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ทบลิซิี ่(โบสถเ์มเตคี + นัง่กระเชา้) 

มทิสเคต้า (อารามจวาร ี+ วหิารสเวติสโคเวล)ี  

คาสเบก.ิ...หบุเขาคอเคซสั  

(นัง่รถ 4WD…โบสถ์เกอรเ์กติสเมบา) 

ปอ้มปราสาทอนันานรู ี– โกร ี(พิพธิภณัฑส์ตาลนิ) 

ถ ้าอพุลสิชิเค – บอรโ์จมี (สวนบอร์โจม ี+ กระเชา้) 

 คไูทซ ี(อารามเกลาติ + ถ า้โพรมธิอีุส) 

บาทมู ิ (ลอ่งเรือทะเลดา้ + ปอ้มโกนโีอ)้ 
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กา้หนดการเดนิทาง 8-15 ก.พ. 2563 (55,900.-) 

 14-21 ม.ีค. / 21-28 ม.ีค. / 30 ม.ีค.-6 เม.ย. 2563 (55,900.-) 

 21-28 เม.ย. / 1-8 พ.ค. / 2-9 พ.ค. / 5-12 พ.ค. 2563 (55,900.-) 

 

..... รายละเอยีดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ทบลิซิี ่
 

18.45 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ชั นที่ 4 ผู้โดยสารขาออก ประตทูางเขา้ที ่ 10 

เคานเ์ตอรแ์ถว U  สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ (TK .. TURKISH AIRLINE) ....   
เจา้หนา้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปา้ยชือ่ของทา่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ้านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั น จะน้ามาแจกคืนให้ท่าน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสายการบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนา้ตดิตวัถอืขึ นเครือ่ง ยกเว้นสินค้าท่ีซื อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ นเคร่ือง*** 

ทุกทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่า้หนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
  

21.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  โดยเท่ียวบินท่ี  TK 065 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชั่วโมง 25 นาที) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    ทบลิซิี ่ (โบสถเ์มเตค ี+ นัง่กระเชา้ + ชอ้ปปิง้) 
 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

06.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่  ประเทศจอร์เจีย  โดยเท่ียวบินท่ี  TK 378 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  2 ชั่วโมง 25 นาที) 
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09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน เมอืงทบลีซิี ่ (TBILISI) ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of 

Tbilisi) ซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสีสันอาคารบ้านเรอืน สถาปตัยกรรมอัน

โดดเด่นท่ีผสมผสานศลิปะแบบเปอร์เซียและยุโรป อาจกลา่วได้ว่า นี่คือการบรรจบกันของ

ตะวันออกและตะวันตกของประเทศท่ีตั งอยู่ระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบ

จอร์เจียท่ีมีเอกลักษณ์ 

(เวลาทีป่ระเทศจอรเ์จยี  ชา้กวา่ประเทศไทย  3 ชัว่โมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่าน เขา้ชมโบสถเ์มเตค ี (Metekhi Church) โบสถ์

เก่าแก่อายุราว 800 ปี ซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี 

จากนั น น้าท่านถ่ายรูปกับ สะพานสนัตภิาพ (Peace 

bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัว

เมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 

จดัว่าเป็นงานสถาปตัยกรรมยุคใหม่ท่ีสวยงามชิ นหนึ่งซ่ึงพาดผ่านแม่น้าคูรา  

จากนั น น้าท่าน นัง่กระเชา้เคเบิ ลขึ นชมปอ้มนารกิาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัย

ยุคศตวรรษท่ี 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องวา่เป็นป้อม

ปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่ง และตีได้

ยากท่ีสุด มีเวลาอิสระให้ท่านได้เก็บภาพมมุสูงของเมือง    

ทบิลิซีไ่ดต้ามอัธยาศัย  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ ทบลิซิีม่อลล ์ (Tbilisi mall) ช้อปปิ้งมอลล์

แห่งนครหลวงทบิลิซี่ จากนั น มีเวลาอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง

ตามอัธยาศยักับสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น อาทิ เช่น ZARA, PULL & BEAR, 

TOPSHOP, GAP, MARKS&SPENCER, SAMSONITE, ฯลฯ 

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  ASTORIA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ทบลิซิี ่– มิทสเคตา้   

 (อารามจวารี + วหิารสเวตสิโคเวล)ี 

 คาสเบก.ิ...หบุเขาคอเคซสั  (นัง่รถ 4WD…โบสถเ์กอรเ์กตสิเมบา) 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น นาท่านเดินทางสู่ เมอืงมิทสเคตา้ (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย 

ปจัจุบันเป็นเมืองสาคัญทางศาสนาคริสต ์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์

ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็นครั งแรกช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 4 นอกจากนี องค์การยูเนสโกได้

ขึ นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) 

เมื่อป ีค.ศ.1994 
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จากนั น น้าท่าน เขา้ชมอารามจวาร ี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานท่ีศักดิส์ิทธ์ิยุค

ศตวรรษท่ี 6 ซึ่งชาวจอร์เจยีสักการะนับถอืบชูาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาด

ยักษ์ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนโีน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่ง

ปจัจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาคัญมากของประเทศตุรกี) ได้

น้าไม้กางเขนนี เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็น

ครั งแรกในช่วงโบราณกาล จากนั น อิสระให้ท่านเก็บภาพ

ทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้า และจดุบรรจบของแม่น้าคูราและ 

แม่น้าอะรกัวี ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก  

จากนั น น้าท่าน เขา้ชมวหิารสเวตสิโคเวล ี (Svetitskhoveli cathedral) 

สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานบัถือศานาคริสต์ ซึ่งกลาย

มาเป็นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็น

สิ่งก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ นใน 

คริสตวรรษท่ี 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ท่ีงดงาม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงคาสเบก ิ (Kazbegi) เมืองเล็ก ๆ ตั งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซสั 

(Caucasus mountains) เมืองนี ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสัท่ีสาคัญของ

จอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคสาหรับการท่องเท่ียว รวมทั งเป็นจดุ

ชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึ่งในยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดของเทือกเขาคอเคซสั  

จากนั น น้าท่านเปลี่ยนอริยาบถ นัง่รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (Jeep 4 Wheels Drive) เพื่อเดินทางไป เข้าชม 

โบสถเ์กอรเ์กตสิเมบา (Gergeti Semeba church) สถานท่ีท่องเท่ียวและจดุถ่ายรูปท่ีโด่งดังมาก

ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซสั 

สร้างตั งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ 

บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้าทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี 

สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซสัได้รอบด้าน ตลอดการเดินทาง

ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ และวิวอันงดงามของธรรมชาติ

เทือกเขาคอเคซสั ระหว่างขากลับแวะให้ท่านถ่ายรปูกับ อนุสรณ์

แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship) กาแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งแต่งแต้มศิลปะบนกาแพง

มากมายสสีันอันสวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างรสัเซียและจอร์เจีย 

(*** ในชว่งทีม่อีากาศเปลีย่นแปลง จะไมส่ามารถขึ นไปชมอารามนี ได ้ทั งนี ขึ นอยูก่บัสภาพอากาศแตล่ะวนั 

หากขึ นเขาไปดอูารามนี ไมไ่ด ้ทางทวัรจ์ะคนืเงนิคา่ 4WD ใหท้า่นละ 300 บาท ***) 

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  GUDAURI LOFT  หรอืเทยีบเทา่ 
 

*** หมายเหต ุ*** โรงแรมทีพ่กัอยูใ่นเมอืงคาซเบกี  (Kazbegi) ซึ่งตั งอยูใ่นเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) 

ในกรณทีี่โรงแรมเตม็ หรอืในกรณทีี่หมิะตกหนกั จนไมส่ามารถเดนิทางขึ นไปได้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์ขอยา้ยไปพกัทีเ่มอืงทบลิซิีแ่ทน *** 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง คาสเบก ิ– ปอ้มปราสาทอนันานรู ี–  

 โกร ี (พิพธิภัณฑส์ตาลนิ) – ถ ้าอพุลสิชเิค – บอรโ์จม ี
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงโกร ี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครอง

โดยสหภาพโซเวียต นอกจากนี ยังเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph stalin) จอมเผด็จ

การท่ีทรงอิทธิพลและอันตรายท่ีสุดคนหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษท่ี 20 ระหว่างการเดินทาง 

นาท่านแวะถ่ายรูปกับ ปอ้มปราสาทอนันานรู ี (Ananuri fortress) สร้างขึ นสมัยศตวรรษท่ี 13 

ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นท่ีหลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็น

ป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลท่ีอาศัยอยู่ในภูมิภาคคอเคซสั และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้

อิทธิพลของจกัรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวมุสลิม  

จากนั น น้าท่าน เขา้ชมพพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Stalin Museum) ตั งอยูบ่นถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจ

กลางเมืองโกรี เรื่องราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไว้ท่ีนี่ 

ทั งภาพถ่าย ภาพวาด ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว และของขวัญ ของ

ก้านัล จากบรรดามติรประเทศ น้าท่านเข้าชมบ้านซึ่งสตาลินเคย

พักสมัยยังวัยเยาว ์ จากนั นน้าท่านชมขบวนรถไฟโบราณซึ่งเดิม

เป็นรถไฟของจกัรพรรดิซาร์นิโคลัสท่ี 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ 

ต่อมาได้กลายเป็นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้อง

เล็กๆ ทั งห้องทางานของ สตาลิน, ห้องพักผ่อน เป็นต้น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นาท่านเดินทางสู่ เมอืงอพุลสิชเิค () เพื่อน้าท่านเท่ียว เขา้ชมถ า้อฟุลสิชเิค ซึ่งมีความเก่าแก่ของ

จอร์เจีย ซึ่งตามประวัติศาตร์ไดบ้ันทึกว่ามีการตั งถิ่นฐานใน

ดินแดนแถบนี กว่า 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองนี มีความเจริญถึง

ขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานและ

ทาลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาด

ใหญ่ท่ีถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือท่ีตั ง

ของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื อท่ีประมาณ 8 

เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้าแห่งนี ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมท่ี

เชื่อมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจนี อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองถ้า

ท่ีสาคัญของประเทศจอร์เจีย  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงบอรโ์จม ี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของ

ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลกใน

เรื่องน ้าแร่ โดยน ้าแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน ้าแรบ่ริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขา    

บาคุเรียน ี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศท่ัวโลก โดยในอดตี

ชาวเมืองเชื่อกันว่าจะท้าให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถลิ มลอง

น ้าแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจม ี
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18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  BORJOMI  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง บอรโ์จมี  (สวนบอรโ์จม ี+ กระเชา้) – 

 คูไทซ ี (อารามเกลาต)ิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่าน เขา้ชมสวนบอรโ์จม ี(Borjomi city park) สถานท่ี

ท่องเท่ียวและพักผ่อน ท่ีนิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดย

การแช่น้าแร่ในวันหยุด จากนั น น้าท่าน ขึ นกระเชา้ สู่จุด

ชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจม ี อิสระให้ท่านเก็บภาพ

วิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศยั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงคไูทซ ี (Kutaisi) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตั งอยู่

ทางทิศตะวันตกของประเทศ จากนั น น้าท่าน เขา้ชมอารามเกลาต ิ(Gelati monastery) อาราม

หลวงของเมือง สร้างขึ นตามพระประสงค์ของกษัตริย์เดวิดท่ี 4 กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศ

จอร์เจีย ในช่วงศตวรรษท่ี 10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์ 2 

แห่งคือโบสถ์พระแม่มาร ี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส 

ภายในตวัโบสถ์มภีาพเขียน   เฟรสโก้อันสวยงามมากมาย

หลายภาพ นอกจากนี อารามเกลาติยังเป็นสถาบนัชั นนาของ

ประเทศท่ีผลิตนักวิทยาศาสตร,์ นักเทววิทยา, และนักปราชญ์

ชื่อดังมากมาย องคก์รยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหอ้ารามแหง่นี เปน็

หนึ่งในมรดกโลกสถานเมื่อป ีค.ศ.1944  

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  TSKALTUBO  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    คูไทซ ี– ถ า้โพรมิธอีสุ – บาทมูิ  (ลอ่งเรอืทะเลด้า) 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่าน เขา้ชมถ า้โพรมธิอีสุ (Prometheus cave) 

หนึ่งในถ้าอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจยี ถูกค้นพบ

ครั งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี 

ค.ศ.2012 เพื่อรองรบันักท่องเท่ียวท่ีมาเข้าชมมากมาย

ในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อย

สะท้อนแสงสีตระการตาในตัวถา้ 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงบาทมู ิ(Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจท่ีสาคัญของ

ประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั งอยูต่ิดทะเลด้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ  

จากนั น น้าท่านชมเมืองบาทูมิ ยังได้รับการสนบัสนุนให้เป็นเมืองท่องเท่ียวตั งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา 

โดยมีการปรบัรูปโฉมอาคารและตวัเมืองเก่า อีกทั งยัง

มีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่มากมาย เพื่อรองรบัการ

ท่องเท่ียวในอนาคตอีกด้วย จากนั น น้าท่าน ลอ่งเรอื

ในทะเลดา้ เพื่อชมอ่าวเมอืงบาทูมิ เหตุท่ีได้ชื่อว่าทะเลด้า

ก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเล

แห่งนี เป็นสีดาอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์ 

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  GRAND GLORIA   หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    บาทมูิ  (ปอ้มโกนโีอ)้ – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านสู่จุดท่ีได้ชื่อว่าเป็นเขตชายแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศจอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั น

น้าท่าน เขา้ชมปอ้มโกนีโอ ้ (Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณ

ชายฝั่งทะเลด้า ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ นเพื่อป้องกัน 

การรุกรานของอาณาจกัรออตโตมันในอดตี นอกจากนี ยังเชื่อว่าเป็น

สถานท่ีฝังร่างของนักบุญมทัธีอัส หนึ่งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู 

แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานท่ีเพื่อพิสูจน์แต่อยา่งใด เนื่องจากค้าสั่งห้าม

ของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการท้าลายโบราณสถานให้ทรุด

โทรมลง  

จากนั น น้าท่านสู่ตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ ท่านสามารถเลอืกซื อผลไม้สดใหม่ และผลไม้ของประเทศจอร์เจีย 

ซึ่งท่ีตลาดแห่งนี มีสินค้าวางจ้าหน่ายมากมาย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่าน เดนิเลน่ชมจตรุสัปอิาซซา่ (Piazza Square) หนึ่งในจตุรัสส้าคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งราย

ล้อมด้วยรา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื อท่ีกว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลด้า 

สถาปตัยกรรมโดยรอบนบัวา่ได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี

โดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสก และงานกระจกสีท่ีหาดไูด้ตาม

อาคารรอบจตุรัส แวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันอาลีและนีโน่    (Ali and 

Nino moving sculptures) รูปป้ันพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลด้าท่ี

สามารถเคลื่อนไหวได้ทุก ๆ 10 นาที (เริ่มตั งแต่ 19.00 น.) 

จดุประสงค์ท่ีถูกสร้างขึ นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวตา่งเชื อ

ชาต ิศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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17.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  โดยเท่ียวบินท่ี  TK 393 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  2 ชัว่โมง 25 นาท)ี 

19.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TK 68 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  9 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ……………… 

 
****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวนัดงักล่าว 

- ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานท่ีท่องเท่ียวนี  ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั น 

- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมท่ีพัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกลา่วลว่งหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อบุัติเหตุตา่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั ง

ทรัพย์สินส่วนตัวทั งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณมิ น / คณุเมย ์/ คุณคม 

 

 

สกลุเงนิ  จอรเ์จยี  ใชเ้งนิสกลุ จอรเ์จยีน ลาร ี (Georgian Lari)  

 ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตา่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลเูซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สต็อกโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถ้าทา่นเจอสิง่เหลา่นี  ...... ถงึแมว้า่พาสปอรต์ของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม  

บรษิทัฯ ขอแนะนา้วา่ควรตอ้งไปทา้พาสปอรต์ใหม่กอ่นมาทา้การจองทวัร ์

 

- พาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าปจัจุบันท่ีจะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อวา่ “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท้าศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท้าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท้าจมูก ท้าตา ท้าปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท้าฟนั / ดัดฟัน) ก็ท้าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พาสปอร์ตถอืเป็นเอกสารทางราชการท่ีส้าคัญ เพราะฉะนั น ถ้าเกิดมีการช้ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมท่ีทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน ้าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั งสิ น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวาม / การตั งครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลท่ีมี “คดีความ / ค้าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค ้าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท้าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึ นเหลา่นี  ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทั งสิ น ซึ่งอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซื อทวัร ์โปรดทา้ความเขา้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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อตัราคา่บริการ .... แกรนด์จอรเ์จยี  8  วนั  (TK) 

   

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ  55,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม    12,000.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ สา้หรบัเดก็อายตุ่า้กวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเท่ากบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านตอ่ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบินส้าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั นทัศนาจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี  ... ไมส่ามารถนา้มาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่า่กรณใีด ๆ ทั งสิ น 

2. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ 

3. ค่ารถปรับอากาศน้าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

4. ค่าโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้ตามท่ีระบุในรายการทัวร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า้ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ น 3-4 

เท่าตัว อันเป็นผลท่ีท้าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดแูลอ้านวยความสะดวก ตามจ้านวนวันเดินทางท่ีระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจา้ตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลกูคา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซื อประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส้าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี สา้หรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื อประกนัเพิ่ม  :  กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก้ากับภาษี) 

2. ค่าท้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท้าใบอนุญาติกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางท่ีต้องจดัท้าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. คา่ทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 3 ยเูอส x 6 วนั)  =  ทา่นละ 18 ยเูอส     

8. คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่ (คนละ 3 ยเูอส x 6 วนั)  =  ทา่นละ 18 ยเูอส     

9. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร์คนไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั) =  ทา่นละ 800 บาท  

 

 เงือ่นไขการชา้ระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มชา้ระเงนิ คา่มดัจา้ทา่นละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรานต์ และปใีหม่ มดัจา้ทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมด

ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช้าระโดยเงินสด 

 

 ช้าระด้วยการ โอนเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร  เมื่อได้ท้าการโอนเงินเข้า

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่ง

แฟกซ์ใบน้าฝากมาท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ความปลอดภยัในการชา้ระเงนิของทา่นเปน็สา้คญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี .- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันขึ นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  10,000.- บาท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วนั  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  20,000.- บาท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-13 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ  40,000.- บาท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจากการลา่ช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท้าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั งสิ น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ้าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท้าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ้านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดขึ น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออ้านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ให้ถือวา่ท่านได้
สละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

*** หมายเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุาแจ้งพนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคา้ตอ้งทา้การออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น 

 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น า้มนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน (TK) .............วนัเดินทาง................................................................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 
 


