
GEORGIA (8D5N)  
“TBS06 TK GEORGIA ทบิลซ่ีิ คาซเบกี ้- อพัลสีสิค - บาทูมี ่- คูไตซิ” 
สายการบินพรีเมี่ยม เวลาสวย FULL SERVICE  TURKISH AIRLINE(TK) 

 

 



บินด้วยสายการบิน เตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

TK 065 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตนับูล) 22.35-05.45+1 
TK 378 IST(อิสตนับูล) - TBS(ทบิลิซี) 07.45-11.10 
TK 393 BUS(บาทูม่ี)- IST(อิสตนับูล) 17.45-19.10 
TK 064 IST(อิสตนับูล) - BKK(กรุงเทพ) 20.55-10.15+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้ าหนกัไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

DAY 1  กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ – อสิตนับูล (ตุรก)ี         (-/-/-) 

19.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9 สายการ
บิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ  านวยความสะดวกตลอดขั้นตอน
การเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

22.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 
เท่ียวบินท่ี TK 065 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

DAY 2  อสิตนับูล(ตุรก)ี  – สนามบินกรุงทบิลซีิ – เมืองทบิลซีิ – ป้อมนาริคาล่า     (-/-/D) 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิอตาเตร์ิก เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรก ี (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
07.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เท่ียวบินท่ี TK 378 ** ไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
11.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และ

ตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลซีิ (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าคูรา 
(Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมี
ประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย วาคตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตลี 
(ไอบีเรีย) ไดก่้อตั้งเมืองน้ีข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและ
วฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมี
บทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็น
จุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวียโุรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  

 น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับใช้ในดา้นการทหารท่ีเรียกว่า Georgian 
Military Highway ท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทาง
เดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ หรือ Greater Caucasus ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม.ท่ีเป็น
เสน้กั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย  



น าท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท่้านไดช้มป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูก
สร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม ่าเสมอกนั และต่อมาใน
ราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดม้ีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริยเ์ดวิด 
(ปีค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสร้างเพ่ิมเติมข้ึนอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่ง
น้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายว่า ป้อมอนัเลก็ (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง 
เพราะว่าเกิดแผน่ดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
พกัที่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

DAY 3  เมืองมทิสเคต้า – วหิารจวารี – วหิารสเวตสิโคเวล ี– คนเดินชาเดอนี่      (B/L/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมทิสเคต้า (Mtskheta) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ใน
จงัหวดัคาร์ทล่ีทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และใน
ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคต้า และเทียนิต้ีมีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ20,000 คน
เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี
ค.ศ.1994 
น าท่านไปชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธ ด๊อกท่ีถูกสร้างข้ึน
ในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่นา้สองสายไหลมาบรรจบกนัคือแม่นา้มิควารีและแม่นา้อรักวี



และถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom 
of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 

 
น าท่านไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณของมตส
เคตา้ท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนา
ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานบัถือศาสนาคริสต ์และให้ศาสนา
คริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

จากนั้นให้ท่านอิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอ
แบบยโุรป และอาคารท่ีถูกสร้างข้ึนท่ีมีรูปร่างลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ท่ีมีสินคา้แบรนด์
เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายงัเต็มไปด้วยร้านค้าท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าพ้ืนเมืองอัน
หลากหลายใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัและเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 
 



ค า่  อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 
พกัที่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 4  ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – โบสถ์เกอร์เกตี ้      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก  าแพงลอ้มรอบและตั้งอยูริ่มแม่น ้ าอ
รักวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสร้าง ข้ึนให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมี
โบสถ์ 2 หลงัท่ีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั
สวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่างเกบ็น ้าซินวาล ี(Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรับ
น าน ้ าท่ีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถจ๊ีบ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity 
Church) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็น
ช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของแม่น ้ าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบ
ก้ี ซ่ึงเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายงัสถานท่ีแห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนค่าใชจ่้ายในกรณีเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ)  



 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขา
ของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผอ่น
เล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปก
คลุมอยูต่ลอดเวลา  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พเิศษเมนู อาหารไทย 
พกัที่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
DAY 5  เมืองทบิลซีิ - กอรี– พพิธิภัณฑ์สตาลนิ -อพัลสีต์ซีคห์ – คูไตซี    (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองกอรี (Gori) (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ เป็นบา้นเกิดของ 
“โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยคุ ค.ศ 1920-1950  
น าท่านชม พพิธิภัณฑ์สตาลนิ (Museum of Stalin) ท่ีไดร้วบรวมเร่ืองราวและส่ิงของเคร่ืองใชข้อง ท่านสตาบิน 
ตั้งแต่สถานท่ีเกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
น าท่านชม เมืองอพัลสีสิค (Uplistsikhe) หน่ึงในเมืองถา้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตง้ถ่ิันฐานในดินแดนแถบน้ีมา
นานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยคุโบราณก่อนยคุกลาง ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาลถึงค.ศ.500 เมืองน้ีเป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษท่ี9 ถึง 11ก่อนจะ
ถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศต์วรรษท่ี13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองร้างไปท่านจะไดพ้บกบัศาสน
สถานท่ีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นลทัธิบูชาไฟซ่ึงเป็นลทัธิของ
คนในแถบน้ี  ก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเขา้มาเมื่อ1700 ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซ่ึงคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาว



คริสตท่ี์สร้างข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่
อาศยั 

 
จากนั้น น าท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (Kutaisi) ท่ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกรัโคลซิส(Colchis) 
หรืออาณาจกัรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
พกัที่  WEST TOWER HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

DAY 6  ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจลีาต ิ– มหาวหิารบากราต ิ– เมืองบาทูมี ่    (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชม ตลาดยามเชา้ ตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของต่างๆ สินคา้และผลไมท่ี้ข้ึนช่ือของจอร์เจีย สินคา้  
  พ้ืนเมืองต่างๆท่ีราคาท่ีถูกแสนถูก 

จากนั้นน าท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจลีาต ิ(Gelati Cathedral) 
อารามหลวงของเมืองถูกคน้พบในช่วงคริสตศต์วรรษท่ี 12 ซ่ึงทางองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
เมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต์ 
จอร์จ(St.George) ในโบสถม์ีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสต์ศาสนาท่ีสวยงาม และยงัคงอยูใน 
สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหน่ึงสถานท่ีส าคญัท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
 



 
มหาวหิารบากราต ิ( Bagrati Cathedral) โบสถท่ี์แสนสวยงามตั้งอยูบ่นเนินเขา Ukimerioni ท่านสามารถมองเห็น
ทศันียภาพท่ีสวยงามไดโ้ดยรอบ 

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี ่(Batumi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ2 ชม.) เมืองน้ีตั้งอยูบ่นริมะเล บนชายฝ่ัง

ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเองอยู่ทางดา้น
ตะวนัตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือส าคญั ขนาดใหญ่  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
พกัที่  LEGACY HOTEL , BATUMI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 



DAY 7 ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูม ี- บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town – สนามบินบาตูม ิ– สนามบินอิส
ตนับูล(ตุรก)ี            (B/-/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูม ี(Black Sea) เหตุท่ีไดช่ื้อว่าทะเลด าก็เพราะดินโคลนชายฝ่ัง ดิน
ทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด า อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินชมความงาม
ของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี The Boulvard เป็นถนนสายใหญ่ท่ีทอดยาวไปตามริม
อ่าวทะเลดื และเต็มไปดว้ยร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ้อ่นคลาย ถ่ายรูป 

 
น าท่านชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town ชมจตุรัสเปียเซซ่า Piazzal Square สร้างข้ึนในปี 
2009 เป็นอาคารท่ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานท าให้เมืองน้ีมีความน่ารัก น าท่านชมรูปปั้นอาลีและนีโน่ 
(Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้นสูง 8 เมตร ริมทะเลด าท่ีสามารถเคล่ือนไหวได ้สร้างข้ึนเพื่อแสดงถึง
ความรักหนุ่มสาวต่างเช้ือชาติและศาสนาและแสดงถึงสนัติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานดว้ย 

เที่ยง  อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาตูม ิ เมืองบาตูม ิประเทศจอร์เจยี 

17.45น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เท่ียวบินท่ี TK 393 ** ไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

19.10น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิอตาเตร์ิก เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรก ี (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
20.55น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบิน

ท่ี TK 064 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 



DAY 8 กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ           (-/-/-) 

10.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

  

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ เช่น 

 อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส่าคญั ปิดในวนัส่าคญัทางศาสนาและหรือแมแ้ต่สถานท่ีท่องเท่ียวส่าคญัอ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้

มีการแจง้ล่วงหนา้ หรือการเขา้ชมท่ีเป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีท่ี ผูป้กครองรัฐเขา้เยีย่มชม อาจจะ

ปิดโดยไม่ไดม้ีการแจง้ล่วงหนา้ เป็นตน้       

 เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดงันั้นอาหารส่วนใหญ่จะไดรั้บอิทธิพล

จากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั      

  โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนม้ือค่่าเร็วท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 

19.00 น. เป็นตน้ไป 

 เน่ืองจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทด็อกซเ์ป็นหลกัมาตั้งแต่ในอดีต ท าใหป้ระเทศแห่ง

น้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชม ซ่ึงเวลาเขา้โบสถห์รือวิหารตอ้งใชผ้า้คลุมศรีษะ ดงันั้นกรุณาเตรียมผา้คุ

ลมศรีษะไปดว้ย หรือกรณีท่ีไม่ไดน่้าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผา้คลุมให้ 

 

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

** หากลกูค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ท

บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดือน มกราคม 2563 

20 – 27 มกราคม 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดือน กุมภาพนัธ์ 2563 

15 – 22 กุมภาพนัธ์ 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

24 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดือน มนีาคม 63 

03 – 10 มนีาคม 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

18 – 25 มนีาคม 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

20 – 27 มนีาคม 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดือน เมษายน 63 

27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดือน พฤษภาคม 63 

22 – 30 พฤษภาคม 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดือน มถุินายน 63 

05 – 13 มถุินายน 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

12 – 20 มถุินายน 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

19 – 27 มถุินายน 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

26 ม.ิย -  04 ก.ค 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 72 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อ ทริป 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 



** ราคาเด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านที่ถือหนงัสือเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศจอร์เจยี ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอวซ่ีา โดย
สามารถพ านักได้ไม่เกนิ 1ปี ต่อคร้ัง ** 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    
  และค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 
  อตัราค่าบริการระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้้องเคร่ืองบิน สายการบิน Turkish Airline อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดั
จ  านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป 
   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 
   กรมธรรม)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 72 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั
เช็คอิน 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 
รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงนิ 
 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก
ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก  าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้
มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่ง
ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดที่มวีนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก  าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุ้ก
ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ
ทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพ่ือยืนยนักบัเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือ
เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด  าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จ  าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็น
กรณีพิเศษ 



 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ  าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั  
 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท่้านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพ่ือมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดิน
บนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดด
ควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหนา้หน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ
หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 
หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนงัสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด 
เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตั๋ว
เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 



 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหท่้าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ
ท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง
โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก  ากบัเท่านั้น 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามท่ีท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


