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รหัสโปรแกรม : 27189 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

MAGICEL GEORGIA เมจกิเคิลจอรเ์จีย 8วนั 6คืน บิน Turkish Airlines TK 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั/หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพ –  อิสตลับลู-บาทูมี (-/-/-)                         ✈ ✈ ✈ 

World Palace Batumi 

ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

2 

เมืองบาทูมี่-ประวติัของประติมากรรม "Ali and 

Nino"-ล่องเรือในทะเลด า- Old Town และ Batumi 

ชม Piazzal Square และ Medea Square  (B/L/D) 

   

World Palace Batumi 

ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

3 
บาทูมี-สวนบอรจ์อมี่ (BORJOMI CITY PARK)-นัง่

กระเชา้ ขึ้ นยอดเขาบาคุเรียนี  (B/L/D) 
   

Bakuriani INN   

ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

4 

BORJOMI – GORI-พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF 

STALIN)-เมืองกูดาอรีู-เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI)-

รถจ๊ีบ 4WD- โบสถเ์กอรเ์กต้ี (GERGETI TRINITY 

CHURCH)-อนุสรณส์ถานรสัเซีย&จอรเ์จีย     (B/L/D) 

   

GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) 

ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

5 
ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน ้าซินวาลี-วิหารสเวติสโคเวลี-

มหาวิหารจวารี(B/L/D) 
   

TBILISI BEST WESTERN (Tbilisi) 

ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

6 

ขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า- โรงอาบน ้าโบราณ 

อะบาโนตูบานี-ชมยา่นเมืองเก่า (OLD TOWN 

TBILISI) ชมโบสถ ์METEKHI ST.VIRGIN CHURCH 

และอนุสาวรียก์ษัตริย ์KING VAKHTANG 

GORGASALI-ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์   (B/L/D) 

   

TBILISI BEST WESTERN (Tbilisi) 

ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

7 ทบิลีซี – ส่งออกสนามบิน - แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี

สนามบินอิสตนับล ู (B) 

 ✈ ✈ - 

8 

ดูไบ–กรุงเทพฯ       (-/-/-) 

DXB-BKK EK374 

- - - - 

ตารางไฟลบิ์นโดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TURKISH AIRLINES TK (BKK-IST-TBS-IST-BKK) 

PLACE DEP TIME-ARR TIME FLIGHT NO. ระยะเวลาเดินทาง 

BKK-IST 07.50-14.00 TK59 10.50 ชัว่โมง 

IST-BUS 18.00-20.45 TK392 1.55 ชัว่โมง 

TBS-IST 10.45-12.15 TK379 2.45 ชัว่โมง 

IST-BKK 16.50-06.20+1 TK58 9.20 ชัว่โมง 



GEO-MG8D6N-TK 

หนา้ที่ 3 ** ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้ ** 
 

 

วนัแรก :  AIRPORT (BUS) – ARRIVAL – BATUMI – CHECK IN HOTEL     (NO MEAL) 

05.30 น.        คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแล 

ในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร ์U ประตู 9 ของสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์  

07.50 น.            ✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตนับลู อตาเติรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล 

            โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK59  

(ใชเ้วลาเดินทาง 10 ชัว่โมง)(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

20.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอรเ์จีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

 น าคณะออกเดินทางโดยรถปรบัอากาศสู่ท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  World Palace Batumi ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง เมืองบาทูม่ี-ประวติัของประติมากรรม "Ali and Nino"-ล่องเรือในทะเลด า- Old Town 

และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square          

(B–L-D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าคณะท่องเท่ียงในเมือง บาทูมี เมืองท่าแห่งบาทูมิ ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลด า เป็นจุดหมายปลายทาง

ส าหรบัการพกัผ่อนสุดพิเศษในจเมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเล บนชายฝั่ง

ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระท่ีปกครองตนเอง

อยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จียครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณกวา้งปละมีสภาพภูมิทศัน์ท่ี

หลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงท่ีอุดมไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียว

ชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยท่ีสุดของจอรเ์จีย มีความงามของธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

พ้ืนท่ีดา้นหน่ึงของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลด า เมืองบาทูมี่ (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือ

ส าคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  
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น าท่านชมรูปป้ันความรกัในบาทูมีเป็นอนุสาวรียท่ี์โรแมนติกท่ีสุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซ่ึงเป็นรูป

ป้ันขนาดใหญ่ท่ีแสดงถึงความรกัท่ีแทจ้ริง ประวติัของประติมากรรม "Ali and Nino" ดว้ยเพราะ

เหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่สามารถอยูด่ว้ยกนัไดเ้พราะผูช้ายคนน้ันเป็นมุสลิมและผูห้ญิงคนน้ัน

เป็นคริสเตียน พวกเขาตอ้งอดทนทั้งการปฏิวติัและสงครามกลางเมืองเพ่ือเป็นพยานในการก่อตวั

ของสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน โดยอาลีและนีโมจ่ะค่อยๆขยบัเขา้หากนั เปล่ียนท่าทุก ๆ 10 นาที

จนกระทัง่พวกเขาพบกนัและรวมเขา้เป็นหน่ึงเดียว  

 

น าทุกท่าน ล่องเรือในทะเลด า ชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุท่ีไดช่ื้อวา่ทะเลด าก็เพราะดิน

โคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาด ของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด า อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี THE 

BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ท่ีทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลด า และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคา

เฟ่ มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ่้อนคลายและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ในยา่น Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ 

Medea Square สรา้งขึ้ นในปี 2009 เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอรเ์จีย 

Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ี

แห่งน้ีไดเ้ร่ิมปรบัปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหยอ่นใจแห่งใหมข่องเมืองประกอบไปดว้ย

ภตัตาคาร , โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม      บาทูมี-สวนบอรจ์อม่ี (BORJOMI CITY PARK)-นัง่กระเชา้ ขึ้ นยอดเขาบาคุเรียนี        (B–L–D) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าคณะออกเดินทางโดยรถปรบัอากาศ สู่เมืองบอรโ์จมี (BORJOMI) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 

ชม. ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร “บาทูมี” เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอน

ใตข้องประเทศจอรเ์จียมีประชากรอาศยัอยูไ่มถึ่ง 15,000 คน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ือง

น ้าแร่ โดยไดม้ีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคูเรียนี (BAKURIANI 

MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทัว่โลกโดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกนัวา่จะท าใหม้ี

สุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้ ชมสวนบอรจ์อมี่ (BORJOMI CITY PARK) สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมือง

บอรจ์อมี่ ท่ีนิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยุด จากน้ันน าท่านขึ้ นกระเชา้ 

Cable Care สู่จุดชมวิวบนหนา้ผาเหนือสวนบอรโ์จมีอิสระใหท่้านเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจาก

มุมสูงตามอธัยาศยั พรอ้มนัง่กระเชา้ ขึ้ นยอดเขาเพ่ือชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ เป็น

เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จียมีประชากรอาศยัอยูไ่ม่
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ถึง 15,000 คน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองน ้าแร่ โดยไดม้ีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุทธ์ิ

ท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทัว่

โลกโดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกนัวา่จะท าใหม้ีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  Bakuriani INN Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี BORJOMI – GORI-พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF STALIN)-เมืองกูดาอรีู-เมืองคาซเบก้ี 

(KAZBEGI)-เปล่ียนเป็นรถจ๊ีบ 4WD โบสถเ์กอรเ์กต้ี (GERGETI TRINITY CHURCH)-อนุสรณส์ถาน

รสัเซีย&จอรเ์จีย             (B–L–D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ สู่เมืองกอรี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม. ระยะทาง

โดยประมาณ 80 กิโลเมตร 

เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร ์เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครอง

สหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ1920-1950  

น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ท่ีไดร้วบรวมเร่ืองราวและส่ิงของเคร่ืองใชข้อง 

ท่านสตาลิน ตั้งแต่สถานท่ีเกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 
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เดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ สู่ เมืองกูดาอูรี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

เมืองกูดาอรีู (Gudauri) เป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของ

เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็น

แหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จีย ท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็น

ช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา    

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือส

เตพานทส์มินดา้ (STEPANTSMINDA) หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านัก

อาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูต่ามริม ฝั่ง

แมน่ ้าเทอรก้ี์ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 

1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยูป่านกลางมีความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศา

เซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคม

ซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด  

น าท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถจ๊ีบ 4WD เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี 

(GERGETI TRINITY CHURCH) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัวา่ ทสมินดา 

ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่ม

ฝั่งขวาของแมน่ ้าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี ซ่ึงเป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจียรหิ์มะข้ึนอยูก่บั

สภาพอากาศ (การเดินทางโดย 4WD มายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้ นอยูก่บัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะ

ถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ ขอสงวนสิทธ์ิไมมี่การคืน

ค่าใชจ้่ายในกรณีเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ) 

น าท่านแวะชม อนุสรณส์ถานรสัเซีย&จอรเ์จีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) 

อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขาสรา้งข้ึนในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี 

ของสนธิสญัญาจอรจี์เอฟสกี และความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จุดชมวิวน้ีถือเป็น

จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของจอรเ์จีย 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเทา่ 

วนัท่ีหา้ ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน ้าซินวาลี-วิหารสเวติสโคเวลี-มหาวิหารจวารี      (B–L–D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบ

และตั้งอยูริ่มแม่น ้าอรกัวีท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้ง ขึ้ นใหเ้ป็นป้อมปราการ

ในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้ง

ตระหง่านอยู ่ท าใหเ้ห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (ZHINVALI 

RESERVOIR) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวงพรอ้ม

ผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิสเคตา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

ชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณ 

ของมีตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี11โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งขึ้ นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จียช่ือ 

ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จีย

เปล่ียนความเช่ือและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์ และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของ

จอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย 

ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 
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จากน้ันเดินทางสู่ มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือเรียกไดอี้กช่ือหน่ึงวา่ อารามแห่งไม้

กางเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสตนิ์กายออโธดอกซ ์ สรา้งข้ึนเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จีย

สกัการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จกลางโถง 

ชาวเมืองไดใ้หค้วามเคารพนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก และไดก้ล่าวกนัวา่ นักบุญนีโน่ หรือแม่

ชีนีโน่แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มา พรอ้มกบัการ

เผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองทบลิลิซี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม Tbilisi Best western ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก ขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า- โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี-ชมยา่นเมืองเก่า (OLD TOWN 

TBILISI) ชมโบสถ ์METEKHI ST.VIRGIN CHURCH และอนุสาวรียก์ษัตริย ์KING VAKHTANG 

GORGASALI-ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์             (B-L–D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทาง ขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ใหท่้านไดช้มป้อมปราการ

ซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ใน รูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบท่ีไม่

มีความสม า่เสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อ

ขยายออกไปอีกและต่อมาในสมยัของกษัตริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสรา้งเพ่ิมเติมข้ึน

อีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีวา่ นารินกาลา (NARIN 

QALA) ซ่ึงมีความหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง 

เพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือท าลาย น าท่านถ่ายรูป มารดาแห่งจอรเ์จีย (MOTHER OF 

GEORGIA) อนุสาวรียส์ญัลกัษณส์ าคญัท่ีตั้ง ตระหง่านอยูใ่จกลางเมืองราวกบัก าลงัเฝ้ามองผูค้น มีอีก
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ช่ือหน่ึงคือ มารดาคารท์ลิส และ คารท์ลิส เดดา เป็นประติมากรรมท่ีตั้งอยูบ่นยอดเยาโซโลลากีเพ่ือ

ฉลองท่ีทบิลิซีครบครอบ 1,500 ปี 

น าท่านถ่ายรูปกบั โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR BATHS) ดว้ยความท่ี

เมืองทบิลิซีน้ันมีบ่อน ้าพุรอ้นเป็นจ านวนมาก แต่โรงอาบน ้าแห่งน้ีเป็นโรงอาบน ้าโบราณแห่งน้ีใชเ้ป็น

สถานท่ีส าหรบัแช่น ้าพุรอ้น ท่ีมีส่วนผสมของแร่ก ามะถนั ซ่ึงเช่ือกนัว่าในน ้าพุรอ้นมีแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ี

ช่วยก าจดัของเสียและท าใหผิ้วพรรณเปล่งปลัง่ โรงอาบน ้ารอ้นแห่งน้ีไดเ้ปิดใหบ้ริการมาอยา่ง

ยาวนาน และในปัจจุบนัยงัคงเปิดใหบ้ริการกนัอยู ่  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

ชมยา่นเมืองเก่า (OLD TOWN TBILISI) ชมโบสถ ์ METEKHI ST.VIRGIN CHURCH และอนุสาวรีย์

กษัตริย ์ KING VAKHTANG GORGASALI ถือเป็นกษัตริยผู์น้ าท่ียิ่งใหญ่ของคนจอรเ์จีย ตั้งอยูบ่นเนิน

เขาใกลก้บั วิหาร METEKHI โดยหนัหนา้ไปทางแมน่ ้า นับวา่เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีสามารถ มองเห็นวิว

เมืองทบิลิซีไดส้วยงามมาก  

จากน้ันใหทุ้กท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์ (SHARDEN STREET) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงและกล่ินไอแบบ และอาคารถูกสรา้งข้ึนท่ีมีรูปลกัษณะใหญ่โตแข็งแรงและยงัเต็มไปดว้ย

รา้นคา้และสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมายและตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นขายของท่ี

ระลึกเป็นสินคา้พ้ืนเมืองหลากหลาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ด      ทบิลีซี – ส่งออกสนามบิน - แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินอิสตนับล ู (B)     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี  

10.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตนับลู อาตาเติรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล  

    โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 379 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล (รอเปลียนเคร่ือง) 

16.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 58 IST-BKK 

วนัท่ีแปด   อีสตนับลู–กรุงเทพฯ      (-/-/-)      
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06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

** อตัราน้ี ยงัไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

อตัราค่าบริการ ขั้นต า่ 15 ทา่น / (ยอดจอง 15 ทา่นคอนเฟิรม์ออกเดินทาง)  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

18-25 เม.ย. 66 56,988 บาท 56,988 บาท 55,988 บาท 9,900 บาท 

21-28 เม.ย. 66 59,988 บาท 59,988 บาท 58,988 บาท 9,900 บาท 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

** ตัว๋โดยการส าหรบักรุป๊ทวัร ์เป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้** 

**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จ  านวน 15 ท่านข้ึนไป***ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง 

(Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน สายการบินเอมิเรตส์ Emirates 

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั  

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมี

หอ้งพกั 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ี

ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงิน

คุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหต:ุค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนั

ฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ  

Optional Tour ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ี

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน+พนักงานขบัรถ+ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย = 80USD/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไมใ่ช่หนังสือเดินทางไทย) อตัรา

ค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอค าแนะน าในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 

 อตัราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 

 ประกนัโควิด ท่ีประเทศ ตุรกี (ถา้ท่านใดสนใจ ติดต่อ ซ้ือ เพ่ิมเติมไดท่ี้ บริษัทฯ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศทั้ง 2 ประเทศ (ถา้มี) 

 ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR ตามท่ีรฐับาลก าหนด ซ่ึงลูกคา้ สามารถท าการเลือก

และจองเองไดต้ามความพึงพอใจ (ถา้มี) 
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เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัด

จ  าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้

รบัยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็ค

ท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้

สิทธ์ิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพี

เรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมล หรือ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน ทางบริษัท

ไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบ

เรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการ

คืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายและค่าบริการบางส่วนที่

เกิดข้ึนจริง ณ ขณะนั้น จะคืนเงินใหบ้างส่วน ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนั

หน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ** 

** กรณีที่มีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิม ที่

เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.2แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมด ทุกกรณี  

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ (จอยทวัรห์น้ารา้น) กรณี

ท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่งตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัรา

ค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้ น เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ 
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อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตทุ์กท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้

ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไมผ่่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , 

หอ้งพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละ

ประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการ

เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น 

หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะ 

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี

ขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกต่างกนั 

5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทียบเท่ากบั 

มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมท่ีระบุน้ันเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงท่ีตรงกบัวนัหยุดส าคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่

ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหม่ท่ีต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่

สามารถยกเลิกได ้
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3. บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้น

ธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออก

บตัรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัร

โดยสาร พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดย

ทั้งน้ีการตดัสินใจ ขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีสายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุป๊ ราคาประหยดัท่ีสุด) 

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ี

ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการ

เดินทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยง

เก่ียวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาน์เตอร์ เช็คอิน ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมร่บัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี  

3. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่ง

หนา้หนังสือเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค า นึงถึงความ

ปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั

อ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แ ต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนั

ไม่ใช่เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการ
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ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทาง

บริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ี ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่าย

ใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมขึ้ นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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