
 
 
 

หนา้ที่ 1 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24323 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
IN LOVE IN GEORGIA 7D4N BY TK  

(ไป-กลบั TBILISI) 7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ Turkish Airlines (TK) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 2 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั/หรอืเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ  (-/-/-)                         ✈ ✈ ✈  

2 

อิสตนับูล –เมืองทบิลิซี (OLDTOWN TBILISI) -นัง่กระเชา้ไฟฟ้า 

CABLE CAR - ป้อมนาริกาลา่ - อนุสาวรียพ์ระแม่จอรเ์จีย - 

SULFUR BATH -โบสถเ์มเตคี -ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์ -สะพาน

แห่งสนัติภาพ – ชมวิหารซิโอนิ  (-/L/D)                                   

✈ ✓ ✓ 

ASTORIA OR RUSTAVELI 

PALACE HOTEL 

3 
ทบิลิซี – มิสเคดา้ - จาวารี –กอรี่ -  วิหารสเติสเคอเวรี่- กอรี่  

- บอรโ์จมี BORJOMI   (B/L/D)                                   
✓ ✓ ✓ BARJOMI PALACE  HOTEL 

4 

บอรโ์จมี BORJOMI -เดอะโครนิเคิลออฟจอรเ์จีย – มหาวิหาร

ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งทบิลิซี -TBILISI GALLERIA MALL  - ทบลิิซี่ 

TBILISI   (B/L/D)                                   

✓ ✓ ✓ 

ASTORIA OR RUSTAVELI 

PALACE HOTEL 

5 
 อนันานูรี ANANURI FORTRESS – คสัเบกิ KAZBEGI – 4X4 

JEEPS - ทบลิิซี่  (B/L/D)                                   
✓ ✓ ✓ 

ASTORIA OR RUSTAVELI 

PALACE HOTEL 

6  ทบิลิซี่ TBILISI - MTATSMINDA PARK  (B/L/-)                                   ✓ ✓ ✈  

7 BKK    (-/-/-)                 ✈ ✈ ✈  

 

• สาธารณรัฐจอร์เจีย ไดก้่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.1918 หลังจกัรวรรดิรัสเซียล่มสลาย ซึ่งจอร์เจียตกเป็นส่วนหน่ึง

ของประเทศรัสเซียมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 11 และมีปัญหาความขดัแยง้เรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาโดย

ตลอด หลังจากแยกประเทศแลว้ จอร์เจียก็ประสบปัญหาทางการเงินต่อมาอีกเจ็ดสิบกว่าปี  

• เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ท าหน้าท่ีแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและ

ทวีปเอเชีย ท าใหเ้กิดกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในสองทวีปขึ้ น คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน 

โดยมียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

• คนไทยเท่ียวประเทศจอร์เจีย ไม่ตอ้งขอวีซ่า อยู่ไดไ้ม่เกิน 365 วนั  

• จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอร์เจีย ตอ้งต่อเครื่องท่ีประเทศใกลเ้คียงเช่น ตุรกี หรือ

รัสเซีย โดยรวมแลว้ใชเ้วลาประมาณ 12-14 ชัว่โมง 

 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 3 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถงึปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK – IST อสิตนับลู 23.00 - 05.15+1 TK69 10 ชั่วโมง 15 นาท ี

แวะพกั & ตอ่เครื่องที่ สนามบินอสิตนับลู   1  ชั่วโมง 15 นาท ี

อิสตนับลู IST - TBS ทบิลิซิ  06.30 - 09.45 TK378 2 ชั่วโมง 15 นาท ี

ทบิลีซ ีTBS-IST อสีตนับูล 17.30 - 19.00 TK383 2.20 ชั่วโมง 

แวะพกั & ตอ่เครื่องที่ สนามบินอสิตนับลู   1  ชั่วโมง 15 นาท ี

อิสตนับูล IST-BKK สุวรรณภูม ิ 01.45 - 15.25 TK68 8 ชั่วโมง 

 
วนัแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                    (-/-/-) 

20.00 น.        คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแล 

ในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร ์U ประตู 9 ของสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์  

23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตนับูล อตาเติรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล 

            โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK69 (10 ชัว่โมง 15 นาที) 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 4 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

วนัท่ีสอง   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตลับูล – ทบิลิซี TBILISI                       (-/L-D) 

05.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล IST (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที) 

06.30 น.  ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี TK378 IST-TBS (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชัว่โมง 15 นาที พกัผ่อนรบัประทานอาหารบน

เครื่อง)  

09.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบีลีซี (TBS) ประเทศจอรเ์จีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

น าท่านเท่ียว ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN TBILISI) ยา่นเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี ซึ่งท่านจะไดพ้บเห็น

ความสวยงามและสีสนัของอาคารบา้นเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหวา่ง

ศิลปะของเปอรเ์ซียและยุโรปท่ีมีเอกลกัษณแ์ละสญัลกัษณข์องตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดียว  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร   

จากน้ันน าทุกท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า CABLE CAR ขึ้ นชมป้อมนาริกาล่า(NARIGALA FORTRESS) และ

อนุสาวรียม์ารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother   Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาด

ใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรา้งข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุค

หลายสมยัที่ต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอ์ุมยัยดั (Umayyad 

Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต้่อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7ต่อมาพวกมองโกล ตั้งชื่อใหใ้หม่ว่า 

NARIN QALA แปลวา่ป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่ง

หน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สุด  

 

 

น าทุกท่านแวะชม อนุสาวรียพ์ระแม่จอรเ์จีย (MOTHER OF  GEORGIA) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ KARTLIS 

DEDA เป็นรูปป้ันหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูป

ป้ันน้ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปป้ันท่ีสะทอ้นถึงจิต

วิญญาณและนิสยัของคนจอรเ์จียไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 5 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

 

 

 

 

ผ่

า

น

ช

ม

โรงอาบน ้า SULFUR BATH บริเวณน้ีเป็นโรงอาบน ้ามีทั้งท่ีเป็นสาธารณะและส่วนตวั เน่ืองจากบริเวณ

ใกลเ้คียงมีล าธารท่ี   มีสายแร่ก ามะถนั ปะปนอยู ่หากลงไปเดินตรงล าธารเล็กๆ เราก็จะไดก้ล่ินของ 

ก ามะถนัดว้ยบริเวณน้ีจะเห็นเป็นโดมแต่ละโดมคือ 1 หอ้งอาบน ้า โดยเชื่อวา่การมาอาบน ้าผสมก ามะถัน

น้ีจะท าใหร้่างกายสะอาดและดีต่อสุขภาพ 

น าท่านไปชม โบสถเ์มเตคี (METEKHI CHURCH) โบสถท่ี์มีประวติัศาสตรอ์ยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี

ตั้งอยูบ่ริเวณริมหน้าผาของแม่น ้าทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสรา้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ซึ่งเป็น

ประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริยว์าคตงัท่ี 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี     

จากน้ันใหทุ้กท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์ (SHARDEN STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมี

ชื่อเสียงและกล่ินไอแบบ และอาคารถูกสรา้งขึ้ นท่ีมีรูปลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้

และสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมายและตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นขายของท่ีระลึกเป็นสินคา้

พื้ นเมืองหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 6 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

น าท่านสู่ สะพานแห่งสนัติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจใน

เมืองทบิลิซี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียนชื่อ MICHELE DE LUCCHI สะพานมีความยาวท่ี 150 

เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบ และสรา้งท่ีประเทศอิตาลี และน าเขา้

ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา่ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมืองทะบิลิซี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเท่ียวชมวิหารซิโอนิ (TBILISI SIONI CATHEDRAL) สถานท่ีแห่งน้ีมี่ชื่อวา่ ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี 

(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการ

สรา้งขึ้ นใหม่หลายครั้งดว้ยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี และไดม้ีการบูรณะในช่วง

ศตวรรษท่ี 17-19 ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งข้ึนในเมืองน้ี ชื่อของโบสถไ์ด้

น ามาจากดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็ม 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (LOCAL RESTAURANT) 

   น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม ASTORIA OR RUSTAVELI PALACE HOTEL  
  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม ทบิลิซี – มิสเคดา้ - จาวารี –กอรี่ -  วิหารสเติสเคอเวรี่- กอรี ่ - บอรโ์จม ีBORJOMI        (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสต์

นิกายออโธด๊อก สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก 

ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย 

(เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั้งแรก

ในช่วงโบราณกาล  



 
 
 

หนา้ที่ 7 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

 

 

ทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคดา้ (MTSKHETA) ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมืองท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดของจอรเ์จียอายุกว่า 3,000 ปี และในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia 

Kingdom) ซึ่วเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500  

องคก์ารยูเนสโก ไดข้ึ้ นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคดา้ (HISTORICAL MONUMENT OF 

MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 และลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาคอเคซสัเป็นจุดตัดของแม่น ้า

อกัราวิ (Aragvi) และแม่น ้ามิกวาริ (Mtkvari) มิสเคทาเป็นสถานท่ีตั้งของมรดกโลกถึง 2 ท่ีคือจวาริ 

(Jvari Church) โบสถส์ถาปัตยกรรมไบแซนไทน์บนเนินเขาและสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) 

โบสถห์ลวงสถาปัตยกรรมยุคกลางท่ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกและเป็นสุสานหลวงของ

ราชวงศจ์อรเ์จีย 

น าท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งน้ี

ถือเป็นศูนยก์ลางทาง ศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ 

Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียน

ความเชื่อและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี 

ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียน

สีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 



 
 
 

หนา้ที่ 8 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  LOCAL RESTAURANT 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 67 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นท่ี

รูจ้กักนัดีวา่เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” ชาวจอรเ์จียในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค

ศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งน้ี 

ท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ พรอ้มทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่

เสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

น า

ท่านเดินทางสู่เมืองบอรโ์จมี (BORJOMI)  (ใชเ้วลาเดินทาง 1ชัว่โมง 30 นาที ระยะทาง 87 กิโลเมตร) 

เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จียมีประชากรอาศยัอยูไ่ม่ถึง 15,000 

คน เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลกในเรื่องน ้าแร่ โดยไดมี้การบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจาก

ยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทัว่โลกโดยในอดีต

ชาวเมืองเชื่อกนัวา่จะท าใหม้ีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้

 



 
 
 

หนา้ที่ 9 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

น าท่านเขา้ชมสวนบอรจ์อมี่ (BORJOMI CITY PARK) สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรจ์อ

มี่ ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยุด จากน้ันน าท่านขึ้ นกระเชา้สู่จุดชมวิวบน

หน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมีอิสระใหท้่านเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอธัยาศยั พรอ้มนัง่

กระเชา้ ขึ้ นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั (BUFFET /EUROPEAN) 

   น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม BARJOMI PALACE  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสี ่           บอรโ์จม ีBORJOMI – ทบิลิซี่ TBILISI                                                                  (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางออกจาก เมืองบอรโ์จมี่ สู่ เมืองทบิลิซี่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที  

ระยะทาง 160 กิโลเมตร) 

น าท่านแวะถ่ายภาพกบั เดอะโครนิเคิลออฟจอรเ์จีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) เป็นอนุสรณท์าง

ประวติัศาสตรซ์ึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจอรเ์จียผ่าน เสาหินขนาดใหญ่จ านวน 16 ตน้ โดย

เสาหินแต่ละตน้น้ันนอกจากจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแลว้ และดว้ยโครงสรา้งอนัมหึมาเลยท า

ให ้The Chronicle of Georgia กลายเป็นอนุสรณส์ถานขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล 

และเป็นจุดชมวิวมุมสูงท่ีสามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงามอีกดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  LOCAL RESTAURANT 

น าท่านชม มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิแห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ

โบสถ ์SAMEBA เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จีย อีกทั้งยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิ่งก่อสรา้งทาง

ศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดในแถบอ่าวเปอรเ์ซีย และมีความสูงเป็นอนัดับ 3 ของโลก 



 
 
 

หนา้ที่ 10 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

 

อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสิ้ นคา้พื้ นเมืองและของท่ีระลึก ศูนยก์ารคา้ TBILISI GALLERIA MALL เป็น

ศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ แมจ้ะอยูช่านเมือง แต่มีรา้นคา้มากมาย แมว้า่จะไม่ใช่แบรนดห์รู แต่ก็เป็นแบรนดท่ี์มี

ชื่อเสียงเช่นกนั เช่น Zara Mango และ Diesel มีรา้นอาหารและรา้นกาแฟน่านัง่หลายรา้น อิสระให้

ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร THAI RESTAURANT 

   น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม ASTORIA OR RUSTAVELI PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 



 
 
 

หนา้ที่ 11 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

วนัท่ีหา้           อนันานูรี ANANURI FORTRESS – คสัเบกิ KAZBEGI – 4X4 JEEPS - ทบิลิซี่ TBILISI        (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านขึ้ นสู่ เทือกเขาคอเคซสั (THE CAUCASUS MOUNTAIN) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทวีปยุโรป 

และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย  ระหวา่งทางน า 

ท่านแวะ ชมป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษท่ี 

16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเรน้ความ

งดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอรจ์ิน ภายในยงัมี หอคอยทรงสี่เหล่ียม

ใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน ้าชินวารี 

(ZHINVALI)ท่ีซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละชื่นชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภูเขาลอ้มรอบ

สถานท่ีแห่งน้ี จากน้ันออกเดินทางต่อไปตามเสน้ทางหลวง ริมฝั่งแม่น ้า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดบั

ความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 

1,700เมตร หรือในปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา (STEPANSMINDA) ชื่อน้ีเพิ่งเปล่ียนเมื่อปี 

2006 น้ีแต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยูว่า่ คสัเบกิอยู ่เมืองน้ีอยูห่่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 

157 กโิลเมตร ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสัท่ีส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิ

ทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  LOCAL RESTAURANT 

จากน้ันเปล่ียนยานพาหนะเป็นรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ นัง่รถจิ๊ป 4X4 1คนั ขึ้ นไดป้ระมาณ 6 ท่านเท่าน้ัน  

เพื่อข้ึนเขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาที  

น าทุกท่านขึ้ นสู่เนินเขา ท่ีตั้งของโบสถส์มินดา ซาเมบา TSMINDA SAMEBA หรือ โบสถเ์กอเกติ 

(GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช์ื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัแห่งหน่ึง

ของประเทศจอรเ์จีย โบสถค์ริสตนิ์กายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซเ์ก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่มา

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยทิวทศัน์ธรรมชาติ

ของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและโบสถเ์ล็กๆท่ีตั้งอยูอ่ย่างโดดเด่ียวเปล่ียวเหงาจึงท าใหท่ี้น่ีเป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัที่จอรเ์จียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่อยา่งสวยงาม

และโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ท่ีระดบัความสูง 2,170 เมตร  

***หมายเหตุ เน่ืองดว้ยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศ

จอร์เจีย หิมะจะตกเป็นจ านวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน ้าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากนั ท าให้

ทางขึ้ นเขาสู่โบสถ์น้ันอาจปิดเพราะถนนล่ืน ก่อใหเ้กินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้ นไปไดแ้ละรถ

รถจิ๊ ป 4X4 ก็ไม่สามารถขึ้ นไปบนยอดเขาสมินดาไดเ้ช่นกนั  ผูจ้ดัจะค านึงถึงความปลอดภัยของลูกคา้

เป็นส าคญั **** 



 
 
 

หนา้ที่ 12 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

 
 

จากน้ันน าทุกท่านแวะถ่ายภาพกบัอนุสรณส์ถานรสัเซีย - จอรเ์จีย (RUSSIS GEORGIA FRIENDSHIP 

MONUMENT) อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินท่ีแผ่

เต็มพื้ นท่ีดา้นในของอนุสรณท์ั้งหมด บอกเล่าประวติัศาสตรค์วามสัมพนัธร์ะหวา่งจอรเ์จียและรสัเซีสรา้ง

ขึ้ นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสกี  (Treaty of Georgie ski) 

และความสมัพนัธ์ระหวา่งสหภาพโซเวียต (Soviet Union) และจอรเ์จีย (Georgia) ตวัอนุสรณส์ถานใน

ปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นสญัลกัษณ์ของมิตรภาพระหวา่งรสัเซียและจอรเ์จียอีกต่อ เน่ืองดว้ยเหตุการณใ์น

ประวติัศาสตรท่ี์ท าใหค้วามสมัพนัธข์องสองประเทศน้ีตอ้งสัน่คลอนอยา่งรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 13 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร CHINESE RESTAURANT 

   น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม ASTORIA OR RUSTAVELI PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหก           ทบิลิซี่ TBILISI                               (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ MTATSMINDA PARK (รายการทวัรไ์ม่รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก)เป็นสวนสนุกที่

ตั้งอยูบ่นยอดเขา Mtatsminda บนความสูง 770 เมตร มองเห็นเมืองหลวง ทบิลิซี Tbilisi ของจอรเ์จีย

และยงัเป็นสวนสนุกที่ไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดในทบิลิซี ภายในมีรา้นกาแฟ รา้นขายของท่ีระลึก ศูนย์

รวมความบนัเทิงส าหรบัเด็ก โซนปิกนิก และชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ท่ีริมเขา  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร  LOCAL RESTAURANT 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทาง สูท่่าอากาศยานนานาชาติทบีลีซี (TBS) ประเทศจอรเ์จีย 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน IST อิสตนับูล อตาเติรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล โดยสายการบินเตอรก์ิชแอร์

ไลน์ TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK383  

(เวลาบินโดยประมาณ  2 ชัว่โมง 30 นาที  บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล  

(รอเปลียนเครื่อง 6 ชัว่โมง 30 นาที) 



 
 
 

หนา้ที่ 14 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

วนัท่ีเจ็ด          สนามบิน IST อิสตนับูล – สนามบินสุวรรณภูมิ BKK                                      (-/-/-) 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TK 68 IST-BKK 

15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

อตัราคา่บริการ ขั้นต า่ 15 ท่าน / (ยอดจอง 15 ท่านคอนเฟิรม์ออกเดินทาง) 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

01 - 07 ต.ค. 65 

03 – 09 ต.ค. 65 
47,988 บาท 47,988 บาท 46,988 บาท 5,900 บาท 

UPDATE 09AUG22 

 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

➢ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า  

➢กรณีท่ีคณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง 

หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มีการเรียกเก็บคา่ทวัรเ์พิ่มในกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง 

➢หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมี

การปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้  

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

 

เงื่อนไขการเดินทางเขา้ประเทศจอรเ์จีย (อย่างใด อยา่งหน่ึง) 

วคัซีน พาสปอรต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

เอกสารยืนยนัการรบัวคัซีนครบ 2 โดส (สามารถใชจ้ากแอพฯหมอพรอ้มได)้ 

ใบรบัรองผลการตรวจโควิด-19 RT-PCR (เป็นลบ)  /  Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชัว่โมง) 

 

 

 

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/


 
 
 

หนา้ที่ 15 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

➢งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่ายมดัจ า  15,000 บาท /ท่าน ภายใน 1 วนัหลงัจากท่ีมีการจอง (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายชื่อและหน้าพาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที  

➢งวดท่ี 2 : ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมติั 

➢กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสาร

โดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

➢หลงัจากช าระคา่มดัจ าแลว้ สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ลว่งหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการเดินทางแต่ทั้งน้ี

ตอ้งยึดกฏของสายการบินเป็นหลกั  

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

➢กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใชจ้่ายท่ีเกดิข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

➢กรณียกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

➢กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรือ่งย่ืนเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถ

คืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางสว่น หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพจิารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบรกิารอื่นๆ

เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั  โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์  (TK) 

( กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้) 

✓ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตียง  DBL&TWIN&TRP ROOM ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

รวมทั้งสิ้ น 4 คนื 

✓ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

✓ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

✓ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

✓ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผ์ูม้ีประสบการณ์ 

✓ค่าน ้าด่ืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วนั 

✓ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

✓ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ/ท่าน  กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 ก.ก. 1ใบ 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 16 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการและน ้าด่ิมนอกเหนือจากท่ีแจง้ไว ้ท่านละ 1 ขวด/วนั 

ค่าทิปมคุัเทศก ์พนักงานขบัรถ ในประเทศจอรเ์จีย และ หวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 

 (เป็นอตัราปกติตามหลกัสากลของการท่องเท่ียว ) 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน      ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น  5 วนั เท่ากบั 15USD) 

พนักงานขบัรถในประเทศ    ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 5 วนั เท่ากบั  10USD) 

ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทวัร ์     ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั  21USD) 

รวมค่าทิป 46 USD/ท่าน 

หมายเหตุ 

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น 

การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

➢บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเท่ียวบิน 

“ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรอือุบติัเหตุต่าง ๆ 

➢ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรอื ค่าเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบรษิัท สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ 

➢เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ

ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

➢กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ั้งหมด 

➢ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆในการท่ี

ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

➢การขอท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(โดยน ้าหนัก

ประตูน้ันอยูท่ี่ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง

เจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

➢ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

➢หากท่านจองรายการทวัร ์ของเรา ถือไดว้า่ท่านไดย้อมรบัและตกลงตามในรายการทวัรทุ์กอยา่งตามท่ีแจง้ไวต้ามเอกสารดา้นบนแลว้ 

 



 
 
 

หนา้ที่ 17 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

(GEO-INLOVE7D4N-TK) 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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