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จอรเ์จยี 8 วนั 5 คนื (Turkish Airline) 

 ซุปตาร ์ไอยยัยะ กลบัมาแลว้นะ จอรเ์จยี 
ก าหนดเดนิทาง ปีใหม ่2565 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ Turkish Airline  (TK) 

❖ บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งทกุทีน่ ัง่ 

❖ ชมโบสถเ์กอรเ์กตีแ้หง่เทอืกเขาคอเคซสั 

❖ แวะถา่ยรูปกบัอนุสรณ์สถาน รสัเซยี-จอรเ์จยี 

❖ เดนิชอ้ปป้ิง ชวิๆ ณ ถนนคนเดนิชาเดอนี ่

❖ ชมเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงเรือ่งน า้แรธ่รรมชาต ิ

❖ ลอ่งเรอืในทะเลด าชมเมอืง Batumi 
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วนัแรก   กรุงเทพมหานคร-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

20.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish 

Airline (TK)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง น าท่านเช็คอนิและโหลดสัมภาระ 

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตันบูล ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ 
Turkish Airline เทีย่วบนิที ่TK069 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง 

 

วนัทีส่อง   อสิตนับูล(ตุรก)ี – สนามบนิบาทูม ี ่– ลอ่งเรอืทะเลด า – จตุัรสัเปียเซซ่า - รูปปั้นคนคู ่

06.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิ กรุงอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ Turkish 
Airline 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบลิซิี่ ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิ Turkish Airline เที่ยวบินที่ 
TK390 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 50 นาท ี

10.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิี ่ประเทศจอร์เจีย (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจอรเ์จยี ชา้กว่าประเทศ

ไทย 3 ช ัว่โมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  น าท่านรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านสูเ่มอืง บาทูม ิ(Batumi) เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลตดิกับทะเลด า (Black Sea) 

ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งสีสันยามราตรีและเป็นเมืองที่ทันสมัยมากที่สุดในจอร์เจีย อย่างไรก็ตาม

ท่ามกลางตกึสงูระฟ้าก็ยังมอีาคารบา้นเรอืนสถาปัตยกรรมยุโรปยุคเก่าใหไ้ดเ้ห็นกันอยู่ เพราะบาทูมมิี

ประวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนานตัง้แต่ศตวรรษที ่8 เลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่าน ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทูม ี(BLACK SEA) เหตุทีไ่ดช้ือ่ว่าทะเลด าก็เพราะ

ดนิโคลนชายฝ่ัง ดนิทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสดี า อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด ์

ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิชมความงามของอ่าวเมอืงบาทูม ิ(ประมาณ 30นาท)ี  น าท่านผ่านชม

บรรยากาศบา้นเรอืนเกา่ในย่านเมอืงเกา่ Old Town ชมจตุรสัเปียเซซา่ PIAZZA SQUARE สรา้ง

ขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาวจอรเ์จยี VAZHA ORBELADZE 

สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนทิานท าใหเ้มอืงนี้มคีวามน่ารัก น าท่าน

ชมรูปปั้นอาลแีละนโีน ่(ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด า

ทีส่ามารถเคลือ่นไหวได ้สรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรักหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึ

สันตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จียและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่30 ธนัวาคม 64 – 06 มกราคม 65 55,888.- 5,000.- 
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เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั โรงแรม Colosseum Marina Batumi หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   คูไทส ึ– ถ า้โพรมเีทยีส - มหาวหิารเบกราต ิ– บอรโ์จม ิ

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงคูไตซ ี(Kutaisi) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจียและ

เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซสิ (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณน่ันเอง 

แถมเมอืงนี้ยังมมีรดกโลกถงึสองแห่ง คอื Gelati Monastery และ Bagrati Cathedral 

 น าท่านชม ถ า้โพรมเีทยีส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาตขิองจอร์เจียและเป็นหนึ่งในถ ้าที่ใหญ่ที่สดุในโลกและมีแม่น ้าใตด้นิมากมาย มันถูกคน้พบ

ในปี 1984 คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถึงความหลากหลายของหอ้งโถงและความ

หลากหลายของภูมิทัศน์ มีสี่ชัน้ที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ของการพัฒนาของโลกและ

นักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางผ่านดนิแดนประวัตศิาสตร์ดว้ยการเดนิเทา้หรือในเรอื ถ ้าโพรเมอุสเป็น

หนึง่ในถ ้าท่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมมากทีส่ดุในโลกและมหีนิงอกหนิยอ้ยหนิทรายม่านน ้าตกหนิถ ้า

แม่น ้าใตด้นิและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ ้าทัง้หกนัน้มีความแตกต่างกันอย่างมากจากสเกล

และรูปทรงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน 
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เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ วหิารจลีาต ิ(Gelati Monastery) สถานที่เก็บรวบรวมภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญและกษัตรยิ์ในยุคต่างๆ ของจอร์เจียไวภ้ายในใจกลางวหิารเวอรจ์นิ 

จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เบกราติ (Bagrati Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศจอรเ์จยี และมคีวามส าคัญจนไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก โบสถแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้มาตัง้แต่

ศตวรรษที ่11 ตอนทีร่บชนะสงครามและรวบรวมจอรเ์จียกลับมาเป็นปึกแผ่นได ้และโดนท าลายจาก

สงครามกับเตริก์ท าใหโ้บสถเ์สยีหายไปบา้งแต่ไดร้ับการบูรณะใหค้่อนขา้งเหมอืนเดมิแลว้ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงบอรโ์จม ิ(Borjomi) เป็นเมืองที่ขึน้ชือ่เรื่องน ้าแร่ซึง่เป็นสนิคา้ส่งออกอันดับ

หนึง่ของประเทศจอรเ์จีย ซึง่ตัวเมอืงตัง้อยู่กลางหุบเขาคอเคซัสลอ้มรอบดว้ยป่าไมแ้ละแหล่งตน้น ้า

ที่อุดมสมบูรณ์ นอกจาเป็นแหล่งน ้าแร่แลว้ยังเป็นเมืองตากอากาศที่มีช่อเสียงดา้นสถาปัตยกรรม

แบบรัซเซยีและคว่ามร่มรืน่อกีดว้ย 

 

 
 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั โรงแรม Borjomi Palace หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ สวนบอรโ์จม ิ– ขึน้กระเชา้ชมววิ – ปราสาทราบาต ิ- กอรี ่– พพิธิภณัฑโ์จเซฟ สตาลนิ- ถ า้

อพัลสิสคิ - ทบลซิี ่

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม สวนบอรโ์จม ิ(Borjomi Central Park) เพื่อชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตสิุดๆ 

ในสวนแห่งนี้จะมีแหล่งน ้าแร่ธรรมชาตใิหท่้านไดล้องชมิ จากนั้น พาท่านขึน้กระเชา้สู่จุดชมววิบน

หนา้ผาเหนือสวนบอรโ์จม ิ

 

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้น าท่านชม ปราสาทราบาต ิ (Rabati Castle) ถูกกอ่ตัง้ขึน้ในศตวรรษที ่9 เป็นป้อปราการ

ยุคกลางภายใตช้ือ่ ปราสาท Lomsia ซึง่แปลว่าสงิโต ในเมอืง Akhaltsikhe ทางตอนใตข้องจอร์เจีย 

เป็นหนึง่ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของภูมภิาค Samtskhe-Javakheti ต่อมาเมือ่ปลายศตวรรษที ่12 

Lomisa ไดร้ับชือ่ใหม่ Rabati ซึง่แปลว่าป้อมปราการใหม่  
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เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงกอรี ่(Gori) เมืองแห่งประวัตศิาสตร์ เป็นที่รูจั้กกันดีว่าเป็น บา้นเกดิ

ของ “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผู ้ ปกครองสหภาพโซเวยีต ในยุค

ศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีง เรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอร ี 

น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าของลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็น

คลังขอ้มูลหลักของอาคารทีซั่บซอ้นคอื หอศลิป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธคิของสตาลนิ เริม่ขึน้เมือ่

ปี พ.ศ. 2494 ในฐาน ะพพิธิภัณฑ์ประวัตศิาสตร์แห่งลัทธสิังคมนิยม แต่อย่างเห็นไดช้ัดว่าตัง้ใจจะ

เป็นอนุสรณ์แก่สตาลนิผูเ้สยีชวีติในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบ่งออกเป็นหกโถง 

ตามล าดับเวลาและมีหลายรายการที่ถูกตอ้งหรือถูกกล่าวหาโดยสตาลิน  รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์

ส านักงานของเขาผลงานส่วนตัวและของที่ระลกึที่เขาท าไวต้ลอดหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมี

ภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาดและบทความในหนังสอืพมิพ์ การแสดงผลสรุปดว้ย

หนึ่งในสิบสองชุดของ หนา้กาก แห่ง ความตาย ของสตาลินถ่ายไม่นานหลังจากที่เขาเสยีชวีติ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่  เมอืงถ า้ อพัลสิสคิ หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จีย มกีารตัง้ถิน่ฐานใน

ดนิแดนแถบนี้กันมานานแลว้กว่า 3,000 ปีกอ่น ในอดตีชว่ง 

 

 

 

 

 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั โรงแรม Iveria Inn Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม City Avenue หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  ป้อมอนานูร ิ– อนุสรณ์สถานรสัเซยี จอเจยีร ์- เมอืงคาซเบกี ้– เมอืงสเตปันสมนิดา -  โบสถ์

เกอรเ์กตี ้

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่ถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่16 – 

17 ปัจจุบันยังคงมซีากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรยีบเสมอืนม่านทีซ่่อนเรน้ความงดงามของ

โบสถ์ ทัง้ 2 หลังที่ตัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่

ตัง้ตระหง่าน หากมองจากมุมสงูของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพทีส่วยงามของ อา่งเก็บ

น า้ชนิวาร ี(Zhinvali) จากนั้นแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซยี–จอรเ์จยี อนุสรณ์สถานหินโคง้

ขนาดใหญ่ บนเนินเขา ถนนจอร์เจียนมลิแิทรีไฮเวย์ เป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย 

สรา้งขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of 

Georgievski) และความสัมพันธร์ะหว่างสหภาพโซเวยีต และจอรเ์จยี 

 

  
 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi)  หรอืปัจจุบันเรยีกว่า เมอืงสเตปันสมนิดา 

(Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบุญนกิายออรโ์ธดอกซ ์ชือ่ สเตฟาน 

ไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีขึน้ เมอืงนี้เป็นเมอืงเล็ก ๆ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเทอร์

กี ้ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซัส (Caucasus) ทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี มี

ภูมทัิศน์ทีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกี้ 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เทอืกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสงูขนาดใหญ่แห่ง

หนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐ

รัสเซยีและสาธารณรัฐจอรเ์จยี  
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  ท่านสามารถเลือกขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส 

(Caucasus) น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูก

สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 มอีกีชือ่เรยีกกันว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชือ่ทีเ่รยีกที่

นยิมกันของโบสถศั์กดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของ แม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซ

เบกี้ (หากสภาพภูมอิากาศไม่เหมาะสมทางบรษัิทฯของดใหบ้รกิาร โดยจะค านึงถงึความปลอดภัย

เป็นหลัก)    

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม City Avenue หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  ทบลิซิี่ – มสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวร ี– วหิารจวาร ี- ขึน้กระเช้าชมป้อมนารคิาล่า – 

Mother of Georgia – โรงอาบน า้ - ช๊อปป้ิงถนนคนเดนิชาเดอนี ่

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) มิสเคตา้ เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ

ประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอร์เจีย

ในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ส าคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สดุของจอรเ์จยี 

อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคตา้ 

(Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994  

น าท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี (Svetitkhoveli Cathedral) เป็นสถานที่ใชเ้ป็นที่ประกอบ

พธิีกรรมซึง่เป็นลัทธบิูชาไฟ เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาครสิต์จะเขา้เมื่อ 1,700 ปีก่อน 

และยังมหีอ้งต่าง ๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9  

จากนั้นน าท่านชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิต์ศาสนาแบบ

จอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซ ์สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่ 6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาที่มแีม่น ้าสองสายไหล

มาบรรจบกัน คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรักวแีละหากมองออกไปเมอืงมสิเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้ง

ใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อม

โบราณ สรา้งในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของ

ราชวงศ์อูมัยยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตรยิ์ เดวดิ (ปีค.ศ.

1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ 

ป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) ชมรูปปัน้ 

Mother of a Georgia หรืออีกชือ่หนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญงิสาวสงู 20 เมตรบนยอด

เขาโซโลลาก ิ(Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรูปปั้นนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1958 เพือ่ฉลองนครท

บลิซิอีายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นทีส่ะทอ้นถงึจติวญิญาณและนสิัยของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่างดี 

มือขา้งหนึ่งของรูปปั้นจะถอืดาบ ส่วนมืออีกขา้งหนึง่จะถอืแกว้ไวน์ ซึง่มีความหมายว่าหากใครที่มา

เยอืนจอรเ์จยีแบบศัตรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟันใหแ้ดดิน้ แต่หากใครทีม่าเยอืนอย่างมติรไมตรี 

เธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมอืซา้ยอย่างอบอุ่นและอิม่หน าส าราญ  

จากนั้นชม โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน

ธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงที่ Jan sharden street ถนนคนเดิน

ย่านเมอืงเกา่ทีเ่ป็นแหล่งศูนยร์วมทางสังคมและวัฒนธรรมถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ชมุชน รา้นอาหาร

พืน้เมอืง รา้นกาแฟและมากมายดว้ยผูค้นพืน้เมอืงกับนักท่องเทีย่ว 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 

ทีพ่กั โรงแรม City Avenue หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด ทบลิซิี ่– อสิตลับูล – พระราชวงัทอปกาปึ – ฮปิโปโดรม - สุเหรา่สนี า้เงนิ 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน ัน้เดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตลับูล ประเทศตุรก ี โดย สายการบนิ Turkish Airline เที่ยวบินที่ 

TK377 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 50 นาท ี

11.30 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตลับูล ประเทศตุรกี จากนั้นพาทุกท่าน City Tour 

กรุงอสิตัลบูลเพือ่รอเปลีย่นเครือ่งเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

 

*** หมายเหตุ *** หลงัจากเดนิทางออกจากทา่อากาศยานนานาชาตกิรุงอสิตลับูล ทางบรษิทัฯ จะพา
ทุกทา่นไปตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารใชใ้นการเช็คอนิขากลบัสูป่ระเทศไทย 
คา่ใชจ้า่ยในสว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์คา่ใชจ่า่ยประมาณทา่นละ 35 USD 

 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวันเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว 

 น าท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia สถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เป็น

โบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลักอย่างวจิติร 

ค าแนะน าในการเขา้ชมสุเหรา่ จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รัดรูปและเตรยีมผา้ส าหรับคลุมศรีษะ 

สภุาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รัดรูป 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 

และเปลี่ยนเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึง่หอ้งที่โด่งดังคือหอ้ง

ทอ้งพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัต ิและวัตถุล ้าค่ามากมาย โดยมีกรชิแห่งทอปกาปิ ดา้มประดับมรกต

ใหญ่ 3 เ ม็ด กับเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลท์ส าคัญ หลังจากนั้นน าท่านชม ฮิปโปโดรม 

Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลสิค์ซึง่เหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร 

แต่กระนั้นก็ยังสวยงามจากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสนี า้เงนิ Blue Mosque ที่มาของชือ่สุเหร่าสนี ้า

เงนิเป็นเพราะใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไม ้ เชน่ ดอกกหุลาบ คาร์

เนชั่น ทวิลปิ เอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาที่จะตอ้งท า

พธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสเุหร่าทีน่ครเมกกะ  

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

   

22.00 น.     น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตลับูล ประเทศตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด  อสิตลับูล -  สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

01.55 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน  TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK68  

15.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 70 USD/ทา่น/ทรปิ) ใน

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจการบรกิารทีท่า่นไดร้บั 

 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 10,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัต่างๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศจอรเ์จยีสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

✓ รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 25 กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถอืขึน้เครือ่งไดท่้านละ 

7 กก./1ใบ (ถา้ท่านประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักกระเป๋าเพิม่ สามารถซือ้ไดท้ีเ่คาทเ์ตอรเ์ช็คอนิวันเดนิทาง) 

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศจอรเ์จยี ส าหรับหนังสอืเดนิทางอืน่ ๆทีไ่ม่ใชข่องไทย 100 USD 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 25 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

× ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

× ค่าใชจ่้ายในการตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารตอนเช็คอนิกับสายการบนิเพื่อเดนิทางกลับประเทศไทย 

ค่าใชจ่้ายท่านละ 35 USD 

× ค่าใชจ่้ายในการกักตัวในโรงแรมหลังจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย 

× ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมท่านละ 70 USD/ท่าน/ทรปิ) ในส่วนค่า

ทปิหวัหนา้ทวัร ์ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจการบรกิารทีท่า่นไดร้บั 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีที่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท่้านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท่้าน

ทราบล่วงหนา้  
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง 

ๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้สิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

หมายเหตุ :  

• ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✓ เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีวั่นเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัว
เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ 
คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ่้าย

การด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15
ทา่น *ในกรณีมกีารตดักรุ๊ปไมเ่ต็มกรุ๊ป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ* 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
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6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง ๆ ในกรณี
ที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มค่ีาใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของจอรเ์จีย หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน
การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั ้งที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศจอร์เจีย สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ        

มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือ
ว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิช่นนั้นทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัง้สิน้  

17. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้   ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้

จอรเ์จยีโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและจอรเ์จยี 

ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ย

ตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใด ๆไดท้ ัง้สิน้** 

 

 

 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


