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บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TK 069 BKK(สวุรรณภมูิ) – IST(อสิตันบลู) 23.30 – 06.10+1 
TK 390 IST(อสิตนับลู) – BUS(บาทมูี่) 08.00 – 10.50 

TK 383 TBS(ทบลิซิี) – IST(อสิตนับลู) 17.55 – 19.30  
TK 068 IST(อสิตนับลู) – BKK(สวุรรณภมูิ) 01.55 – 15.00 

**โหลดกระเปา๋สมัภาระโดยน้า้หนกัไมเ่กนิ 30  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
ไฟลท์อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

DAY 1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ)                                           (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 
20.00  คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9 สายการ

บนิ TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.30 ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน
ที่ TK 069  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 
DAY 2 อสิตนับลู(ตรุก)ี – สนามบนิบาทมูี ่– ลอ่งเรอืในทะเลดา้ชมอา่วเมอืงบาทมู ี- บา้นเรอืนเกา่ในยา่นเมอืงเกา่ OLD 

TOWN – METRO CITY MALL                                                                (–/L/–)                     
06.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุกี  
08.00 ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานเมอืงบาทมูี ่ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK390 

** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ** 
10.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมอืงบาทมูี ่ ประเทศจอรเ์จีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงบาทมูี ่ (BATUMI) เมืองนี้ตั้งอยู่บนริมะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลด้า เป็นเมืองหลวง
ของอัตจารา (AJARA) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูม ิ
(BATUMI) เป็นเมืองที่มีท่าเรือส้าคัญ ขนาดใหญ่ 
น้าทุกท่าน ลอ่งเรอืในทะเลดา้ชมอา่วเมอืงบาทมู ี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลด้าก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดิน
ทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีด้า อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของ
อ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) น้าท่านช้อปปิ้งที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าว
ทะเลดื และเตม็ไปด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 



 
 
เที่ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น้าท่านชมบรรยากาศบา้นเรอืนเกา่ในยา่นเมอืงเกา่ OLD TOWN ชมจตรุสัเปยีเซซา่ PIAZZA SQUARE สร้างขึ้นใน
ปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานท้าให้เมืองนี้มีความน่ารัก  
น้าท่านชมรปูป้นัอาลแีละนโีน ่(ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลด้าที่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศ
จอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย 

 
 
น้าทุกท่านช้อปปิ้ง ที่ห้าง METRO CITY MALL ห้างใหญ่ประจ้าเมือง เพื่อเลือกซื้อสิ้นค้าราคาถูก 

ค่้า อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเที่ยว 
พกัที ่ ELEGANCE HOTEL  HOTEL , BATUMI โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 



DAY 3 คูไตซี – วิหารบากราติ – ถ้้าโพรมีเทียส – อารามจีลาติ                                                             (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้าท่านสู่เมืองโบราณ เมอืงคูไตซ ี (KUTAISI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของ
อาณาจักรโคลซิส(COLCHIS) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13  
น้าท่านสู ่มหาวหิารบากราต ิ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา UKIMERIONI ท่าน
สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ 

เที่ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
น้าท่านสู่ ถ้า้โพรมเีทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ้้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของจอร์เจีย
และเป็นหนึ่งในถ้้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีแม่น้้าใต้ดินมากมาย มันถูกค้นพบในปี 1984 คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ
มันรวมถึงความหลากหลายของห้องโถงและความหลากหลายของภูมิทัศน์ มีสี่ชั้นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ 
ของการพัฒนาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านดินแดนประวัติศาสตร์ด้วยการเดินเท้าหรือในเรือ ถ้้า
โพรเมอุสเป็นหนึ่งในถ้้าท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและมีหินงอกหินย้อยหินทรายม่านน้้าตกหินถ้้า
แม่น้้าใต้ดินและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ้้าทั้งหกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากจากสเกลและรูปทรงที่เป็น
เอกลักษณ์ของหินที่กลายเป็นหินที่พบภายใน  

 
จากนั้นน้าท่านสู่แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจลีาต ิ(GELATI CATHEDRAL) อาราม
หลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี
ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส     (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ
(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงาม และยังคงอยู่ใน สภาพ
สมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึง่สถานที่ส้าคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  



 
ค่้า บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
พกัที ่ CONTINENTAL HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
DAY 4 ตลาดเชา้ – เมอืงอพัลสีสคิ – เมอืงกอร ี– พพิทิธภณัฑส์ตาลนิ – ทบลิซิี ่                                   (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้าท่านชม ตลาดยามเชา้ของเมอืงคไูตซี ตลาดผลไม้และขายข้าวของต่างๆ สินค้าและผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจอร์เจีย สินค้า
พื้นเมืองต่างๆที่ราคาที่ถูกแสนถูก 
น้าท่านชม เมอืงอพัลสีสคิ (UPLISTSIKHE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย 
มีการต้งัถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง500 ปีก่อน
คริสตกาลถึงค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ
ในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยให้เป็นเมือง
ร้างไปท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (PAGAN) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็น
ลัทธิบูชาไฟซึ่งเป็นลัทธิของคนในแถบนี้  ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาเมื่อ1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่า
เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตัดหินและ
เจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย 



 
 เที่ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น้าท่านเดินทางไปยัง เมอืงกอร ี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีต
ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950  
น้าท่านชม พพิธิภัณฑส์ตาลนิ (MUSEUM OF STALIN) ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ของ ท่านสตาลิน 
ตั้งแต่สถานที่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

 

 
น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงทบลิซิ ี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าคูรา 
(KURA) หรือเรียกว่า แม่น้้ามตควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมี
ประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI) กษัตริย์จอร์เจีย
แห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท้าอุตสาหกรรม สังคม
และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมี
บทบาทส้าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัด
ระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  



ค่้า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย 
พกัที ่ CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทียบเทา่ 
 
DAY 5 ปอ้มอนานรูี – อนสุรณส์ถานรสัเซีย – โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืงกูดาอรู ี  (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้าท่านสู่ ปอ้มอนานรูี  เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีก้าแพงล้อมรอบและต้ังอยู่ริมแม่น้้าอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากท
บิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้
อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ต้ังตระหง่านอยู่ ท้าให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อา่งเกบ็น้า้
ซนิวาล ี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่ส้าคัญส้าหรับน้าน้้าที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง 
พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย 

 
เที่ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงกดูาอรู ี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองส้าหรับสกีรีสอร์ทที่มีชือ่เสยีงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา
ของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่น
สกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดเวลา  
น้าท่านแวะชม (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา 
สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (TREATY OF 
GEORGIEVSKI) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งของจอร์เจีย 



 
จากนั้นเดินทางสู่ เมอืงคาซเบกี ้(KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ             สเตพานท์
สมนิดา้ (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพ้านักอาศัยและก่อสร้าง
สถานที่ส้าหรับจ้าศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้้าเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 
157 กม. และต้ังอยู่บนความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมี
ความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 
องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด 
น้าท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพือ่เดินทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้ (GERGETI TRINITY 
CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) 
ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซ
เบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่ง
อาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางให้มากที่สุด ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ เราจะพาทุกท่าน
ไปยังสกีรีสอร์ตของเมืองกูดาอูรีแทน โดยพาขึ้นกระเช้าสกีเพื่อไปชมวิวยังยอดภูเขา)  



 
ค่้า บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ GUDAURI INN HOTEL , GUDAURI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
DAY 6 อสิระเตม็อิม่พกัผอ่นกบับรรยากาศสก ีรสีอรท์ หรอื สนกุสนานกบักจิกรรมเลน่สก ี– เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– 

วหิารสเวตสิโคเวล ี– ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(B/L/–) 
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อสิระใหท้า่นเตม็อิม่พกัผอ่นกบับรรยากาศสก ีรสีอรท์ หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกีขนาดใหญ่

ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกี ส้าหรับนักเล่นสกีมือใหม่ และส้าหรับ
คนที่เล่นสกีจนช้านาญแล้ว การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้้า
หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูปที่พร้อม ส้าหรับการเล่นสก ี พร้อมรับฟังข้อแนะน้าและวิธีการเล่นสกีจากไกด์ท้องถิ่น
อย่างเคร่งครัดก่อนลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เล่นเอง ส้าหรับผู้ที่มีความช้านาญแล้ว สามารถ
นั่งกระเช้าขึ้นไปบนเขาที่มีความสูงขึ้นได้ 
(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่า CABLE CAR และอุปกรณ์การเล่นสกี อาท ิ สกลีิฟท์ สโนว์สเลด และอุปกรณ์สกีอื่นๆอกี
ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรุณาแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบล่วงหน้า) 



 
หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI)  
น้าท่านออกเดินทางไปยัง เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ใน
จังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบัน
เป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000 คนเนื่องจากมี
โบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 
น้าท่านไปชม วหิารจวาร ี(JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้น
ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ต้ังอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและ
ถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย ซึ่งได้เคย
ปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 

 
 
เที่ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

น้าท่านไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถอ์ีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณขอ
งมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ



สองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ท้าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้
ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ้าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 

 
จากนั้นให้ท่านชม ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(SHARDENI STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบ
ยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขาย
ของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลายให้ท่านได้พกัผ่อนตามอัธยาศัยและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ 

ค่้า อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเที่ยว 
พกัที ่ CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทียบเทา่ 
 
DAY 7 ขึน้กระเชา้สูป่อ้มนารคิาลา่ – โบสถต์รนีิตี ้– อทุยานประวตัศิาสตรจ์อรเ์จีย –  สนามบนิทบลิซิี ่– สนามบนิอสิตนับลู

(ตรุกี)                                                                             (B/L/–) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู ่ปอ้มนาริคาลา่ (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้ชมปอ้มปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่
ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่้าเสมอกัน และต่อมาในราว
ศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี
ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้
ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้
พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อท้าลาย 
น้าท่านสู่ โบสถต์รนีติี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพ
ศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจีย
นออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์
โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลกแม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มี
รูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็น อาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก 



 
เที่ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

น้าท่านเดินทางสู่ อนสุาวรียป์ระวัตศิาสตรจ์อร์เจยี (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มลีักษณะเป็นแท่งหินสีด้า
ขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย       ซุราป สถาปนิกชื่อดัง
ก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนัน่
คือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย 
และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์ส้าคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้ 

  
 



 
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานทบลิซิี ่ ประเทศจอรเ์จีย 

17.55 ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน
ที่ TK383 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิเมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
 
DAY 8 อสิตนับลู - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูิ)                                   (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 
01.55  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน

ที่ TK 068  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง ** 
15.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

หมายเหตุ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจีย/ตุรกี อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น    
- อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานที่ส้าคัญ ปิดในวันส่าคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญอื่นๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มี

การแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที่เป็นแขกของรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่ผู้ปกครองรัฐเข้าเย่ียมชม อาจจะปิด
โดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น       

- เนื่องจากเป็นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพล
จากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน          

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมื้อค่้าเร็วที่สุดคือเริ่มเวลา 
19.00 น. เป็นต้นไป 

- เนื่องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็นหลักมาตั้งแต่ในอดีต ท้าให้ประเทศแห่งนี้มี
โบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ ดังนั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลม
ศีรษะไปด้วย หรือกรณีที่ไม่ได้น่าติดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่า้เปน็ตอ้งออกตั๋วภายใน (ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทัวร ์, ตัว๋รถไฟ)  



กรุณาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุครั้งกอ่นทา้การออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ั้งนีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตัวทา่นเอง ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลท์บนิ 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่ 
เดก็มีเตียง 

(อายไุมเ่กนิ 12 ป)ี 
ทา่นละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่
เดก็ไมม่เีตียง 

(อายไุมเ่กนิ 12 ป)ี 
ทา่นละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

อตัรา 
ทา่นละ 

23 – 30 ธนัวาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.30-06.10 
TK 390 IST-BUS 08.00-

10.50 
TK 383 TBS-IST 17.55-19.30 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

54,999 54,999 54,999 9,500 

27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 66 
Countdown บน 

Gudauri 

TK069 BKK-IST 23.30-06.10 
TK 390 IST-BUS 08.00-

10.50 
TK 383 TBS-IST 17.55-19.30 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

64,999 64,999 64,999 12,500 

30 ธ.ค. – 06 ม.ค. 66 

TK069 BKK-IST 23.30-06.10 
TK 390 IST-BUS 08.00-

10.50 
TK 383 TBS-IST 17.55-19.30 
TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

59,999 59,999 59,999 10,500 

 
** อตัรานีย้ังไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 70 ดอลลา่รส์หรฐั (USD) ตอ่ ทรปิ 
ตอ่ ลกูคา้ ผู้เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่ึง 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นีท้า่นสามารถให้มากกวา่นี้
ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ ** 

 
** ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท **  (ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ) 

 
** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเที่ยว ประเทศจอรเ์จีย ไมจ่า้เปน็ตอ้งยืน่ขอวซี่า โดย
สามารถพา้นกัไดไ้มเ่กนิ 1ป ีตอ่ครัง้ ** 



 
อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน 
และค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง  
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตรา
ค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมี
น้า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
- ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์)  
อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนยีม 70 USD  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 
รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

- ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
- ค่าโรงแรม TEST&GO ในคืนที่ 1  



เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 
- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มดัจา้ทา่นละ 20,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้า
จองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด 
เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

- จา่ยเตม็สว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นเดนิทาง  
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหกัคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จรงิ  

ในกรณทีี่วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม 
และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั้งหมด  

- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วน
ใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ
ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย 
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขส้าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต่้า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง 
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรอื กลับ
ส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา



เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดด
ควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหนา้ใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรอื 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนญุาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋ว
เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เปน็ลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่าน
ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้า
ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน 
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 



- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นชา้ระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 

** ขอขอบพระคุณทกุทา่น ทีม่อบความไว้วางใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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