่ตอ้งท าวีซ่า 

*** ขอสงวนสิทธ์ิส  าหรบัเด็กที่มีอายุต  า่กว่า 12 ปี และผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้และไม่มี

ผูดู้แลเน่ืองจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะส าหรบัเด็ก 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 44,900 บาท/ทา่น 19,900 บาท/ท่าน 

พกัหอ้งเดี่ยว จา่ยเพิ่มท่านละ 4,500 บาท/ทา่น 
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อตัราน้ีรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรมั/ท่าน 

*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดินทางไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่านั้น ประกนัการเดินทางจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้อายุต า่กวา่ 1 ปีหรือเกิน 

85 ปีขึ้ นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 % รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

*** กรณีตอ้งการท าประกนัการเดินทางรายดี่ยวเพ่ิม รวมประกนัสุขภาพดว้ย กรุณาสอบถามเพิ่มเตมิ 

* แจกน ้าด่ืมทุกวนัวนัละ 2 ขวด 
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อตัราน้ีไม่รวม 

*ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

*ค่าท าวีซ่าประเทศตุรกี และ จอรเ์จีย (คนไทยไมต่อ้งท าวีซ่า) 

*ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการท าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

*ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

*ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

*ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

*ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถทอ้งถิ่น ตลอดทริป  38 ดอลล่ารย์ูเอส($USD)/ท่าน ตลอดการ

เดินทาง 

***ไม่มีแจกกระเป๋า 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 บริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

 ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการ หาก

บริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดอ้่านเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามัดจ  า 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  าทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะทางบริษทัฯ ไดน้ าไปชะ

ระมดัจ  าในส่วนตา่งๆ ของค่าทวัร ์

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศตรุกี บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  
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กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20   

กิโลกรมั (หากน ้าหนกัเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ืองได ้

1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบินและที่นัง่บนเครือ่งบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา

เดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

ค่าใชจ้่ายทั้งหมด ตามท่ีไดแ้จง้ในเง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือแถวแรกของช่วงระหวา่งแบ่งท่ีนัง่ของ

เคร่ืองบิน โดยท่านจะตอ้งเสียจ่ายค่าบริการเพ่ิมส าหรบัท่ีนัง่ Long Leg (กรุณาติดต่อสอบถามราคากบัเจา้หนา้ท่ี) 

 

หมายเหต ุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลกูคา้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั, อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  

5. กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยัของสภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

6. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

8. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 

9. กรณีที่ท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก

ปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายและรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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10. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือท่านไดช้  าระเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระ

โดยตรงกบัทางบริษัทฯ/ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ ของทางบริษทัฯ 

แลว้ 

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท าโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันท่ี

สถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน

วนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทวัร)์ ตามท่ี

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลับโปรแกรม เพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้มสถานท่ีดังกล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 

หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้สถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 

การสูบบุหรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม, ในหอ้งพกั และสถานท่ีต่างๆ จะ

มีขอ้ก าหนดท่ีชัดเจน ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน

ส่วนรวม หากท่านฝ่าผืนท าใหเ้กิดความเสียหาย ท่านจะตอ้งผิดรบัผิดชอบต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายท่ีน้ันๆ 
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กรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบริษทัฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ ส าคญัมาก  

(ขอใหทุ้กท่านกรอกขอ้มูลตามความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

1. ยนืยนัการเดินทาง จองรายการทวัร์

.................................................................................................................  
 

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร์

........................................................................................................................ 
 

3. จ  านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กท่ีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้ นไปตอ้งนอนมีเตียง 

 

4. เบอรติ์ดตอ่ ***ส าคญัมาก ขอทราบเบอรต์ดิตอ่มากว่า 1 หมายเลข

.................................................................................................................................................... 

พรอ้มทั้งไดอ้่านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

 

6. อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อ่ืนๆ............................................................ 

     *** กรณีที่ไม่ทานเน้ือววั รบกวนระบุประเภทอาหารที่ท่านสามารถทานได ้(เฉพาะเสิรฟ์บนเครื่องบิน) 

อาหารประเภทมงัสาวิรสั  อาหารประเภทซีฟู้ด 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ..........ไม่เคย  ..........เคย / ประเทศ....................................................... 

 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้มี) ............................... 

หมายเหต: สายการบิน TURKISH AIRLINES ไม่สามารถสะสมไมล์ได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋กรุ๊ป 

ทัง้น้ีทางลูกคา้สามารถแจง้สะสมไมล์ไวก่้อนได ้เพ่ือเป็นเรคคอรด์การเดินทาง  
 

9. ตอ้งการเลือกท่ีนัง่ ..................ริมทางเดิน .......................ริมหนา้ตา่ง  อ่ืนๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย) 

 

ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 


